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کالسیکهای
فراموش شدنی!

عماد الدین جعفری

خودروهای قدیمی نفیس
زیادی در ایران وجود دارند
که به راحتی معاینه فنی
میگیرند ،چراکه هم از نظر ظاهری و
هم از نظر فنی در سالمت کامل به سر
میبرند برخی از افراد حتی از آنها به
صورت روزمره استفاده میکنند و همانند
خودروهای جدید بینقص کار میکنند

ســال گذشــته بود که دارندگان خودروهای
کالســیک با شــوک خبری روبهرو شــدند .آنها
که با خودروهای خود در ســطح شــهر طنازی
میکنند با مصوبهای تبدیل به خودروهایی شدند
که تنها برای نمایشــگاهها و همایشها میتوانند
در خیابانهــای ایران گاز دهند و همه انگشــت
بــه دهان بمانند که هنوز ایــن خودروی قدیمی
توان حرکــت دارد! دارندگان ایــن خودروها که
در جاهــای مختلف پاتوق میکردنــد این روزها
مجبورنــد وســیله خــود را در پارکینگها نگه
دارند تا شــاید یک روز برای یک نمایشگاه مجوز
خیابانگــردی بگیرند .هر چنــد هنوز این قانون
اجرایی نشده اســت ،اما خیلی از کالسیکداران
اســترس این را دارند که بهزودی خودرویشان به
خواب برود و مجبور باشــند در پارکینگ خود به
یک استارت زدن دلخوش باشند .این خودروها که
به لحاظ فنی سالم هستند و نمیتوان از آنها عیب
و ایرادی گرفت بیشتر به خاطر اینکه ممکن است

آالیندگی ایجاد کنند کنار گذاشته میشوند .حال
این اتفاق به یکی از موضوعات پر بحث شبکههای
اجتماعی تبدیل شده اســت و با خود موافقان و
مخالفانی را همراه کرده اســت .چندی پیش نیز
دارندگان خودروهای کالسیک در ورزشگاه آزادی
گرد هــم آمدند تا با یکدیگــر درد دل و در این
میــان راهی پیدا کنند که ایــن مصوبه دامنگیر
خودرویشان نشود.
در ایــن مصوبــه 10بنــدی آمده اســت که
خودروهای کالســیک باید با پــاک تاریخی در
شــهر تردد کنند .خودروهایی که دارندگان آنها
تا کنون عــوارض و مالیات پرداخت کرده و بیمه
شــدهاند حاال باید با ماده و تبصره پا به خیابانها
بگذارند .همین امر ســبب شده تا کالسیکداران
که عشــق و عالقه خاصی به خودروهایشان دارند
معترض شوند.
حدود  10ســال پیش بود که طرح جایگزینی
خودروهای فرســوده اعالم شد و تعداد زیادی از
این خودروها اســقاط شــدند .در آن زمان هنوز
خودروهای کالســیک همانند امروز مورد توجه

نبود ،اما امروز داســتان به شــکل دیگری است.
البته این نخســتینبار نیســت که این خودروها
مورد بیمهری قرار میگیرند .ســال  1353نیز
این قانون اجرا شــد و خودروهای نفیس زیادی
نابــود شــدند این نــوع خودروها کــه در همه
جای دنیا پلی میان گذشــته و آینده بوده و در
حقیقت به نوعی میراث یک کشــور به حســاب
میآینــد ارج و قرب زیادی دارنــد ،اما در ایران
کمتر به آنها توجه شــده و اکثــر این خودروها
با هزینههای شــخصی نگهداری واحیا شدهاند.
تعداد خودروهای کالســیک موجود در کشــور
زیاد نیســت ،شــاید به اندازه تولیدات یک روز
شرکتهای تولیدکننده خودرو در ایران نباشد،
اما با قانون جدید این تعداد کم نیز به فراموشی
ســپرده میشــوند .از ســویی تعــدادی از این
خودروها هنوز پالک ملی هم دریافت نکردهاند،
چراکه از آبانماه سال 1386به یکباره اعالم شد
که دیگر به ایــن خودروها پالک ملی اختصاص
نمییابد بدین جهــت برخی از آنها هنوز هم در
پارکینگها خاک میخورند.
با مصوبه جدید که ســال گذشــته ابالغ شد،
خودروهــای کالســیک بایــد زیر نظــر میراث
فرهنگی باشــند که این امر کار را برای دارندگان
آنها سخت خواهد کرد .خودروهای قدیمی نفیس
زیادی در ایران وجود دارند که به راحتی معاینه
فنی میگیرند ،چراکه هم از نظر ظاهری و هم از
نظر فنی در ســامت کامل به سر میبرند برخی
از افــراد حتی از آنها به صورت روزمره اســتفاده
میکننــد و همانند خودروهــای جدید بینقص
کار میکنند .اگرچه میتوان گذاشتن این قانون
را راهحلی برای آلودگی هوا دانســت اما به واقع
در روز چه تعداد از ایــن خودروها را در خیابان
میبینیم که بخواهند تولید آالیندگی کنند.
در کشورهای دیگر این خودروها همانند دیگر
خودروها به راحتی در سطح شهر تردد میکنند
و با توجه به جنبه تاریخی که دارند بســیار مورد
توجه قرار میگیرند .البتــه اگر این خودروها به
لحاظ زیســتمحیطی مشــکالتی را ایجاد کنند
قطعاً هیچ کس با آن موافق نیســت ،اما خیلی از
خودروهای قدیمــی از خودروهای جدید داخلی
عملکرد بهتری دارند لذا کالسیکداران معتقدند
که دولت باید بازنگری بر این قانون داشته باشد.
حال نصب پــاک تاریخی برای ایــن خودروها
تصمیم درست و یا نادرستی است در شمارههای
بعدی مفصل به آن میپردازیم.

