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گزارشی از آنچه در یک سال گذشته بر سر همشهری و نشریاتش آمد

صادق فرامرزی :پایان یک س��ال ابتدایی مدیریت
جدید ش��هر تهران هرچند که با کارنامهای تهی از
پیشرفت پروژههای عمرانی و در عین حال مصادیق
متعدد فعالیتهای تبلیغاتی همراه بود اما سرنوشت
نهچندان مبارکی را برای مهمترین رسانه و دستگاه
تبلیغاتی شهر تهران فراهم کرد .تغییرات مداوم تیم
مدیریتی «همش��هری» و خبرهایی که از تعطیلی
سلسلهوار نش��ریات این گروه مطبوعاتی به گوش
میرسد همگی حاکی از روند رو به افولی است که
فضای مهمترین رسانه شهری تهران را در یک سال
اخیر فرا گرفته است.
«همشهری» را عالوه بر رسانه رسمی شهرداری
ته��ران میت��وان از جهات مختل��ف از مهمترین
مجموعههای رسانهای کشوری دانست که در  2و
نیم دهه گذش��ته و با تجربه مدیریت جریانهای
مختل��ف حاکم بر ش��هرداری تهران همیش��ه از
مهمترین جریانهای مطبوعاتی کشور بوده است.
هرچند تغییر شهرداران و مدیریت شهری تهران
همشهری را در بیش از ربع قرن عمر خود تبدیل
به رسانهای با جهتگیریهای متفاوت کرده است
و از همین جهت نمیتوان آن را رس��انه هیچکدام
از گروههای سیاس��ی کش��ور دانس��ت اما تغییر
مدیریتهای مختلفی که در شهرداری تهران رخ
داده است هیچگاه باعث آن نشده است این رسانه
از جایگاه تعیینکننده خود در میان مطبوعات افول
کند و رسانه شهرداری تهران همیشه بهعنوان یکی
از مهمترین رسانههای کشور شناخته شده است.
همش��هری که کار خود را بهعن��وان روزنامهای با
شکل مدیریتی جدید در اوایل دهه  70آغاز کرده
بود با گذش��ت زمان از حد یک روزنامه نیز خارج
ش��ده و با انتش��ار مجالت مختلف تبدیل به یک
مجموعه رسانهای همهجانبه شد .نخستین تجربه
همش��هری در انتشار مجالتی موازی با روزنامه به
«همش��هری جوان» بازمیگردد که در س��ال 83
و با فضایی متفاوت منتش��ر ش��د .استقبال نسبتا
چشمگیر از همشهری جوان در آن برهه باعث شد
مدیریت بعدی موسسه همشهری به دنبال تکرار
تجربه موفق همشهری جوان در سایر حوزهها باشد
و با انتشار مجالت تخصصی گستره مخاطبان رسانه
ش��هرداری تهران را نیز افزایش دهد .همش��هری
خانواده ،دیپلماتیک ،تندرستی ،معماری ،اقتصادی،
تماشاگر ،سرنخ ،گردشگری ،پایداری ،خردنامه ،ماه،
 ،24داس��تان و ...مجالت مختلفی بودند که تحت
لوای این گروه مطبوعاتی منتشر شدند تا همشهری
در مدتی کوتاه فراتر از یک روزنامه تبدیل به یک
هلدینگ مطبوعاتی فعال شود.
با تمام این اوصاف همشهری بهعنوان مهمترین
رس��انه ش��هری تهران در دوره مدیریت جدید با
مش��کالت متعددی مواجه شده است که آن را به
ضعیفترین وضعیت دوران انتش��ار خود رس��انده
اس��ت .خبرهای متعددی که حکایت از تعطیلی
نش��ریات زیرمجموعه ای��ن روزنام��ه دارد و خبر
واگذاری غیرحرفهای آن که حتی صدای حامیان
مدیریت فعلی ش��هری را نیز در آورده است ،باعث

سقوط آزاد یک امپراتوری

شده نگرانیها نسبت به آینده این گروه مطبوعاتی
بیش از هر زمان دیگری شود.
■■تضعیف به نام کوچکسازی!

از نخس��تین روزهای تغییر شهردار تهران و در
شرایطی که جای پای شهردار جدید هنوز چندان
محکم نش��ده بود تغییر مدیرمسؤول همشهری و
موضعگیری محمدعلی نجفی درباره تغییر روش
مدیریت همش��هری حاکی از آن ب��ود که عزمی
ج��دی در جهت اس��تفاده بهینه از ای��ن روزنامه
و نش��ریات آن بهوجود آمده اس��ت ک��ه به دنبال
تغییرات گس��ترده در جهت افزایش کیفیت این
رسانه شهری است اما نخستین نکتهای که شهردار
س��ابق تهران در اوایل کار خود به آن اشاره داشت
این بود که همش��هری تبدیل به نهادی پرهزینه
ش��ده اس��ت که باید از هزینههای آن کاست .وی
برای نخستینبار در نشست خبری  ۲۴مهر  ۹۶با
اش��اره به آنچه «انتقادهای بخش زیادی از فعاالن
رس��انههای مکتوب به ایجاد ش��رایط غیررقابتی
توس��ط نش��ریات همش��هری روی دکه» خواند،
گفت« :در بررس��یهای ما مش��خص شد تعدادی
از ای��ن مجالت زیر ۲۰درصد مورد اس��تفاده قرار
میگیرن��د و  ۸۰درصد برگش��تی دارند ،در حالی
که برای آنها یارانههای فراوان توس��ط ش��هرداری
پرداخت میش��ود» .وی این سخن را کمی بیش
از یک ماه بعد از واگذاری س��کان هدایت موسسه
همش��هری به «مرتضی حاجی» و چند روز بعد از
اینکه تصمیم مدیریت این موسسه برای تعطیلی
 ۴عنوان از نش��ریات گروه مجالت علنی شد ،بیان
کرد که عبارت بودند از دوماهنامههای «همشهری
اقتص��ادی» و «همش��هری دیپلماتی��ک» و نیز
ماهنامههای «همشهری خردنامه» و «همشهری
ماه» .ش��هردار وقت تهران این هش��دار را هم داده
بود که «من معتقدم بیش از این تعداد مجالت باید
تعطیل شود» .اما صاحبان این مجالت تعطیل شده
ادعاهای دیگری داشتند و تعطیلی این مطبوعات
را به دالیلی سیاسی مرتبط میکردند .هرچند که
موج تعطیلس��ازی نش��ریات با این  4نشریه آغاز
شد و بارها وعده به این داده شد که باقی نشریات
همش��هری با کیفیتی بهتر از س��ابق ادامه حیات
خواهن��د داد اما این تعطیلیها خ��ود آغازکننده
وضعیتی ب��ود که در آن ه��ر روز خبری جدید از
توقف در روند کار سایر نشریات به گوش میرسید.
■■واگذاری عجیب!

س��ناریویی که با نام کوچکس��ازی و تعطیل
کردن نش��ریاتی که فروش پایینی داشتهاند آغاز
ش��ده بود طب��ق پیشبینیها به همان س��مت و
سویی که انتظارش میرفت هدایت شد و مسؤوالن
همش��هری بحث واگ��ذاری مجموعه مجالت این
رس��انه ش��هری را مطرح کردند و برای آن مدت
زمانی را نیز معین کردند .بر اس��اس تصمیمی که
مدیریت این موسسه در فروردین امسال در رابطه
با مجالت همش��هری اتخاذ کرد ،مقرر ش��د این
نش��ریات از آن پس به صورت کام ً
ال خودگردان و
توس��ط تیم خودشان ،منتشر ش��وند و با توجه به

اینکه همشهری مالک حقوقی آنهاست ،تنها نظارت
محتوایی بر نش��ریات بر عهده موسسه همشهری
باقی بماند و سایر کمکهای این موسسه به نشریات
یادشده قطع شود؛ کمکهایی از قبیل دادن آگهی
به مجالت ،کمک موسس��ه ب��ه توزیع آنها ،جذب
مشارکتهای مالی از خارج از موسسه و . ...مهلت
 3ماهه مدیریت موسسه همشهری به پیمانکاران
(سردبیران) مجالت این موسسه هم گذشت و در
حالی که به نظر میرسید نظر مدیران همشهری در
واسپاری امور نشریات به پیمانکاران (منوط به باقی
ماندن نظارت محتوایی از طرف موسسه همشهری
بر نشریات) تامین نشده است ،تابستان از راه رسید
و درست در شرایطی که مدیریت همشهری ،دیگر
عزم خ��ود را برای تعطیلی نش��ریات (با توجه به
تامین نش��دن اهداف و نظراتش) جزم کرده بود،
پیمانکاران طرف قرارداد این موسس��ه در مجالت
آن یعنی همان سردبیران ،با ارائه طرحی آمادگی
خود را برای کس��ر  ۲۵درصد از رقم دریافتی خود
در ازای تداوم پش��تیبانیهای موسس��ه در انتشار
مجالت اعالم کردند .با نزدیک شدن به مهرماه ۹۷
و در حالی که دومین مهلت ( 3ماهه) س��ردبیران
مجالت «همشهری» نیز برای ارائه طرحهایشان
در راس��تای خودگردانی به پایان رس��یده است ،با
تصمیم «مرتضی حاجی» مدیرعامل همش��هری،
همه مجالت در حال انتش��ار این موسسه به یک
ی بهار» واگذار
روزنامهنگار جوان به نام «علی رزاق 
ش��د .این جوان  ۳۲س��اله خود را اینگونه معرفی
کرده اس��ت« :دانش��جوی دکترای علوم سیاسی
هس��تم و  ۱۲سال س��ابقه روزنامهنگاری دارم .در

روزنامه فرهیختگان و مجله سروش (صداوسیما)
کار کردهام و ب ه ص��ورت حقالتحریر هم با برخی
روزنامهها همکاری داش��تهام .مدیرمس��ؤول یک
روزنامه محلی به نام «بارثاوا» هستم که رویکردش
فرهنگی و هنری است و در مشهد منتشر میشود.
سرمایهگذار نش��ریه رهاورد مدیریت هم هستم».
عدم توجه به تخصصی ب��ودن کارویژه هرکدام از
این نش��ریات و واگذاری یکباره آن بار دیگر مساله
همش��هری و آینده مبه��م آن را تبدیل به یکی از
پرس��شهای کلیدی در زمینه نحوه مدیریت آتی
مهمترین رسانه شهری تهران کرد.
واگذاری غیرحرفهای و پرحاشیه همشهری به
«علی رزاقی بهار» آنقدر سروصدا به پا کرد که عالوه
بر فعاالن مطبوعاتی تعدادی از اعضای شورای شهر
تهران نیز به آن واکنش نش��ان دادند و آن را قابل
تامل دانستند .واکنش محمدجواد حقشناس ،عضو
حزب اعتماد ملی که در ش��ورای شهر هم حضور
دارد نخستین واکنش اعضای شورای شهر به این
واگذاری ب��ود .او دلیل اعتراض خود را بیاطالعی
از روند این واگذاری عنوان کرده اس��ت .علی اعطا،
س��خنگوی شورای ش��هر هم عضو دیگر شورا بود
که خواس��تار توقف این واگذاری تا بررسی اعضای
شورا شده بود .همچنین حجت نظری ،عضو دیگر
ش��ورای ش��هر تهران درباره این واگ��ذاری گفت:
واگذاری مدیریت گروه مجالت همش��هری بدون
اطالع شورای ش��هر تهران و کمیسیون فرهنگی
بوده اس��ت .تا انتها پیگیر خواهیم بود تا مشخص
ش��ود مالک ،معیار و روند واگذاری این مسؤولیت
به فردی که اکثریت اصحاب رسانه از او شناختی

ندارند چه بوده است.
نکته دیگری که در این میان سوالآفرین شد،
قرارداد این واگذاری بود ،بهگونهای که براساس این
قرارداد رزاقی بهار تا سال ( 1400یعنی سال اتمام
شورای فعلی) صاحبامتیاز این نشریات محسوب
میش��د و در زم��ان پایان کار خود دیگر ش��ورای
فعلی پاس��خگویی چندانی نمیتواند در باب نحوه
عملکرد همش��هری داشته باشد .از سوی دیگر در
این قرارداد بدون آنکه اشارهای به نحوه ادامه یافتن
انتشار این نشریات شود صرفا طرفی متعهد به ادامه
یافتن انتشار آنها میشود و این دست صاحب امتیاز
جدید را برای ارائه نشریات با هر کیفیتی و در هر
میزان شمارگانی ولو به حداقلیترین حالت ممکن
باز میگذارد.
■■پایان تلخ «داستان»!

از میان مجموعه نشریات همشهری« ،همشهری
داستان» را از جهاتی میتوان از موفقترین مجالت
در جذب مخاطبان دانس��ت ،ب��ه گونهای که پس
از گذش��ت دوران اوج «همش��هری ج��وان» این
«همشهری داس��تان» بود که موفق به جذب حد
قابل توجهی از مخاطبان به شکلی ثابت شد.
پس از واگذاری عجیب گروه نشریات همشهری
ب��ه «علی رزاقی به��ار» اما به یکب��اره خبر توقف
انتشار همشهری داس��تان در میان رسانهها صدا
کرد و «نسیم مرعشی» از اعضای هیأت تحریریه
نشریه داس��تان با انتشار پستی در فضای مجازی
خب��ر از تغیی��رات گس��ترده در تحریریه جدید و
عوض شدن تیم این نشریه به شکلی غیرحرفهای
داد و نوشت« :مجل ه همش��هری داستان را همراه

 7مجل ه دیگر همش��هری دادهاند به جوانی به نام
رزاقی بهار که از صنعت پوش��اک آمده .چرا؟ چون
پول و رانت دارد .آقای رزاقی بهار دلش نخواس��ته
با بچهه��ای تحریری ه فعلی کار کن��د .چرا؟ چون
نمیدان��د تحریریه در مجله چیز مهمی اس��ت...
ما میخواهیم مجله داش��ته باشیم و آنها ...نتیجه
چیس��ت؟ اخراج بچهها و آمدن آدم جدید که قرار
اس��ت با یکی ،دو نفر مجله داس��تان را درآورد .از
هم پاش��یدن تحریریهای که شبیه خانواده است و
بیکار ش��دن عدهای در این وضع اقتصادی بماند،
 8سال است که در مجله داستان حتی اگر کسی
رفته و کسی آمده نرم و آرام این کار انجام شده تا
مجله ضرر واضحی نکند و خواننده درگیر مسائل
داخلی نش��ود .ولی این فقط ب��رای تحریریه مهم
بود .تحریری��های که حقوق پایین ،عوض ش��دن
سردبيرها ،زجر قلع و قمع شدن مطالب با نظارت،
قطع ش��دن بیمه و  2سال یک شماره یک شماره
احتمال بس��ته شدن را تحمل کرده فقط بهخاطر
مجله .چون محصول ش��خصی اس��ت .مهم است.
حیثیتی است .کار و شغل و درآمد نیست .چیزی
که خیلیها آن را نمیفهمند .یک سال بود با فاصله
بیش��تری با تحریری ه داس��تان کار میکردم و این
اولین و دومین بار نیست که از مجلهای که در آن
کار میکن��م میآیم بیرون .اما اینبار تجرب ه رانت،
فساد ،البیگری ،بیتدبیری دولتیها و بیاخالقی
دوستان همکار آنقدر غمگینم کرده که دیگر حاضر
نیستم عش��قم را بگذارم برای این کار .همکارانی
که درکش��ان آنقدر نیست که بفهمند دامن زدن
به فس��اد یک روز يقه خودشان را میگیرد .شبیه
اوضاع این روزهای کش��ور اس��ت .نگاه میکنی و
میبینی دارد از دس��تت م��یرود .بله! ما صاحب
حقوقی مجله داس��تان نبودیم و ب��ه قول ...مجله
ارث پدرمان نیست اما مجله داستان را تکتک ما
داس��تان کردهایم و اگر حق معنوی در این روزگار
س��یاه موضوعیت داشته باشد ما صاحبان حقیقی
داستان هستیم .درد توقیف مجله خیلی کمتر از
این انتقال کثیف است .مجل ه شماره  ،۹۲مهر ،۹۷
که امروز فرس��تادیم چاپخانه آخرین شماره مجله
داستان است برای من و بچههای مجله .بعد از این
شماره داستان چیزی نیست که امروز هست .باور
کنید یا نه ،مجل ه داستان بدون عشق درنمیآید».
هرچند که روند تغییرات در مجالت همشهری
کماکان ادامه دارد و چش��ماندازی روشن از آینده
این نش��ریات در سایه واگذاری جنجالی به چشم
نمیخورد اما ش��واهد گویای آن است که مجالت
همش��هری پ��س از ط��ی ک��ردن رون��د عجیب
واگذاریشان دستخوش تغییرات متعددی شدهاند
که هیچکس از اهالی این نش��ریات نتوانسته آن را
ب��ه فال نیک بگیرد .در این میان هرچند که چند
هفته از موضعگیری تعدادی از اعضای شورای شهر
و هشدار برای توقف روند واگذاری گذشته است اما
تغییرات رخ داده در همش��هری حکایتگر چیزی
جز کمفروغ شدن چراغ نشریات این رسانه شهری
تهران نیست.

تجربه زشت زیباسازی!
یونس موالی�ی :از تغیی�رات مدیری�ت کالن در نهادها و
س�ازمانها تا تغییر عناص�ر جزئی آنها فاصله بس�یاری
اس�ت .بعضا تغییر در مدیریت کالن به تغییر در کل بدنه
نیز نمیرسد و تنها عناصر ستادی و مدیران میانی تغییر
میکنند و عناصر صف همچنان باقی میمانند اما روح کلی

شهر را مردم محرمی کردند نه شهرداری!

ای��ن روزها تهران جز پرچمه��ا و هیاتهایی
که بهصورت شهروندی و مردمی برپا شده است،
از س��وی ش��هرداری چندان س��یاهپوش عزای
اباعبداهللالحس��ین نشده است؛ مردمی که دلداده
اباعبداهللاند و فارغ از آنکه چه دولتی و چه شورای
ش��هری با چه نگاهی سر کار اس��ت ،ارادتشان
را به س��احت اباعبداهلل نش��ان میدهند و به قول
شاعر «هزاروچهارصد ساله که تازه میشه داغت،
اضافه میش��ه هرروز به لشکر عشاقت» .این البته
محدود به محرم نیس��ت ،در دیگر ایام س��ال نیز
شهر آذینبندی قابل توجهی نداشته است .این را
میتوان تاثیر تغییر در مدیریت کالن ش��هرداری
تهران دانست ،تاثیری که بیشتر منجر به رکود در
فعالیتهای شهری شهرداری و دعوا در ساختمان
بهشت شده است.

مدیری�ت کالن میتواند روی هم�ه عناصر یک مجموعه
اثر بگذارد؛ این را میتوان این روزها در مدیریت ش�هری
تهران و سطح شهر به صورت کامال ملموس مشاهده کرد.
محمدباقر قالیباف ،شهردار اسبق تهران در سالهایی که
مدیریت ش�هری را در اختیار داش�ت ،آنچه بیش از همه

تبلیغات گفتوگو با پاورپوینت

چن��د س��الی ب��ود
ک��ه ته��ران در ح��وزه
تصویرنگاریها و تبلیغات
بیلبوردی به سطح باالیی
از کیفیت رس��یده بود که
نمونه بارز آن «دیوارنگاره
می��دان ولیعصر» اس��ت
که ام��روز یکی از بهترین
پیامرس��انهای تصویری
شهری به حساب میآید اما نخستین حرکت شهرداری جدید در
تبلیغات شهری آنقدر ناامیدکننده بود که باعث شد شورای شهر
و شهرداری تهران در فضای مجازی سوژه خنده کاربران شوند؛
بیلبوردهای «گفتوگو کنیم» که بیش��تر به سبک پاورپوینت
طراحی ش��ده بود .یک��ی از توئیتهایی که خیل��ی در فضای
شبکههای اجتماعی چرخید این بود« :تنزل سطح شورای شهر
جدید رو میتونید از مدل بیلبوردهای سطح شهر هم تشخیص
بدید! رس��یدیم به دوران طراحی پوس��تر ب��ا پاورپوینت» .زهرا
نژادبهرام ،عضو شورای شهر درباره انتقادات به این تابلوها ،ضمن
پذیرش بیکیفیت بودن این تابلوها اعالم کرد« :اصل موضوع که
گفتوگو باشد بسیار مهم و بااهمیت است اما سبک آن سلیقهای
است و شاید میتوانستند خوشسلیقهتر کار کرده و طرحهای
جذابت��ری را در این موضوع اکران کنند .میتوان از طرحهای
جذابتری برای انتقال مفاهیم استفاده کرد تا برای شهروندان
جذابیت بیشتری داشته باشد».

بدان ش�هره بود« ،کار جهادی» بود .این مشهور است که
او ساعت  5صبح سرکار حاضر بود و تا  11شب به کار ادامه
میداد .هر روز نماز صبح را در یکی از مس�اجد محلههای
ته�ران میخوان�د و از همانجا بررس�ی و کار در آن محله
را ش�روع میکرد و دیدی از نزدیک نس�بت به مس�ائل و

مشکالت محالت تهران داش�ت .این رویه شهردار باعث
میشد این روحیه در تمام بدنه شهرداری نیز تسری پیدا
کن�د و همه این «کار جهادی» و تالش ش�بانهروزی را در
عرصه ش�هرداری با خود به همراه داش�تند .این تغییرات
و تالشه�ا را از تغییر بافت ش�هری و پروژههای عمرانی

آوردن هنر از گالریها به سطح شهر

از قانون بازگشتیم به بنر رسیدیم

اس��تفاده از المانهای شهری ویژه ایام عید
ن��وروز ،خل��ق آثار هنری محیطی و ترس��یم و
ترمیم نقاشیهای دیواری پایتخت و ...بخشی از
وظایفی است که هرساله سازمان زیباسازی شهر
تهران در قالب طرح پیشواز بهار اجرا میکرد و
از س��ال  94به شکلی منسجم و با برنامهریزی
برای ایجاد نشاط شهروندی ،طرح رویداد هنری
«بهارستان» از سوی سازمان اجرا شد که مورد
توجه شهروندان تهرانی و میهمانان نوروزی شهر
تهران قرار گرفت .برای نخستین بار در شهرداری
تهران در زیباسازی شهری بحث آوردن هنر از
گالریها به سطح شهر مطرح شد و دانشجویان
و هنرمندانی که تا دیروز طرحهایشان کمتر از
صد نفر مخاطب داش��ت حاال یک شهر بیننده
داشتند .این ایده جذاب نیز البته در نوروز امسال
به واس��طه آنکه ش��هرداری در دعوای انتخاب
شهردار و جابهجایی نیروها بود کمفروغ شد.

ش��هرداری تهران در طول سالهای گذشته تالش کرد بسیاری از
مس��ائل ش��هری را با جدیت و تبدیل کردن به قانون شهری به انجام
برساند ،تا آنجا که بخشی از این مسائل به صورت کامل تغییر کرده اما
عقبگرد در دور جدید شهرداری و بیاطالعی از فضای شهری باعث شده
ایدههای درون ش��ورای شهر که به نتیجه اجرایی در سطح شهر برسد،
از این منظر تعجبآور باشد .یکی از این ایدهها پوسترهای «قرار ما» در
سطح شهر تهران است که به برخی مسائل زیباسازی شهری تهران اشاره
دارد .در این تبلیغات نکاتی بیان شده که حاال بهعنوان قوانین موضوعه
سالهاست که در حال اجراست .به عنوان مثال طبق ضوابط و مقررات
بهسازی سیمای شهری ،مصوبه حدودا  10سال پیش شورای شهر وقت
تهران« ،نصب کولر ،تعبیه کانالها و لولههای تاسیساتی در نمای اصلی
ساختمانها ممنوع اس��ت» و این بهعنوان قوانین موضوعه برای جواز
پایان کار و ...در نظر گرفته میشود اما شهرداری حاال که خود به لحاظ
اجرایی ضعیفتر شده دوباره آنها را در تابلوهای خود مطرح کرده است.

شهرداری تا همین تغییرات ظاهر شهری در مناسبتها و
مراسمات میدیدیم .بررسی روند سیاستهای زیباسازی
ش�هر تهران میتواند بهعنوان مش�تی از نمونه خروار تا
حدی معینکننده وضعیت فعلی مدیریت ش�هری بوده و
دست ما را در قضاوت پیرامون عملکردها باز بگذارد.

توهین به زنان در تبلیغات شهرداری

آخرین شاهکار شهرداری تهران
در عرصه تبلیغات مربوط میشود
به تابلوی��ی که با عنوان عکس��ی
توهینآمیز نسبت به زنان در فضای
مجازی منتشر شد و با واکنشهای
فراوانی روبهرو ش��د .این تبلیغ در
حاشیه نمایشگاه زنان و تولید ملی
در بوستان گفتوگو در معرض دید
بینندگان ق��رار گرفته بود .در کنار
جمله «زنان چهره ش��هر را تغییر میدهند» چند رنگ به کار برده شده
است که رنگ مشکی آن ضربدر خورده و به نوعی رد شده است .کاربران
فضای مجازی معتقدند این بنر که با آرم شهرداری تهران نیز نصب شده
است نهتنها توهین به زنان چادری محسوب میشود ،بلکه با نگاه ابزاری به
زنان ،اساسا به شخصیت زن نیز توهین کرده است .یکی از کاربران فضای
مجازی در این باره نوشته بود« :زن دفتر نقاشی شما نیست که میخواهید
رنگآمیزیش کنید .زن سیمان و گچ و سازه نیست که میخواهید شهر رو
باهاش زیبا کنید! کی میخواهید بفهمید زن آدمه ،شیء نیست ،حضرات
روشنفکرنمای پوچ!» کاربری دیگر با طعنه به شهرداری و حوزه وظایف
آن توئیت کرده اس��ت« :ش��ما چی کار به رنگ پوشش ملت داری آخه؛
یِ فکری برای آسفالت کوچه خیابونا بکن که دیگه چیزی از جلوبندی
ماشینمون باقی نمونده!» اما واکنش رسانهها هم به این اتفاق با توجه به
همزمانی تشییع شهدای گمنام در تهران با این تبلیغات وقیحانه شهرداری
جالب بود .اکثر رسانهها تیتر تشییع باشکوه شهدا را با طعنه به تبلیغ غلط
شهرداری به این سمت برده بودند که «شهدا شهر را رنگ کردند».

