2

دوشنبه  13اردیبهشت  | 1400شماره 651
 20رمضان  3 | 1442می 2021

خبر

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

 پاسارگاد
درحالی که هنوز به طور رسمی اسامی
تاییدصالحیتشدگان انتخاباتشورایشهراعالم
نشده اما از اواخرهفته گذشته شایعاتی مبنی بر
رد صالحیت گسترده اعضای فعلی شورای شهر
سیرجان به گوش میرسد .بر اساس این شایعه،
جزطاهره جهانشاهی و حسن خدامی ،صالحیت
سایر اعضا تایید نشده است .با گذشت یکی دو
روز ،شایعه جزئیات بیشتری پیدا کرد و گفته
شد که در میان آن  5عضو ،هرچند اسماعیل
خواجویی و محمد عسکری خود انصراف دادهاند
اما انصرافشان خودخواسته نبوده و همین
توصیه به مصطفی اسفندیارپور و امین صادقی
نیزشده است.
شنبه این هفته ،نسیم امید درستون صفحه
آخر خود با اشاره به «منابع غیررسمی اما موثق»
از تایید صالحیت جهانشاهی و خدامی ،انصراف
عسکری و خواجویی و عدمتایید صادقی،
اسفندیارپورو زینلی تا زمان انتشارنشریه خبرداد.
برخی اعتقاد دارند این درز اخبار ،عمدی و برای
فشار روی برخی کاندیداها و خالی شدن تدریجی
احساس جامعه نسبت به ردصالحیتها منتشر
شده است .پاسارگاد تالش کرد تا صحت اخبار
مرتبط با رد یا تایید صالحیتها را ازخود اعضای
شورا پیگیرشود.
 امین صادقی :رد صالحیت بهدلیل
تحویل ندادن مدرک تحصیلی
توگو با پاسارگاد گفت:
امین صادقی در گف 
چهارشنبه هفته گذشته پیامکی برایم ارسال شد
با این محتوی؛ با توجه به اینکه شما مدرک
تحصیلیتان را به هیئتنظارت تحویل ندادهاید،
پرونده شما مورد بررسی قرارنگرفت .او ادامه داد:
صبح پنجشنبه مدرک تحصیلی خود را تحویل
هیئتنظارت دادم و احتماال تا فردا پسفردا
نتیجه نهایی تایید یا ردصالحیت بنده اعالم
خواهد شد.
 اسماعیل خواجویی :انصراف
خودخواسته ازشورا
اسماعیل خواجویی شایعه انصراف خود و یا
توصیه به انصرافش را قویا رد میکند .او میگوید:
«من از ابتدا نیز قصدی برای کاندیداتوری در دوره
بعدی شورا نداشتم .در روزهای آخر ،به اصرار
دوستان ثبتنام کردم اما چند روز بعد دوباره
پشیمان شدم و انصراف دادم ».وی دلیل انصراف
خود را مسایل شخصی میداند و درعین حال با
اشاره به مواد قانونی از منافات عضویت در شورا
و اتحادیه اصناف سخن میگوید .این موضوع

گفتوگو با برخی ازاعضای شورا پیرامون حضوردرانتخابات
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دلیل دیگر انصراف وی از کاندیداتوری دوره ششم
انتخابات شورای شهراست.
 مصطفی اسفندیارپور :هنوز ابالغیهای
به ما داده نشده است
مصطفی اسفندیارپور از وضعیت تایید
یا ردصالحیت خود ابراز بیاطالعی میکند و
میگوید« :در اصل چیزی ابالغ نکردهاند؛ یعنی
حداقل به من که نگفتهاند .تا جایی که میدانم به
سایرین نیزچیزی گفته نشده است .منتظرهستم
خبربدهند تا ببینیم چه اتفاقی میافتد .فکرکنم تا
عصردوشنبه خبرقطعی را به ما بدهند».
اسفندیارپورازشایعهمنتشرشدهبیخبرنیست
اما میگوید« :شایعه باشد یا نباشد ،فعال اوضاع
اینگونه است که به ما چیزی ابالغ نشده است.
بنابراین صبر میکنم تا ببینم چه اتفاقی میافتد.
اگر ماجرا واقعی باشد ،خبرش را به شما میدهم
و اگرواقعی نباشد که بازدرخدمتتان هستم».
 محمد عسکری :انصراف به دلیل ادامه
تحصیلومسایلشخصی
محمد عسکری شایعه ردصالحیت خود را رد
میکند .صبح روز شنبه ،با او گفتوگو میکنیم:
«من  4یا  5روزپیش انصراف دادم .حتی دوستان
فرمانداری حاضر به ثبت انصراف من نبودند و
اصرار داشتند در انتخابات شرکت کنم اما من
نیز اصرار کردم تا انصرافم را بپذیرند که باالخره
پذیرفته شد .بنابراین خدا را شکر ،مشکلی از
لحاظ صالحیت نداشتم ».عسکری دلیل انصراف

خویش را مشکالت مربوط به ادامه تحصیل و
برخی مسایل شخصی میخواند« :من در مقطع
دکتری درس میخوانم و به شدت سرم شلوغ
است .از طرفی کار در شورا نیز بسیار زمانبر است
و تاکنون نیز باعث شده بود که ادامه تحصیل
و گرفتن مدرکم عقب بیفتد .از طرفی قصد دارم
درنظام مهندسی و دادگستری نیز آزمون بدهم و
درسم را نیز باید تمام کنم .پس از آن ،شاید در
دور بعدی شورا دوباره کاندید شوم ».او در انتها با
خنده میگوید« :من دو دور در شورا بودم و فعال
بس است».
 ابوذر زینلی :برای گرفتن تاییدیه حاضر
به تعظیمو چاپلوسی برای برخی آقایان نیستم
زینلی همان ابتدا این موضوع را تایید
میکند .او میگوید «مسئوالن در بیان دلیل
تاییدصالحیتنشدن من ،فقط به یک بند اشاره
کردهاند اما مستندی ارایه ندادهاند ».این بند و ماده
کدامند و به چه موضوعی اشاره دارند؟ در ماده
 30قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور در شرایط انتخابشوندگان «الف:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران ،ب :حداقل سن
 25سال تمام ،ج :اعتقاد و التزام عملی به اسالم
و والیت مطلقه فقیه ،د :ابراز وفاداری به قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران» ذکر شده و زینلی
به دلیل بند «د» ردصالحیت شده است.
زینلی میگوید به دلیل انتقاد از دولت و
مجلس پیرامون گرانی بنزنی در آبان  .98او

میگوید« :بنده انتقادی از آقای رییسجمهور و
نماینده مجلس داشتم و به همین دلیل دوستان
معتقدندبهقانون اساسیپایبندنیستم ».اوعکسی
از این انتقاد را برای پاسارگاد ارسال میکند که در
آن ضمن انتشار تصویر رییسجمهور و شهباز
حسنپور ،به کنایه در مورد سهمیهبندی و گرانی
بنزین نوشته« :عیدی دولت و نمایندگان به ملت»
او همچنین تصویرمتن دیگری را نیزبه پاسارگاد
میدهد که با مخاطب قراردادن مردم سیرجان ،از
ایشان خواسته تا «آرامش و خویشتنداری خود» را
حفظ کرده« ،وفاداری مجدد خود به نظام و شهدا»
را نشان داده و «تصمیمات بعضا اشتباه را به پای
انقالب ننویسند ».او در انتها نیز ازمردم خواسته تا
«دشمنان داخلی و خارجی را در رسیدن به اهداف
پلیدشانناکامبگذارند».
زینلی میگوید ظاهرا انتقاد او از دولت و
مجلس ،موجب شده تا اداره اطالعات شهرستان
با استناد به بند د ماده  ،30او را فردی غیروفادار
به قانوناساسی بداند .زینلی میگوید« :اگر کارم
خالف بوده ،باید مستند اعالم کنند .بنده در آن
قضیه از دو مسئول و دو نهادی که در ماجرای
گرانی بنزین بسیار دخیل بودند انتقاد کردم؛
یعنی دولت روحانی و مجلس الریجانی .ما هم
جزو مردم همین کشوریم .ما جدا از آن جایگاه
حقوقی ،یک جایگاه حقیقی هم داریم و قرار
نیست جایگاه حقوقی ما ،جایگاه حقیقیمان را
زیر سوال ببرد .انتقاد کردیم و انتقادمان هم به

آگهي استعالم عمومي تجدید شده شماره /400/01س
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اندازهگيــري عوامــل
زيســتمحيطي در پســاب ،فاضــاب ،آب و خــاك زيســتمحيطي تــا پايــان ســال جــاري (الــزام طــرح
خوداظهــاري در پايــش ســازمان حفاظــت محيطزيســت)»را از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه
آزمایشــگاه معتمــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت
اخــذ اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکور و دســتورالعمل
ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از قســمت– مناقصــه و
مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14روز یکشــنبه مــــورخ  1400/02/26در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .الزم بــه ذكــر
اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه بــدون
نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني وصنعتي گلگهر

حق است .از منظر جایگاه حقوقی هم بخواهیم
حساب کنیم ،باالخره ما منتخب مردم هستیم.
قرارنیست ما دربرابرهمه مسایل سرتعظیم فرو
آوریم و هرچه آقایان گفتند یا انجام دادند ،تعریف
و تمجید کنیم و درنتیجه مواضع ذاتی ،درونی و
فطری خودمان را هم زیرسوال ببریم».
زینلی با تاکید بر این نکته که دانستن دالیل
رد صالحیت ،حق هر کاندیدایی است ،میگوید:
ً
«قطعا با استناد خشک و خالی به یک بند که
نمیشود صالحیت فرد را احرازنکرد .باید مستند
ارایه شود که آقای فالنی ،شما در این کار ،در
این مقطع تخلف داشتی و تخلف هم این مورد
است .من به فرمانداری نیزرجوع کردم اما ایشان
نیز هیچ مدرک مستندی ارایه ندادند .ظاهرا تنها
دلیل مخالفت با حضور من در شورا ،انتقاد از
گران شدن ناگهانی بنزین بود ».زینلی میگوید این
موضوع را پیگیری خواهد کرد و کوتاه نخواهد
آمد زیرا« :هدف نهایی من ،نهادینه کردن مطالبه
حق و حقوق شهروندی در این شهر است .وقتی
ما نتوانیم یک شهررا بسازیم ،چگونه میخواهیم
کشور را بسازیم؟ بحث من با دوستانی است
که میآیند و از جایگاه حقوقی خود نهایت
سوءاستفاده را میکنند .قطعا این دوستان
میبایست مستندات قوی داشته باشند و وقتی
به فالن ماده و بند اشاره میکنند ،مستندش را
نیز بگویند ».زینلی معترض برخورد دوگانه است.
او میگوید« :من عکسی از آقای حسنپورو آقای
روحانی گذاشتم .انتقاد کردم و این حقم بوده
است .نکته مهم اینجاست که انتقاد من ،قبل از
سخنان مقام معظم رهبری پیرامون این موضوع
بوده است .اگر من بعد از سخنان ایشان انتقاد
میکردم ،میتوانستند بگویند زینلی به سخنان
رهبری به عنوان فصلالخطاب توجهی نکرده
است اما انتقاد من قبل از سخنان ایشان بوده
است .قبل از سخنان رهبری ،جز من ،بسیاری از
مراجع و مسئوالن از اقدام دولت و آقای روحانی
انتقاد کردند .حتی تعدادی ازنمایندگان تصمیم به
استیضاح ایشان داشتند .پس چرا کارو نقد آنها
خالف قانوناساسی تشخیص داده نشده است؟»
او این نوع برخورد را «بدعت» مینامد و
میگوید« :باید با چنین مواردی برخورد شود .این
مسئله اصال ارزش ندارد که من بخواهم به خاطر
یک تاییدیه جلوی این آقایان گردن خم کنم یا
کرنش و چاپلوسی کنم اما به دلیل دفاع از حق
مردم و نهادینه شدن مطالبهگری ،حتما این
موضوع را پیگیری کرده و نتیجه را به اطالع مردم
میرسانم».

یادداشت

سیاستمرد
 رضا مسلمیزاده
« سیا ســت
بیرحمــی
دنیــای
اســت»« ،سیاســت
پــدر و مــادر نــدارد»،
«سیاســت دوســت را
بــه دشــمن تبدیــل
میکنــد» و...
ایــن جمــات تصــور عمومــی از
سیاســت هســتند و دنیــای سیاســت
هــم مؤیــدات زیــادی بــرای اثبــات ایــن
ســامت
ادعاهــا دارد .از همیــن رو
ِ
ـس انســان اقتضــا میکنــد کــه انســان
نفـ ِ
عاقــل خــود را از انداختــن بــه چنیــن
ورطههــای هولناکــی دور نــگاه دارد .پــس
چــرا بســیاری از آدمهــا علیرغــم چنیــن
درک و تصــوری از سیاســت بــاز هــم خطــر
میکننــد و بــه آن تــن میســپارند؟
آیــا افســون و جاذبـهی قــدرت چنــان
شــدید اســت کــه امــکان رویگردانــی از
دنیــای بیرحــم سیاســت را غیرممکــن
میکنــد؟ قطعــا تمــام موضــوع را
نمیتــوان در افســون و جذابیــت قــدرت
سیاســی خالصــه کــرد .ســکهی سیاســت
روی دیگــری هــم دارد و همان روی دیگر
سیاســت اســت کــه از گانــدی و مانــدال
و مصــدق و ...چهرههایــی اســطورهای
و ارزشــمند میســازد .سیاســت البتــه
تنهــا ورطـهی خطرنــاک نیســت امــا یقینــا
جایگاهــی ممتــاز در برکشــیدن قهرمانــان
در تاریــخ داشــته و دارد .همیــن امــروز
هــم در داخــل و در ســطح بینالمللــی
سیاســتمدارانی وجــود دارنــد کــه «حجــاب
مجــاورت» آنهــا را ناشــناخته گــذارده و
آینــدگان بــه احتمــال از ایشــان بــه نیکــی
و بزرگــی یــاد خواهنــد کــرد .هرچنــد
فتــح قلههایــی در حــد گانــدی و مانــدال
در زمانــهی کنونــی دســتنیافتنی بــه
نظــر میرســد .بــاری از ظواهــر چنیــن
برمیایــد کــه ســکهی سیاســت دو روی
روی
بهشــدت متنافــر از هــم دارد.
ِ

ســیا ِه ســکهی سیاســت متعلــق بــه
مفتونشــدگان قــدرت اســت و ایــن
شــیفتگی و مدهوشــی چنــان شــدید
اســت کــه حفــظ قــدرت همــه چیــز را
توجیــه و انســان را بــه شــقاوتمندترین
موجــود جهــان تبدیــل میکنــد کــه از
هیــچ جنایتــی فروگــذار نیســت .و ایــن
بــازی ســخت آشناســت .همانــی اســت
کــه همــهی مــا در کالمهــای روزمــرهی
خویــش در بــارهی سیاســت بــه کار
میبریــم .
روی دیگــر ســکهی سیاســت امــا
بســیار درخشــان و زیبــا و دلنشــین
اســت .روی زیبــای ســکهی سیاســت
متعلــق بــه مــردان مجاهــد و ایثارگــری
اســت کــه بــرای نجــات همنوعــان
خــود و ســاختن دنیایــی دور از ظلــم
و بیعدالتــی برخاســتهاند .شــأن علــی
بــا معاویــه قابــل مقایســه نیســت امــا
لعنــت بــه روزگار کــه علــی را چنــدان
عمومــی آن
تنزیــل داد کــه افــکار
ِ
دورهی تاریخــی ایشــان را مقابــل هــم
مینشــاند و بــا هــم مقایســه میکنــد و
ســر آخــر هــم بــه ایــن نتیجــه میرســد
کــه معاویــه سیاســتمدارتر از علــی
اســت .تنافــر دو روی ســکهی سیاســت
در همیــن مقایســه هــم آشــکار اســت.
ممکــن اســت انســان زبــون و در بنــد
قدرتــی چــون معاویــه موفــق بشــود بــا
ترفندهــای نــاروا وغیراخالقــی قــدرت
سیاســی را بــه دســت بیــاورد ،امــا علــی
از قلهنشــینان تاریــخ سیاســت اســت.
حکومــت پنجســالهی وی در کوفــه
بــدون شــک برهــهای نورانــی در تاریــخ
بشــر اســت .بــرای مــا ایرانیــان آرزوی
تحقــق حکومــت علــوی آرزویــی دیریــن
اســت .مــا در پــی ایــن آرزو؛
همچنان
دوره میکنیم
شــب را و روز را
هنوز را...

