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شیده اللمی | 33 سال است چراغ های این اتاق ساعت 
6:15 دقیقه صبح روشــن می شود. همسایه ها به تصویر 
همیشگی مردی که هر صبح با آبپاش نارنجی گلدان های 
شمعدانی ها را آب می دهد، عادت کرده اند. تصویر او از دور 
پیداست، وقتی سرش را باال می گیرد تا قدم های برگ های 
نورس یک گیاه رونده را در دورترین دیوار اتاق دنبال کند. 

حاال تنها چند قدم مانده تا به سقف برسند.
تقویم پاییز به وقت آذر است، اما اتاقک سه درچهارمتری 
پشــت بازارچــه، حال وهوای زمســتان گرفته. ســرما 
استخوان سوز است و شمعدانی ها، پشت تنها پنجره اتاق 
به هم چسبیده اند. دیوار پر از تیغه ها و چکش ها، قیچی ها و 
تسمه ها و سوهان های کوچک و بزرگ و کنار آنها یک آینه 

کوچک که دنیا را شکسته نشان می دهد.
آنها نیستند، اما صندلی های شان مانده. تا همین چند 
ماه پیش سه نفر بودند. یکی پای دستگاه می نشست، یکی 
دسته ها را سوار می کرد و یکی میخ ها را. حاال در این اتاقک 
دو صندلی خالی اســت و مردی که پُِر عمرش را با تیزی 

چاقوها سر کرده، به نوبت روی آنها می نشیند.
»عباس و اکبر چند ماهی اســت رفته اند. نه فقط من، 
خیلی ها دیگر نمی توانند شاگرد نگه دارند. بازار کار خرابه. 
قبال هفته ای 40 تا 70 چاقو سفارش داشتیم، االن 15 تا را 
هم به زور می برند. اکبر این جا می نشست و عباس این جا. 
هنوز بعضی وقت ها می آیند و چندتایی کنار دســت من 
می سازند، نقِل هوای دل شــان است که می آیند. وگرنه 

یکی شان شده راننده، یکی هم شاگرد رستوران.«
صیقل خوردن فوالد و فنر روی ســوهان دســتگاه ها، 
صدای ممتد و ریزی دارد. صدا به صدا نمی رســد. عینک 
سیاهی چشمان مرد را در برابر هجوم براده های سوزان پناه 
داده. اوســتا حمید، در 33 سال گذشته، از 12سالگی تا به 
امروز هر سه ساعت یک بار، یک چاقوها ساخته؛ همه شبیه 
هم: »چاقوی تولید کارگاه ما همین یک مدل است. به اینها 
می گن چاقوی چوپونی. واسه سر بریدن. نترسین یه وقت 
-اتاق پر می شــود از صدای خنده اش- ســر بریدن از نوع 

حاللش، مرغ و گاو و گوسفند.«
چاقو ها را ردیف کرده روی میز با دسته های هم شکل و 
تیغه های ظریف. چاقو را می کشد روی شیار نازک پشت 
نعلبکی چینی و بعد روی مچ دســت چپش، انبوه موهای 
ســیاه می ریزد روی میز. این آزمایشی است برای این که 
بگوید ببین! چقدر تیز و برنده اند: »همه شــبیه هم اند اما 
کوچک و بزرگ دارد. این طرف اســم خودم حک شده، آن 

طرف هم مهر زنجان.«
چاقوی دست ساز، همیشه افتخاری برای زنجانی ها بوده، 
هنوز هم هســت. یک چاقو می گویند و  هزار قصه برایش. 
مردم، مسافران و سفرنامه نویسان همه این شهر را با تیزی 
قمه ها و قداره ها، شمشــیرها و خنجرها و آوازه چاقوهای 
برنده اش، با دسته های عجیب و تراش های ظریف، با عاج و 
صدف و دسته های چوب گردو و گیالس به خاطر می آورند.

 از وقتی پیکر مردان نمکی، در معدن چهرآباد زنجان با 
داس  و ابزارهای جنگی که به کمر بسته بودند، پیدا شده، 
مردم شهر یک گواه تاریخی دیگر هم پیدا کرده اند تا با استناد 
به آن تاریخ چاقو سازی در شهرشان را تا 6هزار سال عقب 
ببرند. مردمان شــهری که بسیاری شان با نان چاقوسازی 
بزرگ شده اند و حاال دیگر تیغ شان برش ندارد: »نمی دانم 
این چه شومی بود که افتاده وسط سفره ما. چاقوی زنجان 
را دیگر کسی نمی برد. پشت سر هم بالست که سر ما نازل 
می شود. هر چه فریاد می کشیم، به جایی نمی رسد. چند 
 سال گرفتار واردات بودیم. آن قدر چاقوی چینی وارد کردند 
که بازار از دســت ما رفت. با 6هزارسال تاریخ چاقوسازی، 
چین شد پادشاه بازار چاقوی ایران. دل مان خوش بود که 
بازار خوبی در عراق داشــتیم، می آمدند محصوالت مان و 
قمه و قداره می بردند که بالی دوم نازل شد. گفتند مجلس 
حمل و تولید ســالح ســرد را ممنوع می کند، حاال دیگر 
تاجران عراقی هم از ما کار نمی خرند. می گویند دولت تان 
اذیت مان می کند. می روند از چین می خرند. ما هم دست 

گذاشته ایم روی دست که چه باید بکنیم...«
در بازار چاقوســازان، مردان روی چهارپایه های کوتاه با 
کمرهای خمیده و سرهای به زیر افتاده، تمام حواس شان 
به حرکت پرشتاب دستگاه هاست. چشم های شان، خیره 
به حرکت لغزنده و لرزان ورقه های فوالد که تا چند ساعت 
دیگر چاقو، قمه و قداره و داس و ســاطور می شــود. آنها 
خودشان را به کار و »چه کنم های شان« را به روزمرگی ها 

سپرده اند. 
حــرکات هماهنگ و تند دســت ها، صیقــل زدن و 
سوهان کشــیدن چاقوهــا، تجربه عرق ریــزان دایمی 
اســت و »بهنام« با دست های تیزوفرز درحالی که عرق از 
شقیقه هایش فرومی چکد، آخرین صیقل را به جان قمه ها 
می کشــد: »امسال یک دهم قبل هم فروش نداشتیم. هر 
کســی هم خریده، با ســالم و صلوات برده. یک سری هم 
قاچــاق بردند عراق. قمه ای که ما می زنیم تو ایران فروش 
نمی رود. مشتری های ما همه تاجران عراقی اند، اما امسال 

خیلی کمتر آمدند.« 
امسال برای چاقوســازان زنجان، برای بهنام و حمید و 
عباس با همه ســال ها فرق می کند. طرحی که تعدادی از 
نمایندگان مجلس به دنبال تصویب آن بودند، یک ســال 
پیــش در صحن علنی مجلس رأی آورده و در یک قدمی 
نهایی شدن است: »ممنوعیت حمل، تولید و عرضه سالح 
ســرد«. هنوز این مصوبه به قانون تبدیل نشده، حال بازار 
چاقوســازی زنجان زار است: »هنوز قانون نشده، سخت 
می گیرند. بعضی شــهرها اجــازه نمی دهند مغازه های 
چاقوفروشی کار کنند، بار چاقو را توقیف می کنند. کار به 
جایی رســیده که در بعضی شهرها بیشتر دستفروش ها 
چاقو می فروشند و مغازه ها اجازه ندارند، از ترس جریمه و 
برخوردها جمع کرده اند. چاقوسازی در زنجان، یک صنعت 
بوده، ما عمری با این حرفه زندگی کردیم، اما با تصمیمی که 
االن گرفتند، عمال این حرفه در جایگاه صنایع دستی خرد 
قرار گرفته.« این حرف های بهنام است، از چاقوسازان نسل 
جدید، یک قمه ساز حرفه ای که سه سال است صندلی اش 

را کنار صندلی پدر گذاشته.
در زنجان چاقوسازی، هنری است که قرن ها از پدران به 
پسران به ارث رسیده. نسل به نسل و سینه به سینه. هنوز هم 
در کارگاه های پراکنده در شهر، پسران از روی دست پدران 
چاقو می سازند، بعضی ها از تکرار و کلیشه گریخته، کم کارند 
و چاقوها را فاخر و گرانقیمت می سازند، برای کلکسیونرها 
و برخی دیگر تــن داده به روزمرگی و تکرار، اما ماهرند در 
ساخت تنها یک مدل که برند آنها و به نام آنهاست: »چاقو در 
بازار زنجان تنوع گسترده ای دارد. چاقوهای شناسنامه دار 
با امضای سازنده شان معتبرند. درواقع چاقوسازان دو گروه 
اصلی را شامل می شوند، کسانی که چاقو را به شکل یک اثر 

هنری می سازند؛ صنایع دستی محض که ارزشمند است و 
بعضی از انواع آن چند  هزار دالر فروش می رود و گروهی که 
برای زندگی و مصارف روزمره تولید می کنند: داس، ساطور 
و چاقوی آشپزخانه و میوه خوری و چاقوی سالخی.« حاال 
فرقی نمی کند آنها از کدام گروه باشند، امروز صورت مسأله 

برای شان یکی است.
 شروع ماجرا

ســازمان پزشکی قانونی سه سال پیش گزارشی درباره 
آمار قتل هایی منتشر کرد که با سالح سرد انجام شده بود. 
این گزارش نشان می داد تقریبا در فاصله یک دهه یعنی از 
 سال 82 تا 92 بیش از 10 هزارو600 نفر در کشور با استفاده 
از سالح سرد به قتل رسیده اند. گزارشی که در زمان انتشار، 
نگرانی های زیادی ایجاد کرد و یافته های آن بیشتر مورد 
توجه منتقدانی قرار گرفت که معتقد بودند، کاستی های 
قانونی درباره حمل ســالح ســرد و پیش بینی نشــدن 
مجازات های بازدارنده در این باره، زمینه های ارتکاب قتل 
را در ایران تشدید کرده است. از وکالی دادگستری گرفته 
تا قضات صاحب نام. یک ســوی ماجرا هم پلیس آگاهی از 
مدافعان اصلی تشــدید مجازات برای حامالن سالح های 
ســرد است که پیشــتر هم بارها تقاضای تجدیدنظر در 
قوانین مجازات اسالمی و پیش بینی مجازات های جدید 
را مطرح کرده بود. براســاس اعالم پلیس آگاهی، از  سال 
80 تا  سال 95، به طور میانگین 35 تا 45 درصد جرم قتل 
در کشور با ســالح های سرد و ازجمله قمه، قداره، چاقو و 
شمشیر صورت گرفته و این آمار در شهرهای بزرگ باالتر 
از 60 درصد بوده است. اما درنهایت این نمایندگان مجلس 
بودند که اصطالحاتی در ماده 617 قانون مجازات اسالمی 
و الحاق تبصره های تازه ای به آن را خواستار شدند. براساس 
ماده 617 قانون مجازات اســالمی هر فردی با چاقو یا هر 
وسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و برای مردم ایجاد 
مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شالق 
محکوم خواهد شــد. در بازنگری های جدید عالوه بر این، 
حمل، تولید و عرضه چاقو و سایر ادوات مشابه، جرم تلقی 
شده. این همان نقطه اختالفی است که در سال های اخیر، 
پیشنهادات نمایندگان مجلس را برای نقدونظرهای بیشتر 
به کمیســیون قضائی مجلس برگردانده و در رفت وآمد و 
اصالحیه بین مجلس و شــورای نگهبان نگه داشته است 
و حاال آخرین اصالحیه مجلس در انتظار اعالم نظر نهایی 
شورای نگهبان است. تبصره پیشنهادی مجلس در آخرین 
اصالحیه به این شرح ارایه شده: »حمل ادواتی مانند قمه، 
شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، قداره و پنجه بوکس 

کــه صرفا به منظور درگیری فیزیکــی و جرح به کار برده 
می شود، جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات 
مقرر در این ماده محکوم می شــود. واردات، تولید و عرضه 
ســالح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی 
درجه 6 محکوم شــده و حسب مورد این سالح ها به نفع 

دولت ضبط و معدوم می شود.«
نقــد و نظرهــا درباره اصالحــات قانونــی جدید، در 
یک سال ونیم گذشــته بین اتحادیه چاقوسازان زنجان، 
سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان این ستاد و کمیسیون 
قضائی مجلس و شــورای نگهبان فــراوان بوده، موافقان 
معتقدند حمل و استفاده از سالح سرد زمینه ساز افزایش 
ارتکاب جرایم به ویژه جرایم منجر به جرح و قتل می شود، 
از آن سو تولیدکنندگان و فروشندگان چاقو معتقدند اگر به 
زمینه های اجتماعی و اقتصادی فعالیت های آنها در فرآیند 
این بازنگری توجه نشــود، بیکاری و تعطیلی کارگاه های 
چاقوسازی پیامد منفی قوانین بازدارنده جدید خواهد بود.
 بیش از  هزار کارگاه چاقوسازی در خطر بیکاری

محمدرضا جرجیســی، یکی از چاقوسازان زنجان، در 
یک سال ونیم گذشته در جایگاه رئیس اتحادیه چاقوسازان 
زنجان، به بســیاری از مسئوالن نامه نوشته و این موضوع 
را تشــریح کرده که اگر مجلس در مصوبات جدید، زنجان 
را به عنوان مرکز اصلی صنعت چاقوســازی مســتثنی و 
برخی ابهامات را شفاف ســازی نکند، کسب و کار هزاران 
نفر در این شهر به مخاطره می افتد: »مصوبه مجلس هنوز 

به قانون تبدیل نشده، اما بار روانی قضیه همین االن برای 
ما مشــکالتی ایجاد کرده اســت. پلیس در زمینه اجرای 
قانون تدافعی عمل می کند و شرایط امروز ما این طور است 
که در زنجان برای فروش چاقو مشــکلی وجود ندارد، اما 
عمده فروش هــا نمی توانند کار کنند. پلیس در هر جایی 
با محموله چاقو مواجه می شــود، آن را ضبط می کند. هر 

محموله چاقو حداقل 7 میلیون تومان قیمت دارد.«
بســیاری از خریداران عمده چاقو، قمه، قداره و ساطور 
و دیگــر محصوالت تولیدی کارگاه های چاقوســازی در 
زنجان، تاجران عراقی هستند. زنجان تا پیش از مصوبات 
اخیر مجلس و در سال های گذشته ساالنه 4 میلیارد تومان 
صادرات انواع چاقو به عراق داشــته، حاال اما تاجران عراقی 
هم خرید از ایران را محدود کرده اند: »در  ســال های اخیر 
تصمیماتی گرفته شد که عمال بازار کار زنجانی ها را بشدت 
تحت تأثیر قرار داده. بخش زیــادی از درآمد کارگاه های 
تولید کننده قمه صادرات محصوالت شــان به عراق است 
اما االن شرایطی به وجود آمده که تولید کننده نمی تواند 
حمل بار را تضمین کند، یعنی ممکن است در طول مسیر 
بار عمده چاقو به ویژه در مســیر محموله های صادراتی به 
دلیل ابهام ها و برخورد پلیس ضبط شود. هیچ تاجری این 
خطر را قبول نمی کند. مدتی بود که صادرات تعطیل شده 
بود، اما طی صحبت هایی که با کمیسیون قضائی داشتیم، 
مشکالت صادرات قمه از زنجان مرتفع شد، اما همچنان 
مسائلی وجود دارد که نیازمند شفاف سازی بیشتر است، 

به ویژه در زمینه حمل محموله های چاقو.«
به گفته جرجیســی، گمرک هــم به تازگی با توجه به 
دستورالعمل های جدید صادرشده از سوی دولت، خروج 
چاقو حتی از نوع صنایع دســتی را منوط به دریافت مجوز 
کرده و این موضوع، خرید توریست های خارجی را کاهش 
داده: »برای مثال گردشــگری از فروشگاه ها شبانه روزی 
صنایع دستی زنجان یک چاقوی تزیینی می خرد و ساعت 2 
شب پرواز دارد، یک نفر از اتحادیه باید برود برای شان مجوز 
صادر کند. آنها که یکی دو تا نیستند، نتیجه این می شود 
که خرید نمی کنند. این شرایط بازار کار چاقوسازان زنجان 

را خیلی محدود کرده و آنها بشدت تحت فشار هستند.«
در زنجــان تولید کننــدگان محصــوالت صادراتی، 
تحت تأثیر تغییر و تحوالت اخیر شــرایط دشــوارتری 
دارند، بنابر گزارش  اتحادیه چاقوســازان زنجان، بیش از 
یکصد کارگاه که پتانسیل صادرات داشتند، تعطیل شده  
و کارگاه های فعال هم بسیاری از مشتریان شان را از دست 
داده اند: »متاســفانه در پی تصمیماتی که گرفته شده و 
برخوردهایی که با صنعتگران چاقو می شود، ایران امسال 
بــازار قمه و قداره را به چین واگذار کرد. صنعتگران زنجان 
ساالنه بین 2 تا 4 میلیارد تومان صادرات انواع چاقو، قمه و 
قداره را به عراق داشتند. در مصوبه، چاقوی ضامن دار جزو 
ممنوعیت هاست، درحالی که چاقوی ضامن دار قلم تراش 
برندی است که اگر در زنجان تولید نشود، مشابه آن با برند 
راجرز از انگلســتان وارد ایران می شود. این تصمیم به نفع 

چه کسی بوده، به نفع وارد کننده و به ضرر تولید کننده؟«
چاقوســازان زنجان نه فقط از طریق نماینده های شان 
در مجلس که برای علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و هر مقام مسئول 
دیگری که می توانست در این زمینه تأثیرگذار باشد، نامه ها 
نوشته اند و خواستار توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمی 
شــده اند که ممکن اســت صنعت چاقوسازی زنجان را با 
هزاران  ســال سابقه دچار رکود کند و بیکاری گسترده ای 
را در این شــهر به همراه بیاورد: »ما در این نامه ها گفته ایم 
هیچ مخالفتــی نداریم با این که قوانین بــرای برخورد با 
کسانی که با استفاده از سالح سرد ناامنی ایجاد می کنند، 
سخت گیرانه شود، اما کسانی که این پیشنهادات را داده اند، 
تنها یک طرف موضوع را دیده اند، ســوی دیگر این سکه 
هزاران نفر صنعتگری هستند که معیشت و زندگی شان 
به مخاطره می افتد. جواب آنها را چه کســی می دهد؟ در 
مجلس یکی از نماینده های موافق گفته با ساطور اختالس 
می کنند، واال ما که ندیدیم کسی با ساطور اختالس کند، اما 

دید ه ایم که با خودکار بیشتر اختالس می کنند. این نگاه ها 
به صنعتگران و هنرمندان چاقوســاز و صنعتی که ساالنه 
درآمد و اشتغال زایی قابل توجهی دارد، غیرمنصفانه است. 
ما بارها به برادران مان در نیروی انتظامی گفته ایم راه حل، 
برخورد با مسبب خطاست، نه ابزار خطا. کسی که دنبال کار 
خطاست به ابزارش خواهد رسید، چرا می خواهید صنعت 
چاقوســازی را در ایران زمین بزنید؟ ساالنه 8 هزار نفر در 
کشــور در فصول گرم در دریاها غرق می شوند، راهش این 

است که دریاها را خشک کنیم؟«
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی سیاستگذاری ها 
در ایران، تازه در آغاز راه است و در بسیاری از موارد طرح و 
لوایح چه در مجلس شورای اسالمی و چه در دیگر مراجع 
تصمیم گیرنده مثل هیأت وزیران یا شوراها اغلب بدون 
توجه به پیامدهای اجتماعی آن به تصویب می رسد. این 
درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، طرح و 
برنامه ها و تصمیمات جدید به ویژه در زمینه قانون گذاری 
بدون پیوست های اجتماعی و فرهنگی )که امکان بررسی 
همه جانبه تأثیرات اجتماعی بر ذینفعان گوناگون را فراهم 
می کند( در دستورکار نهایی، پارلمان ها، شوراها و سایر 
مراجع تصمیم گیرنده قرار نمی گیرد و تجربه نشان داده 
قانون گذاری بدون توجه به زمینه های اجتماعی، اقدامی 
برخالف اهداف توسعه ای، پرهزینه و زمینه ساز گسترش 

نارضایتی های اجتماعی است.
تجربه اخیر و پیش بینی محدودیت های قانونی برای 
تولید، حمل و عرضه سالح سرد از نمونه مصوباتی است 
کــه بدون توجه به پیامدهــای اجتماعی و با رویکردی 
یک ســویه و تک بعدی و دیدگاه قضائــی و جنایی در 
دســتورکار مجلس قرار گرفتــه و ابعاد دیگری ازجمله 
تأثیرات اقتصادی آن بر کســب وکار جمعیت کثیری از 
چاقوســازان مورد غفلت قرار گرفته است. پیامدهایی 
که می تواند در شهری مانند زنجان که با مسأله بیکاری 
هم دست به گریبان اســت، تأثیرات گسترده  اقتصادی 
و اجتماعی به بار آورد. این شــرایط نشان می دهد توجه 
به پیامدهــای اجتماعی حتی در ســاختارهای کالن 
سیاست گذاری کشور هم ناشناخته مانده، به گونه ای که 
حتی مجلس شورای اسالمی که پشتوانه مطالعاتی چون 
مرکز پژوهش های مجلــس را نیز در کنار خود دارد، در 
شــناخت حوزه های نفوذ و اثرگذاری مصوبات در دست 
اقدام، فاصله معناداری با جامعه دارد. در صورتی که حرف 
مجلس بدون توجه به مشکالتی که تبصره جدید برای 
چاقوسازان ایجاد می کند به کرسی بنشیند، یکی از نتایج 
زودهنگامش تعطیلی بسیاری از کارگاه های تولید کننده 
چاقو در زنجان خواهد بود. شهری که آمار بیکاری در آن 
10 درصد و آمار بیکاری جوانانش حدود 17 درصد اعالم 
شده اســت. در چنین شرایطی پیامدهای ناشی از یک 
تصمیم یک جانبه و بخشی نگرانه، زندگی صدها و بلکه 
هزاران نفر را به مخاطره خواهد انداخت که اتفاقا کمترین 
میزان وابســتگی به دولت را داشتند و نان از بازوی خود 

می خوردند. 
کســب وکار ایــن روزهــا در بــازار زنجان، جــدا از 
صادرکنندگان برای چاقوسازانی که بیشتر به جنبه های 
هنری و صنایع دستی کار عالقه مندند هم تعریفی ندارد. 
»محمدرضا فرجیان« از استادکاران هنر چاقوسازی در 
زنجان، رکود یک سال اخیر در این بازار را بی سابقه می داند: 
»بازار شرایط نگران کننده ای دارد. فروش و سفارش بشدت 
کاهش یافته و ما نگران پیامدهای مصوبه جدید مجلس 
هستیم که مبادا همان شرایطی که در دو دهه پیش برای 
مسگران زنجان اتفاق افتاد و بسیاری از آنها تعطیل شدند، 
این بار برای هنرمندان چاقوساز تکرار شود. ما همچنان 
کارهای جدید تولید می کنیم، اما وقتی مشتری نیست، 
این حرفه خودبه خود جمع می شــود. چاقوســازان هم 
تحت تأثیر واردات چاقوهای چینی هستند و هم مشکالت 
اخیر در یک سال گذشته، زیرا تحت تأثیر محدودیت های 
جدید، بخشی از مشتری های شان را از دست داده اند. کار 
ما تولید چاقوهای سفارشی برای موزه ها، مجموعه داران 
و... است. ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آلمان 
مشتریانی هستند که کارهای اصیل ایرانی را خریداری 
می کنند، اما االن خروج این آثار مستلزم تایید وزارت دفاع 
است، پروسه ای که تقریبا سه ماه زمان می برد. گردشگر 
یا مشتری که نمی تواند سه ماه صبر کند. مشتری های ما 

همه از دست رفتند.« 
به گفته او شرایط جدید موجب شده مشتریان به ویژه 
تاجران خارجــی، محصوالت چاقوســازان را با قیمت 
نازل تری بخرند: »وقتی می بینند ما این طور در فشــار 
هســتیم، قیمت ها را پایین می آورنــد. تاجران عراقی 
برای یک شمشیر سفارشی و دست ساز به طور متوسط 
6 میلیون تومان پرداخت می کردند، حاال همان ها می آیند 
و می گویند یک کار از را ما 2میلیون تومان می خرند و ما 
هم چاره ای نداریم. به جای این که از این ظرفیت و بازارهای 
کشورهای همسایه به سود اقتصاد و صنایع دستی ایران 
بهره گرفته شــود، فرصت ها از ما گرفته شده و رقبا پیش 

افتاده اند.
 چشم انتظار آخرین خبر

حاج حیدر دســت از کار نکشــیده و هر روز در همان 
ساعت مقرر چراغ های کارگاه کوچکش را روشن می کند، 
حوصله حرف زدن نــدارد. محموله داس هایش را چند 
وقت پیش در راه رشت توقیف کردند. حاال هالل داس را 
می چرخاند روی دستگاه، داس مثال موم می چرخد توی 
دســتانش: »هر کی به هر کی شده، بعد از این همه  سال 
کار و تــو این بازار خراب، دیواری از دیوار ما کوتاه تر نبود؟ 
این همه بیکار در زنجان هستند، حتما می گویند ما هم 
روی همه آنها. این گوشــه شهر سرمان به کار خودمان 
بــود. از آلمــان می آیند و بچه های چاقوســاز ما را روی 
دســت می برند، احترام می کنند به هنرشان، بعد این جا 
در کشور خودمان با ما چنین می کنند، ما بی خطرترین 
آدم های این شهریم، چاقوسازان تنها کسانی اند که چاقو 

ته جیب شان پیدا نمی شود.«
در زنجــان همه چاقوســازان از آخرین خبرهای این 
مصوبه باخبرند و می دانند حاال اصالحیه مجلس که در 
شورای نگهبان است، اگر همین آخرین اصالحیه هم تایید 
شود، کار برای آنها سخت تر خواهد شد. آنها منتظر آخرین 

خبر هستند. 
در کارگاه های به هم چسبیده پشت بازارچه، چاقوسازان 
پشــت پنجره های بلندقدی گلدان های سبزشــان را 
چیده اند. شــمعدانی و پیتوس، حسن یوســف و انواع 
گیاه های رونده را. شاید همین سرزندگی برگ های سبز، 
بار طاقت فرســای کوبیدن بر ورق های فــوالد و فنر را از 

شانه های شان برمی دارد و زندگی را به یادشان می آورد.

بازنگری در قوانین مربوط به سالح سرد، بازار چاقوسازی زنجان را به خواب برد

  رئیس اتحادیه چاقوسازان زنجان: ایران امسال بازار صادرات قمه و قداره را با ارزشی در حدود 4 میلیارد تومان به چین واگذار کرد
  صدها کارگاه تولید قمه، قداره و چاقوهای صادراتی در زنجان تعطیل شده  اند

چاقوُکشی

7سه شنبه 14 آذر 1396 | سال پنجم | شماره 1288

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/00- 15/30

ند
رو

شه
 / 

دی
تما

 اع
یم

س
ا: ن

س ه
عک

  

ود
ش

می 
د 

ولی
ی ت

ست
ی د

قو
 چا

ا 6
5 ت

ه 
زان

رو
ه 

خان
پز

ش
ی آ

ساز
قو

 چا
گاه

کار
هر 

در 
  

  بسیاری از چاقوسازان به دلیل سختی کار، دچار بیماری های اسکلتی و حرکتی می شوند  به دلیل رکود در بازار چاقوسازی، بسیاری از استادکاران به تنهایی کار می کنند و شاگرد و دستیار نمی گیرند


