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 ایسنا  :مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان این که مقدار بسیار کمی از
منشا
میزانآالیندگیهوایمناطقمختلفاستانکهباپدیدهگردوغبارمواجهبودند،کاستهشدهاست،گفت:
گردوغبار «وضعیتآالیندگیهوابرخیازنقاطاستانهنوزدرحدخطرناکاست».رضاجزین یزادهادامهداد«:یک
استان کانون گرد و غبار در شرق استان ،کانون بیابان لوت در شمال استان ،یک کانون غرب استان و در جنوب
استان نیز تاالب خشک شده جازموریان است.خشکسالیهای متمادی که در چند سال اخیر در استان
کرمان
کرمانداشتیموهمچنینازبینرفتنمراتعومنابعطبیعیعلتگردوغبارهایاستانکرمانهستند».

گزارشی ازتغییرنام دو معبر قدیمی شهر

مردم همان نامِ قدیمی را میشناسند

 گروه خبر
سالیان سال میگذرد اما هنوز نه نام
رضوی برای چهارراه اشکذری جا افتاده
و نه میدان قدس برای فلکه گیتینورد
و کسی چهارراه شهسوار را چهارراه انصار
نمیخواند.مردمبهنامکوچههاوخیابانها
عادت میکنند و با آنها مأنوس میشوند،
خاطراتشان با این نامها پیوند میخورد
و سخت از آنها دل میکنند .تغییر نام
خیابانهای سیرجان از سوی افرادی که
نمایندگان مردم در شورای هستند به
گونهای نیست که مورد انتظار مردم باشد.
طی روزهای گذشته شورای شهر
سیرجان دو تغییر در نام خیابانهای
قدیمی را تصویب کرده است؛ به پیشنهاد
کمیسیون فرهنگی خیابان وحید به
حسینخان بچاقچی تغییر پیدا خواهد مراسم نامگذاری و نصب تابلو بلوار شهدای نیروی انتظامی ،در امتداد بلوار مالکاشتر
کرد و مورد دوم هم مربوط به پیشنهاد
فرمانده انتظامی است .با حضور وی در صحن فرعی این بلوار ،تغییر نام این خیابان مطابق میل دیگر را هم برای نامگذاری به شهدای نیروی
علنی شورا و بدون مطرح شدن این پیشنهاد در و نظر مردم نیست و از بیاعتنایی مسئوالن انتظامی پیشنهاد داد اما مجبور شدیم این مکان
کمیسیون فرهنگی ،بلوار مالکاشتر از چهارراه تصمیمگیرنده درباره این تغییر گالیه دارد« :نظر را انتخاب کنیم چرا که اوال هفته نیروی انتظامی
گاز تا میدان پلی 
سراه به نام بلوای شهدای نیروی ما مهم نیست چه فرقی میکند که من موافق بود و میبایست خیابانی به نام شهدای نیروی
انتظامیتغییرکرد.اینتغییرنامصبحشنبهطی باشم یا مخالف وقتی یک عدهای به خواست و انتظامی بگذاریم ،در ثانی این مکان با مشورت
مراسمی و با حضور مسؤالن شهر و نصب تابلویی میل خودشان هر اسمی را روی هر نقطهای خود نیروی انتظامی انتخاب شد چرا که معتقد
با شکل و فونتی متفاوت از دیگر تابلوهای شهر میگذارند .وقتی اعتراض میکنیم میگویند بودند؛ شهرک نیروی انتظامی در مجاورت این
رسمیت یافت .این در حالیست که روال قانونی کار شوراست .آنها نماینده مردمند ،چرا از نامهای بلوار است و این قسمت مناسبترین مکان
تغییر نام به درستی رعایت نشده و هنوز نامه قدیمی و آن اسامی که برای ما خاطره داشتهاند است».
کتبی تایید آن از کمیته انطباق فرمانداری به دفاع نمیکنند؟» مصطفی از شهروندان قدیمی
 بهتر بود یک تندیس از حسینخان
شورای شهر نرسیده بود .ظاهرا عجلهی تغییر نام سیرجانمعتقداست«:اینکهاسامیخیابانهارا بچاقچیمیساختند
ن است که بعد از گذشت
در هفته نیروی انتظامی میتواند مجریان نظم و تغییر میدهند ،مثل ای 
هفتههاست صحبت از مصوبه تغییر نام
قانون را به دور زدن از چیزی که برای اجرایش سالها از عمرتان یک نفر به شما بگوید از امروز خیابانوحیدبهنامحسینخانبچاقچیبهمیان
سوگند خوردهاند ،مجاب کند.
نام تو مصطفی نیست و مثال علیرضاست .اسم آمده است .آن هم با این توجیه که بیشترین آمار
 عدهای به خواست و میل خودشان کوچهها و خیابانها را هم که تغییر میدهند آدم ساکنان این خیابان از طایفه بچاقچی هستند .در
هر اسمی را روی هر نقطهای میگذارند
فکر میکند بخشی از گذشته و بخشی از هویت خیابان وحید به میان افرادی رفتم که از چند
هیچ یک از شهروندان با نامگذاری معابری آدم نیست میشود».
روز دیگر یک تابلوی جدید باالی سر خیابانی
به نام حسینخان بچاقچی و شهدای نیروی
اینتغییرنامبراساسنظرکمیسیون که در آن کار یا زندگی میکنند ،نصب میشود.
انتظامی مخالفتی ندارد اما اکثر ایشان با تغییر فرهنگینبود
محمد یکی از مغازهداران همین خیابان به
نام خیابانهای قدیمی مخالفاند .اینکه مردم
مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر «پاسارگاد» میگوید« :فرقی نمیکند که نام این
با نامهای جدیدی که روی خیابانها میگذارند درباره روال نامگذاری خیابانها میگوید« :روال خیابان چه باشد ،وحید یا حسینخان بچاقچی.
چقدر ارتباط برقرار میکنند موضوعی است که بر این است که کمیسیون فرهنگی نامگذاریها مهم این است که مردم همان نا ِم قدیمی آن را
بهنظر میرسد نمایندگان شورای شهر توجه را انجام میدهد .البته کمیته نامگذاری هم وجود میشناسند و میگویند ».علی که سوپرمارکتی
چندانی به آن ندارند .یکی از مشاوران امالک دارد که متشکل از اعضای کمیسیون فرهنگی را در این خیابان را اداره میکند میگوید« :از
میگوید« :اینجا روی تابلوها نامش هر چه و یک نفر از طرف شهرداری است .تا به حال چند هفته پیش شنیده بودم میخواهند اسم
باشد ،مهم آن چیزی که میگوییم و مینویسیم برای نماینده شهرداری دو سه بار نامه زدهایم اما اینجا را تغییر دهند برای من فرقی نمیکند نام
که بلوار مالکاشتر است .نمیتوانیم از فردا در ایشان در جلسه حضور پیدا نکردند ».ابوذر زینلی این خیابان چه باشد چون اینجا را از بچگی بهنام
آگهیها بنویسیم خانه  ١٢٠متری در شهدای انتخاب محل نامگذاری شهدای نیروی انتظامی وحید میشناسم و فکر میکنم تا آخر عمرم هم
نیروی انتظامی یا حسینخان بچاقچی خودتان را تصمیم کمیسیون فرهنگی نم 
یداند« :هفته اسم این خیابان در ذهن من همین است ».حتی
فکر کنید؛ به نظرتان مردم به ما نمیخندند؟»
یدانند
گذشتهبهمناسبتهفتهنیرویانتظامیفرمانده کسانی هم که خود را از طایفه بچاقچی م 
همزمان با نصب تابلوی «بلوار شهدای انتظامی در جلسه علنی شورا حضور پیدا کردند .با این اقدام مخالفاند« :در بزرگی حسینخان
نیروی انتظامی» در بخشی از بلوار مالکاشتر این تغییر نام بر اساس نظر کمیسیون فرهنگی شکی نیست ولی بهتر بود یک تندیس از ایشان
نظر ساکنان این منطقه را راجع به این اقدام نبود بلکه با اتفاق رای تمام اعضای شورا در میساختند و در میدان جدیدی میگذاشتند و
پرسیدم .از نگاه مریم یکی از ساکنان خیابانهای صحن علنی انجام شد .کمیسیون چند خیابان میدان را به نام ایشان نامگذاری میکردند ،هم
 محمد غیوری
تألیف بیش از  ۳۰جلد و انتشار بیش از  ۳۰۰جلد کتاب در
مورد تاریخ و فرهنگ کرمان و انجام انبوهی از کارهای فرهنگی
در چنین وادیای کافیست که فردی را در جرگه فرهیختگان و
نامآورانکرمانبدانیم.
صحبت از سیدمحمدعلی گال بزاده ,مدیر توانمند مرکز
مورخ ،شاعر و خطاطی که عمری
کرمانشناسی است .نویسندهّ ،
را با عشق و دلبستگی به ترویج و نشر تاریخ ،فرهنگ و هنر کرمان
همت گماشته است .استاد گال بزاده در ماههای اخیر دوبار مهمان
سیرجانیها بوده است .بار اول در جشنواره فرهنگی سیرجان و برای
نقد کتاب تاریخ و فرهنگ بلورد در و بار دوم جهت افتتاح رسمی مرکز
سیرجانشناسی .این گفتوگو در شبی که ایشان مهمان جشنواره
فرهنگی گلگهر بودند انجام شده و اگر مراعات خستگی راه و سفر
ایشان نبود میتوانست بسیار مفصلتر و جذابتر باشد .پنج شنبه
گذشته آیین تجلیل و نکوداشت وی با حضور انبوهی از چهرههای
توگورافراهمآورد.
فرهنگیدرکرمانبرگزارشدوبهانهانتشاراینگف 
ایدهتاسیسمرکزکرمانشناسیچگونهشکلگرفت؟
دورویدادموجبشکلگیریمرکزکرمانشناسیشد.یکیاینکه
خانمی بود به نام خانم فاطمه جهانگرد که خدا رحمت کند ایشان را.
ایشان دبیر دبیرستانهای کرمان و از شاعران خوشذوق کرمان بود.
یک روز برای من دردِدل میکرد که از دانشآموزانم پرسیدم؛ شما این
بهمنیار را که یکی از خیابانهای اصلی کرمان به نام ایشان هست را
میشناسید؟ هر کسی چیزی گفته بود و در آخر هم کسی ایشان را
نمیشناخته است .ایشان بسیار متاسف شده بود که چرا دانشآموزان
یک دبیرستان نباید شخصیت ارزشمندی همچون بهمنیار را
بشناسند .دوم اینکه مرحوم دکتر فرجاد که یک جامعهشناس بود
در حدود سالهای  65که بنده مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری
کرمان بودم به اتفاق آقای دکتر حسین احدی که هر دو از اساتید
دانشگاه بودند آمدند پیش من و عنوان کردند که ما طرح تحقیقی را
تهیهکردیمومیخواهیماینطرحرااجراکنیموموضوعآننیز«علل
خمودگی مردم کرمان» است .بنده کلی تعجب کردم که چرا باید این
همهبرجستگیهایمردمکرماننادیدهگرفتهشودوبهچنینضعفی
که شاید هم حقیقی نباشد ،پرداخته شود .بنده گفتم اجازه دهید
موضوعراباآقایاستاندارهممطرحکنیمتاببینیمنظرایشانچیست.
استاندار وقت آقای مرعشی بود .بنده به ایشان مراجعه کردم و طرح
را مطرح کردم .ایشان هم بسیار برآشفته شدند .بسیار عصبانی شدند.
گفتند :چه کسی چنین طرحی را تهیه کرده؟ اصال چه کسی گفته
مردم کرمان خمودگی دارند؟ مردمی که یک چهارم باغهای کشور را
اداره میکنند ،مردمی که این همه معدن و واحدهای صنعتی را اداره
میکنند،چطورمیتواننددچارخمودگیباشند؟بعدایشانپیشنهاد
کردندکهدنبالطرحیباشیدکهبتوانیدسرافرازیهاوتوانمندیهای
کرمانومردمانشرابشناسانید.همیندوقضیهباعثشدکهمامرکز
کرمانشناسی را راه بیاندازیم .شروع کار هم از یک اتاقک کوچکی بود
درکارخانهریسندگیدرخیابانخورشید.

زیباتر بود و هم ماندگارتر .درست نیست خیابان
وحید را که یک عمر به این نام شناخته شده و
جا افتاده است ،بدون فکر عوض کنند».
اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر
همگی از طایفه بچاقچی هستند .ابوذر زینلی،
رییسکمیسیونکهبههمراهطاهرهجهانشاهی
و مصطفی اسفندیارپور اعضای کمیته نامگذاری
را تشکیل میدهند یکی از مدافعان سرسخت
تغییر نام خیابان وحید به حسینخان بچاقچی
است و در پاسخ به منتقدانی که میگویند به
جای تغییر نام خیابانها راهکاردیگری مانند
ساخت تندیسها یا نامگذاری معابر جدید برای
یادبودشخصیتهایاثرگذارپیداکنیم،پاسخش
این است« :مطمئن هستم نام حسینخان
بچاقچی به جای وحید بر روی این خیابان جا
میافتد ،هم به دلیل حس ناسیونالیستی و هم
به دلیل مقاومتهایی که در برابر این تغییر انجام
شد و در صورتی که در کمیته انطباق فرمانداری
با آن موافقت شود تندیسی از حسینخان در
این محل نصب میشود و با برگزاری مراسمی
از آن رونمایی خواهیم کرد .اما درباره خیابان
مالکاشتر با منتقدان همعقیده هستم که
احتمال جا افتادن آن ضعیف است» .تالش برای
تماس با محسن آرش معاون عمرانی فرماندار و
مسئولکمیتهانطباقفرمانداریبینتیجهماند.
 نامگذاری و تغییر اسامی معابر و
اماکنبیبرنامهوسلیقهایاست
در جلسات شورای شهر تغییر نام خیابانها
دستکم در شورای چهارم همواره منتقدان و
حتی مخالفانی داشته است .محسن اسدی
یکی از آنهاست که بارها گفته تغییر نام مکرر
خیابانهایسیرجانبرایمردمخوشایندنیست
و باید راه دیگری برای احترام به شخصیتهای
سیاسی ،ارزشی و فرهنگی پیدا کنیم به گونهای

سرمقاله

حالمان خوب نیست!
که هویت شهری و نام خیابانهای قدیمی
و اصیل آن تغییر نکند .این حرفها را
البته او و منتقدان دیگری شبیه به او
میگویند اما گوش شنوایی در میان
اکثریت شورا برای این حرفها نیست و
عدهای اصرار دارند که نامهای قدیمی و
اصیل را از خیابانهای شهر پاک کنند و
نامهای تازهای به جای آنها بنویسند .اینکه
اصوال یک نفر پیشنهاد تغییر نامها را در
شورا مطرح کند و همه اعضا حتی بدون
اینکه بپرسند به چهدلیلی نام خیابان
تغییر کرده ،دستهایشان را باال ببرند
و رأی بدهند و در پاسخ به اعتراضات
تنها به گفتن یک جمله بسنده کنند:
«تصویب شده است ،قانون است» را
چگونه باید فهمید و تعبیر کرد؟ یکی از
کارشناسان میراث فرهنگی سیرجانی که
تمایلی به ذکر نامش ندارد ،معتقد است:
«اسامی و نام خیابانها در جغرافیای تاریخی
هر شهر نقش پررنگی دارند .نام هر محله و
خیابان براساس پیشینه تاریخی و فرهنگی آن
شکل گرفته است و وجه تسمیهای برای آنها
وجود دارد ».به گفته وی و بسیاری دیگر از
کارشناسانفرهنگی؛«تغییرنامهایخیابانهابه
هویت تاریخی و فرهنگی شهر لطمه میزند اما
در شورای شهر برای این انتقادات گوش شنوایی
نیست و نامگذاری و تغییر اسامی معابر و اماکن
بیبرنامه و سلیقهای است».
این روزها در شورای شهر رأیگیریها نه
بر مبنای بررسیهای کارشناسی که بر مبنای
رأی کمیسیون و بیشتر سیاسی است .نتیجه
اینکه نام خیابانهای شهر بسته به سلیقه چند
نفر تغییر میکند .بماند که در زندگی روزمره تا
مدتها پس از این تغییر نامها کشمکشهایی
است .عدهای تابلوها را میکنند ،عده دیگر
روی آن را با رنگ سیاه میکنند و نام قدیمی
را مینویسند و با همه اینها عدهای همچنان
اصرار دارند که نام خیابانهای شهر را تغییر
دهند .مردم و ساکنان البته به این تغییر نامها
معترض و بیاعتنایند و خیابانهای شهر را
به نامهایی میخوانند که دوستشان دارند.
به همان نامهایی که دهها سال با آن زندگی
کردهاند و خاطره دارند .هنوز هم کمتر کسی
است که چهارراه اشکذری را رضوی بخواند و
به فلکه گلمحمدی ،بگوید؛ چهارراه فلسطین!
حتا همانهایی که این نامها را تغییر دادهاند ،در
سخنان روزمره و غیررسمیشان نامهای قدیمی
این اماکن را به کار میبرند .روزگاری طنزنویسی،
اعضای فرهنگستان را قسم داده بودکه کدام یک
از شما به فرزندش میگوید« :رایانهات را خاموش
کن» و این طنز روزگار ماست که همچنان ادامه
دارد.

 حسین اطمینان
وقتی یکشنبهشبها در اوج
طراحیسردبیر،تماماعضایتحریریه
را فرا میخواند ،حتما اتفاق مهمی رخ
داده است .اولین گمان این است که
فرد یا نهادی به دفتر زنگ زده و از
سردبیر خواسته مطلبی چاپ نشود.
وقتیهمهآمدندوجلسهتشکیلشد،سردبیربالحنیاندوهگین
گفت اوضاع مالی خراب و فشار اقتصادی امانمان را بریده است .او
از بچهها خواست اگر راهکاری دارند برای گذر از این شرایط ارایه
دهند .نشریه مبلغ زیادی بدهی دارد ،حقوق بچهها و کرایه دفتر
هم عقب افتادهاست .قیمت کاغذ 150درصد و چاپ 100درصد
افزایش داشته اما درآمد نشریه هیچ افزایشی نداشته است .البته
اینوضعیتیاستکهگریبانهمهنشریاتشهروکشورراگرفته
است .یازده سال است که در دفتر نشریه کار میکنم و بحرانهای
زیادیراپشتسرگذاشتهایم.ازدستگیریدستهجمعیبچههای
پاسارگاددردولتاحمدینژادگرفتهتابحرانافزایشقیمتهادر
سال  89و  ،90اما هیچکدام از آنها حیات پاسارگاد را به اندازهی
وضعیت کنونی تهدید نکرد .رکود و تورم چنان دامنگیر نشریات
شده که شرایط انتشار را برای همه سخت کرده است .گران کردن
نشریه ،تعدیل نیرو ،باال بردن نرخ چاپ آگهی ،چاپ ضمیمههای

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

چه کسی باید جلوی این بخور بخور را در
معدن گل گهر بگیرد؟ ما شهید دادهایم که
جلوی دزدیها گرفته شود3117.
باتوجهبهواقعشدنمدارسسما(دانشگاهآزاد)
در چهارراه دانشگاه و احتمال وقوع حادثه برای
دانشآموزان آن مرکز آموزشی و ایجاد ترافیک
سنگین در ساعات ورود و خروج ،از مدیران آن
مجموعه آموزشی تقاضا دارم درب شرقی ورودی
مدرسه را مسدود و درب غربی خیابان ابوفاضل را
به روی دانشآموزان بگشایند4179.
حاالکهپیرمردانبازنشستهازگلگهرتسویه
حساب کردهاند ببینیم انشاهلل فرزندان آنها یا
اقوام و نزدیکانشان کی بجای آنها شروع به کار
خواهندکرد5902.
چرا هر مغازه برای خودش یک قیمتی دارد؟
چرا کسی پیگیری نمیکند؟ اگر چند مغازه را
پلمپ و جریمه کنند درسی برای بقیه میشود.
تکلیف ما قشر کارگر چیست ؟ شاید 15روز در
ماه سرکار برویم با این اجاره خانههای سنگین و
چند بچه قد و نیم قد چکار کنیم؟واقعا کسی
نیستپاسخگوباشد؟1393
چرارانندگانتاکسیهایدرونشهریبهبهانه
افزایش سرسام آور و ثانیهای قیمت دالر و انواع
موادغذایی ازمسافران کرایه های خارج از عرف و
قانونمطالبهمیکنند؟ازجنابیوسفیریاست

سازمانتاکسیرانیتقاضایبرخوردبامتخلفین
و انتشار نرخنامه مصوب درنشریات شهرستان
جهت اطالع همشهریان را دارم4179.
کارمندانوکارگرانمانندرانندگانالبتهبدون
آشوب و اخالل در امور و نظامکاری دنبال احقاق
حق وحقوق تضییع شده خود از دولت براساس
تورم افسارگسیخته موجود باشند چون حق
گرفتنیاستومتاسفانهدادنینیست.امیدواریم
برداشتسیاسیازمتننشود0114.
 بايد از پيمانكار پل دفاع مقدس به عنوان
كارآفرين پيشرو تقدير شود .الينهای چهار
طرف پل هر كدوم  6ماه تعميرات و كارآفريني
الزم دارند .كارآفرين از اين دور انديش تر سراغ
داريد؟! 0205
طرفداران و روسای ستادهای انتخاباتی آقای
روحانی درسال  96در این شرایط بد اقتصادی
چه جوابی دارند به مردم بدهند ؟ آیا همچنان
سوژه نخنما وکهنه دولت قبل مقصراست یابا
اجرای برجام تمام مشکالت ازجمله مشکالت
اقتصادی حل می شود را میخواهید دنبال
کنید؟2954
جوابیه شهرداری:
 احتراما پیرو درج پیامک یکی از شهروندان
به شماره  1210در ستون روی خط صفحه 2
شماره  529مورخ  2مهر  ،97مبنی بر "حذف

توگو با سیدمحمدعلی گالبزاده مدیر مرکز کرمانشناسی؛
گف 

خوشنویسی خوابم را ربود ،رهایش کردم

 مرکز کرمانشناسی صاحب هیچگونه ردیف و اعتبار نیست .مراکز زیادی نمونه مرکز کرمانشناسی داشتیم که به رغم اینکه دارای بودجه مشخص
بودند نتوانستند به کار خودشان ادامه دهند
 پس نقش شما در راهاندازی مرکز
کرمانشناسیدرغالبشخصیتحقوقیشمابود؟
بنده از سنین نوجوانی دلبستگی زیادی به تاریخ کرمان داشتم.
بنده از اولین روزهای انقالب به مدت سی سال نویسنده برنامههای
صبحرادیوکرمانبودمومعموالجنسمطالبعمدتامربوطبهاستان
کرمان و تاریخ کرمان بود و تمام سعی بنده در جهت آشنایی مردم با
تاریخوفرهنگکرمانبود.بندهبهتاثیرازاستادباستانیپاریزیعالقه
زیادی به تاریخ و فرهنگ کرمان دارم.
 نقش استاد باستانیپاریزی در معرفی تاریخ و
فرهنگکرمانبسیارپررنگاست.همکاریایشانبا
مرکز کرمانشناسی به چه صورت بود؟
وقتیمرکزکرمانشناسیراتشکیلدادیم،قرارشداینمرکزیک
هیاتشورایعالیداشتهباشدومرحومدکترباستانیپاریزینیزعضو
این شورا بودند .سایر شخصیتهای برجسته فرهنگی کرمان نظیر
مرحوم دکتر روحاالمینی ،مرحوم دکتر فرزام ،آقایان مرادیکرمانی،
دعاییوحجتینیزبودند.
درموردسازماناسنادملیمنطقهجنوبشرقصحبت
کنیمکهدرواقعازدلمرکزکرمانشناسیبیرونآمدهاست.
یکی از کارهای برنامهریزی شدهی شورای عالی کرمانشناسی
دنبال کردن مسایل اسنادی بود .روزی به ما اعالم کردند که در
زیرزمین یک خانه مخروبه در یکی از محالت قدیمی کرمان چند
گونی کاغذ پاره است.با یکی از دوستان رفتیم آنجا و ماسکی به صورت
زدیم و دستمالی دور سر بستیم و شروع کردیم به بررسی این کاغذها.
تویاینگونیهاچهاسنادارزشمندیکهبهدستنیاوردیم.پیشنهاد
مرکزاسنادملیجنوبشرقرادرشورایعالیمطرحکردیم.اونموقع
رییس سازمان اسناد ملی مرحوم عباسی بود و ایشان بسیار استقبال
کردند و قول همکاری دادند 4 .میلیون برگ سند به ما داده شد.
تعداد زیادی طبقهبندی شد ،تعدادی در حال طبقهبندی شدن است.
قریب شش میلیون برگ سند را ما تحویل دادیم .کتابخانهای درست
کردیم که این کتابخانه در مرکز اسناد ملی موجود است .ساختمانی
نیز از وزارت کشاورزی تحویل گرفتیم که مشترکا مورد استفاده مرکز
کرمانشناسیوسازماناسنادملیجنوبشرققرارمیگیرد.
 مرکز کرمانشناسی بودجه دولتی هم دارد؟
مرکزکرمانشناسیصاحبهیچگونهردیفواعتبارنیست.مراکز
زیادینمونهمرکزکرمانشناسیداشتیمکهبهرغماینکهدارایبودجه

مشخصبودندنتوانستندبهکارخودشانادامهدهند.
 در واقع بقیه از مرکز کرمانشناسی ایده
گرفتندوتشکیلشدند.
بله .مرکزکرمانشناسی اولین بود .بعد از ما مرکز فارسشناسی
بود که آقای کوروش کمالیسروستانی مسئولیت آن را بر عهده
داشت و بعد مرکز یزدشناسی و بقیه مراکز .نکته دیگر این که مرکز
ایرانشناسی نیز نشات گرفته از مرکز کرمانشناسی بود .در یکی از
جلساتشورایعالیکرمانشناسیدکترحبیبیمهمانمابود.وقتی
ایشان فعالیتهای وسیع و گسترده مرکز کرمانشناسی را دیدند
عنوانکردندکهبهتراستاینچنینفعالیتهاییراگسترهوسیعتری
برایش قایل شویم و بنیاد ایرانشناسی را راه انداختند .ایرانشناسی
چهار سال بعد از کرمانشناسی شروع به کار کرد.
ورودوگسترشفعالیتهایمرکزکرمانشناسی
بهشهرستانهایاستانازچهزمانیصورتگرفت؟
سال 68اولینهمایشکرمانشناسیبرگزارشد.انعکاسخبراین
همایشبهحدیبودکهمهمانانخودخواندهایشرکتداشتندوالبته
مقدمشان برای ما بسیار گرامی بود .منجمله خانم دکتر طباطبایی
عروس حضرت امام و آقای دکتر عبدالکریم سروش و تعداد دیگری
ازشخصیتهایفرهنگی.بعدازاینهمایشبقیهشهرستانهاعنوان
کردند که کرمان تنها شهر کرمان نیست.لذا تصمیم گرفتیم یک
سال کرمانشناسی را داشته باشیم و یک سال دهه کرمانشناسی

و اختصاص هر روز به یکی از ده شهرستان آن وقت استان کرمان.
اتفاقا یادم میآید که یکی از پربارترین و مفصلترین برنامههای
شهرستانها برنامه سیرجان بود که اگر اشتباه نکنم در زمان مدیریت
آقای نیکنفس بر اداره فرهنگ و ارشاد بود.
 اگر بخواهیم یک دوره را به عنوان دوره طالیی
مرکزکرمانشناسیمعرفیکنیدچهدورهایاست؟
بهترین دوره فعالیت مرکز کرمانشناسی سالهای دهه هفتاد تا
اواسط هشتاد بود .یکی از جالبترین برنامههای مرکز در این دوره
برگزاری کنکور کرمانشناسی بود که یک سری کتابها و جزواتی
توزیع شد و در دوره تابستان این کنکور برگزار شد .در این سی سال
قریب300عنوان کتاب در مورد کرمان چاپ کردیم .خود من توفیق
تألیف  30جلد کتاب را در این مورد داشتم و معتقد هستم هنوز
جای کار دارد.
یکیازکتابهایموفقشماکتاب«زنکرمانی،روشنای
زندگانی»است.اینکهباوجودانبوهرجالمعروفکرمانکتابی
دراینحوزهتألیفشودبسیارجالباست.
مطلبی از مج ِد خوافی در جایی میخواندم که نوشته بود :زن
مخواه مگر کرمانی باشد .اینکه شخص بزرگی چون مجد خوافی که
در زمان ترکان خاتون در دانشگاه قبه سبز کرمان تدریس میکرده،
این چنین تجلیلی از زن کرمانی میکند من تصمیم گرفتم مقالهای
ده،دوازده صفحهای در مورد زن کرمانی بنویسم .وقتی قلم به دست

مختلف ،گرفتن آگهی برای کانال و . .راههایی هستند که برای
خروج از وضعیت کنونی به ذهنمان میرسند .با وجود شرایط
اقتصادیکشور،اینتصمیمهاصرفابرایسرپاماندنکافیاستو
موضوعمهمایناستکهشهروندانبهعنوانمخاطباننشریهدر
جریانوضعیتاقتصادیقراربگیرند.مشارکتشهروندانحتیبه
عنوان ارایه پیشنهاد و راهکار برای حفظ بقا نشریهها میتواند در
این شرایط راهگشا باشد .بنگاههای اقتصادی با توجه به باال رفتن
هزینهها به راحتی کاالی خود را گران میکنند و تالش آنها برای
کاهش نیافتن سود است اما ما در این بنگاههای فرهنگی برای بقا
میجنگیم و هر راهکاری در شرایط کنونی ناظر به ماندن است
نهسودبیشتر.پاسارگادبهعنواننشریهایبا 11سالکارفرهنگی
و همچنین سایر موسسات فرهنگی و رسانهای با چالشی جدی
روبرو هستند و این موضوع باعث شده حال ما خوب نباشد .وقتی
از اتاق سردبیر بیرون آمدیم حال همهی ما بد بود .هر کدام از ما به
نوعیبخشیاززندگ یخودرااینجاگذاشتیموفکرحذفهرکدام
از همکارانمان و یا هر اتفاق بد دیگری برایمان تلخ و دشوار است.
البته گمان میکنم ما در پاسارگاد تنها نیستیم و تعداد زیادی از
شهروندان که مخاطبان و خوانندگان ما هستند ،احتماال در کنار
ما قرار دارند .نم یدانم تا چه حد در بین شهروندان جای داریم اما
م یدانم این فشارهای اقتصادی که این روزها تحملمان را طاق
کردهمیتواندتاثیرمنفیبریکصدایمستقلبگذارد.

گرفتم و در این جرگه افتادم دانستم وسعت و بزرگی زن کرمانی از
یک مقاله بیشتر است .چهار سال روی این کتاب کار کردم و حاصل
این کار کتابی 700صفحهای شد.
 از فعالیتهای مرکز که بسیار مورد توجه من قرار
گرفتگنجاندندرستاریخکرماندربعضیرشتههای
دانشگاهیکرمانبود.دراینموردتوضیحدهید.
ما به این فکر افتادیم که بسیاری از ارزشهای ما به ضد ارزش
تبدیلشدهاند.مثالدرمقطعیدرکرمانوقتیمیخواستندبهکسی
فحش دهند میگفتند« :برو مرتیکه شالباف» یا «برو مرتیکه قالی
باف» .در حالی که قالیبافی و شالبافی هنر بودند .این موضوع را در
جلسه شورای عالی مطرح کردیم.آقای دکتر وحدتی پیشنهاد دادند
که در دانشگاه کرمان دانشکده هنر را راه اندازی کنیم .البته کار بسیار
سختی بود ولی انجام شد .در ادامه این کار درس  2واحدی تاریخ
کرمان نیز برای آشنایی بیشتر دانشجوها با تاریخ کرمان در مجموعه
دروس گنجانده شد .البته مدتی این درس حذف شد ولی قرار است به
زودی دوباره تدریس شود.
 جدا از نشر و معرفی تاریخ و فرهنگ کرمان،
مرکز کرمانشناسی در چه حوزههایی فعالیت داشته
و برآیند فعالیتهای این مرکز چه بوده است.
قطعا فعالیتهای مرکز در انحصار حوزه تاریخ و فرهنگ نبوده و از
درونوحاشیهبرنامههایمرکزفعالیتهایدیگرینیزصورتپذیرفته
است.منجملهتاسیسدانشکدههنر.یااینکهدرسال 70کهماکنگره
جهانیخواجورابادانشگاهشهیدباهنربرگذارکردیمیکیازبرکاتشاین
بود که همراه با دکتر کرباسی ماموریت پیدا کردیم که پیگیر بازسازی
مقبرهخواجودرشیرازباشیم.آنزماناستاندارفارسآقایدانشمنفرد
و شهردار آقای رجا بود که با همکاری ایشان مقبره خواجو بازسازی
شد .بازسازی مقبره ناظماالسالم و عمارت موسیخانی شهربابک نیز
از دیگر برکات فعالیتهای کرمانشناسی است .به یاد دارم که در دهه
کرمانشناسیکهبراییکهمایشبهشهربابکرفتهبودیمآنجاعنوان
شد که دختربچهای قرار است شعری در مورد شهربابک بخواند .وقتی
آندخترآمدتحتتاثیرجمعیتنتوانستشعرشرابخواندوحتیفرار
کرد .بعد مجددا آن دختر را آوردند و شعرش را خواند و بسیار هم مورد
تشویقحضارقرارگرفت.آندختربچهامروزیکیازمشاهیرشهربابک
است .نامش افسر فاضلی است و چند تا از دفترهای شعرش هم توسط
انتشارات کرمانشناسی به چاپ رسیده است و یا تولید صدها ساعت

تابلو و سایبان" جوابیه ذیل از سوی شهرداری
سیرجان داده شده است:
شهردار سیرجانبا اشارهبهحجمباالی تبلیغات
محیطیغیرمجازدرسطحشهرتوسطاشخاص
و صنوف مختلف گفت« :با تبلیغات محیطی
غیرمجاز در سطح شهر برخورد جدی و قانونی
انجام میشود و این روند طی سال جاری بر
اساس برنامه ،در دستور کار قرار دارد و همه
تابلوهاونازیباهایبصریجمعآوریمیشوند.بر
اساس ماده ۹۲قانون شهرداریها نصب هرگونه
تابلو،سایهبانها،استند،پوستروبنرهایتبلیغاتی
فاقد مجوز توسط شهروندان خصوصا صاحبان
مشاغل در تمامی اماکن شهر اعم از معابر،
میدانها و امثال آن ممنوع است و در صورت
عدم رعایت آن باعث برخورد قانونی عوامل
اجراییشهرداریمیشود».
رضاسروشنیابااشارهبهماده 4آئیننامهاجرایی
ساماندهیتبلیغاتشهری،افزود«:نصبهرگونه
برزنت ،پالکارد ،داربست ،تابلوهای تبلیغاتی (
بیلبورد ،بالون ،استند ،حجمی دیواری ،پشت بام
و…)تابلوهایمعرفکاربریمربوطبهاشخاص
حقیقی یا حقوقی ،دیوارنویسی ،پوسترهای
کاغذی ،برچسب … ،باید با مجوز شهرداری
نصب شود و در غیر اینصورت ضمن جمعآوری
توسطشهرداری،مشمولجریمهخواهندشد».

برنامهرادیوییودههاساعتبرنامهتلویزیونی.
درحالحاضربارادیوکرمانهمکارینمیکنید؟
االنبهطورمستقیمهمکارینمیکنم.دلیلشهممسایلیاست
که خیلی مناسب نیست عنوان شوند .اما در پشت پرده و به صورت
کارشناسی دوستان تماس میگیرند و در خدمتشان هستم .مهم
نبوده که مسایل و اطالعات به نام من و توسط من گفته شود و یا
اینکه نقل قول شود .حتی اگر به نام خودشان هم گفته شود مشکلی
نیست.آنچهبرایبندهمهماستانعکاستاریخوفرهنگکرماناست
کهمحققشود.
 شما انتشارات مرکز کرمانشناسی را نیز اداره
میکنید.باتوجهبهاینکهبخشیازکتابهایمنتشر
شده توسط مرکز تاریخ ُخرد و منطقهای است آیا تا
به حال پیش آمده که دست رد به کتابی بزنید که نگاه
افراطیقومیتیوناسیونالیستیداشتهباشد.
تا به حال کتابی با چنین ویژگیهایی به پیش ما نیامده است که
بخواهیمتصمیمبگیریممنتشرکنیمیانکنیمامامواردیپیشآمده
که بعد از انتشار کتابی گروهی آمدند و اعتراض کردند و تذکر دادند
که نکتهای که در مورد فالن شخص یا طایفه نوشتهاید درست نیست
و اینچنین نبوده است .جاهایی که تذکرها بجا بودند قطعا ما اصالح
کردیم و جاهایی هم که نادرست بودند ما تفهیم کردیم که نمیتوان
تاریخ را تحریف کرد و باید واقعیتها نوشته شود ،حتی اگر به مذاق
عدهای هم خوش نیاید.
 نظرتان در مورد فعالیتهای تاریخی و فرهنگی
سیرجانچیست؟
درجلسهنقدکتابتاریخوفرهنگبلوردعرضکردمکهسیرجان
یکیازاستوانههایتاریخیوفرهنگیکرماناستواینموضوعسخن
گزافی نیست .ما برنامههایی در این رابطه داشتیم و از شخصیتهایی
که سیرجانی بودند نظیر؛ باستانی پاریزی،طاهره صفارزاده،وثوقی و
بختیاریبهرهمندشدیم.امابندهاعتقادمبرایناستکهحرفناگفته
و سخن نانوشته در مورد سیرجان بسیار است .منتهی همتی الزم
است .امیدوارم مرکز سیرجانشناسی به زودی راهاندازی شود و در این
زمینهبهصورتمستقلفعالیتکنند.ماهمهمهجورهدرخدمتشان
هستیم که کار پر و پیمانی به انجام رسد.
 در حین بازدید از جشنواره فرهنگی سیرجان،
متوجهشدمغرفهخوشنویسانسیرجانیتوجهشما
رابسیارجلبکرد.شماخطاطهستید.ازفعالیتهای
خوشنویسیخودبگویید.
بنده دارای مدارکی در خوشنویسی هستم و بسیار هم عالقهمند
هستم .عادت کرده بودم قبل از اینکه بخوابم خوشنویسی تمرین
میکردم .پیش خود میگفتم یکی دو صفحه تمرین میکنم و
میخوابم .اما مشکل اینجا بود که سحرگاه زمانی به خود میآمدم
که ساعتها وقت خواب خود را صرف خوشنویسی کرده بودم.
خوشنویسی خواب را از من ربوده بود ،زندگیام را مختل کرده بود،
رهایشکردم.

