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ضرورت جلوگیری از ورود 
جرثقیل های غیراستاندارد  به کشور

به دنبال ســقوط یک جرثقیل سنگین در 
اتوبان بسیج، رئیس کمیسیون سالمت،محیط 
زیســت و خدمات شــهری شــورای شــهر 
تهران گفت: ســازمان اســتاندارد کشور باید 
جلوی فعالیت دســتگاه های فرســوده و ورود 
جرثقیل های غیراستاندارد در مبادی ورودی 
کشــور را با وضع الزامات، مقررات و استاندارد 
الزم االجرا بگیــرد. به گزارش خبرنــگار ایلنا، 
زهرا صدراعظم نوری در تذکر پیش از دستور با 
اشاره به حادثه سقوط تاورکرین و فوت دو نفر 
از شهروندان تهرانی گفت: استفاده غیراصولی 
از جرثقیل ها اعــم از جرثقیل های متحرک و 
جرثقیل هــای برجی)تاورکرین ها و تجهیزات 
کارگاهی مــورد نیاز بــرای کار در ارتفاع نظیر 
باالبرهای کارگری، داربســت ها و ..( در محیط 
شهری یکی از مسایلی اســت که متاسفانه در 
سال های اخیر به دلیل نبود رویه واحد، کارآمد 
و مهم تر از آن عدم بروزرسانی اطالعات با توجه 
به استانداردهای معتبر ملی و جهانی و ضوابط 
ایمنی کار، بروز حوادثی را در پی داشته که منجر 

به خسارات مالی و جانی شده است.
    

 آسیب دیدگی 95 هکتار 
از پارک جنگلی چیتگر

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه 
تالش برای حفظ و احیای پارک جنگلی چیتگر 
آغاز شده است، گفت: 95 هکتار این پارک آسیب 
دیده اســت. به گزارش ایرنا زهــرا صدر اعظم 
نوری در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات 
کمیسیون محیط زیســت و خدمات شهری 
شــهرداری تهران در پارک چیتگر گفت: برای 
نظارت و حفاظت از فضای سبز و محیط زیست 
برنامه ویژه ای داریم و در این راســتا پارک ها و 
بوستان های شهر تهران به صورت دوره ای مورد 
بازدید قرار می گیرند. او ادامه داد: در بازدید دوره 
ای که اعضای کمیسیون از پارک جنگلی چیتگر 
داشتند خشک شدن درختان این پارک محرز 
بود و با حضور شهردار منطقه موضوع بررسی شد 
و شهرداری منطقه اقداماتی را برای جلوگیری از 

توسعه خشک سالی پارک شروع کرد.
    

تاکسی های اینترنتی نباید 
افزایش کرایه داشته باشند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
تهران گفت: تاکســی های اینترنتی به دلیل 
پرداخت  دو درصد از کرایه هر سفر به شهرداری 
نباید افزایش کرایه داشــته باشــند. محمد 
تقی زاده، درباره ابالغیه وزارت کشور مبنی بر 
دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه دهندگان 
خدمات هوشــمند مســافر و یا تاکسی های 
آنالین و اینترنتی، گفت: بر اساس این ابالغیه 
سامانه ای در حال طراحی است که تا پایان مهر 
ماه به بهره برداری می رسد و رانندگانی که قصد 
حضور در شرکت های ارائه خدمات هوشمند 
مسافربری را دارند باید در این سامانه ثبت نام 
کنند. او ادامه داد: رانندگان و خودروها در این 
سامانه مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت 
کسب امتیازات الزم به شرکت های هوشمند 
معرفی خواهند شــد. قطعاً تا زمان راه اندازی 
سامانه مشکلی برای ارائه خدمات تاکسی های 

اینترنتی ایجاد نخواهد شد.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

تیرمــاه 1395 یــک فوریت طرح 
نامگذاری 14 مهر به عنوان روز »تهران« 
در تقویم عمومی کشور به تصویب رسید. 
علت این نام گذاری اصل چهارم قانون 
اساسی مشروطه اســت که 111 سال 
پیش، تقریبا یکسال و ســه ماه پس از 
امضای فرمان مشروطیت ایران توسط 
مظفرالدین شــاه قاجار، متمم قانون 
اساسی مشروطه در 14 مهرماه 1286 
شمسی به امضای محمدعلی شاه قاجار 
رســید. طبق اصل چهارم این متمم 

پایتخت ایران »طهران« است.
تهران امروز، با طهران قدیم فاصله ای 
به درازای تاریــخ دارد. حاال تهران12 
میلیون نفری، کمتر نشــانی از تهران 
قدیم دارد، جز چند ساختمان قدیمی 
که در انبوه برج و ترافیک و دود، یادآور 
ســده های رفته انــد. از تهــران قدیم 
چنارهای بلند مانده و مردمان ساکت 
عکس های قدیمی، و چنــد خانه  فرو 
رفته در خود که ساعت شــان در همان 
سال های دور یخ زده اســت در تهران 
شلوغ امروز جا مانده اند و سخت غریبی  
می کند. تهران امروز هر روز بزرگ تر و 
رنگی تر  می شود و از تهران سال های سیاه 
و سفید، دورتر و دورتر... بسیاری، غریبی 
شهر تهران را به کوچ ساکنان اصلی اش 
گره می زنند و می گویند در طول تاریخ به 
وِیژه چهل سال اخیر بسیاری از ساکنان 
بومی و قدیمی این شــهر، ناچار شهر 
را تنها گذاشــتند و به دست غریبه ها 

سپرده اند.
اما در تمام این سال ها تهران با وجود 
موقعیت مهــم اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی دیاری فراموش شــده است. 

حتی تنــوع جاهای دیدنــی تهران و 
جذابیت های آن ها نیز نتوانسته حداقل 
غبار و آلودگی را از چهره  پایتخت پاک 
کند و این شهر در میان هیاهو، شلوغی و 

ترافیک خود غرق شده است.
به تهران چنارستان می گفتند

نصر اهلل حدادی، تهران شــناس  و 
استاد دانشــگاه درباره حال و روز این 
روزهای تهران در کانال تلگرامی اش 
نوشته است: »من برگزاری روز تهران و 
مراسم مرتبط با آن را بی فایده می دانم. 
به تهران از جنبه جغرافیایی، تاریخی و 
فرهنگی باید توجه شود. از جغرافیای 
تهران چیزی باقی نمانده است. تهران 
شــهر باغ ها بود و به آن چنارســتان 
می گفتند اما خیانتی که از دهه 50 در 
حق تهران شد این جغرافیا را تغییر داد. 
ما در تهران بلند مرتبه سازی نداشتیم، 
چون زمیــن ارزش کاذب پیدا نکرده 
بود و زمین خواری وجود نداشــت. در 
معماری گذشــته ما هر چیزی در هر 
جایی که ساخته می شد دلیل داشت. 
در دوره پهلــوی دوم و بــا دگرگونی 
زندگی معمــاری کاماًل درون گرای ما 
تبدیل شد به معماری بی حیای کاماًل 

برون گرا و تقلیدی.«
حدادی در ادامه توضیح داده: »در 
طرح تفصیلی تهران که سال 47 توسط 
عبدالعزیز فرمانفرماییان نوشــته بود 
آمده بود که در مرکز تهران ساختمان 
بیشتر از 3 طبقه نباید ساخته شود اما 
امروز در تهران آســمان را نمی توانید 
ببینید. از نظر فرهنگــی هم در تهران 
آنچه را می تواند زایش فرهنگی داشته 
باشد از بین برده ایم. تمام تئاترهایی که 
برای مردم ملموس بود از بین رفت. به 
جای حــرف زدن در روز تهران باید کار 
کنیم و فرهنگ و هویــت تهران را احیا 
کنیم. زندگی مردم تهران به دلیل همان 

معماری تغییر کرده و خانواده ها دچار 
گسست شده اند.«

 نمی شود هویت تهران 
را بازیابی کرد

این استاد دانشگاه می گوید: »گاهی 
در دانشگاه از دانشجویان می پرسم مثاًل 
وقتی می گوییم کسی زیر سرش بلند 
شده یعنی چه؟ آنها نمی دانند و وقتی 
می گویم قدیم بانک وجود نداشــت و 
مردم پول را زیر سرشان می گذاشتند 
می گویند: »چه جالب. نمی دانستیم.« 
اینها فرهنگ مردم تهران است. خیلی 
چیزها مثل اینها وجود دارد که از بین 
رفته و کســی از آنها خبر ندارد. ثبت و 
نگهداری آنها باید انجام شود اما نمی شود 
یا اگر هم می شود فرمایشی است و ابتر 
می ماند. وجب به وجــب خیابان های 
قدیمی تهران تاریخ است. اگر از میدان 
راه آهن تــا تجریش برویــد کوچه به 
کوچه اش داستان دارد. در یک کوچه 
خانه عمران صالحی است و در دیگری 
خانه فروغ فرخزاد. یک جا خانه روح اهلل 
خالقی و نزدیکش خانه برادران محجوبی 
است و می توانی اینجا بگویی آنها کسانی 
هستند که »ای ایران« را ساختند اما ما 
اینها را نمی دانیم و این نام ها و این تاریخ 
در جار و جنجال گم می شود.« حدادی 
معتقد است: »دیگر هم نمی شود هویت 
تهران را بازیابی کــرد. به دلیل حضور 
فضای مجازی و نسل بی مطالعه ای که 
برایش خیلی چیزها مهم نیستند. مگر 
مهم اســت که هر کوچه چه داستانی 
دارد؟ از سوی دیگر مشکل مان این است 
که سیاست بر همه چیز سایه انداخته و 
بســیاری از بناها و آثار تاریخی تهران 
با همین نگاه از بیــن رفته اند. ما بخش 
اعظم هویت تاریخی تهــران را از این 
شهر گرفته ایم. در این شرایط برگزاری 
مراســمی برای روز تهران بدون اینکه 

کاری انجام شود چه فایده ای دارد؟«
می توانیم تهران را شهری 

اسطوره ای بدانیم
در ایــن میان بهمــن نامورمطلق، 
اسطوره شــناس هم تهران را از منظر 
اسطوره شناسی بررســی کرده است.  
درباره تهران به ایســنا گفته اســت: 
»شــهر می تواند آرمانشــهر باشد، اما 
آیا اهالی تهران به شهرشــان به عنوان 
یک آرمانشــهر نگاه می کنند یا آن را 
یک شــهر گریزناپذیر می دانند که به 
دالیل اقتصادی مجبــور به تحملش 
هستند؟ در حالی که تحمل و زندگی 
کردن با هم تفاوت دارند.« این مدرس 
دانشگاه درباره اینکه آیا تهران ریشه و 

خاستگاه اســطوره ای دارد، می گوید: 
»شهر می تواند با اسطوره سه گونه پیوند 
بخورد. یکی آنکه شهر اسطوره ساز بوده 
باشــد، به این معنا که آدم های بزرگی 
را تربیت کرده باشــد که همان افراد به 
اسطوره تبدیل شده باشند. برای مثال، 
شهری که بتواند در دل خود هنرمندان 
و سیاستمداران بزرگی را پرورش داده 

باشد، می تواند اسطوره ای باشد.«
نامورمطلق می گوید: »برای مثال رم 
از »رموس« می آید، چون یک شخصیت 
اسطوره به ســاختن آن منتسب شده، 
بنابراین اســطوره ای است که دومین 
شکل بین اسطوره و شــهر محسوب 
می شود. وقتی شــهر مورد توجه قرار 
بگیرد که شــهرهای دیگر بخواهند از 
آن تقلید کنند، شــکل سوم اسطوره با 
شهر محسوب می شود، زیرا اسطوره به 
معنای شخصیت روایت دار، تکثیرپذیر 
یا الگویی است. اسطوره، یعنی الگوهایی 
که دیگران می خواهند شبیه آن شوند.« 
او بیان می کند: »برای بررسی اسطوره 
بودن شــهر تهران باید به هنر و ادبیات 
مراجعه کرد. در واقع سهمیه و متن های 
هنــری و ادبی بهترین آینه هســتند 
تا متوجه شــویم آیا تهران اســطوره 
هست یا نه. با تماشــای تصویر تهران 
متوجه می شــویم که نمی توانیم آن را 
نادیده بگیریم. تهران در بسیاری از آثار 
سینمایی، تجسمی، شعر، ادبیات حضور 
دارد، پس تهران آنقــدر در متن های 
هنری و ادبی تکثیر شده که می توانیم 
آن را به عنوان شــهری اسطوره ای در 

نظر بگیریم.«
این استاد دانشگاه توضیح می دهد: 
»تصویری که از تهران در اغلب آثار ادبی 
و هنری وجود دارد، تصویری نســبتا 
منفی است، یعنی تهران بیشتر شبیه 
یک هیوال به نمایش گذاشته شده که 
آدم ها در آن ســردرگم هستند و از آن 
وحشت می کنند. »تهران مخوف« جزء 
اولین رمان هایی بوده که مرتضی مشفق 
کاشانی آن را نوشت و هنوز هم آن تصویر 
مخوف بودن از تهران به صورت کامل 
زدوده نشد. تهران در عین حال که هیوال 
است، مظلوم است و تمام فشار ایران را 

تحمل می کند.«
برنامه های هفته تهران

امســال نیز با فرارسیدن 14 مهر 
و روز تهران برنامه هــای متنوعی در 

قالب هفته تهران از ســوی نهادهای 
مختلف اعالم شده است. در این راستا، 
غالمحســین محمدی، رئیس مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران، ضمن اعالم ویژه برنامه های روز 
تهران از برگزاری تورهای گردشگری 
خبر داد. طبق اظهارات محمدی هر 
روز هفته تهران با هدف بازشناســی 
هویــت پایتخت به ترتیب یکشــنبه 
14 مهرماه »روز تهران«، دوشنبه 15 
مهرماه »روز طبیعت و تاریخ تهران«، 
سه شنبه 16 مهرماه »روز پیاده راه ها 
و گذرگاه های تهران«، چهارشــنبه 
17 مهرمــاه »روز هنــر و معماری و 
شهرسازی« و پنجشنبه 18 مهرماه 
»روز تهــران بزرگ، ایــران بزرگ« 

نام گذاری شده اند.
او ادامــه داد: »از شــاخص ترین 
برنامه هــای هفته تهــران می توان به 
تهرانگردی از ری تا شمیرانات، همایش 
کوهنوردی خانوادگــی، گردهمایی 
پاکسازی کوهســتان، راه اندازی قطار 
گردشــگری در قلب تهــران، بازدید 
رایگان موزه های تهران و بازگشــایی 
موزه دخانیات، آیین نکوداشــت ری و 
معرفی آیین های مذهبی تهران از ری 
تا شمیران، افتتاح سردر بازسازی شده 
اداره آگاهی شاپور به مناسبت روز نیروی 
انتظامی و نمایشگاه عکس آئین های 
مذهبی در ایستگاه های مترو و برگزاری 
آیین نکوداشت روز تهران در 22 منطقه 

تهران اشاره کرد.«
با همه این صحبت هــا تهران برای 
خیلی از ما هنوز یک شــهر خواستنی 
اســت. تهران را باید از دور دید و برای 
مظلومیتش به مناســبت روز تهران 
در تقویــم آه کشــید. تراکــم زیــاد 
خانه هــا، غبار غلیظی که روی شــهر 
را گرفتــه، آســمان خراش هایی که تا 
شکم آســمان فرورفته اند، همه و همه 
از روی بام شــهر، داخل هواپیما و قله 
توچال دیدنی و غم انگیزتر هســتند. 
اما هنوز هــم اگر باران بزند و آســمان 
 تمیز شــود، قلــه دماونــد را می توان 

از میدان ونک دید.

به بهانه »روز« و »هفته«ی »تهران«

تهران شهرباغ ها بود؛ اما اکنون...

یادداشت

آرش نصر اصفهانی،جامعه شناس

انتشار یک ویدئو در شبکه های اجتماعی که ضرب و شتم 
یک جوان افغانســتانی به بند کشیده شــده را در قشم نشان 
می دهد، یک بار دیگر موضوع خشونت علیه افغانستانی های 

ساکن ایران را به عرصه عمومی کشاند.
به گزارش گروه تحلیل، تفســیر و پژوهــش های خبری 
ایرنا، برای کسی که با زندگی پناهندگان افغانستانی در ایران 
آشنا باشد وقوع چنین رفتارهای خصمانه ای با شدت کمتر و 
بیشتر کم سابقه نیست. با یک جستجوی ساده اینترنتی موارد 
متعددی را در طی سال های گذشته می توان یافت که یک فرد 
یا حتی گروهی از افغانستانی ها به دست مردم محلی به سبب 
خطایی که به آن ها نســبت داده شده رأساً مجازات می شوند. 
به عنوان نمونه در سال 1393 در حادثه ای که در رسانه های 
داخلی نیز بازتاب یافت در یکی از روستاهای قزوین در پی انتشار 
شایعه ای در خصوص تعرض یکی از ساکنان افغانستانی به یک 
کودک معلول محلی، ساکنان روستا با مجازات گروهی همه 
افغانستانی های ساکن محل، بیش از صد خانوار افغانستانی را 
مجبور به ترک منطقه کردند. این وقایع اگرچه بازتاب رسانه ای 

نسبتاً گسترده و کم وبیش محکومیت جامعه ایران را به همراه 
داشته اما کمتر به دالیل وقوع آن پرداخته شد و اغلب مسئله 
به یک خطای انسانی فروکاسته شده است. لیکن برای درک 
علل وقوع این حوادث باید بــه موقعیت حقوقی پناهندگان و 
مهاجرین افغانســتانی در ایران توجه کرد و هر راه حلی برای 
کاستن از این خشونت ها باید مبتنی بر یک تحول ساختاری در 

مورد این جمعیت ساکن در کشور باشد.
بیش از 40 سال از آغاز مهاجرت گسترده اتباع افغانستانی 
به ایران می گذرد. امروز نزدیک به سه میلیون نفر افغانستانی 
در ایران زندگی می کنند که طیــف متنوعی را از خانوارهایی 
با چهار دهه قدمت ســکونت در ایران و دارای مجوز اقامت در 
ایران تا کارگران مجرد فصلی که به طور غیرقانونی وارد ایران 
شده اند، در برمی گیرد. اگرچه وضعیت حقوقی و اقامتی این 
گروه ها متنوع است اما می توان گفت اکثریت قاطع آن ها در یک 
ویژگی مشترک اند؛ آنان از بسیاری از حقوق شهروندی در ایران 
محروم اند. از آنجا که حضورشان در ایران موقتی تصور می شود، 
ناپایداری زندگی و هراس از اخراج از کشور همراه همیشگِی 
حتی باسابقه ترین مهاجران است. نتیجه این وضعیت شکننده، 
موقعیت بسیار آسیب پذیر و فرودست یک افغانستانی در برابر 

ایرانی هاست. در این شرایط آنان نســبت به هرگونه تعدی و 
اجحاف در حقشان اغلب جز تحمل و مدارا چاره دیگری ندارند. 
تصور ذهنی بسیاری از افغانستانی ها صرف نظر از واقعیت عینی 
این است که رویه های رسیدگی در نهادهای انتظامی و قضایی 
هم در اختالف میان یک افغانســتانی و ایرانی به نفع شهروند 
ایرانی است. هراس از درگیر شــدن در فرایندی که می تواند 
اخراج آن ها را در پی داشته باشــد به عالوۀ تصور از بی عدالتی 
سبب می شود بخشی از مهاجرین از وارد شدن در فرایند قانونی 
احقاق حق خود اجتناب کنند. از سوی دیگر آگاهی نسبت به 
این موقعیت آسیب پذیر یک افغانستانی، احتمال سوءاستفاده 
در طرف ایرانی را هم افزایش می دهد. وقتی فرض بر این است 
که یک افغانستانی به واسطه هراس از پلیس و اخراج از کشور، 
شــکایت نمی کند، امکان ارتکاب عمل غیرقانونی و تعدی به 
حقوق او دور از انتظار نخواهد بود. صورت متداول این ظلم، عدم 
پرداخت حقوق معوقه یک کارگر است و خشن ترین اشکال آن 

نیز مشابه حوادثی است که در قشم شاهد بودیم.
خصومت و رفتارهای خشن نسبت به افغان ها ریشه های 
دیگری هم دارد. رقابت اقتصادی بر سر منابع محدود یکی از 
عوامل تنش میان مهاجران و ساکنان محلی در بسیاری از نقاط 
دنیاست. به همین سبب وقتی بخشی از جامعه محلی تصور 
می کند شغلی که او اســتحقاق آن را دارد نصیب یک مهاجر 
خارجی شده یا خدمات دولتی که می توانست سهم بیشتری 

را از آن داشته باشد، اکنون باید با مهاجر خارجی شریک شود، 
نفرت و خصومتش نســبت به بیگانه افزایش می یابد. در این 
وضعیت، اعمال خشونت اگرچه به بهانه های دیگر رخ می دهد 

اما در عمل انتقام به واسطه احساس خسران است. 
 از نقش رسانه ها در تصویرسازی منفی از اتباع افغانستانی 
در ایران نیز نباید گذشت. کم نیستند رســانه هایی که از هر 
جرم یک افغانســتانی با تأکید بر ملیت متهم، تیتر اول بخش 
حوادث می ســازند؛ اما در مواردی که قربانی یک افغانستانی 
است به ذکر ملیت او به اشاره ای گذرا در متن اکتفا می کنند. 
مسئوالن انتظامی کشــور بارها اعالم کرده اند میزان جرم در 
اتباع افغانستانی ساکن ایران به نسبت جمعیت آن ها از میانگین 
کشور پایین تر است؛  اما همچنان این بازنمایی غیرمنصفانه از 
افغانستانی ها در ایران تقویت کننده عقاید قالبی منفی است 

که آن ها را خشن و بدوی تصویر می کند. 
وقتی از نگاه بخشی از جامعه ایرانی افغانستانی به غلط مقصر 
اصلی بیکاری، جرم و بیماری دانسته میشود، درنتیجه مستحق 
مجازات و خشونت تصور شده و شرایط برای انسانیت زدایی از 
او فراهم می شود. این یکی از دهشتناک ترین موقعیت هایی 
اســت که یک فرد می تواند در آن گرفتار شــود و مسلم است 
بدون دخالت قاطع دولت و نهادهای قانون گذار و تغییر بنیادی 
در قوانین مهاجرتی و تابعیــت، تغییر این وضعیت تنش آمیز 

ممکن نخواهد بود.

ریشه های ساختاری خشونت علیه افغان  ها

نصراهلل حدادی: مشکل مان 
این است که سیاست بر 
همه چیز سایه انداخته 
و بسیاری از بناها و آثار 

تاریخی تهران با همین نگاه 
از بین رفته اند. ما بخش 

اعظم هویت تاریخی تهران 
را از این شهر گرفته ایم. 

به جای حرف زدن در روز 
تهران باید کار کنیم و 

فرهنگ و هویت تهران را 
احیا کنیم

با تماشای تصویر تهران 
متوجه می شویم که 

نمی توانیم آن را نادیده 
بگیریم. تهران در بسیاری 
از آثار سینمایی، تجسمی، 
شعر، ادبیات حضور دارد و 

آنقدر در متن های هنری 
و ادبی تکثیر شده که 

می توانیم آن را به عنوان 
شهری اسطوره ای در نظر 

بگیریم
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