سیراف و ایران!
بهروز مرباغی

معمار

چند روز پیش باز رفتم سیراف .بندر باستانی سیراف.
باز ،به صرافت افتادم هرکه را میشناسم تشویق کنم
این تکه نادر کشورمان را ببیند .آنقدر نکته و حرف در
این یک گله خاک کشورمان هست که بشود ماهها و
سالها دربارهاش نوشت و بحث کرد .جالب و تأسفبار
آنکه این مرواری��د خلیجفارس در خارج از مرزهای
ایران معروفتر اس��ت تا در ایران .موزه بریتانیا دوره
چهارساله  2008تا  2012را دوره سیراف نامگذاری
کرده بود و دو سال اول آن را برای جمعآوری و تقویم

اسناد و مدارک و دو سال بعدی را برای تحلیل آنها
اعالم کردهبود.
قبل از آن نیز خبر داش��تیم  12عنوان کتاب درباره
سیراف در انگلس��تان چاپ شدهاست .نیمی از یکی
از آنها در ایران ترجمه ش��ده است! به همین دلیل،
دربارهآشکارترینپهنهباستانیآن-درهلیر-اختالف
نظرعمیقیبینکارشناسانایرانوجوددارد.برخیاز
علمایمیراثفرهنگیوتاریخکشورآنرا«گوردخمه
یادگارشهرزرتشتی»میدانندوعدهایدیگر«سامانه
استحصال آب» .در این بندر کوچک تنها اثر تاریخی
مربوطبهیکمحلهرااززیرخاکدرآوردهاند،محلهای
با کوچهبندیها و س��ازمان فضایی خود -شاید تنها
مدرک معتبر شهرسازی ایران که نظریه عام و رایج
بودن» ش��هرهای ایران را زیر سؤال
«بدون نقش��ه ِ
ِ
میب��رد .این تکه کوچک گواه آن اس��ت که حداقل
س��ال پیش ،ما علم شهرسازی
در هزار یا هزار و صد
ِ
داشتیم و شهرهایمان را از روی نقشه میساختیم،

حداقل برخی از شهرهایمان را.
سیراف جاذبههای زیادی دارد .این یادداشت مجال
پرداخت��ن به آنها را ن��دارد .اما ،در این س��فر اخیر
متوجه دردی شدم که حیفم آمد فریاد نکشم .یکی از
زیباییهای ذاتی و مهم سیراف ساحل و کف مرجانی
آبیآناست.کفمرجانیدریادراینمنطقه،تانایبند
و عسلویه و پارس��یان ،از زیباییهای ذخایر طبیعی
ایران اس��ت .اما ،اخیرا ،با روش جدی�� ِد صید ماهی
این ذخایر و زیبای��ی در معرض خطر قرار گرفتهاند.
توضیح میدهم:
صیادان منطقه ،به رسم دیرین ،بر حسب نوع ماهی و
فصول مختلف ،از تورهای مختلف استفاده میکنند.
نام این تورها بنا به اندازه سوراخ تور ،از ریز به درشت،
عبارتند از :س��اردینی ،ش��انزدهی ،قباد ،ش��یری،
چشمهبزرگ .روش صید هم میتواند ،عموما ،با قالب
یا تور انتظاری باشد .اما اخیرا روشی رایج شده که به
«کراف» معروف اس��ت .ای��ن روش را که میگویند

سوقات چین است تور محاصرهای هم میگویند .در
این روش تور ب��زرگ ماهیگیری روی گله ماهیها
پهن میش��ود و لبههای تور که آویزههای س��ربی و
س��نگین دارد پایین میرود و تور تبدیل به کاسهای
وارو میش��ود .صیادان پس از این مرحله ش��روع به
بستن دهانه تور میکنند .درست مثل کشیدن نخل
دور کیسه .تور تبدیل به کیسهای بزرگ میشود که
وارونه و از پایین جمع میشود و ماهیان اسیر در این
کیسه بزرگ نصیب صیادان میشود.
با همین جمعکردن و بس��تن دور تور (کیس��ه) ،در
جریان جمعشدن ،مرجانهایی که کف دریا هستند
و البهال و دور تور گیر کردهاند کنده میشوند و با تور
ماهیگیری باال میآیند .ناظران منطقه از وس��عت
تخری��ب کف دری��ا و نابودی مرجانه��ا میگویند.
بیشترین خسارت هم به «س��تاره دریایی» و «شاخ
گوزنی»ها وارد میش��ود .از این ن��وع مرجانها در
خارک هم هست .حاال ،حیات این مرجانهای زیبا

در بحران اس��ت ،بحرانی که ظاهر عامهپسند صید
و امرار معاش صیادان زحمتک��ش را دارد .خبر دارم
زور نیکاندیشان منطقه برای ممنوعیت این روش
صید بهجایی نرسیده است .روش کراف در سواحل و
بسترهای ماسهای و سنگی هیچ اشکالی ندارد ،ولی
وقتی صحبت از کف مرجانی اس��ت استفاده از این
روش فاجعهای زیستمحیطی است.
به نظر ش��ما چه باید کرد؟ مس��ئول حفاظت از این
ذخایرکیست؟طبعا،سازمانمحیطزیستنخستین
سازمان مسئول در این حوزه است .دلسوزان منطقه
ِ
میگوین��د فریادش��ان بهجایی نرس��یده اس��ت.
محیطزیس��تیها میگویند امکان��ات و تجهیزات
ندارند؛ قدرتِ
اعمال ممنوعی��ت ندارند .میگویند
ِ
حتی نمیتوانند ممنوعیت صید در فصل ممنوع را
روشخاصصید!
اعمالکنند،چهبرسدبهممنوعیت ِ
به همین سادگی! و مرجانهای نایاب ساحل سیراف
از بین میروند .به همین سادگی!

حصر در کمپ؛ سرنوشت کودکان متکدی
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توگو با «جامعهفردا» :آمارهای مطرحشده در مورد تجاوز به کودکان کار و خیابان قابل اثبات نیست
قاسمزاده در گف 
سارا غضنفری
روزنامهنگار

میگویند بخت کودکان کار با هیچ کمپ ،دستگیری
و تعهدی سپید نخواهد شد .میگویند گیریم که این
کودکان را و به قول شما متکدیان را دستگیر کردید،
کدام پدر و مادر قرار اس��ت بیاین��د و تعهد بدهند و
این بچهه��ا را از کمپها ببرن��د ،وقتی «فقر» تعهد
نمیشناس��د .کدام پدر و مادری تعهد میدهند که
در اوج وضع بد اقتصادی که سقفی باالی سر ندارند
بچههایش��ان را دیگر برای تکدیگ��ری به خیابان
نفرستند.مطرحشدناینموضوعهادرحالیاستکه
در هفته اخیر مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی
ش��هرداری تهران گفته در جریان طرح جمعآوری
ک��ودکان کار ،مددکاران بهزیس��تی با  ۴۰۰کودک
گفتوگو کردهاند و مش��خص شده که به ۹۰درصد
آنها تعرض شده اس��ت .اگرچه این گفته بعد تغییر
کرد و رضا قدیمی ،گف��ت« :من در مصاحبه خود به
هیچ عنوان به کودکان کار و خیابان اش��اره نکردم و
تنها روی س��خنم با کودکان متکدی بود که بخش
کوچکی از کودکان کار و خیابان را تشکیل میدهند.
همچنین در مصاحبه اعالم ک��ردم که 90درصد از
کودکان متکدی مورد آزار ق��رار میگیرند و منظور
از آزار ،نگه داش��تن بچهها در خیابان در هوای سرد،
امتناع از دادن غذا ،سیاه کردن صورت کودکان برای
جلب ترحم و ندادن لباس به آنهاست که هیچ یک
از این موارد مصداق تجاوز جنسی نیست ».این جوابیه
این موضوع را به ذهن متبادر میکند که حجم فشارها
موجب تغییر حرف شده است.
درباره همی��ن موضوع «جامعه فردا» با دکتر فاطمه
قاسمزاده ،روانش��ناس و رئیس هیأت مدیره شبکه
یاری کودکان کار و خیابان به گفتوگو نشسته است:
حدود س�ه ماه اس�ت ک�ودکان متکدی و
کار طبق مش�اهدات عینی به کمپ منتقل
میشوند .به نظر شما تکلیف این بچهها که
به کمپ منتقل میشوند چیست؟

بچهها را میگیرند و به کمپ ،اردوگاه ،قرنطینه یا هر
جای دیگری میبرند .این بچهها در جای دربستهای
نگهداری میش��وند و هیچ کاری هم برایشان انجام
نمیش��ود ،یعنی نه آموزشی میبینند ،نه سرگرمی
مناسبی دارند و نه امکانات کافی دارند .حتی از نظر
تعداد هم مشکالتی دارند .سه مرکزی که در تهران
وجود دارد مانند قرنطینه هستند که تعداد محدودی
را که قب� ً
لا بالتکلیف بودند به آنجا میبردند ،ولی در
حال حاضر تعداد زیادی را به آنجا منتقل کردهاند ،در
صورتی که حتی امکانات اولیه را هم ندارند.
یعنی برای این کودکان که به کمپ میروند
چه اقداماتی انجام میشود؟

ما این سؤال را بارها از مسئوالن جمعآوری کودکان
پرس��یدهایم .میگوین��د ما اینه��ا را میبری��م و با
خانوادههای آنها تماس میگیریم! اما خانوادههای آنها
چگونههستندوچهبرنامههاییوجودداردکهتاکنون
عملی نشده است و این بچهها هنوز هم آنجا هستند
و همچنان تکلیف هیچ کسی مشخص نشده است؛
فقط بچههایی که زیر پوشش سازمانهای غیردولتی
بودند ،مددکار آنها را آزاد کرده است که تعداد بسیار
اندکی بودند ،اما ما هم همین سؤال را از سازمانهای
دولتی داریم .آقای قدیمی در روزنامه شهروند گفتهاند
از بچههایی که دستگیر کردهایم تعداد زیادی مورد
تجاوز قرار گرفتهاند .سؤال ما این است که شما از کجا
فهمیدی��د؟! آیا در ون که بچهه��ا را میبردید از آنها
سؤال کردید و آیا تجاوز و تعرض مسئلهای است که به
سادگی از یک بچه بپرسند و آن بچه پاسخ بدهد؟! آیا
بچهها را به قرنطینه که بردید کسی از آنها این سؤال
را پرسیده است؟ آیا پزشک قانونی بردید و...
آن وقت در پاسخ حرفش��ان را برمیگردانند که ما
نگفتیم «تجاوز» ،بلکه گفتهایم آزار و آزار مصداقهای
گوناگونی دارد!
حرف تجاوز به  400کودک کار ،به بحث آزار
کودکان متکدی تغییر یافت .آیا این مسئله
و این آمار اصال صحت دارد؟

روزنامه شهروند که مطالب را نوشته بود اتفاقاً کام ً
ال به
تجاوز و تعرض اشاره کرده بود ،بعد هم انکار میکنند

و میگویند ما نگفتیم بچهه��ای کار ،بلکه گفتهایم
بچههایی که تکدی گری میکردند .درحالی که در
همان روزنامه از بچههای کار نام برده شده است .سؤال
این است که بر چه اساسی این آمار را گرفتهاید که این
درصد و تعداد از بچهها مورد تجاوز قرار گرفتهاند؟ این
حرف را زدهاید که فقط طرح خودتان را توجیه کنید
تا بگویید کار خوبی انج��ام میدهید این بچههایی
که در معرض آسیب هس��تند را بردهاید و در کمپ
ی دیگری که ما درباره کمپها
گذاشتهاید .یک نگران 
داریم با هم بودن این بچهها از س��نین 7-7س��اله تا
 15 -16س��اله اس��ت که فکر هم نمیکنم االن هم
جداسازی انجام شده باشد.
یعنی کودکان و بزرگساالن در این کمپها
در یک مکان نگهداری میشوند؟

بله ،این بچهها با هم هستند و به مددکار انجمنها هم
اجازه برای بازدید داده نمیشود .فقط یک بار بعد از
تقاضای بس��یار ما را به آنجا بردند که دیدیم .منظره
به صورت��ی بود که واقعاً آدم ب��ه زور میتواند جلوی
تأثر خود را بگیرد .یکس��ری بچههای  7-8س��اله را
همراه بچههای  15-16ساله کنار همدیگر نگهداری
میکنند و حتی اینها به اندازهای که بروند آب بخورند
لیوان نداشتند و دستشان را زیر شیر آب میگرفتند
و آب میخوردن��د .حیاط دارند ،اما این کودکان را به
حیاط نمیآورند و وقتی م��ا میگوییم زندانی به ما
ایراد میگیرند ،زندانی به چه کسانی گفته میشود؟
زندانی یعنی شما اینها را در فضایی محصور کردهاید
که حتی بیرون برای بازی نمیروند ،درحالیکه جایی
که ما رفتیم دیدیم یک حیاط داشت و توری داشت و
توپیکهبچههابتوانندبروندبازیکنند.آنجافقطیک
تلویزیون داشت .در آن سالنی که حضور داشتند بازی
و سرگرمی نداشتند و اص ً
ال نیروی انسانی نداشتند،
یک مددکار برای همه این بچهها در نظر گرفته بودند.
یک مددکار چه کاری میتواند برای همه این بچهها
بکند؟ برای آن دلهره ،اضطراب و استرس��ی که این
بچه دارد چه کاری میکنند؟ یکی از بچههای حدودا ً
12ساله که آنجا بود به من میگفت« :خاله ،من 10
روز است در اینجا هستم و از این ناراحت نیستم .من
از این ناراحتم که هزینه یک خواه��ر و مادرم را من
میپردازم و االن نگران هستم که سر اینها در این 10
روز که من اینجا هستم چه آمده است».
با سر کار آمدن شهردار جدید ،ساماندهی
وضعی�ت ای�ن ک�ودکان زیر نظ�ر خدمات
اجتماعی ش�هرداری قرار گرفته است .آیا
تغییری در این ماجرا حاصل نشده است؟

هیچ تغییری حاصل نش��ده اس��ت .علت این است
که اینها از فرمانداری و اس��تانداری درباره این ماجرا
دستور میدهند تا این کودکان را جمعآوری کنند.
حتی ما جلس��های در تئاتر ش��هر از ط��رف یکی از
انجمنهای هنرمندان راجع به این مسئله داشتهایم
که ما س��ازمانهای غیردولتی حضور داش��تیم و از
شهرداری هم یک مس��ئول حضور داشت ،خود آن
آقا را که اتفاقاً ایش��ان را در آن جلس��ه تش��ویق هم
کردند ،گفتند که به عنوان مددکار اجتماعی با طرح
جمعآوری بچهها مخالف اس��ت ،اما وقتی به من به
عنوان مس��ئول حمل و نقل ونها دستور میدهند،
مجبور هستم این کار را انجام دهم ،اما فقط میگویم
وقتی که شما میروید این بچهها را به قول خودتان
جذب کنید یا به قول ما دس��تگیر کنید با آنها مدارا
کنید و خشونت به خرج ندهید .خیلی از اینها چنین
روندی را شخصاً قبول ندارند ،اما به دلیل حفظ شغل،
مقام و موقعیتشان این را میگویند ،به شهرداری،
هم استانداری و هم فرمانداری سکان اجرای مصوبه
فوریتهای آس��یبهای اجتماعی را سپرده است.
طرحی که بهزیستی داشت و وزارت کار آن را اصالح
کرد متعلق به بهزیستی بود ،تحت عنوان ساماندهی
ک��ودکان و واقعاً آنجا ج��ذب بود و کس��ی را به زور
نمیبردند و خیلی متفاوت بود؛ یا طرح حمایتهای
اجتماعی از کودکان که وزارت کار نوش��ت .البته آن
را هنوز تصویب نکردهاند و  4س��ال اس��ت در وزارت
کار متوقف شده اس��ت .اما کاری که اینها میکنند
دستگیری است.
اعالم ش�د که بچههای کار و متکدیان -که
من از همدیگر جدایشان میکنم -هپاتیت

طرح جم��ع آوری کودکان
کار از معاب��ر عمومی که در
مهرماه  96اجرا شد.
عکس :ایمان
حامی خواه  /مهر

و ایدز دارند .آیا وقتی آنها وارد این کمپها
میش�وند غربالگریای وجود دارد که این
بچهها مش�کالت دیگری برایش�ان پدید
نیاید؟

غربالگری وجود ندارد ،اما آمارهایی که میگویند را
نمیدانم از کجا آوردند .در مراکزی که ش��بکهیاری
کودکان کار و انجمنهایی که مراکز حمایتی کودکان
کار را دارند آموزشهای الزم پیشگیری را میدهند
و مراقب��ت میکنند .اگر در تهران ،کرج و ش��هر ری
حدود 10هزار نفر کودک کار یا متکدی وجود داشته
باشد ،در بین اینها درصدی ایدز و هپاتیت دارند و ما با
مؤسساتی که برای این کار هستند در ارتباط هستیم
و خودش��ان به مددکاران ما آموزش دادند که تست
ایدز بگیرید.
آی�ا در ای�ن کمپه�ا این تس�تها گرفته
میشود؟

در آن کمپه��ا نمیدانم ،فکر نکن��م اما اطالعی در
دست نیست.
سؤال دیگر این است که دیروز اعالم کردند
75درص�د متکدیانی که گرفته ش�دهاند
افغان،پاکستانیوبنگالدشیهستند.اینرا
چگونهتشخیصدادهاند؟اینهاکههیچکدام
برگه هویت ندارند؟!

به هر حال تش��خیص اینها خیلی مشکل نیست ،اما
به نظر من مش��کل ما این اس��ت که آمار و اطالعات
درست نداریم.
ما در گفتوگو به چند مورد مهم رسیدیم،
این که 90درصد از کودکان کار مورد تجاوز
قرارگرفتند...چنینآماریبههیچوجهقابل
استنادنیست؟

اینطور نیست .بزرگترین تردید این است که چنین
آم��اری از کجا آم��ده؟ در حال حاضر ،در جلس��ات
متعددی مددکار و روانشناس ما با بچههایی که مورد
تجاوز ق��رار میگیرند صحبت میکنی��م تا ماجرا را
تعریفکنند .خودتان میدانید این مسئلهای نیست
که به این راحتی بگویند ،به همین دلیل تعجب دارد
که این90درصد را از کجا آوردهاند؟ آیا اینها را پزشکی
قانونی بردهاید؟ اگر این کار را کردهاید که کار درستی
نکردهاید ،اگر خودتان در آن ون فرصت کردید که با
آنها حرف بزنید که اص ً
ال با شما حرفی نمیزنند یا در
اردوگاهها کس��انی با اینها صحبت کردند؟ این برای
ما سؤال است.
اعالم کردند که مددکارانی در این س�ه ماه
توانستند این آمار را به دست بیاورند .پس
از نظر شما اص ً
ال قابل اثبات نیست؟

به نظر من قابل اثبات نیست و خودشان باید بگویند
که در این مدت چگونه این آمار را به دس��ت آوردند،
اینها هنوز فرص��ت نکردهاند که با پدر و مادران اینها

بنابراین بچههایی که پدر و مادر ندارند و در
واقع اوراق هویتی ندارند خروجشان از این
کمپها مشخص نیس�ت که به چه صورت
خواهد بود؟

حتی کسانی که پدر و مادر دارند هنوز همه را تحویل
ندادهان��د ،از دیگر س��و ،از پدر و م��ادر این بچههای
متک��دی یک تعه��د میگیرند و بچ��ه را میدهند.
مگر فقر تعهد حالیاش میش��ود؟ ای��ن بچه وقتی
خانوادهاش پول ن��دارد دوباره به خیاب��ان میآید و
دوبارهآن را میگیرند ،پس باید برنامه دیگری برای
این بچهها بگذاریم.
پیش�نهاد ش�ما در رابط�ه ب�ا NGOها و
س�ازمانهایی که فعالیت میکنن�د و زیر
نظر جایی هم نیس�تند چیست؟ چه کاری
میتوان برای این بچهها انجام داد؟

پیش��نهاد م��ا همین اس��ت و به هر حال یکس��ری
مسئولیتها داریم و مشارکت میکنیم و دولت نیز
یکس��ری وظایف دارد218 ،میلیارد تومان برای این
مس��ئله هزینه گذاش��تهاند ،به نظر من بهتر است با
این ارق��ام  3-4تعاونی ایجاد کنند و برای خانوادهها
ایجاد کار بکنند که پدر ،مادر و خواهر و برادر بزرگتر
مشغول به کار شوند که این بچهها به خیابانها نیایند.
خود ما در مراکزی که این بچهها را داریم همین کار
را میکنیم .مش��غلهمان کارآفرینی است منتها در
سطح کم و  300-400بچهای که داریم ...خانوادهها
را آموزش میدهیم و به خانواده میگوییم هر چقدر
بیشتر آموزش میبینید از ساعت کار بچه کم کنید.
در حال حاضر مؤسسهای که بنده با آن ارتباط دارم
از بچههایی است که همگی صبح به مدرسه میروند
و بعدازظهر سر کار میروند .االن قصد داریم که کار
شبانهآنهاراهمکمکنیم،البتهاینبچههازیادهستند
و همه شامل این روند نمیشوند .میگویم که با این
همه کار هنوز توانستهایم 10هزار نفر از بچهها را زیر
پوشش شبکه یاری کودکان کار در بیاوریم .اما به هر
حال نمیتوان که آنطور رفتار کرد ،دولت وظیفهای
در قبال این کودکان دارد .این فرد یک شهروند است
و به جای اینکه برای جمعآوریاش هزینه کنید زیر
نظر وزارت کار کارگاههای تولیدی درست کنید که
پدر و مادرها و خواهربرادرهای بزرگتر این بچهها را
به کار بگیرد.
چرا دولت ب�ه NGOها پر و ب�ال نمیدهد
که وقتی موفقتر عمل کردن�د وارد ماجرا
شوند؟ چرا ش�هرداری و استانداری خود را
وارد کار کردهاند؟

نمیدانم .باید از خودش��ان سؤال کنید .واقعیت این

اس��ت که اینها به NGOها اعتماد ندارد ،البته االن
یک مقدار بهتر شده است و قب ً
ال NGOها را مانع در
نظر میگرفتند که خطراتی برای حاکمیت داش��ته
باشند،هنوزدیواربیاعتمادیهمبینNGOهاوهم
بین آنها وجود دارد .اما به هر حال یک مقدار رابطهها
در مقاطعی بعد از زم��ان دولت محمود احمدینژاد
بهتر ش��ده است .واقعیت این اس��ت که ارتباط بهتر
شده است ،اما باز هم آن اعتماد کامل را ندارند که این
کار را انجیاوها انجام دهند.
چند کمپ برای نگه�داری کودکان متکی
وجود دارد؟

س��ه تا در تهران و یک اردوگاه در ورامین است و کار
آنها براس��اس طرح بهزیس��تی و وزارت کار نیست،
چون ما براس��اس ای��ن طرح بچهه��ا را میگیریم و
آموزش میدهیم و با آنه��ا کار میکنیم .همچنین
موضوعی تحت عنوان مصوبه فوریتهای اجتماعی
توسط شورای اجتماعی کشور تدوین شده است که
از سازمانهای دولتی تشکیل ش��ده و ریاست آن با
وزارت کشور اس��ت و زیر نظر مقام معظم رهبری 6
آسیب را انتخاب کردند که آنها را کاهش بدهند که
یکی از آنها کودکان کار است.
چرا قص�د دارند با ضرب و زور س�اماندهی
کودکان متکدی و کار را صورت دهند؟

بله ،با ضرب و زور میخواهند این کاهش کودکان کار
را به وجود بیاورند ،بعد هم میگوییم که برنامه شما
چیست؟ اینها را گرفتید .حاال چه کاری میخواهید
بکنید؟ نمیگویند ،چ��ون برنامهای ندارند ،نه اینکه
نمیخواهند بگویند .اگر برنامهای داش��تند همه جا
اعالم میکردند .میگوییم که برچه اساس��ی شروع
میکنید بچههای کار را در خیابان میگیرید؟ چطور
کار بچهها در زبالهگردی در خیابان خیلی اش��کالی
ندارد! در دپوی ش��هرداری که چهل و چند دپو دارد
که آخرین مرحله تفکیک زباله آنجا انجام میشود و
قسمت پس��ماند که به عهده پیمانکاران شهرداری
هست یک زبالهگرد را تاکنون نگرفتهاند که اکثرا ًهم
افغانستانی هستند .اگر قرار باشد جایی را ببندید باید
آنجا را ببندید و اخیرا ً نوشتهاند که شهرداری سعی
میکند از بچههای زیر  18سال در پسماند استفاده
نکند ،اما عم ً
ال استفاده میکنند و بیخود میگویند
که این بچهها باند هستند ،باندی ندارند این بچهها
ممکن است یکی ،دو تا باشد و آدم نمیخواهد ک ً
ال یک
چیزیرانفیکند.حکمکلیهمیشهیکیازخطاهای
شناختاست.ممکناستچندباندهمباشند،امامن
گفتهام که بزرگترین باند «پیمانکاران شهرداری»
هستند که طی این سالها حاضر نشدند حتی با آنها
صحبت کنند و حتی شهرداری که پای خود را کنار
کشیده است و میگوید که خودتان صحبت کنید،
آنها پیمانکار شما هستند و ما قدرتی نداریم .

موضوع تجاوز
به کودکان کار
امری نیست
که به سادگی
بهتوان آمار آن
را ارائه داد و
موضوع اصلی
دستگیری
کودکان برای
انتقال به
کمپها است

اثرانگشت

مبتذل مثل کیارستمی!
جامعه فردا :این یکی از عکسهای مراس��م رونمایی از محصوالتی اس��ت که
پلیس امنیت عمومی تهران در طرح جمعآوری سیدیهای غیرمجاز کشف و
ضبط کرده است .به گفته حسین رحیمی ،رئیس پلیس تهران ،این طرح پس از
مدتها کار اطالعاتی ،در دو روز انجام شده و در آن بیش از  11میلیون سیدی
غیرمجاز و غیراخالقی به دست آمده است.
در این مراسم که با حضور فرماندهان انتظامی و مدیران سینمایی وزارت ارشاد،
از جمله علیرضا تابش ،مدیرعامل بنیاد فارابی و مهدی یزدانی ،دبیرکل س��تاد
صیانت از آثار سمعی و بصری وزارت ارش��اد ،برگزار شد ،چهرههایی سینمایی
هم بودند .این طرح در حالی اجرا شده است که پس از انتشار و فروش غیرقانونی

ارتباط برقرار کنند و اینطور که خودش��ان گفتند به
بازدید منزلهایشان بروند ،آن وقت مسئله تجاوز را
فهمیدند؟

فیلمهایی سینمایی چون «عصبانی نیستم» ،آن هم پیش از انتشار رسمیشان،
اجرای طرحی برای مب��ارزه با تکثیر غیرقانونی محصوالت هنرمندان ایرانی ،به
خواسته آنان از نهادهای قانونی بدل شده بود ،اما عجیب اینکه ،در مراسم دیروز
آثار س��ینماگرانی چون عباس کیارستمی ،سهراب ش��هیدثالث ،ناصر تقوایی،
داریوش مهرجویی ،ن��ه در گروه «کپیهای غیرقانونی فیلمهای ایرانی» ،که در
کنار فیلمهای سینمایی هالیوودی و در گروه «فیلمهای مبتذل» قرار گرفتند و
عجیب تر اینکه ،چهرههایی سینمایی همچون منوچهر شاهسواری ،سیدجمال
ساداتیان ،محمدحسین فرحبخش ،علیرضا ش��جاعنوری ،بهرام رادان ،پژمان
بازغی و رضا داودنژاد حضور داشتند.
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مجید حق دوس�ت /
مهر

تندیس کاوه آهنگر
همچنان در انباری

جامعه فردا :تندی��س کاوه آهنگر میدان
آزادی اصفهان ،پس از گذش��ت چند سال
و با وجود به پایان رس��یدن عملیات ساخت
ایستگاه مترو این میدان ،بهانهای که دلیل
برداشتن این مجسمه خوانده شد ،همچنان
دور از چش��م م��ردم و در انبار ش��هرداری
اصفهان نگهداری میش��ود .با وجود اینکه
شهریورماه امسال مهدی مقدری ،سخنگوی
شورای ش��هر اصفهان ،از عزم شورای شهر
پنجم این شهر برای بازگرداندن این تندیس
گفته بود ،می��دان آزادی اصفهان همچنان
خالی باقی مانده است .از پی امتناع شهرداری
اصفه��ان از نصب مجدد ای��ن تندیس ،روز
گذش��ته انجمن دوس��تداران اصفهان در
نامهای خطاب به فریدون اللهیاری ،مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اصفهان ،خواهان نصب مجدد این تندیس
شدند.
امضاکنندگان این نامه ،با تأکید بر اهمیت
پیوند تاریخی این مجسمه با شهر اصفهان،
در اش��ارهای تاریخی آوردهان��د« :بنا بهنظر
پژوهشگران نام «کاوه» و درفش «کاویان» با
نامهای کهن اصفهان «گابه» و «گابیان» در
پیوند است و در متون ادب فارسی همچون
تاریخ بلعمی ،گرشاسبنامه اسدیتوسی،
ترجمه محاس��ن اصفهان ،قصای��د قاآنی،
انجم��ن آرای ناص��ری و ...از پیون��د کاوه و
درفش کاویان با اصفهان و اصفهانیها سخن
بهمیان آمده و از کاوه با القابی همچون آهنگر،
دادخواه و سپاهانی نام برده شده است».
آنان سپس با اش��اره به تالشهای کردهای
سوریه و اقلیم کردس��تان عراق ،برای آنچه
«مصادره کاوه» خواندهاند ،با درنظر گرفتن
پایان عملیات ساختن ایستگاه مترو میدان
آزادی اصفهان ،خواه��ان نصب مجدد این
تندیس ش��دهاند و آن را راهی برای توسعه
گردش��گری پایدار و رونق اقتصادی منطقه
دانستهاند .جز انجمن دوستداران اصفهان،
پنج سازمان غیردولتی دیگر هم این نامه را
امضا کردهاند.
مجسمه کاوه آهنگر اثر ایرج محمدی است.
او این مجسمه را در پی سفارش شهرداری
اصفهان در سال  ،79برای طراحی مجسمه
یکی از اساطیر ایرانی ساخت .پس از آن اما،
احمد جنت��ي ،دبير ش��وراي نگهبان و امام
جمعه موق��ت ته��ران ،در خطبههای نماز
جمعه ،این مجس��مه را «پايگاهي براي ضد
انقالب» خواند و خواهان تخريب آن ش��د.
اکنون چند سالی است که این مجسمه برای
س��اختن مترو از میدان آزادی برداشته و به
انباری شهرداری اصفهان منتقل شده است.
تحليل امروز

تهران؛ لحظه تراژیک
زلزله

گرفتن دو خبر مختلف در حوزه
کنار هم قرار
ِ
وضعیت ایمنی شهر تهران ،اوضاع را تا حدودی
پیچیده میکند .از یک س��و ،بازرس کل امور
وزارت کشور و شهرداریها ،برجهای بلند مرتبه
را از مخاطرات شهر تهران در زمان وقوع زلزله
دانسته و گفته است ۱۸۰« :پل روگذر ۶۰،پل
در حال احداث و هفت راه اصلی مواصالتی در
پایتخت وج��ود دارد که اگر حادثهای رخ دهد
تمامی این ش��ریانها و راههای مواصالتی در
معرض تخریباند .عالوه بر اینها ش��بکههای
انتقال نی��رو ،آب ،گاز ،ب��رق و مخابرات نیز از
آسیبهای دیگر تهران در زمان وقوع حوادثی
همچون زلزله خواهد بود».
اظهارنظر بع��دی را زهرا ص��در اعظم نوری،
عضو شورای ش��هر انجام داده و فاش کرده که
سازمان مدیریت بحران در حوزه بودجهای با
مش��کل مواجه است« :من تعجب میکنم که
چطور برای سازمان مدیریت بحران اعتباراتی
منظور ش��ده ،اما در س��ال  93چی��زی از این
اعتبار تخصیص داده نش��ده و در س��ال  94و
 95ب��از هم این وضعیت تکرار ش��ده اس��ت.
اگر به این جمعبندی رس��یدهایم که سازمان
مدیریت بحران شهرداری تهران ضروری است
و برای آن امکانات ،تجهیزات و پرسنل تدارک
دیدهایم ،بنابراین باید به وضعیت آن رسیدگی
کنیم .به هر حال اگر اتفاقی رخ دهد ما به عنوان
شهرداری باید پاسخگو باشم ».حال باید پرسید
شهری که از یکسو ،امکانات زیرساختیاش در
مواقع حادثه به بحران مضاعف بدل میشوند و
از سوی دیگر از داشتن بودجه مدیریت بحران
محروم است ،میتواند جان شهروندانش را از
خطر حوادث برهاند؟

