بحران سراوان
احمد زاهدی

انباش��ت زباله در جنگل س��راوان در  ۱۷کیلومتری
جنوب رشت ،با مواجه شدن برخی از اهالی به امراض
گوناگون و همچنین هجوم مگس به خانهها و رانش
زبالهها به یک فاجعه محیطزیستی تبدیل شده است.
بیش از  ۳۰سال است که انباشت حداقل روزانه بیش
از هزار تن زبالههای ش��هری ،صنعتی و بیمارستانی
شهرس��تانهای رش��ت ،فومن ،ماس��وله ،ماس��ال،
صومعهسرا و روستاهای اطراف در بیش از ۱۳هکتار از
جنگلهای سراوان ،این منطقه جنگلی را نابود کرده
است .هجوم آفات به شمش��ادهای سراوان و خشک

شدن آنها یک نمونه مشهود چنین فاجعهای است.
دفع زبال��ه در این م��دت باعث آلودگ��ی منابع آب،
رودخانههای زرجوب و گوهر رود و تاالب انزلی شده
استوبهرغموعدههای استاندارو شهردارونمایندگان
مجلس ،هنوز اقدامی اساس��ی صورت نگرفته است.
برای مثال مدیرعامل سابق پسماندهای شهرداری،
اقدامات سازمان مطبوع خود را در سراوان«کمنظیر»
خوانده ب��ود! از مهمترین اقدام��ات «کمنظیر» این
مدیریت ،تسطیح دپوی زباله همزمان با پوشش شن
بود که خود باعث تسهیل تخمریزی مگس شده است
و هماکنون نهتنها سراوان ،بلکه سراسر غرب گیالن با
هجوم مگس مواجه است.
یاستبدانیمکه
اماچراتدبیریاندیشهنمیشود؟کاف 
شهرداریرشتماهیانهحدود ۹میلیونتومانازمحل
زبالههای سراوان اجاره دریافت میکند .انبوهی از زباله
که به صورت کوهی عظیم در دل جنگل نمایان است،
باعث از بین رفتن جنگل و تسریع روند زمینخواری
یا آنط��ور که اینروزها میگوین��د «جنگلخواری»

خواهد شد .پس فاجعه زیست محیطی نادیده گرفته
میشود تا عده قلیلی بتوانند در پس نابودی جنگل،
زمین ارزشمند آنرا تصاحب کنند.
انباشت آب باران پشت زبالهها پس از بارندگی اخیر
موجب رانش  ۵۰۰متری زباله ش��د و زمین احداث
تصفیهخانه را پوشاند که به گفته رئیس شورای شهر
رش��ت ،تکرار آن فاجعهای ب ه مرات��ب خطرناکتر از
گذشته رقم خواهد زد.
چند سالی است که موضوع خرید دستگاه زبالهسوز
بهمنظور رفع مشکل انباشت زباله در سراوان مطرح
است که هنوز تحقق نیافته.
هفته گذش��ته اما باالخره مردم و س��اکنین محل به
س��توه آمده و عدهای از مردم س��راوان در اعتراض به
وضعیت نابسامان زباله ،در ورودی محل تجمع کرده
و راه عبور ماشینهای حمل زباله را بستند؛ تجمعی
که از ساعات اولیه شب آغاز شد و تا روز بعد ادامه یافت
که مشارکت مردم و خانوادهها به شکلی متحد و قابل
توجه بود .اکثر مردهایی که در تجمع حضور داشتند،

شکار سه یوزپلنگ
با یک دوربین محیطبانی
با آغاز کوچ گلههای  50هزار رأسی دام در ماه آینده
خطر تلفات یوز وجود دارد

تا شب محل را ترک کردند؛ اما جالب این بود که زنان
با آوردن رختخواب از منزل ،تا صبح همانجا ماندند.
س��ال گذش��ته هم مردم در اعتراض ب��ه وعدههای
غیرعملی مسئوالن رشت در ساماندهی وضعیت زباله
سراوان راه را بر کامیونهای حمل زباله بسته بودند.
در واکنش به اعتراض جدی مردم در جلسه مشترک
دو کمیسیون شورای شهر رشت درباره زباله سراوان؛
اعتراف ش��د که «هیچ اقدامی پس از رانش زباله در
سراوان صورت نگرفته است» و همان مدیریت پسماند
هم بهرغم وعدههای پیش��ین ،از «در اختیار نداشتن
اعتبار و امکانات الزم» گفت.
در برابر تجمع و اعتراض مردم نیروهای انتظامی نیز
سعی کرد مردم را برای ترک محل مجاب کند که مردم
مخالفت کرده و میگفتند محل را ترک نمیکنند .در
نهایت با حضور فرماندار که به کوتاهی خود و س��ایر
مسئوالن اقرار داشت ،مقرر شد یک کمیته پیگیری
برای پیش��رفت کار در محل لندفیل ،که اعضای آن
متشکل از  11نفر شامل ۵ :نفر اعضای شورا ،دهیار و

 ۵نفر نماینده از جانب مردم ،تشکیل شود.
عالوه بر این ،مردم برای فرمانداری و شهرداری شروطی
تا آوردن دستگاه زبالهسوز جهت ادامه موقت ورود زباله
به سراوان گذاش��تند که شامل اعالم زمان آغاز بهکار
زبالهس��وز ،و اینکه در این مدت تا ورود دستگاه زباله
سوز هیچ شهرستان دیگری جز رشت حق ورود زباله
به سراوان را نداشته باشد و معرفی  ۲نفر از اهالی جهت
نظارت و کنترل بر سمپاش��ی ،شن ریزی ،و دفع زباله
که حقوقشان برعهده شهرداری باشد همراه با رسمیت
بخشیدن به کمیته  11نفره فوق است.
همچنی��ن پیگیری و س��اماندهی زبالهه��ای رانش
یافته ،اطالعرسانی دقیق و به موقع از پیشرفت کار به
مردم سراوان ،پیگیری ،کنترل و هماهنگی جلسات
شورای تأمین استان از دیگر شروط مردم برای پایان
تجمعشان بود که با مصوبه فرمانداری مبنی بر اینکه
از دو سال آینده ،دیگر هیچ زبالهای به سراوان نخواهد
آم��د و قرائت آن در جمع معترضی��ن ،فعال مردم راه
زباله را باز کردند.

غائله انتصابهای
بحثبرانگیز شهردار

ازگيل

مـــــردم
فـردا

۵
آيينه تاريخ
گـــــــزارش

یادی از« بچهها گل آقا»

نجفی برخی آقازادهها و افراد بیتجربه را بهعنوان مدیران شهر
انتخاب میکند

 24مهر  - 1396نخستین
نشست خبری محمد علی
نجفی ،ش��هردار ته��ران با
رسانههای داخلی و خارجی
در س��اختمان ش��هرداری
تهران
عک�س :ابوالفض�ل
ماهرخ  /آنا

عکس :احمد رادمان  -دیده بان محیط زیست

جواد حیدریان
روزنامهنگار

یوزپلنگ ایرانی – آسیایی ،گربه ترسو و پنهانکاری است
ک��ه آنقدر جمعیتش رو به کاه��ش رفت که حاال تصویر
خانواده س��ه نفره آنها در پارک ملی ت��وران «رخدادی
کمنظیر» تلقی میشود.
روز جمع��ه تصوی��ری ب��ه رس��انهها مخاب��ره ش��د که
نش��ان میداد س��ه یوزپلنگ بالغ در مح��ل خطالرأس
نظاره گر دشتهای پاییندس��ت هستند .تصویری که
استقبال از آن نمایش��گر باال رفتن حساسیت اجتماعی
در حفاظت از ارزشهای زیس��تی و تنوع حیات در ایران
است.
رئیس پارك ملى توران در استان سمنان با انتشار تصویر
س��ه یوزپلنگ آس��یایى ،خبر امیدبخش��ی را در فضای
رس��انهای کش��ور جاری کرد .با این حال انتشار چنین
تصویری لزوما به معنی بهبود وضعیت این گونه در معرض
انقراض نیست .آنطور که معاون پروژه بینالمللی حفاظت
از یوزپلنگ آسیایی به «جامعه فردا» میگوید :انتشار این
تصاویر و حس همکاری شهروندان ایرانی نشان میدهد
که حیات یوز برای همه مردم و مس��ئوالن مهم اس��ت و
نشاندهنده ارتقای سطح فرهنگ عمومی در مواجهه با
انقراض گونههای با ارزش است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان در توضیح
سه یوزپلنگ آسیایى که بهصورت همزمان مشاهده شده
و محیطبانان موفق ش��دهاند از این گونه ارزشمند و در
معرض انقراض تصویربردارى کنند ،گفته است :در پایش
و نظارت ،سرپرست پارک ملی توران در حوزه استحفاظی
زمانآباد از این ذخیرهگاه زیستکره موفق به مشاهده و
ثبت تصاویر 3یوزپلنگ بالغ شد.
عباس��علی دامنگی��ر تأکید ک��رده که سرپرس��ت اداره
پارک ملی توران ضمن گش��ت و کنترل در محلی به نام
شکستههای آغل گزو در محدوده تنگه تاریک موفق به
مشاهده سه یوز بالغ و تصویربرداری شده است.
ب��ه گفته وی ،پ��س از مش��اهده یوزها ،رئی��س منطقه
س��ریعا اقدام به گرفتن عکس از یوزه��ا کرده و حدود 4
دقیقه به مشاهده یوزها و عکاس��ی از آنها مشغول بوده
اس��ت که جمعیت س��ه قالدهای این گونه نادر و سمبل
زیست محیطی کشور به آرامی دور شدند.
دامنگیر اضافه ک��رده :در پی پایش و نظارت منطقه نیم
ساعت قبل از مشاهده یوزها تعداد  18رأس آهو در محل
دشت ش��ورچاه و  40دقیقه بعد از مشاهده یوزها تعداد
 13رأس قوچ و میش در محل چش��مه واشنگ مشاهده
شد که این نشان از پتانسیل باالی منطقه به لحاظ طعمه
و حضور گونه یوزپلنگ آسیایی است.
وی گفت :از ابتدای سال تاکنون  9مرحله توسط دوربین
و هم بهصورت مشاهده مس��تقیم تصویر یوزپلنگ ثبت
و جمعیت اینگونه در منطقه مورد پایش قرار گرفت.
دامنگیر افزود :اثرات سوء خشکسالی به زیستگاه و منابع
آبی ،طرحهای توس��عهای بیضابطه و حضور دام در کل
سطح زیستگاه از چالشهای اصلی حفاظت از اینگونه
نادر است.
وی همچنین جهت برون رفت از این مشکالت افزود :با
احیای زیستگاههای خس��ارت دیده و تأمین منابع آبی
پایدار و حفظ امنیت زیس��تگاهی ،باید بیش از پیش به
حفظ این جاندار ارزشمند کمک کرد.
دامنگی��ر همچنی��ن از مهمتری��ن اقدام��ات اداره کل
حفاظ��ت محیطزیس��ت اس��تان در راس��تای حف��ظ
اینگونه نادررا بس��یج تم��ام منابع مال��ی موجود بابت
آبرس��انی و توزی��ع علوفه در زیس��تگاههای خس��ارت

دی��ده ،کنترل و پایش بیش از گذش��ته ،اختصاص نیرو
و تجهی��زات الزم ،اجرای طرحه��ای مدیریت مناطق و
همچنین مدیریت و تشکیل ستاد ساماندهی چرای دام
در منطقه برشمرد.
وی گف��ت :انتظار م��یرود عالوه بر بودجه اس��تانی که
جهت حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی اختصاص مییابد
سایر دستگاههای اجرایی متولی استانی نیز در این راستا
هر چه بیش��تر این اداره کل را یاری رسانده و مسئولین
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از محل اعتبارات ملی
در این خصوص به سازمان حفاظت محیطزیست و استان
ابالغ اعتبار نمایند.
رجبعلی ،کارگ��ر معاون پ��روژه بینالملل��ی یوزپلنگ
آسیایی بعد از مش��اهده این تصویر به جامعه فردا گفت:
در همین چند ماه اخیر توانستهایم چند ماده یوز بالغ را
تصویربرداری کنیم و این نشان میدهد که اگر حفاظت
به خوبی صورت بگیرد و یک حساسیت فراگیر و عمومی
و همه جانبه در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی صورت گیرد
میتواند امیدها را برای احیای یوز زنده کند.
وی افزود :یقینا اگر به کریدورهای اینگونه و مسیرهای
مهاج��رت توجه کنی��م و زیس��تگاه آنها امن تر ش��ود،
جمعیت یوز روند کاهش��ی نخواهد داشت .در زیستگاه
یوز وقتی جمعیت دام افزایش داشته باشد ،خطر از بین
رفتن یوز بیشتر میشود .جمعیت  40تا  50هزار رأسی
دامه��ا و گلهها که با خود س��گهای گله و خ��ودرو و...
دارند ،منطقه را برای یوزها ناامن میکند از س��وی دیگر
طعمهه��ای یوز مثل گوره خر ،جبی��ر و آهو نیز به دلیل
افزایش ناامنی کم میش��ود و به خودی خود خطر یوز را
بیش از پیش تهدید میکند.
به گفته کارگ��ر ،یوزپلنگها در حین مهاجرت و حرکت
آسیب میبینند ،و سگهای گله باعث از بین رفتن توله
یوزها میشود .همچنین هنگام مهاجرت در مناطق آزاد،
پارازی��ت آزار دهنده برای یوزها کم نیس��ت .با این حال
مرگ و میر در زیس��تگاههای حفاظت ش��ده یوزپلنگ
بسیار کمتر شده و حتی اخیرا اصالگزارش نشده است.
اما زمانی که دام در منطقه اس��ت یا اقدامات توس��عهای
مثل جادهسازی و بهرهبرداری از معادن صورت میگیرد،
منطقه ناامنتر میشود.
معاون پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی میافزاید :در
س��ه ماه اخیر ،حداقل چهار یوز مادر در منطقه توران و
میاندشت و شاهرود ،مشاهده شده است و نرهای زیادی
نیز دیده ش��ده اند .این به این معنی نیست که جمعیت
یوز زیاد اس��ت و حتی اگر صد یوز هم مش��اهده داشته
باش��یم ،باز هم نگرانکننده است .باید همچنان توجه و
حساسیت صورت بگیرد و خوشبختانه همینکه شما به
عنوان رسانه ،حساسیت داشتهاید و مطالبه دارید ،جای
خوش��حالی دارد و این نش��ان میدهد که مردم مطالبه
میکنند و برای حفاظت از گونهها از جمله یوزپلنگ این
مهمترین اتفاق است.
وی اضافه میکند که تخلف شکارچی در مناطق حفاظت
شده یوز نداشتهایم و وقتی تخلفی در این مناطق صورت
نگرفته یعنی امنیت برقرار اس��ت و جمعیت طعمههای
یوز نیز آرامآرام باال رفته اس��ت .م��ا باید با جذب اعتبار،
برای کارهای عقبمانده پروژه اقدام کنیم و با یکسری
فرهنگس��ازی بتوانیم بقیه خألها را ه��م برطرف کنیم.
مشخصا ،مرگ و میر یوزها با کوچ دام و استفاده از ماشین
در زمان قش�لاق در مناطقی مثل میاندش��ت و توران و
نا امن شدن زیستگاهها افزایش مییابد.
این مقام مسئول در پروژه حفاظت از یوزپلنگ از احتمال
خطر طی یک ماه آینده خبر داد و اضافه کرد ،به دلیل آغاز
فصل مهاجرت و کوچ دام و گذر از مناطق ،خطر یوزهای
ایرانی را تهدید میکند و ما باید س��اماندهی بیش��تری
بکنیم تا بتوانیم از یوزه��ا بیش از پیش حفاظت کنیم و
مخاطره انقراض قطعی آنها را به تأخیر بیندازیم.

گروه اجتماعی :درس��ت  10س��ال پیش و در چنین روزهایی
بود که محمدعلی نجفی ،معصومه ابتکار ،احمد مسجدجامعی
و هادی س��اعی بعد از رأیی که برای شهردار شدن به محمدباقر
قالیباف داده بودند در جلسههای خصوصی با قالیباف در مجموعه
«شیان» شرکت میکردند تا باهم «رایزنی» کنند .رأیزنیهایی
که هیچکس از محتوای آنها باخبر نمیش��د و هیچ نمونه عینی
هم در سیاستها و انتصابهای شهردار تهران نداشت .آن روزها
قالیباف در حال نزدیکشدن به اصالحطلبان بود و رأی چهار عضو
اصالحطلب شورای ش��هر به او حکم مرگ و زندگی برای حیات
سیاسیاشراداشتوگرنهحامیان احمدینژاد صندلی شهرداری
را تصاحب کرده بودند.
آنطورکهاصالحطلبانمدعیبودنداینرایزنیهاهیچوقتبهجایی
نرسید که آنها افرادی را برای مدیریت به شهردار تهران پیشنهاد
الحطلبان سخت معتقد بودند که اهل «سهمخواهی از
دهند .اص 
شهرداری» نیس��تند و برای رأی حیاتی که به قالیباف دادهاند او
را تحت فشار قرار نخواهند داد .بدنه اصالحطلبان از این موضوع
حسابی خش��مگین بودند چون به اعتقاد آنها ،این از اصول بازی
سیاس��ت اس��ت که میتوان برای رأی به رقیب در قدرت او هم
سهیم شد .نزدیکی آن سالهای قالیباف به اصالحطلبان هم زیاد
به درازا نکش��ید و با اتفاقات پس از انتخابات سال  88حتی احمد
مس��جدجامعی هم از ریاست بر کمیسیون اجتماعی و فرهنگی
شورای ش��هر تهران کنار گذاشته شد و قالیباف دوباره به آغوش
اصولگرایان بازگشت.
آن روزه��ا اصالحطلبان س��همخواهی نک��ردن از ق��درت را به
«متانتطبع»شان گره میزدند و بزرگوارانه در اتاقهای شورای
شهر سرهایشان را تکان میدادند و بههم لبخند میزدند ،اما انگار
هرچقدر اصالحطلبان در س��همخواهی ضعیف عمل میکنند،
دستهای گشادهای در سهمدهی دارند و خیلی هم به شعارهای
پیش از انتخاباتشان درباره «شایستهساالری» و استفاده از مدیران
«باسواد و خوشفکر» اهمیتی نمیدهند .شهردار تهران این روزها
افرادی را برای مدیریت مجموعه ش��هرداری انتخاب میکند که
جز با معیار بدهبستانهای سیاسی نمیتوان آن را تحلیل کرد.
تکذیب انتخاب شهرداران قالیبافی

انتخاب شهرداران مناطق از بین مدیران دوره مدیریت قالیباف
از اولین انتصابهای نجفی بود که با انتقاد مواجه شد .او سمیه
حاجوی را که مدرک دندانپزشکی دارد و پیشتر معاون شهردار
ناحیه یک منطقه  ۴بود به عنوان شهردار منطقه هفت انتخاب
کرد .انتخاب یک زن به عنوان شهردار منطقه البته نتوانست از
حجم انتقادها به این انتصاب کم کند .محمد علیخانی ،رئیس
کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر که پیش از آن هم به
انتصاب بازنشستگان از طرف نجفی اعتراض کرده بود در کانال
تلگرامی خود نوش��ت «جناب نجفی ،لطفا منت این انتصابات
را س��ر اصالحطلبان نگذارید؛ بقیه حرفه��ا بماند برای بعد»...
انتصاب حداقل چهار شهردار دیگر هم که معاون شهرداران زمان
قالیباف بودند هم به حجم این انتقادها اضافه کرد .این انتقادها
حتی واکنش نجفی را هم برانگیخت .او در اولین نشست خبری
خود در پاسخ به پرسش��ی درباره اینکه انتصاب افراد نزدیک به
حلقه قالیباف و احمدینژاد با ش��عارهای ضد فس��اد او تناقض
دارد گفته بود «قبول ندارم اکثر کس��انی ک��ه انتخاب کردهام
یاند ،در بین معاونانم هم کس��انی را انتخاب کردهام که
قالیباف 
شهره به اصالحطلبیاند».
آقازادهها در بهشت

انتقادها ب��ه انتخابهای نجفی کمک��م آرام میگرفت که اخبار
دیگری درباره مدیران تازه منصوب ش��ده او منتشر شد .انتخاب
محمدحس��ین حجازی به عنوان مدیرعامل ش��رکت نوسازی
عباسآباد بسیاری را متعجب کرد .حجازی عالوه بر اینکه فرزند
یکی از افراد قدرتمند داخل نظام است سالها بدون داشتن مدرک
دانشگاهی و با مدرک دیپلم در ردههای مختلف مدیریتی مشغول
به کار بوده اس��ت .در صفحه رزومه حجازی در س��ایت شرکت
نوس��ازی عباسآباد آمده او از سال  79تا  82مدیرعامل مؤسسه
تحقیقاتی دانشگاه علوم پزش��کی تهران و از سال  80تا  90دبیر

اجرایی س��تاد همایش چهرههای ماندگار بوده ،اما اولین مدرک
دانشگاهی خود را در سال  89با عنوان فوقدیپلم ادیان و عرفان از
دانشگاه آزاد واحد شمال دریافت کرده است .او از سال 83همزمان
مدیر همکاریهای فرهنگ��ی و اموز بینالملل و همچنین مدیر
اداره محصوالت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ،دبیر
فرهنگی و هنری فرهنگسرای ملل بوده و از سال  90تا امروز هم
رئیس فرهنگسرای اندیشه است .او همچنین از سال  92معاون
اجتماعی و فرهنگی شرکت نوسازی عباسآباد بوده است .آخرین
مدرک دانشگاهی حجازی کارشناسی ارشد برنامهریزی فرهنگی
است که در سال  94آن را کسب کرده است .رزومه حجازی پس
از انتشار اخبار مربوط به دوران مدیریتش از سایت شرکت نوسازی
عباسآباد حذف شد.
عقبنشینی از یک انتخاب بحثبرانگیز

انتصابهای بحثبرانگیز نجفی به اینجا ختم نشد .برخی اخبار
مدعی ش��دند نجفی حامد احس��انبخش از مدافعان سرسخت
قالیبافرابهعنوانسردبیرسایتشهرنوشتانتخابکردهبوده،اما
با موج انتقادها او فردی دیگر را به این سمت انتخاب کرده است ،اما
بهروز شجاعی ،از مدیران روابط عمومی شهردار تهران در رابطه با
انتصاب احسانبخش گفته بود این انتصاب حداقل سه هفته پیش
اتفاق افتاده و چون احسانبخش کارمند رسمی شهرداری است،
بعد از اس��تعفای تیم قبلی او «حکم خیرالموجودین» را داشته و
بیشتر از همه به مسائل فنی و نیازهای فضای مجازی مسلط بوده
است .او گفته تمام سایتهای منتسب به شهرداری در چند ماه
آینده زیر نام خبرگزاری شهر جمع خواهند شد و بر همین اساس
احسانبخش فقط مدیر دوره انتقال است.
انتش��ار عکسهایی از احس��انبخش ب��ا برگه رأیی ک��ه به نام
قالیباف نوش��ته بود و مجموعه توئیتهایی از او که در مخالفت
با اصالحطلبان منتش��ر کرده بود در نهایت باعث شد شهرداری
فردی نزدیک به اصالحطلبان را به سردبیری شهرنوشت انتخاب
کند ،اما این هم نتوانس��ت آبی بر آتش انتقادها باشد ،چراکه در
همین احوال بود که خبر رس��ید با حکم نجفی ش��هردار تهران،
محمد فرجود مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری تهران شده است .گویا فرجود با یکی از بزرگان نظامی
ایران خویشاوندی نسبی دارد.
سیاست ،سیاست و همچنان سیاست

شهردار تهران میگوید ،قصد ندارد مدیرانش را به صورت کامل از
خارج از شهرداری انتخاب کند و باید فرصت پیشرفت به افرادی
دادهشودکهسالهادرشهرداریزحمتکشیدهاند.برخیانتقادها
از شهردار تهران هم از طرف بدنه اصالحطلبان به دلیل دورماندن
دست آنها از پستهای مدیریتی است که انتظار داشتند با نشستن
یک شهردار اصالحطلب بر صندلی مدیریت شهر بین آنها تقسیم
شود ،اما هیچکدام از این موارد نمیتواند انتصابهای این روزهای
نجفی را توجیه کند ،انتصابهایی که به روش��نی نش��ان از بده
بستانهای سیاسی پشتپرده با گروههای سیاسی دارد.
هراس اصالحطلبان از تندرو خوانده شدن ،رد صالحیتشدن در
دورههای بعدی یا اخراج از نظام سیاس��ی و اداری کشور همیشه
امتیازدهیهای اینچنینی را برای آنان راحت کرده است .هرچقدر
دایره اصولگرایان برای ورود غیرخودیها بسته است ،اصالحطلبان
در این زمینه دست و دلبازند و در این میان شعارهای سابق شان
را هم فراموش میکنند.
انتخابک��ردن افرادی با س��ابقه مخدوش و حتی بدون س��ابقه
مدیریتی برای پس��تهای مه��م به نظر فقط اس��تفادهکردن از
نیروهای درون ش��هرداری نیست بلکه س��هیمکردن نیروهای
سیاسی در اداره شهری است که سالها به دست همان نیروهای
سیاسی مدیریت میشده و اصالحطلبان با انتقاد سفت و سخت بر
همان سیاستها توانستند پیروز انتخابات شوند .روندی که امروز
مدیریت شهری تهران طی میکند یادآور فراکسیون امید مجلس
است که با وجود حمایت مردم در بزنگاههایی مانند طرح تحقیق
و تفحص از ش��هرداری تهران به شهادت نمایندگان مجلس و به
گفته رحمتاهلل حافظی ،عضو منتقد شورای پیشین شهر تهران
به نفع شهرداری تهران البی میکرده است.
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شنبهای که گذشت روز دانشآموز بود .به این
بهانه ،انواع برنامهها ،جشنوارهها و اتفاقهای
دانشآموزی در کش��ور برگزار میش��ود ،اما
کماکان جای یک چیز خالی اس��ت؛ مجالت
موفق دانشآموزی که از اوایل دهه  70همراه
ب��ا خانوادههای ایرانی به هر گوش��ه کش��ور
سرک میکش��یدند« .بچهها گل آقا» یکی از
معروفترین این نشریات بود که در قالب طنز
و کاریکاتور توانسته بود به خانههای بسیاری
راه پیدا کند و در نبود شبکههای اجتماعی و
اینترنت ،بچههای نسلهای بعد را با مفاهیم
مختلفی آشنا کند .بچهها گل آقا ،ادامه برن ِد
گل آقا در حوزه ک��ودکان و نوجوانان نیز بود
و در س��الهای متم��ادی انتش��ارش نهتنها
موفق بود ،بلکه توانس��ت به عنوان یک سکو،
چند نویس��نده نامآش��نا را به حوزه کودکان
معرفی کند.
هفتهنام��ه بچهه��ا گل آقا مجل��های بود که
در مؤسس��ه گل آق��ا ب��ه چاپ میرس��ید.
بن��ا ب��ه گفت��ه مس��ئوالن نش��ریه ای��ن
هفت��ه نام��ه اولین نش��ریه طن��ز بچههای
ایران بود .شعار نش��ریه این بود :شادی حق
بچههاست .این شادی اما دیرزمانی نینجامید
و س��رانجام در اردیبهش��ت  ۱۳۸۷پ��س از
 ۳۸۵شماره پیوس��ته ،بچهها گل آقا به دلیل
مشکالت مالی تعطیل شد.
این نش��ریه ابت��دا بهص��ورت تکصفحه در
هفتهنام��ه گل آقا ب��ا عنوان صفحه گلنس��ا
زی��ر نظر پوپ��ک صاب��ری فومنی ب��ه چاپ
میرسید و بعد از استقبال گسترده ،بهصورت
هفتهنامهای مس��تقل زیر نظ��ر علی زراندوز
منتشر شد .شنیدن نامهایی که در بچهها گل
آقا قلم میزدند ،یادآور این واقعیت است که
دانشآموزان امروز تا چه حد از داش��تن یک
نشریه مستقل و قابل قبول محرومند؛ افرادی
چون عمران صالحی ،منوچهر احترامی ،علی
زراندوز ،رافی پطروس��یان ،آرمین سنقری،
بابک پره��ام ،مهران ایرانل��و ،داوود قنبری،
گیتی صف��رزاده ،فاض��ل ترکمن ،س��لمان
طاهری ،نازنین جمش��یدی ،حمیدرضا پور
نصیری ،یاش��ار صالحی و الله ضیایی با این
نش��ریه همکاری کردهاند و ای��ن کاریکاتور
که از شماره  216مجله انتخاب شده ،به قلم
سلمان طاهری است.
تحليل روز

افزایش  45درصدی
ویزای اربعین
خبرها از رش��د  45درصدی صدور ویزا برای
زائران اربعین حکایت دارد .بهنظر میرسد این
گفته رئیس کمیته سیاس��ی و کنسولی ستاد
اربعین بی��ش از آن که درب��اره افزایش تعداد
مسافران این س��فر روحانی باشد ،یادآور این
ِ
واقعیت است که ساز و کار چنین سفر مهمی
در حال س��ازمان یافتن اس��ت و زائران تنها با
اس��تفاده از ویزای معتبر حق ورود به عراق را
دارند .حسن قشقاوی با اشاره به اینکه در زمینه
روند صدور روادید امسال مدیریت بهتر ،باالتر و
دقیقتری اعمال شد ،گفته است :افزایش مدت
اعتبار ویزا ،حذف دالر ،افزایش ظرفیتها برای
صدور وی��زا و همچنین صدور ویزا به ش��کل
انفرادی باعث ش��د امسال روند بهتری در این
زمینه شکل گیرد.
امس��ال بیش از دو میلی��ون و  ۳۰۰هزار ویزا
صادرشده اس��ت؛ درحالیکه در سال گذشته
در چنین تاریخی ح��دود یکمیلیون و ۸۰۰
هزار ویزا صادرش��ده ب��ود .به عب��ارت دیگر،
امس��ال صدور ویزا ب��رای اربعین بی��ن  45تا
 50درصد افزایش داش��ته اس��ت ،اما در کنار
ای��ن رش��د امیدوارکننده ک��ه از ضابطهمند
شدن امور کنس��ولی خبر میدهد ،همچنان
آمار حوادث پیشآمده برای زائران باالست و
زمینهسازی مناسبی در این حوزه نشده است.
اگر چه هاللاحمر ،شهرداری تهران و نهادهایی
چون ایران خودرو ،برای انجام امور بهداشتی،
درمانی،معاینهای و تأسیساتی پا پیش گذاشته
و گروههایی را در مس��یر زائران کربال مستقر
کردهاند ،اما کماکان اخبار رسیده درباره میزان
حوادث این محور ،آمار قابل قبولی نیست.

