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گروه وکال

 - 1شناسنامه گزارش
موضوع :بررسی مشکال ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهر اصفهان
گروه مخاطب :وکالی دادگستری و حقوقدانان
محل برگزاری :دبیرستان دخترانه بهشتآیین
تاریخ98/4/26 :
تعداد شرکتکننده 7 :نفر
تسهیلگران :محمد شریفشاهی ،نجمه باقری

 -2شیوه اداره جلسه
 - 1- 2معرفی تسهیلگر از خود و برنامه
نخست تسهیلگر و کمک تسهیلگر خود را معرفی نموده و توصیفاتی از روند و طرح کلی برنامه به حاضران ارائه
نمودند .مبنی بر این نکات ،که اگرچه جلسه حاضر متشکل از جمعی از وکالی دادگستری بوده و قطعاً متصف به این
وصف بودن ،در ارائه تحلیل و ارزیابی مسائل و مشکالت شهری تأثیر و تأثرات خاص خود را خواهدداشت ،اما هدف
برگزاری این جلسه صرفاً بیان مشکالت و نقطه نظرات مدعوین از دیدگاه یک شهروند اصفهانی است.
الزم به ذکر است با توجه به محل برگزاری جلسه که دبیرستان دخترانه بهشتآیین بود و نیز تصور ذهنی مدعوین
که چنین جلسهای با حضور شخص شهردار محترم و اعضای شورای شهر اصفهان خواهدبود (گویا تماس تلفنی و
دعوتنامههای ارسال شده به حضار چنین ذهنیتی را ایجاد نموده بود) ،با اعتراضات و مقاومتهایی در ابتدای برنامه
روبهرو بودیم که با ترک جلسه توسط دو نفر از حاضرین ،امکان ادامه برنامه با تعداد قلیلی از وکال مهیا شد.

 - 2- 2یخشکنی
مجریان برنامه جهت یخشکنی ارائه توضیح دادند که هدف از برگزاری جلسه چیست و توضیحاتی از حضار در
تعریف اصفهان رویایی از منظر نظر ایشان خواستند .با توجه به تنشهای پیشآمده در ابتدای جلسه حاضرین اعتقاد
داشتند که با شرکت و ارائه نظر در چنین برنامههایی ایده اصفهان رویایی محقق نخواهدشد و نهایتاً از پاسخ به این
پرسش طفره رفتند.

 - 3- 2طرح پرسش
از افراد خواسته شد به مدت ده دقیقه در رابطه با سه مشکل اصلی خود در شهر فکر کرده و روی کاغذ بیاورند.
پس از آن از سه مشکل مکتوب شده یک مشکل که اولویت بیشتری دارد گفته شده و توسط تسهیلگر بر روی تخته
نوشته میشود.

 - 4- 2گروهبندی
با توجه به اعتراض برخی از شرکتکنندگان به برنامه ،مکان و نحوه برگزاری و نهایتاً ترک جلسه ،تعداد اعضای
باقی مانده قابل تقسیمبندی در گروه نبود.

 - 5- 2انتخاب مشکالت اصلی
به دلیل عدم امکان شکل گرفتن گروهها ،جلسه به صورت بحث و گفتوگو میان یک گروه متمرکز ادامه پیدا
کرد .از افراد خواسته شد از بین الویتهای گفته شده فردی در ابتدای جلسه ،پس از بحث و گفتوگو ،یک الویت اصلی
را از میان آنها انتخاب کرده و مصادیق و تجربه زندگی خود را در این باره بنویسند و بیان کنند.

 - 3دادههای بهدستآمده
 - 1- 3فهرست مشکالت بیان شده توسط وکال
 مشکالت زیستمحیطی سیستم حملونقل عمومی و هزینههای باالی آن مسائل امنیت شهروندان مسائل حقوق بشری در ارتباط با شهر مشکالت ترافیکی شهر کمبود فضاهای تفریحی و گردشگری سالم بهخصوص برای بانوان -کمبود برنامههای فرهنگی و آموزشی

 - 2- 3مشکالت اصلی (به تفکیک گروهها)
 .1مسائل زیستمحیطی
 .2مسائل حقوق بشری در کالبد شهر

 -3- 3مصادیق مشکالت اصلی در شهر (به تفکیک گروهها)
 .1مسائل زیستمحیطی
در رابطه با مسائل زیستمحیطی اولین مصداق گروه ،وضعیت زایندهرود عنوان شد .خشکسالی ،کمآبی ،آلودگی
هوا و آلودگی صوتی نیز از دیگر مصادیق عنوانشده در اینباره بود .شرت کنندگان علت اصلی مشکل زایندهرود و
مسئله آب را ناشی از ضعف مدیریت و سوء مدیریت شهری دانسته و معتقد بودند با مدیری دلسوز و متخصص ،مشکل
آب قابل حل بوده و امکان جاریبودن دائمی رودخانه زایندهرود وجود دارد .همچنین آلودگی هوای شهر که خاکستری
و دلمرده بودن شهر را به همراه داشته ،مسئله زیستمحیطی بعدی ایشان بود که مجدداً علت آن را ضعف مدییرت
شهری برآورد نمودند .آلودگی صوتی و سیستم فاضالب نامناسب اصفهان که بوی نامطبوع را در مناطق متعدد شهر

موجب شده ،از دیگر اولویتهای مشکالت زیستمحیطی در قالب گروه بود؛ که پس از بحث و تبادل نظر اعضا انتخاب
شدند.
 .2مسائل حقوق بشری در کالبد شهر
تحقق حقوق بشر در قالب امور شهری و شهروندی دومین دغدغه مهم مدعوین بود .از نابرابری شهروندان ساکن
در مناطق مختلف شهری سخن به میان آمد که بر حسب اینکه ساکن کدام نقطه شهری اصفهان باشند ،دسترسی
ایشان به امکانات شهری متفاوت و تبعیضآمیز است ،از فضای سبز تا فرهنگسراها ،سینما و پردیسهای سینمایی و
نیز حقوق فرهنگی ،حق بر سالمت و امکانات بهداشتی ،بیمارستانها و مراکز درمانی و نیز تبعیضهای جنسیتی که
بهوضوح در دسترسی به امکانات و فضاهای شهری وجود دارد و حق بر ورزش ،تحرک و تفریحات شهری را از زنان در
قیاس با مردان سلب نمودهاست.
 -1- 3- 3فهرست اولویتبندی فردی
 مسائل زیستمحیطی ()2 -مسائل حقوق بشری ()2

 - 4- 3گزارش انتقادات و پیشنهادها
شرکتکنندگان به شدت از برگزاری جلسه در فضای در نظر گرفته شکایت داشته و آن را دون شأن خود اعالم
داشتند و انتظار داشتند در اجرای برنامه مدیران باالرتبه شهر و اعضای شورای شهر حضور پیدا میکردند؛ حتی این
پیشنهاد را مطرح نمودند که اصناف در محل صنفی و فعالیت شغلی خود چنین جلساتی را داشته باشند .در آخر معتقد
بودند چنین طرحهایی با این روش اجرایی ابداً مشکالت شهری را فیصله نخواهدداد و اقداماتی بسیار جدیتر مورد نیاز
است .ایشان وکالی دادگستری را از مهمترین اصنافی دانستند که میتوانند در حل و گشایش آسیبها و مشکالت
شهری نقش پر رنگ و مؤثر داشته و در صورت نیاز ،حاضر به همکاری همهجانبه با مسئوالن شهری در این زمینه
خواهندبود.

