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رویداد

انگار خانه ام را در خیابان فرشته 
سند زده اند!  

ادامه از صفحه اول|  البته نمى دانم به احساس 
امنیت هم پرداخته شده  یا نه؟ شاید بروم و در نیمه 
شبى، فارغ از کار و خســتگى، آن کتابچه مهم را 
تورقش کنم. اما تا آن وقت خودم باید  این موضوع 
را سبک و سنگین کنم.  یعنى ممکن است در یک 
جامعه امنیت وجود داشته باشد، اما مردم احساس 
امنیت نداشته باشند  و باعث ایجاد اخالل و ناامنى 
روانى شــوند؟ مى گویند امنیــت ازجمله مفاهیم 
پیچیده اى اســت که ارایه تعریف واحدى از آن به 
سادگى  میسر نیســت. پیش از آن که قابل تعریف 
باشد پدیده اى ادراکى و احساسى است، یعنى این 
اطمینان باید در ذهن توده مــردم،  دولتمردان و 
تصمیم گیران به وجود آید کــه براى ادامه زندگِى 

بدون دغدغه، امنیت الزم وجود دارد. 
به روایت دیگر زمانى کــه فرد  مى داند چگونه به 
کار خود ادامه دهد، بدون آن که وقفه و مزاحمتى 
براى او به وجود آید حالتــى ذهنى و روانى در وى 
بروز مى کند  که اســمش مى شود احساس امنیت. 
اگر مردم جامعه اى احســاس کنند پدیده امنیت 
کمرنگ شــده یا کاهــش یافته اســت، درنهایت 
عدم  احســاس امنیت را به عنوان عدم امنیت تلقى 
خواهند کــرد. بین خودمــان بماند (بــا توجه به 
وضع تریبون ها و مجالس و رســانه هاى  این روزها 
مى گویم) مهمترین ابزار تضعیف احساس امنیت 
اجتماعى شــایعه و به موازات آن ترور شــخصیت 

است.
احســاس امنیت، فرآیندى روانــى- اجتماعى 
است  که صرفا بر افراد تحمیل نمى شود، بلکه اکثر 
افراد جامعه براســاس نیازها، عالیق،  خواسته ها و 
توانمندى هاى شخصیتى و روانى خود در ایجاد و 

از بین بردن آن نقش اساسى دارند.
به طورکلــى امنیت اجتماعى بــه  قلمروهایى از 
حفظ حریم فرد مربوط مى شــود که به نحوى در 
ارتباط با دیگــر افراد جامعه بــوده و به حاکمیت 
مربوط مى  شــود. ایــن قلمروهــا مى توانند زبان، 
نژاد، قومیت، اعتبــار، نقش اجتماعى، کار، درآمد، 
رفاه، مشارکت سیاسى، آزادى، اعتقاد و ...  باشند. 
پس دم منطقه یکى هاى تهــران گرم که در صدر 
نشســته اند و در اکثــر این موارد نمره بیســت را 
به دســت آورده اند.  اما بیایید بــراى دیگر مناطق 
یک نســخه بپیچیم که به پاى منطقه یک برسند! 
طوطیان شکرشــکن پارســى یکى از اصلى ترین 
 مولفه هایى که امنیت را ارتقا مى بخشــد و جامعه 
را سالم، آرام و مطلوب مى کند، سرمایه اجتماعى 

مى دانند.
ســرمایه اجتماعى ماده  خامــى از جامعه مدنى 
اســت که از تعامل روزمره مردم به دست مى آید و 
به ایجاد ارتباطات اجتماعى و شبکه هاى اجتماعى 
مبتنى بر  اصول اعتمــاد، همکارى متقابل و قواعد 
کنش اجتماعــى مى پردازد. بله! نســخه را یافتم. 
ایهاالناس اگر مى خواهید مانند منطقه یک  تهران 
احساس امنیت کنید، بروید دنبال افزایش سرمایه 
اجتماعى همان شــعارى که این روزها خیلى هم 

ناآشنا نیست برایمان. 
  انگار این مطلب را که نوشــتم دلم خیلى خوش 
شده. انگار احساس امنیت مى کنم. انگار خانه ام را 

در خیابان فرشته سند زده اند.  انگار... 

یادداشت

ره
چه

صداقت ترامپ!
ادامه از صفحه اول| قطعا چنين نيست 
و بايد از سياســت هايي كه ايــن احتمال 
را تقويت مي كند، پرهيز كــرد ولي يكي از 
عوامل تشديدكننده اين تقابل نيز پذيرش 
ذهني مفيد بودن دخالــت آنان در منطقه 
است. اشــتباهي كه مخالفان حكومت بشار 
اسد مرتكب شــدند از اين دســت بود که 
گمان می کردنــد غربی ها با دخالت خود به 
آنان کمک مفيدی خواهنــد کرد. هر گونه 
تحول اساســي و پايدار از داخل جامعه و با 
اتكا به نيروهاي مردمي مي گذرد. روزي كه 
آمريكايي ها در ويتنام شكســت خوردند، 
اصال به فكر مردمي كــه در خطر قرار داده 
بودند، نبودند و فقط خود را با بالگرد نجات 

مي دادند و كاري به بازماندگان نداشتند.
ترامــپ دروغگــو حداقل در ايــن مورد 
که همه چيــز را برای آمريــکا می خواهد، 
آمريكاســت.  رئيس جمهوری  صادق ترين 
دروغ هاي ديگــرش در خدمت اين صداقت 

او است.

شروع مقدمات سفر روحانى به نیویورك در آستانه نشست ساالنه سازمان ملل

حضور روحانى از موضع قدر ت و دست باال خواهد بود
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، ضمن رد اتهامات آمریکایى ها و مقامات سعودى 
مبنى بر دخالت ایران در حمالت اخیر به تأسیســات نفتى آرامکو عربستان، در حساب 
کاربرى خود در توییتر نوشت: «با توجه به این که رژیم ســعودى، ایران را بابت حمله به 
تأسیسات نفتى خودش مقصر مى داند -که اتهامى بى اساس است- جالب است که آنها 
امروز با نقض آتش بس مورد حمایت ســازمان ملل، براى تالفى به «حدیده» یمن حمله 

کردند. واضح است که حتى خود سعودى ها هم دروغ دخالت ایران را باور ندارند.»

وزیر امور خارجه:  

خود سعودى ها هم 
اتهامات علیه ایران را 
باور ندارند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یا سـنگین و 
همچنیـن ظروف شیشـه اى ، 
ظروف چینى و سـایر اشـیاى 
شکسـتنى و ظـروف حـاوى 
مـواد خوراکى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهید.

گاه
ن

رأى گیرى باید کامال شفاف باشد

سلحشــورى،  پروانه   
نماینده مردم تهران، گفت: 
«به نظر من باید رأى گیرى 
کامال شفاف باشد؛ چرا که 
مثال قرار بود تغییرات مثبتى 
در مورد زنان در انتخابات مجلس اعمال شــود. در 
روزى که رأى گیــرى بود، اکثــر نمایندگان مرد 
دست شــان باال بــود و عالمت «چهار» را نشــان 
مى دادند و تکرار مى کردند؛ به معنى این که ما موافق 
هستیم اما وقتى رأى گیرى شد، رأى نیاورد؛ 70 نفر 
موافق بودند که تعدادى از آنها هم زن بودند. با کسر 
تعداد آراى زنان، از میان همه نمایندگان مرد، حدود 
56 _ 55 رأى داشتیم که با ما موافق بودند. اتفاقا من 
یکى باید با شــفافیت  آرا موافق باشــم که بدانم 
نمایندگانى که (چه اصولگــرا_ چه اصالح طلب و 
مستقل) نصف رأى شان از زنان است، چرا وقتى یک 
سهمیه حداقلى آن هم از طریق احزاب و نه این که 
دولت را موظف کنند، تــا این حد مخالفت جدى 

مى شود.»

مردم با انتقال آب خزر مخالف اند

یوسف نژاد،  على اصغر   
نماینده مجلس، گفت: «فعال 
چیزى در مــورد انتقال آب 
خزر نشنیده ایم و نمى دانیم؛ 
اما مردم بــا انتقال آب خزر 
مخالف اند. مرکز پژوهش هاى مجلس اعالم کرد که با 
انتقال آب دریاى خزر اکوسیســتم طبیعى بر هم 
مى خورد و شــرایط زیســت محیطى تغییر پیدا 
مى کند. همچنین از نظر فنى و تکنولوژیکى انتقال 
آب به ارتفاع حدود  هزار متر با شرایط فنى و به خاطر 
وجود کوه ها بسیار ضعیف است. از نظر سرمایه گذارى 
براى انتقال آب دریاى خــزر به فالت مرکزى ایران 
چند هزار میلیارد پول نیاز اســت، ضمن این که این 

اقدام به جنگل ها و مراتع هم ضرر مى رساند.»

جمع آورى کودکان خیابانى

 فرزانه مروستى، مدیرکل 
امور اجتماعى اســتاندارى 
تهران، گفت:   «جمع آورى 
خیابانــى  کــودکان 
کما فى سابق در حال انجام 
است و وزیر کشور نیز دستور داده اند که این موضوع 
تا زمانى که ســاالنه به کاهش 5 درصدى جمعیت 
کودکان خیابانى برســیم تا  سال 1400 باید انجام 
شود. تاکنون تعدادى از کودکان خیابانى از ابتداى 
این طرح جمع آورى و ساماندهى شده اند که از این 
تعداد تقریبا 86 تا 87 درصد کودکان اتباع خارجى 
هســتند. طبق ماده 713 قانون کســى که طفل 
صغیرى را به تکدى گرى وادار کند به سه تا یک سال 
حبس محکوم مى شــود و قطعا دســتگاه قضائى  

برخوردهاى الزم را در این زمینه خواهد داشت.»

شــهروند| با انتشــار خبر صدور ويزا برای حسن 
روحانــی، رئيس جمهــوری و محمدجــواد ظريف، 
وزير امور خارجه، تمامی حاشــيه ها و شايعه هايی که 
در چند روز گذشــته حول محور «صادر نشدن ويزا» 
برای دو مقام بلندپايه سياســیـ  ديپلماتيک ايرانی 
وجود داشــت، پايان يافــت. اکنون مقدمات ســفر 
رئيس جمهــوری برای شــرکت در هفتادوچهارمين 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نيويورک آماده 
خواهد شد تا با برخی از همتايان خود نيز ديدار کند. 
«عباس موسوی»، ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
زمان سفر روحانی به نيويورک در توييتر نوشت: «وزير 
امور خارجه معموال دو سه روز زودتر از رئيس جمهوری 
به نيويورک می رود. محمدجواد ظريف روز جمعه وارد 
نيويورک شــد. بر اين اساس احتماال رئيس جمهوری 
دوشنبه عازم نيويورک می شود.» اکنون که در آستانه 
سفر رئيس جمهوری به نيويورک قرار داريم، خاورميانه 
حساس ترين، ملتهب ترين و بحرانی ترين ماه های خود 
را می گذراند. انتشار اخبار مربوط به نفتکش ها، حمله 
به غول نفتی جهــان (آرامکو)، تنش در کشــورهای 
ســوريه، عراق، يمن، افغانســتان و برخی بحران ها و 
تنش های سياســی، اقتصــادی و ديپلماتيک چهره 
منطقه خاورميانه را بيش از گذشــته دگرگون کرده 
است و اين ســفر روحانی به نيويورک می تواند، بسيار 
متفاوت تر از سفرهای گذشــته او قلمداد شود. از اين 
رو اهميت، اهداف و اثرگذاری سفر رئيس جمهوری را 
در گفت وگو با «فياض زاهد»، تحليلگر مسائل سياسی 

مورد بحث و بررسی قرار داده ايم. 
«فياض زاهد»، تحليلگر مســائل سياسی در مورد 
چگونگی صدور ويزا از سوی آمريکا برای هيأت ايرانی 
به «شهروند» گفت: «مطابق ماده ۱۲ موافقتنامه مقر 
که بين دولت آمريکا به عنوان دولت ميزبان و سازمان 
ملل امضا شــده، آمريکا قطع نظر از «نوع روابط خود 
با دولت های عضو ســازمان» ملزم به تســهيل تردد 
نمايندگان کشــورهای عضو سازمان ملل است. نکته 
ديگر اين کــه آمريکايی ها و مقامات کاخ ســفيد از 
اين که ايران حاضر نيســت در شــرايط کنونی با آنها 

ســر يک ميز بنشــيند و مذاکره کند، ناراحتند. آنها 
اگرچه اين ناراحتی خــود را در ظاهر بروز نمی دهند، 
اما مشخص است که در باطن شــان چه می گذرد. با 
توجه بــه نزديکــی انتخابــات ٢٠٢٠، ترامپ به هر 
دری زد تا ايران را متقاعد به مذاکــره کند، اما ايران 
ايستادگی و صبر پيشــه کرد.» زاهد در پاسخ به اين 
ســوال که اکنون که بحران های متعددی در منطقه 
خاورميانه اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد، روحانی 
و ظريف در ميان تمامی مقامات بلندپايه سياســی و 
شــرکت کننده در اين رويداد جهانی چه وزنی دارند 
و ايــران در چه موضعی خواهد بــود؟ گفت: «موضع 
ايران از ســر قدرت خواهد بود و در اين مســأله هيچ 
ترديدی نيست. در نظر داشته باشيد که در يک ساله 
اخير تحريم های شــديدی عليه ايران اعمال شد، اما 
ايران سر پا ايســتاده و با قدرت و صالبت هم ايستاده 
اســت. ايران در معادالت منطقه و مناسبات جهانی 
دســت باال را دارد. ايران در ماه های اخير دســت به 
اقدامات نظامی نزده است و خيلی از محورهای ديگر 

که موجب شده وزن و عيار سياسی ايران باال برود. اين 
اتفاقات و شاخصه ها موجب شــده که مقامات ايرانی 
در ســازمان ملل هرگونه صحبت، ديپلماسی، رايزنی 
و مذاکره ای را که بخواهند انجام دهند، دســت باال را 
داشته باشند و از موضع اقتدار تعيين کننده خواهند 
بــود.» زاهد در مورد اهداف يا اهميت ســفر روحانی 
به نيويــورک می گويد: «اگر می بينيــم آمريکايی ها 
موانعی را سر راه هيأت ايرانی در آستانه سفر روحانی 
و ظريف به سازمان ملل قرار می دهند، ترس از زبان، 
ديپلماسی سازنده و افشــاگری هايی دارند که عليه 
آمريــکا و متحدان منطقه ای اش اســت. معتقدم که 
روحانی در ســخنرانی و همچنيــن ديدارهايش در 
حاشيه اين نشست، توانايی دارد که دست قدرت های 
جهانی و هم پيمانان آنها را رو کند. روحانی و ظريف بر 
دو نکته اساسی تأکيد خواهند داشت که تحريم های 
آنها ظالمانه و عليه مردم است و دوم اين که آمريکا با 
خروج از برجام زمينه و بســتر بسياری از بحران های 

جهانی و منطقه ای را فراهم کرد.»

تاکســی های اينترنتی از همان وقتی 
که شــهروندان تازه آنها را به هم معرفی 
می کردند، يعنی زمانــی که هنوز خبری 
از همه گيری استفاده از آنها نبود، با انواع و 
اقسام مشکالت دست وپنجه نرم می کردند 
و همين حــاال هم که به نظر می رســد با 
وجود تمام حاشيه ها، مشکالت، تقصيرها، 
فشارها و... جای خودشــان را در زندگی 
شهروندان به خصوص ساکنان شهرهای 
بزرگ باز کرده اند، بــا موانع کمی روبه رو 
نيستند، درواقع مشــکالت با آنها بزرگ 
شده اند. همين چند روز پيش، هم پليس 
راهــور ناجــا از محدوديت هــای جديد 
برای تاکســی های اينترنتی حــرف زد و 
هم شــهرداری تهران خبــر از تحت نظر 
قرارگرفتن آنها از سوی مديريت شهری داد 
که خيلی ها هر دوی اينها را يک جورهايی 
سنگ اندازی در برابر فعاليت تاکسی های 
اينترنتی به نفع آژانس ها و تاکســی های 
وابسته به تاکســيرانی تلقی کردند، اما از 
اينها گذشته اين طور که خبر می رسد در 
بعضی از شهرها اگرچه فعاليت تاکسی های 
اينترنتی بزرگ شده و توسعه پيدا کرده، 
اما مشکالت آنها همان هايی است که اين 
سامانه ها در بدو فعاليت در شهرهای ديگر 
داشته اند،  همان موانع و عجيب آن هم در 
شهرهايی که کالنشهر محسوب می شوند، 
مانند همين اصفهان که گويا هنوز مقاومت 
مخالفان فعاليت تاکســی های اينترنتی 
در اين شهر در مرحله کتک زدن راننده ها 
باقی مانده است. اين طور که گفته می شود، 
تاکسی های اينترنتی از ابتدا هم در شهر 
اصفهان با چراغ ســبز روبه رو نشــده اند و 
بعضــی از نهادها برای مقابلــه با فعاليت 

آنها از همه چيز مايه گذاشته اند، اما بنابر 
بخشنامه ای که تاکسی های اينترنتی آن 
را مبنای فعاليت خود در تمام شــهرهای 
کشــور قرار داده اند، دادستانی مشکلی با 
حضور آنها در شــهرهای مختلف ندارد. 
در اين بخش نامه آمده: «مقتضی اســت 
از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب وکار 
اين شــرکت ها خودداری به عمل آيد.» 
با اين وجود طی هفته هــا و ماه های اخير 
بارها خبرهای مختلفی درباره تالش برای 
جلوگيری از فعاليت تاکسی های اينترنتی 
در اصفهان شــنيده می شود، تالش هايی 
که برخی از آنها غيررسمی است و بعضی ها 
رسمی، مثال مدت هاست ورود تاکسی های 
اينترنتی به فــرودگاه بين المللی اصفهان 
ممنوع اســت و اين ممنوعيــت تا حدی 
اســت که هر چند وقت يک بار کار در حد 
کتک زدن راننده ها باال می گيرد. موضوعی 
که کاربران شبکه های اجتماعی را اخيرا 
وادار بــه واکنش کرده، حتی ســرهنگ 
نجاتی، رئيس پليس سابق راهور اصفهان 

خــودش به عنــوان يکی از شــهروندان 
اصفهانی قربانی ماجرايی مشابه بوده است. 
او به «شــهروند» می گويد: «باورکردنش 
سخت است، اما برای خودم پيش آمده که 
تاکسی های محوطه فرودگاه راننده تاکسی 
اينترنتی که سوارش بوده ام، پياده کنند و 
کتک بزنند، حتی چند وقت پيش شاهد 
بودم خانواده ای سوار يکی از اين تاکسی ها 
شــدند، وقتی راننده های تاکســی های 
رسمی شروع به تعقيب تاکسی اينترنتی 
کردند، پــای خانم خانواده بيــن در گير 
کرد و پرت شــد. اين موضوع آن قدر من را 
تحت تاثير قرار داد که شــخصا به معاون 
دادستان، رئيس پليس راهنمايی ورانندگی 
استان، مديرکل حمل ونقل و پايانه ها و... 
مراجعه کردم و گفتم کــه نه تنها در حق 
شهروندان ظلم می شود و زورگويی اتفاق 
می افتد، بلکه اين اقدامات در شأن فرودگاه 
بين المللــی اصفهان که توريســت ها در 
آن رفت وآمد می کنند، نيســت.» يکی از 
راننده های تاکسی های اينترنتی اصفهان 

هم به «شــهروند» می گويــد: «در بقيه 
شهرها راننده ها و مردم راحت دارند با هم 
کنار می آيند، همه فهميده اند که درنهايت 
چيزی که تعيين کننده اســت، رضايت 
مردم و شهروندان است و بقيه بايد به آن تن 
بدهند و راهی پيدا کنند که هم خودشان 
باقی بمانند و هم خواسته و رضايت مردم 
محقق شود، اما در اصفهان اين طور نيست. 
تاکسيرانی و شهرداری نمی خواهند با اين 
موضوع کنار بياينــد. نمی خواهند قبول 
کنند که تــا وقتی تاکســی زرد فرودگاه 
برای يک مســير ٥٠ هزار تومان می گيرد 
و تاکســی اينترنتی ١٨ هزار تومان، مردم 
حق دارند هر طور شده از تاکسی اينترنتی 
اســتفاده کنند و منفعت يک عده معدود 
نبايد بر منفعت همه شهروندان غلبه کند.»

او ادامه می دهد: «وضعيت طوری شده 
که راننده های تاکسی های فرودگاه اصفهان 
خودشــان اپليکيشــن معروف تاکسی 
اينترنتــی را  نصب کرده اند و ما را شــکار 
می کنند! گيرمــان می اندازند و کتکمان 
می زنند، به ماشــينمان صدمه می زنند. 
مالحظه مســافر را نمی کنند و او را به زور 
پياده می کنند. يکی بايد به اين شــرايط 
رســيدگی کند. در بقيه شهر هم اوضاع تا 
حدی مانند فرودگاه است، حاال نه اين که 
مثل فرودگاه تاکسی ها گشت اسنپ کش 
راه انداخته باشــند، اما نه تنها روی خوش 
نشــان نمی دهند، بلکه هر جا دستشان 
برسد، به ما صدمه می زنند، اين طور که ما 
احساس می کنيم مسئوالن مربوطه هم 
از اين وضع بدشــان نمی آيد، برای همين 
نمی دانيم بايــد به چه نهــادی مراجعه 

کنيم.»

معضالت تاکسى هاى اینترنتى در بعضى شهرها به روز مى شود و در بعضى شهرها عقبگرد مى کند

در اصفهان رانندگان «اسنپ» شکار مى کنند!
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