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 پاسارگاد
«چرا اداره برق توجهای به معابر تاریک شهر
نمیکند،وضعیتروشناییمعابرشهراصالخوب
نیست ،بسیاری از بلوارها ،خیابانها و کوچهها با
تاریکهستندیانورکافیندارند،واینباعثناامنی
و بروز تصادفات میشود ،واقعا شبها اگر کسی
لباس تیره پوشیده باشد اصال قابل دید نیست».
این یکی از دهها پیامی است که بارها به نشریه
ارسال شده است.
رییسادارهبرقبابیاناینکهدرزمینهتاریکی
معابرکامالحقبامردماست،گفت«:متاسفانهدر
این مدت اخیر قصهی پر غصهی سرقت کابلها
همچنانادامهداردوکاریهمنمیتوانکرد.شما
اگر دقت کرده باشید بلوارهایی که قبال خاموش
بودند ما االن داریم کابل هوایی میکشیم مثل
بلوار مهدیه ،بلوار فاطمیه ،بلوار سلیمانخاطر،
ن بلوارها مدام
بلوار قائم ،بلوار ابنسینا و . .در ای 
سرقت کابل انجام میشد و ما با رایزنی توانستیم
کابلهایمسیراحذفوکابلهایخودنگهداریا
آلمنیومیبهصورتهواییجایگزینکنیم،سایر
قسمتها و بلوارهای شهر هم در برنامهی کارمان
قرار دارد ».رضا سلمانی معتقد است؛ علت اصلی
زیاد بودن خاموشیها در شهر فقط سرقت کابل
روشناییست؛«متاسفانهسرقتهاچندینباردر
یک منطقه اتفاق میافتد ،مثال امروز میآیند
 10متر 5 ،متر میچیدند دوباره روز بعد  5متر
دیگر ،وقتی  5متر کابل روشنایی سرقت شود
کل منطقه خاموش میشود .ما میآییم درست
میکنیم دوباره 5متر بعدی را سرقت میکنند و
این قصه مرتب تکرار میشود .مدام تکرار تکرار ،تا
بالخره ما با کرمان مکاتبه کردیم و با رایزنیهایی
که انجام دادیم توانستیم کاب ل بخشی از بلوارها را
راتغییردهیم».
 پاسارگاد
دوشنبهی هفته گذشته جلسه شورای شهر
به موضوع سگهای ولگرد و معضلی که این
حیوانات برای شهر سیرجان به وجود آوردهاند،
اختصاص داشت .در این جلسه معاون خدمات
شهری شهرداری و رییس اداره دامپزشکی،
رییس سازمان پسماند و همچنین پیمانکار طرح
جمعآوری و زندهگیری سگهای ولگرد و نماینده
انجمنحمایتازحیواناتحضورداشتندتاباتبادل
نظر و ارایه راهکار این موضوع را بررسی کنند و
چارهای برای آن بیاندیشند .در همین راستا با
اعضایشورایشهرصحبتکردیمتانظراتآنها
رادررابطهباچگونگیساماندهیاینحیواناتجویا
شویم:
 از پیمانکار خواستهایم تعداد
اکیپهایسگگیریرازیادکند
امین صادقی رییس
شورایشهرمیگویدبحث
سگهای ولگرد از یک
بحث فراتر رفته و تبدیل
بهیکمعضلوبحرانشده
است .وی ادامه داد« :به گفتهی رییس دامپزشکی
حدود  8تا  10هزار سگ در سطح شهرستان
وجود دارد .جلسهای با حضور پیمانکار ،شهرداران
شهرهای اقماری و بخشدار و کسانی که متعلق به
شهرستانهستندوسگدرمحدودهشهریآنها
وجود دارد ،تشکیل شود .سگ به سمتی میآید
که غذا پیدا کند .این شهر تاالر و کشتارگاه دارد و
مردم مهربانی دارد که به سگها غذا میدهند .اگر
هرکسی در محدوه شهر اقماری خودش سگها
را کنترل کند ،در نتیجه حجم زیادی سگ وارد
سیرجان نمیشود و شهرداری راحتتر میتواند
سگها را ساماندهی کند .قرار شد شهرداری
سیرجان از پیمانکار بخواهد که تعداد اکیپهای
سگگیریرازیادکند».
صادقی گفت باید به دنبال راهکار درست
و اجرایی کردن آن باشیم و با کشتن سگها
صددرصدمخالفتدارد.
 باید حقوق حیوانها و انسانها را با
همدرنظربگیریم
خدامی
حسن
نایبرییسشورایاسالمی
شهر در اینباره گفت:
تسگهایولگرد
«جمعی 
در سیرجان زیاد شده
است .موضوعی که در بررسیها مطرح شده این
است که از بعضی جاها و بخشها و روستاهای
اطراف این سگها را در شهر خالی کردند ولی
این موضوع نمیتواند زیاد صحت داشته باشد».
خدامی عامل عمدهی زیاد شدن جمعیت
یداند
سگها را غذا دادن شهروندان به سگها م 
و میگوید« :دین اسالم سفارش میکند باید به

رییس اداره برق در خصوص گالیههای مردم از تاریکی معابر سیرجان گفت

حق با مردم است
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سلمانی گفت :تا االن حدود 5هزار متر کابل
عوض کردهایم ،به هر حال این سرقتها هزینه،
اعتبار همه چیز را از بین میبرند ،شما فکر کنید
مابهجایاینکهبرویمجاهاییکهمشکلداریمرا
حل کنیم باید مدام سرقتها را رفع کنیم .او در
پاسخبهاینسوالکهتاریکیمعابربهجزسرقتها
بهفرسودگیشبکهمرتبطنیست،گفت«:نهاصال.
ما االن نزدیک به  500دستگاه چراغ در سطح
شهر داریم نصب میکنیم .همچنین  1000تا

 2000تا تعمیرات هم در برنامه داریم».
رییس اداره برق معتقد است وضعیت
روشنایی شهر بهتر شده است؛«ما باز هم نگران
هستیمچونسرقتهاادامهدارد.شخصاهرشب
از سطح شهر بازدید دارم ،یک شب رفتم بلوار
امامرضا دیدم یک قسمت از آن خاموش است
زنگ زدم مسئول روشنایی گفت این قسمت
شب گذشته کابلش به سرقت رفته است ،شب
بعددوبارهرفتمدیدمتیکهبعدیبلواربازخاموش

نظر اعضای شورای شهر در رابطه با معضل سگهای ولگرد سیرجان

بروند.اگراینسگهاعقیمشوندتعدادزیادیباقی
نمیماند و میشود با کمک مردم در سایت از آنها
نگهداریکرد.سگهابایدتوسطدامپزشکیمعاینه
شوند و تعدادی را که مشکل دارند به سمت مرگ
ترحمیببرند».زینلیهمماننددیگراعضایشورا
باحیوانآزاریوخودسرانهمعدومکردنسگهادر
شهرمخالفاست.
 شهرهای اقماری هم موظفاند برای
ساماندهیسگهااقدامکنند
محمد ا سما عیل
خواجوییعضودیگرشورای
شهرتوضیحاتیدرخصوص
معضل سگهای ولگرد
داد« :سگهای ولگرد در
سطح شهر زیاد است و باعث آزار و اذیت مردم
و شهروندان میشوند .شهرداری وظیفه دارد در
رابطهباساماندهیونگهداریسگهایبالصاحب
اقدامکند.سایتیهمدرنظرگرفت هاندوپیمانکاری
گرفت هاند که خودش جزو طرفداران حیوانات است
ولی کار پیش نرفته و یک بحران پیش آمده
است» .وی افزود« :در آخرین جلسه با اعضای
شورا و پیمانکار و نمایندهشان قرار شد شهرداری
چند پیمانکار بگیرد و سولهای بسازد .دکتر زینلی
رییس دامپزشکی گفتند که داروی بیهوشی
برای عقیمسازی به دلیل گرانی نمیدهیم و دارو
نیست .در جلسه شورای شهرستان هم مطرح
فاند
کردم که شورای شهرهای اقماری هم موظ 
برای ساماندهی سگها اقدام کنند» .خواجویی
گفت«:بامعدومسازیسگهاموافقنیستموباید
جمعآوریشوند.مصممهستیمهرچهسریعتراین
موضوعجمعشود.مردمازنظربهداشتوسالمتی
در خطر هستند .سگکشی گناه دارد و اگر سگی
بیمار و مشک لدار است باید با داروی بدون درد
معدومشود».
با توجه به هزینههایی که جمعآوری سگها
دارد،فکرمیکنیداینکارعملیشود؟خواجویی
پاسخ داد« :همهی شهرداریها مکلف هستند،
هزینهها را بپردازند .باید همه دست به دست هم
بدهندتااینمشکلحلشود.ازشهرهایاقماری
هم سگها وارد شهر میشوند .چون در شهر غذا،
رستوران ،قصابی ،کشتارگاه و مغازههای مرغ و
ماهی زیاد است .االن گربههای شهر کم شدهاند و
وقتیگربههاکمشوندموشهازیادمیشوند.این
زنجیره و چرخه باید بهم وصل باشد .پیگیر این
کار هستیم و به زودی مشکل را حل میکنیم.
 سگها جمعآوری و عقیمسازی
شوند

محمد عسکری عضو
شورای شهر به پاسارگاد
گفت« :وجود سگها
در شهر معضلی شده و
اگر شهرداری در بحث
جمعآوری و ساماندهی سگها اقدام قطعی و
جدی نداشته باشد شاید یکسری فاجعه در شهر
پیش بیاید» .عسکری دلیل وجود زیاد سگها در
سطح شهر را اینگونه بیان کرد« :بیشتر ناشی از
همیندلسوزیهاییاستکهمردمدرسطحشهر
انجام میدهند و به آنها خوراک و غذا میدهند.
مردم غذا را تحویل شهرداری ،پیمانکار یا کسانی
تدار حیوانات هستند ،بدهند تا سگها از
که دوس 
سطح شهر جمعآوری شوند» .وی افزود« :یکی از
تعهداتشهرداریتعیینجایمخصوصوپیمانکار
برای این کار است .این مورد انجام شده ولی هنوز
امکانات عقیمسازی و جداسازی محیا نشده است.
قرار است یکی ،دو پیمانکار دیگر اضافه شود و در
منطقه یک و دو ،سگها به طور قطعی جمعآوری
شوند .قرار است امکانات آب ،برق ،حصارکشی و
سایهبان را شهرداری انجام دهد .قطعا شهرداری به
تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد» .عسکری
معتقد است یکسری سگها را از جاهای
دیگر در شهر رها میکنند و باید شهرداریهای
شهرهای اقماری و بخشداریها سایتی راهاندازی
کنند و سگها را جمعآوری و عقیمسازی کنند.
سگهاییهمکهمشکلدارند،معدومکنند».وی
نیز با معدومسازی سگها مخالف است« :سگها
حیواناتی زنده هستند و با کشتن آنها به شدت
مخالفیم .مگر اینکه سگی هار باشد و مشکل
حادی داشته باشد و عواقب خطرناکی برای مردم
داشته باشد .آن هم با تایید دامپزشکی باید باشد و
دامپزشکتاییدکندکهمضراست».
صددرصدباکشتنسگهامخالفیم
مصطفی اسفندیارپور عضو شورای شهر
سیرجان در رابطه با
قضیه سگهای ولگرد به
جلساتمتعددیکهشورا
برای این کار اختصاص
داده ،اشاره میکند و
میگوید« :این اولین بار نیست که جلسه تشکیل
میدهیم .سگها درب منازل مردم هستند و
باید مردم همکاری کنند .مردم احساسی هستند
از یک طرف به سگها غذا میدهند و از طرفی
تاند که چرا سگها را جمعآوری
هم مردم ناراح 
نمیشوند .ممکن است سگها به مردم آسیب
بزنند.درجلسهایکههفتهگذشتهدرشورابرگزار
گردید،قرارشدباهمکارینیرویدریاییاقداماتی
انجام شود و نیز با همکاری شهرداریهای اطراف
مثل نجفشهر ،زیدآباد ،پاریز و . .این موضوع حل
شود».اسفندیارپورهمصددرصدباکشتنسگها
مخالفاست.

ِ
خدمت کرد و حتی اموالش را نیز صرفِ
ساخت
بیمارستان در این شهر کرد .خواجویی تاکید
ادن
کرد :ارادهی شورا و شهرداری برای انجام د ِ
اقداماتی از این دست ،در تغییر نگرش و اعتماد
مردم به این دو نهاد نیز ،بسیار تاثیرگذار است.
امین صادقی رییس شورای شهر نیز با
یادآوری خدمات ماندگار دکتر صادقی برای
مردم سیرجان ،گفت :شورای شهر و شهرداری
برای مرمت این خانه و بحث خواهرخواندگی
سیرجان با لنگرود که زادگاه آن مرحوم است،
آمادگی کامل دارد و امیدواریم در جلسات
بعدی ،این موضوعات نهایی و وارد پروسهی
اجرایی شود .رضا سروشنیا هم با اشاره به
اقدامات شهرداری در حوزهی فرهنگ و بهویژه

گلیم ،گفت :پس از جمعبندی نظرات و تایی ِد
شورای شهر ،این آمادگی از سوی شهرداری
وجود دارد تا در مرمت خانهی دکتر صادقی
پیشقدم شود .همچنین در این بازدید،
آستان قدس در سیرجان نیز از
نمایندهی
ِ
آمادگی این نهاد برای اجاره و واگذاری این
خانه به شهرداری در صورت مرمت این خانه
خبر داد .در پایان این بازدید نیز قرار شد در
جلسهی دیگری که در صحن شورای شهر
برگزارخواهدشد،ضمنبررسیتعیینکاربریِ
حصول توافقات ،قراردا ِد
این خانه و پس از
ِ
مرمت و نگهداری این خانه بین شورای شهر،
شهرداری ،میراث فرهنگی و آستان قدس،
بستهشود.

موافق جمعآوری هستیم نه کشتن آنها

حیوانات رسیدگی شود .این حیوانات حق حیات
ت و آزادیشان
دارند و کسی نمیتواند حق حیا 
را بگیرد .از دیدگاه اسالم حتی نگه داشتن پرنده
در قفس موضوع جالبی نیست و پرنده حق دارد
در طبیعت و آزاد باشد .کال حیوانات این حق را
دارند و سفارش دین اسالم است و ما هم تابع
دین اسالم هستیم .سگ هم حیوانی است
که حق حیات و آزادی دارد و کسی نمیتواند
زندگیاش را بگیرد و آزادیش را محدود کند اما
با توجه به وضعیتی که االن داریم موضوع غذا
ن طرف و آن
دادن به سگها درب خانه و ای 
طرف با حقوق انسانها در تعارض است .افرادی
کهمیخواهنداینعملمستحبراانجامبدهند
در سایتی که برای غذا دادن به سگها ساخته
شده به آنها غذا بدهند و این کار را در شهر انجام
ندهند .شهر جای نگهداری سگ نیست» .وی
در جواب اینکه چرا مردم به سگها غذا ندهند،
گفت« :اصال چنین حرفی نمیزنم که مردم به
سگها غذا ندهند ولی جای مناسب به اینها
غذا بدهند .اصال نمیگویم که به این حیوانها
رسیدگینشود».نایبرییسشورایشهربیرون
گذاشتن زبالهها را خارج از منزل و در ساعتی
که زمان جمعآوری زبالهها نیست ،عامل دیگر
ازدیاد سگها در شهر دانست .خدامی معتقد
است سگها باید جمعآوری شوند؛ «پیمانکاری
که با شهرداری قرارداد بسته است یا شهرداری
قراردادش را لغو کند یا خودش اعالم کند من
نمیتوانم .اصال این پیمانکار باشد ،این کار
انحصارینیست.اگریکپیمانکارنمیتواندچند
پیمانکار اضافه شود .ما به شهرداری اعالم کردیم
چندپیمانکاردیگرپیداکندحالازطریقسامانه
ستاد یا ...حتی اعالم کردیم در شورا مصوب کنیم
شهرداریباترکتشریفاتپیمانکاربگیرد.ممکن
است کسی جانش را از دست بدهد و نباید ساده
از کنار این موضوع رد شویم» .او به دستورالعمل
وزارت کشور اشاره کرد« :سگهایی که بیماری
خاص و خطرناکیمثل هاری و ...دارند ،مرگ
ترحمی برای اینها مشخص شود و مابقی که
سالماند و نژاد دارند به افراد متقاضی داده شوند.
بقیه هم باید عقیمسازی و نگهداری شوند».
نایبرییس شورا ادامه داد« :از یک طرف اسالم
میگوید حقوق حیوانات و از طرفی هم طبق
روایت پیامبر(ص) ،در خانهای که سگ وارد شود،
مالئکه وارد نمیشوند .اسالم راهکار به ما داده
است .هر چیزی را باید در جای خودش حفظ
و نگهداری کنیم .برای مردم بیماری و مشکل
پیش نیاوریم .به وجود آوردن بیماری برای مردم

قالناس است .باید حقوق حیوانها و انسانها
ح
را با هم در نظر بگیریم .ممکن است گازگرفتگی
پیش بیاید که این مورد زیاد و آمارش هم باال
است.بهداشتاعالمکردههرگازگرفتگینزدیک
 5میلیون تومان جهت واکسنها برای بهداشت
هزینهدارد».
فدار معدوم کردن سگهای ولگرد
شما طر 
هستید؟ خدامی پاسخ داد« :از روز اول هم ما این
نظر را نداشتیم» .وی راهکار را در بردن سگها
به سایت اعالم کرد« :باید سگها را در جای
مخصوص و بیرون شهر نگهداری کرد .مردم باید
همکاریکنند.بایدبرایمردمفرهنگسازیکنیم
که هر کاری را در جای خودش انجام دهند».
 من با عقیمسازی سگهای سالم
موافقهستم
طاهرهجهانشاهیدیگر
عضو شورای شهر نظرش
را به پاسارگاد اعالم کرد:
«آخرین تصمیم این است
کهسگهاجمعآوریشوند
ولیباحضوردامپزشک.اگردامپزشکآنهاراتایید
کندواردسایتسگهامیشوندولیاگردامپزشک
سالمت آنها را تایید نکند وارد سایت نمیشوند؛
بستگیبهنظردامپزشکدارد».
فکر میکنید دامپزشک چند درصد سگها
را به عنوان سالم تایید کند تا وارد سایت شوند و
یدانم
عقیمسازی انجامشود؟ «این را دیگر من نم 
واقعا نظر دامپزشک است .رییس دامپزشکی قول
عقیمسازی را دادند؟ «بله .آقای دکتر زینلی قول
دادند که در این زمینه با ما همکاریکنند ».شما
با معدومسازی سگها مخالف هستید؟ «بله .من
با عقیمسازی سگهای سالم موافق هستم ».فکر
میکنید مشکالت با این راه حل تمام میشود؟
«فعالبهترینراهحلهمیناست:جمعآوری،نظر
دامپزشک،عقیمسازی».
سگهابایدتوسطدامپزشکیمعاینه
شوند
ابوذر زینلی عضو
شورای شهر با بیان مقدم
بودن آرامش روحی و
روانی مردم نظرش رعایت
حقوق حیوانات نیز هست؛
«حقوقحیوانات این نیست که کاری به آنها
نداشته باشند .باید شهرداری پیمانکاران را بیشتر
کند و اطالعرسانی کند و از مردم برای غذا دادن
و کمک به حیوانات کمک بگیرد» .زینلی گفت:
«باید سگهایی که جمعآوری میشوند به سایت

قدم شورا و شهرداری
اولین ِ
ِ
مرمت خانهی دکتر صادقی برداشته شد
برای

طبیب دلها ،خانهات آباد
ِ

ِ
مرمت
 پاسارگاد :باز هم موضو ِع
خانهی مرحوم دکترصادقی ،خبرساز شده
است .این بار شورای شه ِر سیرجان و
شهرداری ،عزم خود را جزم کردهاند تا غبار
را از چهرهی این خانهی خاطرهانگیز پاک
کنند .اولین بار ،امین صادقی ،رییس شورای
شهر این موضوع را رسانهای و اعالم کرد
فرهنگی شهر و
دلیل توجه به یادگارهای
به ِ
ِ
همچنین تجلیل از خدماتِ ماندگا ِر مرحو ِم

است پرسیدم چرا این تیکه خاموش است گفت
این قسمت هم کابلهایش را سرقت کردهاند».
وی افزود :سرقتها هزینهبر هستند و در زمینه
روشنایی و جایگزین کردن کابلهای برق هیچ
هزینهای از مردم نمیگیریم .و مشارکتی انجام
نمیشود.
اوبابیاناینکهنصبروشناییمعابرتاریکدر
الویتمان قرار دارد ،گفت« :تا االن  12-10بلوار
که خاموشی داشتند نزدیک به 7-6مورد از آنها

دکتر صادقی در حوزهی سالمت و درمان،
مرمت و نگهداری خانهی وی در دستور کا ِر
فرهنگی شورا قرار گرفته است.
کمیسیون
ِ
در اولین قدم نیز ،صبحشنبه ،شهردار ،رییس
و برخی اعضای شورای شهر با همراهی مدیر
مرکز سیرجانشناسی ،سرپرست اداره میراث
نمایندگان آستان قدس و معاونت
فرهنگی،
ِ
دانشکدهعلومپزشکیومجمعخیرینسالمت
محل
و همچنین برخی فعاالن فرهنگی در ِ

خانهی دکترصادقی ،جمع شدند تا ِ
بحث
مرمت و بازسازی این خانه را مورد ارزیابی قرار
دهند .در ابتدای این بازدید ،ابوذر خواجویی،
مدیر مرکز سیرجانشناسی ،با تقدیر از شورای
شهر و شهرداری به سبب توجه به مرمت و
بازسازی خانه دکتر صادقی ،گفت :این اتفاق
بزرگ ،ادای دینی است به خدماتِ جاودانهی
دکتر صادقی که از سال  1333تا سال ،1369
صادقانه به مرد ِم سیرجان در حوزهی درمانی

انجام شده است انشاال بقیه هم در اولویت قرار
میدهیم».
رییس اداره برق هزینه ساالنه چراغها و
روشنایی معابر را بین یک تا  2میلیارد تومان
اعالم میکند؛« امسال هزینه روشنایی معابرمان
بهخاطربحثسرقتکابلهایبرقازدومیلیارد
بیشتر است و همین عامل باعث میشود ما
توسعه روشنایی کمتری داشته باشیم .یعنی
به جای اینکه در جاهایی که روشنایی نداریم
روشنایی بگذاریم ،چراغ جدید بگذاریم یا
روشنایی یکبلوار جدید را انجام دهیم مجبوریم
برویم ابتدا خرابیها را درست کنیم ».او میگوید
برایجلوگیریازسرقتکابلهاهیچراهیبهجز
دستگیریسارقانوجودندارد؛«ازابتدایامسالتا
پایانشهریورماهیعنیدرنیمهاولامسالنزدیک
بهدوهزارمترشبکهفشارضعیفیعنیروشنایی
شرقت داشتیم و سه تن سیم مسی به سرقت
رفته است تا االن که این آمار بیشتر شده است.
اینها از نظر برآورد ریالی شاید ارزشی نداشته
باشند ولی چون ما دیگر نمیتوانیم سیم مسی
جایگزین کنیم و به جای آنها باید کابل بکشیم
وقتیقراراستکابلبکشیمیکرشتهنمیتوانیم
کابل بکشیم باید کل سیمها آن منطقه و شبکه
راجمعکنیموکابلآلومنیومیبکشیموهزینهها
بیشترمیشوند».
سلمانیبااشارهبهشروعفصلسرمامیگوید:
«متاسفانه سالهای قبل هم تجربه نشان داده
استدرزمستانسرقتکابلهابیشترازتابستان
است ،معموال چون در زمستان هوا سرد است
مردم کمتر در کوچه خیابان هستند و معابر
خلوتند ،در خانهها هم کمتر به برق نیاز دارند
و برق هم که نصف شب در اثر سرقت کابل قطع
شودشایدمتوجهنشوند».

سرمقاله

نشستن به خاک سیاه را شنیدهای؟
 رضا مسلمیزاده
فقر و تبعیض دردهای جانکاهی
هستند و اگر تعارف را کنار
بگذاریم ،جامعهی امروز ایران از هر
دوی آنها رنج میبرد .رویدادهای
اقتصادی باعث شده طبقهی
متوسط اجتماعی روزبهروز
کوچکتر و بر تعداد فقرا افزوده شود .این واقعیت را میتوان
از مقایسه حوادث خرداد  88و دیماه  96هم مشاهده کرد.
اگر  88را کنشگری خیابانی طبقات متوسط در پیگیری
مطالبات سیاسیشان بدانیم ،قطعا کنشگران دیماه  96با
دغدغههای معیشتی به خیابانها آمده بودند .البته احتماال
تعدادی از آنها هم در  88جزو طبقه متوسط بودند و چند
سال بعد غم نان اولویت مهمتر زندگیشان شده بود .باید
بپذیریمکهگروههایتهیدستوفرودستشهریمهمترین
بازیگران کنشهای خیابانی از سال  96تا کنون هستند و
شکل و جنس کنشهایشان با طبقات متوسط متفاوت
است .اعتراض به گرانی بنزین هم از همین سنخ است.
«خودانگیختی»ویژگیبارزجنبشتهیدستاناستوفقدان
رهبری امکان سوءاستفاده را برای برخی فرصتطلبان و
اشرار فراهم میآورد و آنها را به سمت و سوی خشونت و
شرارت میکشاند .پادزهر آن هم به رسمیت شناختن حق
اعتراض برای بهجانآمدگان از اوضاع اقتصادی است.

حوادث کنونی نشان از دیوار بلند بیاعتمادی میان دولت
وملت دارد .دولتی که در نیمهشبان شهروندان را غافلگیر
میکند ،نمیتواند از آنها توقع خویشتنداری داشته باشد.
اینگونه غافلگیر کردن ولینعمتان کجا میتواند این باور را در
مردم ایجاد کند که این تصمیم به نفع تودههای مستضعف
گرفته شده و قرار است درآمد مذکور به جیب ایشان
بازگردد .در بین معترضان چرا هیچکدام از آن اقشار مرفه
که قرار است حق مردم را از ایشان بگیرید ،دیده نمیشود؟
مطمئنا این تصمیم به سه برابر شدن قیمت بنزین و حوادث
ناشی از آن چیزهایی را در عرصهی سیاست ایران تغییر
خواهد داد که اولین نشانههای آن در انتخابات مجلس
بروز خواهد کرد .اگر حوادث دیماه  96با بهت و سکوت
گروههای سیاسی همراه بود ،حوادث روزهای گذشته اما
مسیری دیگرگونه یافته است .بخشی از اصالحطلبان در
روزهای اخیر نسبت به این تصمیم و شیوهی اجرای آن و
نحوه مقابله با اعتراضات موضعی متفاوت با دولت گرفتهاند
که نشانهی پایان حمایت و ائتالفی است که در شش سال
گذشته میان اصالحطلبان و اعتدالیون برقرار بود .بخشی
دیگر اما بر عهد خویش با اعتدالگرایان استوار ماندهاند و
احتمال در باخت بزرگی که در انتظار دولتیان نشستهاند،
شریکخواهندگشت.
اگرچه بازنده بزرگ غائلهی بنزین دولت روحانی است اما از
این شعله آبی برای کسی گرم نخواهد شد.

نوشتههایی از سر دلتنگی

عزیزم ،وقتی میخندی ،معجزهای!
 محمدعلی آزادیخواه
عاشق شاعری هستم که بهجا
ِ

و بایسته انسانی زنده و پویاست و
رویدادهای درونیش هرگز ساختگی
و قالبی نیست.
 سر تعظیم به شاعری فرود
میآورم که حسابی با هرزهپرستی
یاُفتد.
و ولنِگاری در شعر در م 
 چگونه میتواند انسانی شاعر باشد ولی تح ّوالت و
دگرگونیهای اجتماعش را نبیند و احساس نکند.
 شاع ِر ُگل گالب آن باغبان است که در هفتاد سالگی گردو
میکارد و مرگ را هرگز باور ندارد.
 شاعری ُگ ِل گالب است که باور دارد هیچچیز زیباتر از
کشتزا ِر زندگی نیست و جدیش میگیرد و اندر زمین فرب هد ِِل
این کشتمان تخ م ِ خیر میپاشد( .زمین فرب هدِل :پُرق ّوت،
حاصلخیز)
 شاع ِر قد برافراشته هرگز نمینشیند برای چشم و ابرو و قد
و باالی یار ،اشک و آ ِه زورکی و تصنعی َصرف کند.
 شاع ِر بیدار و هوشیار با سیاهی شب ستارگان را خیلی
خوب میبیند و میشناسد.
تعصبهایش به نادانیش
درمان
با
که
 عاشق شاعری هستم
ّ
اعترافمیکند.
عاشقشاعریهستمکهآنگونهشایستهوبایستهمیسراید
تا هرگز دچا ِر سکوتِ مرگ نشود.
 شاعری ُگ ِل گالب است که دریایی میشنود و قطرهای
میگوید.

 شع ِر شاع ِر خوبَ ،زن ْ ِد زندهی زمانه استِ ( .زند :تفسیر ،شرح
مذهبی زرتشت است).
مثل زن ِد اوستا که تفسی ِر کتابِ
و بیان؛ ِ
ِ
 شعار برخی از مردم زمانه این است که دست درازی کن
دست دراز نمانی!
تا ْ
 عزیزم ،وقتی میخندی ،معجزهای!
 عزیزم ،تنها تو زمین نخوردی ،میلیونرها هم زمین
خوردهاند و میخورند و خواهند خورد و هرگز از زمین خوردن
دستبرنخواهندداشت.
بدبختی ِ

 عاشق شاعری هستم که به ریشههای گونهگون
بدبختهام یاندیشد.
 شاعر باشعور همیشه میگوید میشود ندانم ،ا ّما نمیشود
کهنفهمم!
 شاع ِر قدبرافراشته و استوار نه از مردان منحنی است و نه
هرگز خم میآورد.
 خوبیت ندارد شاعری اشکریزان دنبال لبخندش بگردد.
 شعر شاعر خوشقلب خمیرمایهی دوستی و محبت و
مو ّدت است.
برخیازشاعرانخوبمقصدشانمثلآتش،خاکسترشدن
است.
 پاییز در برگهای خزانزده غرق میشود.
 به خیال گرگها ،همهی سگها هارند.
 نجوا فرزند ته تغاری فریاد است.
 در سف ِر تنهایی ،خودم خودم را بدرقه کردم.
 پرواز در بال پرندهی قفس ُمرد.
 خندهی تشنهام ،اشک مینوشد.
 عزی ِز باتمیز! خدا کند عوض شوی ،نه« ،عوضی»!

روی خط

پیامک300099004806 :

 سالم روزهای دوشنبه مالقات عمومی مردم و فرماندار است .بنده
تاکنون بارها و بارها جهت حل مشکالت به این مالقات عمومی رفتم
و تاکنون هیچ مشکلی از کارم حل نشده لذا به نظر میرسد این
مالقاتهاجنبهنمایشیدارد8469
 وضعیت روشنایی خیابانهای شهراسفبار است .اکثرخیابانها و
کاند یا نور کافی ندارند ،اداره برق و شهرداری هر
کوچهها یا کامأل تاری 
کدام در کمکاری خود دیگری را مقصر م یداند و هیچ مرجع یا مقامی
همنیستازضعفعملکردشانپاسخبخواهدوواقعأعابرانپیادهراشبها
خدا از عرض خیابان عبورشان میدهد چون عابران اصأل برای رانندگان
قابل دید نیستند خصوصأ اشخاصی که لباس تیره بر تن دارند0114 ۰
 از اداره برق خواهش دارم فکری برای روشنایی خیابان اصناف
بردارند که تاریکی شب باعث ترس اهالی اصناف شده است5855
 مردم از گرد و خاک سل گرفتند .شهردار و شورا الاقل به خاطر
احترام به مسجد باید نسبت به آسفالت کوچه شهید بهشتی ۳۰که
مسجد بیتاالحزان در آن قرار دارد و کوچه سپاس واقع در شهرک
آب که رفت و آمد زیادی از آن صورت میگیرد اقدام کنند .سه سال
است میگویند پیمانکار جدول ندارد 7148.
 من ساکن شهرک امام علی هستم از شما خواهش میکنم به
وضع خیابانها و فضای سبز شهرک کو ثر و امام علی برسید0317
 حتما باید چند نفر تو این شهر بمیرند تا از خواب بیدار شوید،
حتما باید یکروز سگهای ولگرد جلوی خودتان را بگیرند تا دستور

پیگیری بدهید .لطفا یک شب ساعت ۱۰شب از اول یک بلوار پیاده
حرکت کنید و برگردید ببینم فردا صبح اش جرات میکنید از آن
مسیر عبور کنید .واقعا جای تاسف دارد در شهری مثل سیرجان
جان سگهای ولگرد ارزشش بیشتر از جان انسان شده باشد6418
 چند المپ روشنایی کوچه آخر شهرک صدف چشمکزن
شدهاند،خواهشمندیمتعویضشوند4998.
 روبروی زایشگاه کوثر قدیمی ،روبروی پارک واقعا وضع آسفالت
خیابانش خراب است ،حدود۶ماه پیش برای لوله فاضالب کانال زدند
دیگر آن را آسفالت نکردند .بخاطر خدا درستش کنید تا االن چند
تا تصادف شده است ،به فکر ماشینها نیستید الاقل به فکر جون
مردم باشید5855
 مسئوالن جیرفت در زمان حضور هر یک از مقامات کشوری به کرمان
و شهرستان جیرفت موضوع استان شدن جیرفت را مطرح میکنند و
به خواسته خود خواهند رسید .چون خیلی پیگیر هستند ولی مسئوالن
سیرجان هیچگاه پیگیر استان شدن سیرجان نیستند یا اگر هم پیگیری
میکنندمانندجیرفتیهاپیگیریشانپررنگوهمیشگینیست0114 .
 متاسفانه حضور پلیس راه در جادهها فقط شده گذاشتن دوربین و
جریمه کردن ،صبح ها از شش و ربع تا هفت اوج تردد سرویسهای سواری
و اتوبوس تو جاده معدن هست اگه امکان جلوگیری از تردد ماشینهای
باریتواین 45دقیقهنیستحداقلازترددبارهایترافیکیجلوگیریبشه.
حتماکهنبایداتفاقبدیبیفتهتاچارهاندیشیدهبشه2901

