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اَزَندَ ریانی

حقوقدان و استاد دانشگاه

حقوق شهروندی از مفاهیمی است که کاربرد آن در
سالهای اخیر در جامعهایران بهنحو چشمگیری روبه
فزونی بوده است .اما این مفهوم در گفتمان حقوقی
و سیاسی کاربرد روشن و محتوای مشخصی ندارد.
پیدایش این مفهوم جدید و اقبالی که به آن شــده،
معنادار اســت و حکایت از خواســت عمومی برای
به رسمیت شناختن بیشــتر آن دارد .لذا برای آنکه
ش روی ماست به
تصوری درست از موضوعی که پی 
دســت آوریم و آن را درست تحلیل کنیم به فرآیند
تاریخی شهروند بازمیگردیم.
اولیــن تجلــی نهــادی مفهــوم شــهروندی در
دولتشهرهای یونان بهویژه در آتن از قرن پنجم تا

قرن چهارم قبل از میالد بود .بستر اجتماعی یونان
مربوط به جامعه کوچک ارگانیک دولتشــهر بود
که در آنجا شــهروندان هم بهعنوان قانونگذار و هم
بهعنوان مجری عمل میکردند.
شــهروندی در یونان باســتان از اهمیتی اساســی
برخوردار بود و از ارکان مهم زندگی فردی در جامعه
یونان تلقی میشده اســت ،تا جایی که حتی برای
افرادی که به شهروندی برگزیده میشدند ،مراسمی
خاص برگزار میکردند .در شهروندی یونان حقوق و
مسئولیتهای شــهروندی دارای ارزشی هم سنگ
و هــم پای یکدیگــر بودند و هر شــهروند عالوه بر
برخورداری از حقوق شــهروندی عهدهدار پارهای از
مسئولیتها نیز میشد که بهمنظور خدمت به جامعه
و کسب فضیلت ،امری ضروری تلقی میشد .ازاینرو
شهروندی به مسئولیتی جمعی و متقابل و درنتیجه
پایدار تبدیلشده بود که متأثر از وضعیت دولتشهر
و نگرش حاصل از آن بود.

پس از یونان ،شهروندی برای دورهای طوالنی اهمیت
خود را از دست داد؛ اما وقوع انقالب فرانسه و صدور
اعالمیه جهانی حقوق بشــر و شــهروندی منجر به
احیای مجدد و طرح اید ه دوباره حقوق شــهروندی
گردید.
اثر ارسطو «سیاســت» اولین تالش نظاممند برای
طرح مفهوم شهروند است .او شهر را جامعه متشکل
از شــهروندان تعریف میکرد و دو معیار را برای به
رسمیت شناختن عنوان شــهروند موردتوجه قرار
میداد:
نخســت آنکه شهروند کسی اســت که شایستگی
عنوان تصدی منصبی را بــرای دور ه نامحدود دارد،
مانند نمایندگی مجلس و قضاوت؛ دوم آنکه شهروند
کسی است که از پدر و مادری که عنوان شهروندی
دارند زاده شده باشد.
پس از ارسطو ،میان فالسفه و اندیشمندان سیاسی
قرن هجدهم ،ژان ژاک روسو بیش از همه به مفهوم
شهروندی توجه کرده اســت .پیش از او جان الک،
در رساله دوم درباره حکومت مدنی بر حق مالکیت
تکیه میکند و میگوید« :افراد مآال حق طبیعی برای

زندگی ،آزادی و مالکیت دارند» .منتسکیو بر اصالت
قانون برای حفظ آزادیها تأکید کرده است .و روسو
در فصل چهارم کتاب قرارداد اجتماعی میگوید« :اگر
هیئت حاکمها هیئت اجتماعی شخصیت حقوقی
است که زندگیاش به اتحاد اعضایش بستگی دارد و
اگر عمدهترین وظیفه آن حفظ و بقای خویش است،
پس به نیرویی توانمند و سرکوبگر نیاز دارد تا بتواند
هر بخشی از بخشهای جامعه را به بهترین وجهی
که متناسب آن باشد اداره کند نام آن حق حاکمیت
است» .روسو ،ســپس ادامه میدهد :از هر زاویهای
که به قرارداد اجتماعی بنگریــم ،همواره به نتیجه
یکسانی میرسیم .قرارداد اجتماعی میان شهروندان
چنان مســاواتی برقرار میکند که همه آنها تحت
شرایط یکسانی متعهد و از حقوق یکسان برخوردار
میشوند .بدین ترتیب ،براساس قرارداد اجتماعی ،هر
عمل حاکمیت ،یعنی هر عمل رسمی ناشی از اراده
عمومی ،به نحو یکســان همه شهروندان را متعهد و
درعینحال منتفع میکنــد ،به کیفیتی که هیئت
حاکمه فقــط کل ملت را میشناســد و هیچیک از
افراد تشکیلدهنده آن را بر دیگری برتری نمیدهد.

نقطه عطــف در تحول مفهوم حقوق شــهروندی و
تصویب آن را باید در تحوالت اروپا پس از قرونوسطی
جستوجو کرد .عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه
انسانی در آن دوران ،باعث شــد تا اروپاییان به فکر
نگارش و اعالم آن بیفتند .اعالمیه «حقوق بشــر و
شهروندی» فرانسه در سال  1789از اولین اسنادی
است که در آن این موضوع توجه قرارگرفته است.
بهطورکلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق
بشــر و شــهروندی وجود دارد :دیدگاه نخست که
به هانتینگتون منسوب اســت ،بر این نظر است که
نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود .از
این منظر ،الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه
کشورها حاکم شود.
دیــدگاه دیگر را مدرنیســتها دارند .آنــان بر این
عقیدهاند که اصول حقوق شهروندی جهانشمول
اســت و نمیتوان از حقوق بشــر مربــوط به یک
کشور یا جامعه ســخن گفت .در مقابل این دیدگاه
نیز پســتمدرنها با تأکید بر مســائل منطقهای و
ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع ،برای هرکس و هر
جامعهای نسخه خاص خود میپیچند.
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توگویی با «سر مایکل باربر»
توجوی جهانی برای آموزش و پرورش؛ گف 
جس 

آموزش رشتههای فرهنگی ،حیاتی است
برگردان  :مهدی بهلولی

ســر مایکل باربر ،در  20ســال گذشته ،در صف
نخست اندیشــه جهانی درباره آموزش و پرورش
بوده اســت .او بهعنوان مشــاور آموزشــی ارشد
مؤسسه پیرســون کار کرده و بنیانگذار و رئیس
ســایت  Delivery Associatesاست .باربر،
در گذشته بهعنوان رئیس تجربه جهانی آموزش و
پرورش در مکین سی ،مشاور نخستوزیر تونیبلر
و کارشــناس جهانی درباره بهســازی آموزشی
و اجرای دگرگونی نظام آموزشــی در مقیاســی
بزرگ کار کرده است .افزون بر این ،مشاور برخی
حکومتها در سراســر جهان بوده است .باربر در
این گفتوگو ،درباره آینــده آموزش و پرورش و
بازار کار ،در گرماگرم خیزش فناوری اطالعات و
زمانه نوآوری بحث میکند .او امکانات تازه هوش
مصنوعی را مورد توجه قرار میدهد و اینکه چگونه
این هوش ،شیوهای که ما آموزش میدهیم و آنچه
آموزش میدهیم را دگرگون میکند.

مدارس سبز در ایران سعی
میکننــد دانشآمــوزان
بیعالقه به آموزش سنتی
را به مدرسه رفتن عالقهمند
کنند

دگرگونیهای گذشته در اقتصاد ،درباره
شغلهای آینده ،به ما چه میگویند؟

دگرگونیهــای اقتصادی مهــم ،طبیعت کار را
دگرگون میکنند -همچنان که صنعتی شــدن
این چنین کــرد .تغییر در طبیعت کار ،هماکنون
سالهاست که دارد روی میدهد -تنها تفاوت این
است که در این زمان ،دگرگونی سریعتر شده است.
این تغییر،یعنی فرصتهای بزرگ برای کســانی
که از آموزشی درست برخوردارند و تهدیدی مهم
برای کسانی که آن را ندارند.
شما برای تعیین آنچه آینده شغلها به
نظرتان میرسد چه متغیرهایی را بررسی
میکنید؟

تنها این نیست که چه پیشههایی میمانند و چه
پیشههایی نمیمانند .یک نکته دیگر این است که
چه بخشهایی از وظایف کنونی ،خودکار خواهند
شــد و چه بخشهایی نخواهند شد .برای نمونه
ما همچنان به پزشــکان نیاز خواهیم داشت اما
دستگاههای تشــخیص ،اغلب درست و دقیقتر
خواهند بود .دربــاره حقوقدانان هــم همین را
میتوان گفت.
آینده کار ،چگونه روی این مســئله اثر
میگذارد که ما چطور جوانانمان را تربیت
کنیم؟

هرکسی به اینها نیاز خواهد داشت :استانداردهای
باال در آموزشهــای پایه ،دانش خــوب درباره
تاریخ ،علــوم اجتماعی ،ادبیــات و علوم .دانش
آموزان همچنین نیازمند اندیشیدن به روشهای
گوناگون (شــخصی ،اســتنتاجی ،خالقانه ،تند،
کند ،باریکبینانه) هستند .افزون بر اینها ،هرکس
نیازمند یک چشمانداز اخالقی و احساس شخصی
از توانمندی برای یاری کردن دیگران است .برای
بهوجــود آوردن یک دگرگونی بــزرگ ،احتماال
باید روشــی که ما دانشآموزان را با آن ارزشیابی
میکنیم دستخوش دگرگونی چشمگیر شود.

البته! آموزش و پرورش تنها درباره بازار کار نیست.
تاریخ ،موسیقی ،تئاتر ،ورزش و ادبیات باید بهخاطر
ارزش ذاتی خودشان -همچنین بهخاطر نوری که
به موقعیتهای زندگی میتابانند و آنها را به پیش
میبرند و نیز برای دانشور شدن -دوست داشته و
عشق ورزیده میشوند.

برخی چیزها همچون ســواد خواندن و نوشتن و
حساب کردن میتوانند طبق معمول ارزیابی شوند.
دیگر موضوعها ،نیازمند روشهایی پیچیدهترند؛
آن فنــاوری که بنیاد بازیهــای رایانهای زیبا را
میریزد خواهد توانســت ارزشیابیهای پیچیده
را هــم انجــام دهد .بــرای نمونه بیــش از یک

منش ،انعطافپذیــری ،رهبــری ،مهارتهای
ارتباطی ،همدلــی و ...همه اهمیــت دارند؛ اگر

این کار را چگونه میتوانیم انجام دهیم؟

آزموندهنده ،بیش از یک پاسخ درست ،بیش از
یک روش برای پاسخها.

آیا ارزش درسهای خاص ،به قوت خود
باقی میماند؛ حتی اگر در بازار کار به کنار
رفته باشند؟

آیا منش در سراسر جهان ،از کار خیلی
مهمتر نشده اســت؟ آیا منشپروری
[ ]character educationمهــم تر
نیســت؟ و آیا منشپروری هم اکنون
وظیفه مدرسههاست؟

نگوییم بیش از هــر زمان دیگری .به همین دلیل
است که مدرسهها باید گسترهای از گزینهها ،ورای
گزینههای آموزشی ،و برای بودن در میان چیزها و
اجتماعهای دیگر ،در اختیار دانشآموزان بگذارند.
شــما فکر میکنید کــه در آینده و در
آمــوزش ،هوش مصنوعی چه نقشــی
خواهد داشت؟

آنچه باعــث دگرگونی میشــود آمیــزهای از
آموزگاران بــزرگ و هوش مصنوعــی پیچیده
خواهد بود .اگر فکر کنیم که باید میان آموزگاران
و هوش مصنوعی ،دست به گزینش بزنیم ،اشتباه
میکنیم .ما نیاز به هر دو داریم ،شــمار کمتری
از آموزگاران پیچیدهتر با دســتگاههایی که آنها
را از کار ســخت رها میکنند هماهنگ خواهند
شد و شــواهدی نیرومند برای این یادگیری ،پی
خواهند ریخت.
آینده آمــوزش حرفــهای را چگونه
میبینید؟ آیــا آموزش رشــتههای

فرهنگی[شامل ادبیات ،تاریخ ،فلسفه،
هنر] حیاتی دانسته میشود یا بیربط؟

همانگونه که گفتم آموزش رشتههای فرهنگی،
حیاتی است .آنها برای انســان شدن حیاتیاند.
گذشته از این ،من فکر میکنم که بحث آکادمیک-
حرفهای ،بحثی بیهوده است .در همه گستره ها،
ما میتوانیم فرق بگذاریم میان نظریه و کاربست
آن -هر دو بایستهاند.
 10ســال دیگر ،یک کالس درس سنتی
چگونه اســت؟ چه تغییراتی کرده و چه
چیزیش ثابت مانده است؟

آنچه که واقعا مهم است این است که دانشآموزان
به آموزش فقط بهعنوان آمادگی برای مرحله بعدی
زندگیشان فکر نمیکنند .آنها باید خواهان «انجام
کار زیبا» در طول روز هر روز باشــند .کالسها و
ساختمانها ،باید تغییرپذیر باشند.
منبع :سی.ام .روبین ،هافتینگتن پست
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آتش در النه پرندگان

جامعه فردا :آتش در نیستان میقان اراک و بعد زریوار کردستان
بهعنوان زیستگاههای پرندگان و محل امن مهاجران آسمان ،در
یکی،دو روز گذشته خاطره تلخ آتشسوزی و مرگ صدها جانور
تاالب پریشان در کازرون را زنده کرد.
بعد از آغاز تنشهای آبی در ایران و مرگ دریاچهها و تاالبهای
بزرگ ،حاال همان اندک تاالبهایی که هنوز رمق اندکی دارند،
با ترفندهای عجیب شــکارچیان و البته اخیرا فعالیت مفسدان
زمینخوار با چالشهایی مانند آتشســوزی مواجه میشــوند.
آتشسوزی در این مناطق میتواند زمینه از بین رفتن خاصیت
تاالبی را از این دریاچهها بگیرد و از سوی دیگر با چنین هجمهای
پرندگان درنهایت تاالبها را ترک میکنند.
ماجرای کشدار دریاچه ارومیه درحالی هنوز سرخط خبرهاست و
با کاهش تراز آبی آن ،شرایط اکوسیستمی دریاچه روزبهروز رو به
زوال میرود ،قصه پرغص ه هامون در جنوب شرقی ایران قصهای
شگفتانگیز است.
همه اینها از شرایط رو به نابودی اکوسیستمهای تاالبی در ایران
که محلی برای زیست پرندگان بومی و مهاجر محسوب میشود،
حکایت دارد .حکایتی که در تاالبهای شــمال ایران نشانههای
غیرمتمدنانهای از سرزمین ایران زمین را به جهان مخابره میکند.
کشتار ساالنه چند میلیون قطعه پرنده در فریدونکنار و بیتفاوتی
و جهل مدیران و نمایندگان مــردم در مدیریت وضعیت و البته
بیاعتنایی مردم بومی به هشــدارهای کنشگران محیطزیست
بهخودیخود نشــان میدهد ،پرندگان در ایران چه سرنوشت
غمانگیزی دارند و آرامآرام باید آســمان ایــران با ورود و خروج
پرندگان وداع کند.
یک نماینده مجلس چندی پیش با هشدار نسبت به اینکه حیات
پرندگان مهاجر از سوی شــکارچیان غیرمجاز زیر سایه ضعف
نظارت محیطزیست و کمبود نیروی محیطبان در شمال و جنوب
کشور درحال تهدید است ،تصریح کرده است :متأسفانه چندین
سال است شکارچیان غیرمجاز در خوزستان به انحای مختلف و

شکل فجیعی مانند شکار بیرویه ،دانه آغشته به سم ،پهنکردن
تورهای هوایی و دامگذاریهای گسترده اقدام به کشتار پرندگان
مهاجر در تاالبها میکنند و شــدت این معضل در خوزستان و
فریدونکنار بهگونهای است که طبق بررسیهای ملی و بینالمللی
در صدر کشــورهای رکورددار کشــتار پرندگان مهاجر در دنیا
قرار گرفتهایــم که این موضوع وجهه بینالمللی ما را بهشــدت
خدشهدار میکند.
جواد کاظم نســبالباجی ،با بیان اینکه در میان پرندگان مهاجر
گونههای در معرض انقراض وجود دارد که شکار بیرویه نسل آنها
را در معرض خطر قرار میدهد ،تصریح کرد :محیطزیســت باید
با برخورد جدی و قاطع و تشدید نظارت مانع از کشتار پرندگان
مهاجر در خوزستان شــود و برخورد قانونی مناسب با متخلفان
صیــد و عرضه غیرمجاز پرنــدگان را در دســتور کار قرار دهد.

همچنین معاون پژوهشــی و آموزشی سازمان محیطزیست در
سفری به استان سیستان و بلوچستان از وضعیت اسفبار دریاچه
هامون گفت و روی دیگر تهاجم به پیکره زیستی و تاالبی کشور
را ترسیم کرد.
کاوه مدنی نوشــت :در غم و رنج هامون بسیار روایتها شنیده و
خوانده بودم اما من آن روز در ساحل هامون پوزک فقط نظارهگر
یک تاالب خشــک نبودم .من صیادانی را دیدم که قایقهایشان
مثل بختشان برگشته بود و در زیر نوشته «صید بیرویه -نابودی
ذخایر» با سکوتشان دردشــان را فریاد میزدند .من کودکانی را
دیدم که در ساحل تاالبی خشک ،دلخوش به چند تاب و سرسره
بودند و از همراهان من در مورد علت حضورمان در منطقه سوال
میکردند .من آن روز باردیگر یاد گرفتم که دیو خشکسالی ،چه
طبیعی باشد و چه انسانساز ،تنها رودها و دریاچهها را نمیبلعد؛

اگر فکر کنیم
که باید میان
آموزگاران
و هوش
مصنوعی،
دست به
گزینش
بزنیم ،اشتباه
میکنیم.
ما نیاز به هر دو
داریم
زیستگاه

بعد از خاکستر شدن  50هکتار از تاالب میقان ،قرعه فال بهنام تاالب زریوار افتاد

این دیو اگر نابود نشود ،انسانها را به اسارت میکشد و سرنوشت
کودکان بیگنــاه را دگرگون میکند ».از نوشــته مدنی چنین
برمیآید که در هامون صدای هیچ پرندهای شــنیده نمیشود.
آبی نیست و تاالبی و صید و شــکاری! تصویری غریب از برهوت
ایران که از آذربایجان تا بلوچســتان ،از کردستان و خوزستان تا
خراسان استمرار دارد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست مریوان با اشاره به آتشسوزی
نیزارهای دریاچه زریوار ،گفت :ساعت یک بامداد یکشنبه این
آتشسوزی مهار شد اما متأســفانه طی این حادثه  50هکتار از
نیزارهای دریاچه در آتش سوخت.
صباح پناهی ،در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به اینکه امســال
این پنجمین باری اســت که نیزارهای زریوار دچار آتشسوزی
میشوند ،افزود :متأسفانه عامل این آتشسوزیها انسانی است
زیرا تعدادی از اهالی روســتاهای اطــراف دریاچه معتقدند این
نیزارها به ضرر دریاچه است و اقدام به آتشزدن آن میکنند.
وی ادامه داد :آتش زدن نیزارهای دریاچه زریوار کاری اشتباه است،
زیرا این دریاچه سرمایهای ملی بوده و مأمن و پناهگاه گونههای
گیاهی و جانوری بسیاری است که اگر این روال ادامه داشته باشد،
اکوسیستم دریاچه را نیز دچار آسیبهای جدی میکند.پناهی
خاطرنشان کرد :در رابطه با آتشسوزی نیزارهای دریاچه زریوار
امسال دو نفر شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی بــه نصب بنــر در ســطح روســتاهای اطــراف دریاچه و
فرهنگســازیهای الزم در این مورد اشــاره کرد و یادآور شد:
همچنین از ظرفیت ماموســتاهای منطقه هم بهرهگیری شده
اســت که اهمیت حفظ دریاچه زریوار را برای مردم منطقه بیان
کنند تا از تکرار حوادث اینچنینی جلوگیری شود.
زریوار در یک دره طولی وسیع قراردارد و از  2طرف غرب و شرق
با کوههای پوشــیده از جنگل احاطه شده و پوشش غالب اراضی
منطقه را جنگل و بیشهزارهای نیمه انبوه تشکیل میدهد که گونه
غالب جنگلی آن بلوط ایرانی است.
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چالش احتمالی در ارائه
خدمات سالمت به مردم
بحــران تدریجــی طــرح تحول ســامت،
مدتهاست که آغاز شده است .نخست فرانشیز
بستری افزایش یافت و هدف اصلی طرح که جز
«کاســتن از پرداختی مردم» نبود ،به حاشیه
رانده شد ،سپس گروهی از بیمهشدههای بیمه
رایگان سالمت از دایره رایگانی آن طرد و ناچار
به پرداخت حق بیمه شدند و پس از آن هم ،اعالم
شد که بیمهشدگان این بیمه تنها میتوانند در
بیمارستانهای دولتی از خدمات رایگان ارزان
آن بهره بگیرند و این بیمه ،مســئولیتی برای
بستریشدههای بیمارستانهای دیگر ندارد.
دیروز هم طاهر موهبتی ،مدیرعامل ســازمان
بیمه ســامت ایران ،یکی از چالشهای بیمه
سالمت را تامین منابع مالی دانست و گفت که
«سازمانبیمهسالمتتاکنونمطالباتسال۹۵
را از محل اعتبارات سال ۹۶پرداخت کرده است،
پس برای سال  ۹۶هشــتماه بدهی خواهیم
داشت و تنها میتوانیم چهارماه را تسویه کنیم».
او ادامه داد« :زیان انباشته ما در سال  ۹۵مبلغ
 ۴۴۰۰میلیارد تومان بوده است .درعینحال
مبلغ هزار میلیارد تومان هموصول نشده داریم
که به نظر میرسد با نبود پشتیبانیهای الزم،
زیان انباشــته ما به  ۷یا  ۸هزار میلیارد تومان
افزایــش مییابد ».او درنهایــت اعتراف کرد:
«اگر محدودیت منابع حل نشود به نظر میرسد
که در ارائه خدماتمان دچار مشکل میشویم».
از دیگر ســو ،دیروز وزیر بهداشــت ،درمان و
آموزشپزشکی،درحکمیعلیاکبرحقدوست
را بهعنوان دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام
سالمت منصوب کرد .حقدوست پیشتر ،در
شهریور ماه امسال هم به معاونت برنامهریزی
راهبــردی و هماهنگی این وزارتخانه منصوب
شــده بود .پیش از آن و در دولت پیشین هم او
رئیسدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی
درمانی کرمان و یکی از مدافعان سرسخت طرح
تحول ســامت بود .کارکنان چند بیمارستان
کرمان در دوران ریاســت او بر دانشــگاه علوم
پزشــکی این اســتان ،در اعتراض به پرداخت
نشدن معوقاتشان ،از جمله کارانه و اضافه کار،
دست به تجمع در سازمان مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان زدند؛ همچون اتفاقی که دیروز
و در دوران معاونت او ،در نیریز فارس رخ داد.
شهرستان یک بیمارستان
دیروز  ۲۲پزشــک
ِ
نیریز ،تصمیــم به اعتصاب گرفتند و در محل
کارشان حاضر نشــدند؛ آنان درست یکسال
است که کارانهشان را نگرفتهاند و با حقوق ثابت
ماهانه زندگی را گذراندهاند.
وزارت بهداشت البته برای پیش بردن این طرح،
باید امیدوار به حل شــدن بحران بدهیهای
تامین اجتماعی هم بماند؛ چه اینکه درحالیکه
همچنان و با پرداخت نشــدن مطالبات تامین
اجتماعی از دولت ،این سازمان ناتوان از پرداخت
بدهیهایش مانده و بر بار آن افزوده میشــود،
در الیحه بودجــه  ۹۷خبری از پرداخت بدهی
دولت به صندوق تامین اجتماعی نشده است.
طرح تحول ســامت هر روز یک گام دیگر به
پیشبینی منتقدانی نزدیک میشود که پیش
از آغاز طرح ،هشــدار دادند که منابع مورد نیاز
این طرح ،ناپایدار و تامیننشــدنی اســت ،اما
صدایشان در هیاهوی نخستین روزهای اجرای
طرح شنیده نشد.
شهروند

کتکزدن یک دستفروش
اینبار در مشهد
شنبه این هفته فیلمی در شبکههای اجتماعی
منتشر شد که نشــان از برخورد خشونتآمیز
مأموران ســدمعبر شهرداری مشــهد با یک
دستفروش است .شدت برخورد بهحدی بوده که
این دستفروش به بیمارستان منتقل شده است.
این دســتفروش روی پلی به نام «ســجاد» در
منطقه  ۱۱شهر مشهد درحال دستفروشی بوده
که مأموران سدمعبر که بیش از سه نفر بودند،
بوشــتم دســتفروش ،ترازوی او را
پس از ضر 
میشــکنند و یکی از آنها در پاسخ به اعتراض
عابری که خواسته بود جلوی این اتفاق را بگیرد،
مدعی میشود که دســتفروش «درحال فیلم
بازی کردن» است.
در ادامه این فیلم مأموران شــهرداری مشهد،
دســتفروش را کشانکشــان از روی پلههای
برقی پل سجاد پایین میبرند و به اعتراض افراد
حاضر در محل هم توجهی نمیکنند .قاســم
تقیزادهخامسی ،شهردار مشهد در واکنش به
این اتفاق به گفتن حرفهای کلی مانند اینکه
«برقراری نظم با قلدری و خشونت امکانپذیر
نیست» اکتفا کرده است.

