
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 گزارش انجمن تحقیقات حقوق بشر چین
 از خسارت 200 میلیارد دالری تحریم ها به ایران 

روایت برادران 
چینی را بپذیرید!

همدلی| سخنگوی وزارت خارجه چین در بخشی 
از گزارش انجمن تحقیقات حقوق بشر چین اعالم 
کرد که تحریم هــای یک جانبه آمریکا علیه ایران 
دست کم 020میلیارد دالر خسارت اقتصادی زده 
است. درصورتی که دالر به طور متوسط 31هزار و 
400تومان در نظر گرفته شود، می توان گفت که 
ایران در چند سال اخیر در اثر تحریم ها خسارت 
مالــی قابل توجهی را برحســب ارزش پول ملی، 
تجربه کرده. حاال که کشورهای اروپایی و آمریکا 

در بحران انرژی به سر می برند و پاییز و زمستان در 
راه است به نظر می رسد ایران بهترین فرصت برای 
صادرات نفت خود به بازارهای جهانی را دارد. این 
در حالی اســت که به نظر می رسد اختالف نظرها 
درباره تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشــور همچنان 
با شــدت زیادی همراه است و حاشیه ها فرصت 
حســاب وکتاب این چنینــی را از ســکان داران 

اقتصادی گرفته است.
شرح در صفحه 6

سایه   میراث 
شعر است، نه سیاست

یادداشت هایی درباره موقعیت فرهنگی وسیاسی هوشنگ ابتهاج

پاسخ رهبر انقالب به نامه 
زیاد نخاله تاکید شد؛

ضعِف دشمن غاصب 
قوت مقاومت فلسطین

 آخرین حرف های قاتل 
ناصرالدین شاه

روزی که میرزا رضای 
کرمانی اعدام شد

4

کشف یک دغدغه عجیب وتازه
نگرانی استاندار تهران از کافه های اطراف دانشگاه با 

چه انگیزه ای است؟

خبر برخی رسانه های غربی از تایید 
پیش نویس ارائه شده توسط ایران

 برجام، همچنان
 پشت پرده 

پیش بینی وضعیتی مانند سرنوشت 
احمدی نژاد؛

 اصولگرایان 
به رئیسی پشت می کنند؟

 از پاسخ به زخم زبان ها
 تا وعده ایجاد استان جدید؛

حواشی سفر استانی 
رئیس جمهور 

 پلمپ؛ در انتظار 
فروش مانتو با رنگ های 

غیرمجاز! 

 زنده گیری برخی حیوانات
 در کانون توجه سوداگران محیط زیست

 تخریب زاگرس
 به طمع سنجاب

همدلی|  تالش ایران و طرفین غربی برای 
به توافق رســیدن در مذاکرات هســته ای 

همچنان به نتیجه ای منجر نشده است. 
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 برجام؛ از »امید« مردم 
تا »بیم« برخی محافل

     محسن صنیعی 
   استاد دانشگاه

توهم دانایی؛ آفتی 
برای روزنامه نگاری

 یحیی معماری
روزنامه نگار

سرمقاله

یادداشت ها

فضای مجــازی و افــکار عمومی پر اســت از نظرات 
اندیشمندان و دلسوزانی که به قصد موفقیت تیم مذاکرات 
ایــران، ارائه طریق می کننــد و دل به موفقیت مذاکرات 
دارند، زیرا که دل به توســعه ایران دارند و از اینکه ایران 
درگیــر با بحران های متعدد اقتصادی، سیاســی اســت 
هراسناک اند. از میان موافقان دولت سیزدهم، کسانی هم 
دیده می شــوند که علی رغم مخالفت های قبلی با برجام، 
اکنون به این باور رسیده اند که برای موفقیت دولت و نیز 
گشــایش در معضالت خارجی کشــور، الزم است برجام 
به هر ترتیب احیا شــود. اینان به این باور رسیده اند که 
نمی توان معادالت اقتصادی، اجتماعی داخلی را از روابط 
خارجی و حتی مذاکرات هسته ای و تحریم ها منفک کرد. 
ولی همچنان مخالفــان داخلی برجام، پر زور مخالفت 
می کننــد؛ همان هایی که از همان ابتدا، برجام را مخالف 
منافع خود می دانســتند، همچنان بــر طبل مخالفت با 
برجام می زننــد. اینان همچنان امید به ناموفق شــدن 
برجــام دارند. اینــان برجام را بــا امان نامــه یزید برابر 
می دانند و توییت می زنند که »شــیعه حســینی نه دل 
بــه امان نامه یزید خوش می کند و نــه با برجام یزیدیان 
زمان تکلیفــش را از یاد می برد.« توییت وزیر مســکن 
در مخالفــت با برجام، نشــان می دهد کــه نیروهایی از 
درون تیم دولــت، در مخالفت با تیم مذاکره کننده اقدام 
می کنند. این مخالفت ها را باید در کنار مخالفان خارجی 

برجام گذاشت. 
قطعاً همچنان صهیونیســت ها و البــی آنان در آمریکا 
که موفقیــت ایران می تواند شکســت بزرگی برای آنان 
باشد، دل در گرو شکست مذاکرات برجام دارند. مخالفان 
خارجی اعم از افراطیون اسراییلی و آمریکایی با همه زور 
و قدرت بین المللی، به دنبال شکست مذاکرات هستند. 

شــاید دور جدید درگیری میان جهاد اسالمی و رژیم 
صهیونیستی و نیز اعالم شناسایی طرح ترور مایک پمپئو 
را بتــوان در راســتای برهم زدن تالش هــا برای احیای 
برجام تلقی کرد. حســین شــریعتمداری نوشته است: 
»برخالف آنچه مقامات و رسانه های غربی اعالم می کنند 
و در داخل کشــور توسط شــماری از مدعیان اصالحات 
تکرار می شــود تا کنون مذاکرات ویــن به هیچ نتیجه ای 
که تضمین کننده منافع ملی کشــورمان باشــد، نرسیده 
و مذاکرات درباره چهار محــور اصلی، کماکان بی نتیجه 
مانده است.« اســماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس گفته است: »آمریکا تضمین ندهد، مذاکرات 
به نتیجه نخواهد رسید، دوران قلدری غربی ها در جریان 

مذاکرات تمام شده است«
 او گفته است: »این تیم اجازه نخواهد داد طرف غربی 
بــا زورگویی نظر خــود را به ایران تحمیــل کند.« و در 
نهایت مشخص نیست که امید کسانی که دل به موفقیت 
مذاکرات بسته اند تا چه حد تعبیر خواهد شد؟ ما به عنوان 
یک ایرانی، امید به رسیدن به یک نتیجه برد-برد داریم 
که ایران بتواند به منافع اقتصادی مناسب دست پیدا کند 
ولــی به نظر می آید برای رســیدن به این نقطه، راه بس 

دراز است و ما باید همچنان به آینده بنگریم.

برجام؛ از »امید« مردم تا »بیم« برخی محافل
ادامه سرمقاله

آنتولوژی »سایه« در غزل کهن و نوین/ فیض شریفی -تو بخوان نغمه ناخوانده من/ جهانگیر ایزدپناه 
-  موقعیت»سایه« فکر معقول و گل بی خار/ لهراسب زنگنه- میراث ابتهاج شعر است، نه سیاست/ 
رسول اسدزاده - شعر ابتهاج، ترجمان روح جمعی ایرانی/ بهرام براتی - »سایه« نبود، بخشی از 

موسیقی ایران هم نبود/ آرپژ تیموریان- درگذشت ابتهاج زیر سایه دوقطبی/ علی نامجو

دور جدیــد مذاکرات که پس از پنج ماه تعلیق 
مذاکرات، از روز پنج شــنبه 13مردادماه، آغازشده 
بود، با اعالم متن نهایی شده توسط اتحادیه اروپا 
به پایان رسید و هیات های شرکت کننده، ازجمله 
هیات ایرانی به کشور خود برگشتند. متن مذاکرات 
انتشار نیافته اســت. خبرگزاری های مختلف، از 
برطرف شدن بعضی موانع باقی مانده در مذاکرات 
خبر دادند و اعالم کرده اند که محتوای پیش نویس 
تهیه شده برای طرفین راضی کننده است. مرندی 
مشاور تیم مذاکره کننده، شــانس موفقیت این 
مذاکرات را ۵0درصد به عبارتی دیگر احتمال عدم 
توافــق را ۵0درصد اعالم کرده بود. این به معنای 
این اســت که این دور مذاکرات، در لبه امیدواری 
و ناامیدواری اســت. کار کارشناســی روی متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا در داخل شروع شده است 
و هنوز، نتیجه نهایی بررسی ها اعالم نشده است. به 
نظر می آید همان هایی کــه برجام 13۹4 را یک 
موفقیت برای ایران حداقل برای تعلیق تحریم ها 
می دانســتند، همچنان امیدوارانــه مذاکرات را 
دنبال می کنند، شاید موفقیت در مذاکرات، بتواند 

گشایشی برای رفع تحریم ها بیافرینند. 
ادامه در همین صفحه

یادداشت
میراث ابتهاج شعر است، نه سیاست

 ســرانجام قرار شــد پیکــِر بی جاِن ســایه به وطن 
بازگردد. درخِت ارغواِن خیابان فردوسی را طواف کند 
و به زادگاهش در رشــت منتقل شــود. این بازگشت، 

آخرین پرده شاعرانه از امیر هوشنگ ابتهاج است.
 این روزها که شاعِر شــعِر ارغوان چون بسیاران، در 
بی وطنــی و غربت جان باخت، دو شــّقه بودن جامعه 
ایران بار دیگر خودش را عیان کرد. منتقدان، ســابقه 
چپ گرایِی شــاعر در گذشته را دلیل موجهی می دانند 
برای تاخت وتاز به او و شــّقه دیگــِر جامعه او را تنها با 
اشعارش قضاوت می کنند و می ستایند و دوست دارند. 
ســؤالی که پس از جّر و مجادله درباره کارنامه سیاسی 
ابتهاج پیش می آید، این اســت که اساســاً چرا بیشتِر 
نخبــگاِن هنر و ادب ایران در دهه های ســی، چهل و 
پنجاه به حزب توده و تفکرات چپ گرایش پیدا کردند؟ 
چپ گرایــی و توده ای بودن، برچســبی اســت که 
می شود به میلیون ها نفر ایرانی زد که اکنون در سنین 
کهن سالی هستند. اگر چپ گرایی و چپ َروی در ایران 
را یک اشــتباه فرض کنیم، به عقیده من این اشتباه به 
وسعت یک برهه از تاریخ است. بدین معنی که گرایش 
به چپ در دهه های ســی تا پنجاه را می شــود یکی از 
آزمون وخطاهایی دانست که جامعه ایرانی به ویژه اِلیِت 

سیاسی و فرهنگی کشور را دربر گرفت.
 یک جامعه بدون آزمون وخطا صاحب تاریخ نخواهد 
شد. برای مثال مردم کشوری مانند آلمان در دهه سی 
میالدی در یک خطاِی نسلِی بزرگ گرایش به فاشیسم 
پیدا کردند. خطایی که با پرداخت هزینه گزاف )از بین 
رفتن چهل درصد جمعیت آن کشــور و ویرانی عظیم 

زیرساخت های آلمان( آزموده شد. 
علــی ایحال هوشــنگ ابتهاج از نســلی می آید که 
جذاب تریــن و مهم تریــن آلترناتیو سیاســی و فکرِی 
آن نســل، چپ و سوسیالیســم برخاســته از انقالِب 
کمونیســتی شــوروی بود. در حقیقت امثال هوشنگ 
ابتهاج و کمی پیشــتر رضا براهنــی و دیگران بیش از 
آنکه فعال سیاسِی موثر باشند، جزئی از یک کّل بزرگ 
به نام جامعه و نســل بودند و کارنامه زندگی شان بیش 
از آنکه دل بستگی به چپ باشد، اشعار و نوشته هایشان 

است.
 ابتهاج شاعِر عشق و آزادی بود؛ شاعری که بی گمان 
بخش بزرگی از هر دو شّقه جامعه از شنیدن واژه هایی 
که کنار هم ریســه کرده غرق در عواطف و احساسات 
می شــوند. هرچند که مرگ و شــاعر جمع اضدادند و 
کنار هم قرار نمی گیرند، پیکِر بی جاِن او به سوی درخت 
ارغوان بازمی گردد و شــاید اگر درخــت زبان  باز کند 
هنگام طواف خطاب به خالقش بگوید: من نمی دانستم 

معنِی مرِگ خدا را... تو چرا بی جانی؟

   رسول اسدزاده 
   روزنامه نگار

یادداشت
»سایه« نبود، بخشی از موسیقی ایران هم نبود

هوشــنگ ابتهاج را اول از جلد نوارهای کاســتی 
که در کودکی داشــتم شــناختم و در نوجوانی اول 
بــار، تصویر او را با شــعرخوانی اش در کنســرتی با 
محمدرضا لطفی دیدم و شــیفته اش شــدم و بعد 
از آن تــا به امــروز جزو هواداران آثــار او مخصوصا 
غزل هایش شــدم. تنها دیدارم بــا او زمانی بود که 
به کنسرتی در فضای باز نیاوران رفته بودم، بروشور 
کنسرت از دســتم به زمین افتاد، خم شدم تا آن را 
از روی زمین بردارم و وقتی ایســتادم دیدم او عصا 
به دســت و ســیگار به لب جلویم است. انگار خواب 
می دیدم اما خودش بود، به چشــمانش خیره شدم، 
آری، همان چشــمان نافِذ پر از حــرف بود با همان 
برق نگاه و معصومیــت کودکانه و با همان چهره ی 
کاریزماتیک و اصیل. بوسیدمش و با او حال و احوال 
کردم و اجازه خواســتم در کنسرتی که چند ماه بعد 
در آلمان دارم به دیدارش روم اما افســوس که وقتی 
به شــهر کلن رفتم آن دیدار میسر نشد. از نگاه من 
شــعر ترجمه انسان است و شاعری فوران عاطفه که 
سایه هم انسان بود هم شــاعربه معنای واقع کلمه. 
ادبیات هفت دهه با او زیست و او گام به گام مطابق 
زمانه تالش کرد تا او رشــد کند و شکوفاتر شود. در 
این چند روز که از پرکشــیدن او می گذرد رسانه ها 
و مخاطبین بیشــتر به جنبه ی ادبی او پرداختند، اما 
به عنوان یک موزیســین باید از تاثیرات موسیقایی 
او بــر فرهنگ و هنر ایــران زمین تقدیر کنم که اگر 
زحمات او نبود شــاید بســیاری از آثار موسیقی هم 
نبودند که ما با ذات پاک موسیقی ایران زمین بیشتر 

آشنا شویم.
 باید گفت از ترانه هایی که ساخت برای موسیقی 
عامه پســندتر اما فاخــر. باید گفــت از دهه پنجاه 
خورشیدی زمانی که در رادیو سرپرست برنامه گلها 
شد. باید بدانیم که »مردم« برایش مقدس بودند و او 
به خاطر مردم رادیو و بســیاری از موقعیت ها را رها 
کرد. می گویم که اگر به همت او و چاووشیان، کانون 
چاووش تاسیس نمی شد اکنون موسیقی دستگاهی 
ما دارای چنین رپرتوار و آثار مستحکمی با سازهای 
ایرانــی نبود. اگر ســتونی چون ســایه نبود شــاید 
آهنگسازانی چون محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان 
و حســین علیزاده این چنین مجــال ارائه پیدا نمی 
کردند. هوشــنگ ابتهاج ) سایه ( ایران بود در کالبد 
انسان. انسانی که غم می بیند، رنج می کشد؛ شادی 
اســت، می جنگد، می خندد و می گرید؛ اما همیشه 
امید دارد. همو ببود که به گوش ما خواند:»بسان رود 
که در نشــیب دره سر به سنگ می زند/ رونده باش/ 

امید به هیچ معجزی ز مرده نیست/ زنده باش.«

   آرپژ تیموریان  
   روزنامه نگار و موزیسین

یادداشت
شعر ابتهاج، ترجمان روح جمعی ایرانی

 هوشنگ ابتهاج در شعر و هنر معاصر ما، جایگاه بلند و 
دست نیافتنی دارد. او در زندگی پرفراز و فرود خود، آثاری 
مانا و ســروده هایی را به یادگار نهاده اســت که ترجمان، 
روح ســرکش او هســتند. او در ســال132۵ نغمه های 
نخســتین خود را منتشــر کرد. ابتهاج در روزگار جوانی، 
دلباخته دختری ارمنی به نام »گالیا« شد که ساکن رشت 
بود و عشــق او به گالیا در شــعر زیبای »دیریست گالیا« 
تجلی یافت. ابتهاج در ســال134۶ در جشن هنر شیراز و 
بر آرامگاه حافظ به اجرای شعرخوانی پرداخت که بازتاب 
و بازخــوردی عجیب داشــت. در زمانه ای که هنوز جدال 
ادبیات کالسیک و سنتی با نوپردازی و قالب نوین نیمایی 

و شعر نو سخت در جریان بود. 
شادروان باستانی پاریزی در کتاب »از پاریز تا پاریس« 
تأثیرگذاری آن شــعرخوانی را روایت کرده و می گوید: »تا 
پیش از آن هرگز باور نمی کردم که مردم از شنیدن یک شعر 
نو تا این حد هیجان زده شوند.« ازآنجایی که ذهنیت ایرانی 
در درازنای تاریخ با شعر و ادبیات کالسیک، پیوند خورده 
اســت اینکه بر آرامگاه حافظ که خود قله دســت نیافتنی 
غزل اســت ســروده ای نو را بخوانید و چنــان مردم را به 
وجد بیاورید و تأثیر ژرفی بر ذهن و زبان شنوندگان شعر، 
ایجــاد کنید خود نوعی رفتــار خالف آمدعادت و تلفیقی 
هنرمندانه از ادبیات ســنتی و مدرن به شما می رفت که 
در آیینه تلفیق توأمان، این چهره تماشــایی و از ســوی 
مردم به شــدت مورد اســتقبال قرار گرفت؛ همان که در 
تعبیر محمدعلی بهمنی خود را به خوبی نشــان می دهد 
که »جســمم غزل اســت اما روحم همه نیمایی است/در 
آینه تلفیق این چهره تماشــایی اســت.« یکی از رازهای 
ماندگاری و تأثیرگذاری شعر ابتهاج، همین تلفیق زیبای 
جهان بینی هنری و حس آمیزی عمیق شــعری اوســت. 
ابتهاج زندگی پر فرازوفرودی داشــت و مشاغل متنوعی 
را نیــز تجربه کرد. از مدیرکلی شــرکت دولتی ســیمان 
تهران تا مدیریت واحد شــعر و موســیقی رادیوی ایران. 
ابتهاج با اینکه در خانواده ای مرفه و متمول، زاده و زیسته 
بود اما همچون بســیاری از روشنفکران و نویسندگان آن 
روزگار، به آرمان های سوسیالیســم و اردوگاه حزب توده، 
گرایشــی عمیق و باورمندانه یافت. اگرچه سال ها بعد، او 
اشــعاری نیز با درون مایه های عرفانی، اخالقی و مناجات 
با خدا نیز ســروده است که به باور برخی، از نظر پرداخت 
زبانی و ساختار شعری، به ســروده های حافظ نزدیکی و 
شباهت بسیاری دارند اما او در قالب شعر نیمایی و سپید 
نیز، آثاری زیبا به یادگار نهاد. یکی از مشــهورترین اشعار 
ابتهاج، شــعر ارغوان است که روایت درخت ارغوانی است 
در خانه شــخصی او. خانه ای که خشــت به خشت آن را 
با عشــق بر هم نهاده بود و ســال ها، پذیرای بزرگان شعر 
و ادب و هنر این ســرزمین بود که در ســال 13۸۷ با نام 

خانه ارغوان، به ثبت ســازمان میراث فرهنگی رســید و 
ابتهاج بارها با اشک و دردی جان سوز، آن را روایت کرده 
است. زندگی پر فرازوفرود هنری و سیاسی او، روایت های 
تلخ و شــیرین بســیاری را آفرید که زوایای آن آموزنده، 
جگرسوز و گاه عبرت ساز است از جفاهایی که به او شد تا 
دریغ ها و برخوردهای تلخی که سهم او از سرزمین زادگاه 
و سرای امید و عشــق کهن او بود که نتیجه اش ناامیدی 
و ســفر به دیار غربت شد. ســرای امید را که همواره به 
آن عشــق می ورزید وانهاد و گرفتــار غربت گردید. او که 
همواره به حافظ عشــق و ارادت داشت در کتاب »حافظ 
به سعی سایه« دیوان لســان الغیب شیرازی را تصحیح و 
در ســال 13۷2 توسط نشر کارنامه، منتشر کرد. تصنیف 
سپیده یا »ایران ای سرای امید« را با ناامیدی تمام سروده 
بود تا جایــی که در زندان پخش آن از بلندگوی در وقت 
هواخــوری او را به گریه انداخت که شــرح دردناک آن را 
از زبان خودش شــنیده ایم. در پیش از انقالب در برنامه ی 
گل ها و برنامه ی موسیقیایی گلچین هفته، آثار ماندگاری 
را تقدیم هنردوســتان کرد. او در کتاب های سیاه مشــق 
1-2و3، شــب گیر، چند برگ از یلدا تا صبح شــب یلدا، 
یادگار خون سرو، تاســیان، بانگ نی، سراب و...سروده ها 
و آثار زیبایی را در دســترس همگان قرار داد. بســیاری 
از ســروده های او در حنجره و هنر بی بدیل بزرگانی چون 
اســتاد شجریان ماندگار شــد. اگرچه پرداختن به زوایای 
شــعری ابتهاج، مجــال دیگری می طلبد اما برای اشــاره 
می توان به غالمحســین یوسفی اشــاره کرد که باور دارد 
اشــعار و غزل های ابتهاج بیش از هر کسی، یادآور شیوه 
دلپذیر حافظ است. غزل هایی چون دوزخ روح، شبیخون، 
خون بها، چشــمی کنار پنجره انتظار و... ابتهاج که اصل و 
اساس شعر را، عاطفه می پنداشت اشعاری سروده است که 
تاروپودی از عاطفه و احساس دارند. ابتهاج غزل کالسیک 
و سنتی را نفســی تازه، بخشیده است. از این بابت او یک 
غزل سرای نئوکالســیک و نوپرداز به شمار می رود. او که 
ســال ها پیش ســروده بود »چه غریبانه تو بــا یاد وطن 
می نالــی/ من چــه گویم که غریب اســت دلم در وطنم« 
ســال ها در غربت زیســت اما همچنان برای وطن خویش 
ســرود و خواند تا روح ســرکش خود را آرامشــی دوباره 
بخشــد و شعر و غزل را جامه ای دیگر پوشد. بدون تردید، 
او یکی از محبوب ترین شــاعران معاصر ما است که هر روز 
بر خیل دوستدارانش افزوده می شود و ویژگی های برجسته 
شعرش، برای نســل جوان، هویداتر و دل پذیرتر می گردد. 
هوشــنگ ابتهاج سال ها در آلمان زندگی می کرد و گاه، به 
مدد فضای مجازی، برخی از اشعارش را با صدای خویش، 
به خوانش نشســته بود و در دسترس همگان، به ویژه نسل 
جوان و شعردوست می نهاد. بازنشر مکرر و مرتب و زمزمه 
ســروده های او، از سوی نسل جوان، همه نشان از آن دارد 
که شعر ابتهاج، ترجمان روح جمعی جامعه ای بود که هنوز 
هم شــعر را ارج می نهد و رعناتریــن عنصر فرهنگی خود 
می پندارد و با آن رؤیاها، آرزوها، پیروزی ها، شکســت ها، 

کامیابی ها و ناکامی های ملی خود را مشق می کند.

   بهرام براتی 
   فعال رسانه

همدلی|  صحبت های استاندار تهران در ارتباط با کافه ها یا رستوران هایی که در اطراف دانشگاه ها مستقر شده اند 
نگرانی هایی را به دنبال داشته است. این بار با ارتباط دادن رستوران و کافه به بیگانگان در سخنان استاندار تهران، 
این نگرانی به وجود آمده که بعد از اجرای تفکیک جنسیت در برخی دانشگاه ها، حاال کشتیبان را سیاستی دگر 
آمده و طرفداران تفکیک جنسیت با یک گام به جلو به سراغ کافه ها و رستوران ها می روند. این پرسش نیز مطرح 
می شود که چه تضمینی وجود دارد که در ادامه گسترش دامنه برخوردهای گشت ارشادی که قبالً در دانشگاه ها 
وجود داشته و حاال به کافه ها و رستوران های اطراف مراکز آموزش عالی کشیده می شود، نهادهای دیگری به 

دنبال اجرای زنانه - مردانه کردن پیاده روها نباشند؟


