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 ابوالفضل عمادآبادی
سیرجان شاعران توانا و شناختهشدهی زیادی
را به جامعه ادبی معرفی کرده است اما تا امروز
هیچکس به قد و قامت مرتجا نبوده است.
محمدحسن مرتجا در شعر آزاد ایران چهرهی
شناختهشدهای است؛ چنانکه در هر جمع
شاعرانهای میتوان نام او را برد و به همشهری
بودن با او افتخار کرد .عالقهمندان به شعر ،او
را ازسالهای ابتدایی دههی هفتاد به اینطرف،
به خاطر چاپ شعرهایش در نشریات معتبر
ادبی خوب میشناسند .دههی هفتاد به جهات
گوناگون مخصوصا ،ورود گفتمانهای خاص
مثل؛ تکثر ،چندصدایی ،پلیفونیک و ...به
فضاهای شعری ،همچنین نگاه حرفهایتربه شعر
درمقایسه با دو دههی پیشین بارز است و مرتجا
از فعالترین شاعران این دهه شناخته میشود.
چاپ پنج مجموعهی اثرگذار که شاعردرهرکدام
تواناییهای تکنیکی متفاوتی را درزبان کشف کرده
و ارایه داده است ،نشاندهنده این است که مرتجا
گوهری بیبدیل برای ادبیات ایران است.
یادداشتم را باید با بخشی از یک شعر مرتجا
ادامه بدهم« :ای تو صورسایهات...آخرتنها شدن/
و ناخن کشیدن بر سکوت شیشهگیها  /و باد بر
چشمان خواب کاشتن»...
«روزگاری دنیای ادبیات و معرفت تنیده در
هم بودند و دوستیهای بیشمار و روزافزون در
آن فضا حقیقتی بوده و هست که یادآوری آنها،
فقدان مسایل زیادی را به رخ میکشد ».این جمله
را محمدحسن مرتجا در مصاحبهای با هفتهنامه
استقامت کرمان گفته است .انگار در این جهان
تنهایی به شکلی گسترده همه چیزرا دربرمیگیرد
و آدمها هرچهقدر هم بزرگ و بیمانند از یورش
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به بهانهی بستری شدن محمد حسین مرتجا دربیمارستان

«مشکوکم به این هوا»

عکس :پاسارگاد

نیماییکه فقط یوشیجی نیست
 حسام اسالملو
آخرین بارهمین چند ماه پیش
بود که در یک مغازهی سوپرمارکتی
به طور اتفاقی محمدحسن مرتجا
را دیدم؛ شاعری در الک تنهایی
خودخواسته درخانهی پدری.
اینکه خودش تنهایی را دوست
ت که جویای
داشته ،توجیه خوبی برای بیمعرفتی ما نیس 
احوالش نشویم .قدر گوهری چون مرتجا را بیشتر از اینها
میبایست بدانیم .اگر مرتجا در پایتخت ساکن بود ،کلی
شاگرد و شاعر و نویسنده دور و برش برو و بیا داشتند .اگر
در هر شهر دیگری از ایران هم بود ،خانهاش محل مراجعه
بود ،مرجع بو د و کلی بزرگداشت و جلسهی نقد و بررسی
و کارگاه آموزشی برایش مجال سرخاراندن نمیگذاشت چه
برسد به انزوا.
اینکه در این سالها چه کردهاند با ما که ازجمع زده و
ترسیده شدهایم ،بماند اما شاعری درسطح مرتجا را آن قدر
تنها گذاشتهایم که اگرزبانم الل درخانه اتفاقی برایش بیفتد،
چه بسا بسیار دیر خبردار شویم .اجازه دادهایم آن قدر از ما
جدا بیفتد که گویی دیگرخودش را ازما نمیداند .به ضرورت
نیازی هم که ازخانه به درمیشود ،گویی ما را نمیشناسد.
مرتجا را پیشتر فقط از دور با کتاب شعر و بازنشر
برخی سرودههایش در نشریات میشناختم .آشنایی
نزدیکترم با او به چندین سال پیش برمیگردد که در کار
تولید مجلهای فرهنگی بودم .شعرهایش را که برای انتشار
میفرستاد ،گویی ادبیات را برایم زیر و رو میکرد و مرا از
خواب سنت بیدارمیساخت که ببین نظم دیگری ازواژهها
هم هست .معناهای دیگری هم از کلمات میشود متصور
شد .ادبیاتهای دیگری هم وجود دارد.
پوگفت نشستیم،
عصری که در خانهاش به گ 
هنوزدرخاطرم مانده .مجالت فرهنگی و هنری را بلعیده
بود .باورم نمیشد غولی چون او بیادعا گوشهی شهر
 سعیدقرایی
یکی از اتفاقات
چالشبرانگیز فوتبال
ایران حذف نمایندگان
باشگاهی از لیگ
قهرمانان آسیا بود.
چند سال پیش نیز
باشگاه استقالل به دلیل عدم توجه به
قوانین این رقابتها از مسابقات کنار
گذاشته شده بود اما آن حذف زشت و
تحقیرآمیزنیزبرای فوتبال ایران درس عبرتی
نشد تا بار دیگر تیمهای ایرانی به دلیل عدم
رعایت قوانین مسابقات و اقدام به جعل و
مدرکسازی از گردونه این رقابتها اخراج
شوند.
این موضوع زمانی برای فوتبالدوستان
سیرجانی و هواداران گلگهر بیشتر جلب
توجه کرد که یک پای حذف به تیم فوتبال
آنها کشید و در این چالش آنها را شریک
کرد .گلگهر در بازیهای فصل قبل جواز
صعود به رقابتها را کسب نکرده بود اما
حذف استقالل و پرسپولیس این موقعیت
را به گلگهر می داد که به جای آنها راهی
مسابقات شود اما مشخص شد این باشگاه
نیز از منظر کنفدراسیون فوتبال آسیا فاقد
مالحظات الزم برای کسب مجوز است.
عدم صدور مجوز برای شرکت در لیگ
قهرمانان آسیا ،بعد از اتفاقات تلخ پرونده
بازیکن گابنی گلگهر ،دو شکست مدیریتی
متوالی برای این باشگاه سیرجانی بود.
باشگاهی که هرچند در سالهای گذشته
بلندپروازانه حرکات قابلتوجهی در فوتبال
ایران انجام داد و زیرساختهای خود را

بیرحمانهی این تنهایی درامان نیستند.
جمعهشب گذشته بچههای شعر سیرجان
تماسهای زیادی داشتند؛ از تهران و کرمان و
بندرعباس و ...که انگار مرتجا ناخوش احوال
است و به بیمارستان رفته .تلخی ماجرا اینجاست
که از احوال همشهری نامآور ما دیگران بهتر از ما
خبردارند .من خودم ازغافالن هستم اما میدانم
دوستان شاعردیگرپیوسته احوالپرس او هستند.
به هرحال هر لحظه خبرها ابعاد وحشتناکتری
به خود میگرفتند .من که برای کاری راهی تهران
بودم ،از اتوبوس پیاده شدم ولی در آن شب کاری
از پیش نرفت .صبح شنبه مرتجا را در بخش
مراقبتهای ویژهی بیمارستان امام رضا یافتیم.
خسته بود و بیماری بهشده آزارش میداد .دور
ایستادم که مزاحم کادر پزشکی نشوم .خواهر
و خواهرزادهی مهربانی دارد که او را بیهوش به
بیمارستان رساندهاند و پیگیر مراحل درمانش
هستند .اما این چیزی ازشرم من برای غفلتم کم
نمیکرد .فقط چند لحظه توانستم به کنارتختش
بروم .همان چند لحظه محبتش را دریغ نکرد« :ما
شما رو دوست داریم» همین چند کلمه که مرتجا
گفت یک دنیا مهربانی داشت.
حرف دیگری برای گفتن نیست از آن لحظه
تلخم و هیچ چیزی لحظاتم را از اینهمه
اندوه نمیرهاند .کاش از احوال چنین بزرگانی
کمتر غفلت کنیم .میدانم یادداشتم خیلی
ازهمگسیخته و ناهمگون است .اما چارهای ندارم؛
آشفتگی خودم گریبان متن را گرفته است.
با شعر محمدحسن مرتجا تمام میکنم؛
جایی که در آخرین کتابش نوشته « :نه آدمم ...نه
گیاه ...نه پرنده /مشکوکم به این هوا /که نمیدانم
امضای کدام سیارهی دور است؟»

کوچکی مثل سیرجان یافت شده باشد .کتاب زندهای
بود که میشد در همنشینی ورقش زد و استفاده برد و
از دانلود پرسرعت و یکبارهی کلی اطالعات لذت برد و به
این لغتنامهی زنده و سخنگو با دایرهی واژگانی گسترده،
حسودی کرد و حسرت خورد.
مرتجا نیمای شهر ماست که فقط چون یوشیجی
نیست ،سمتش نمیرویم و از این داشته و نعمت فرهنگی
خود را محروم میکنیم .فقط چون دچارخودکمبینی هستیم
و به قول قدیمیها ما سیرجانیها «خودبدیم» .کلمهای
که خودمان در توصیف یک رذیلت اخالقی در خودمان
ساختهایم و خوب هم ساختهایم .چون خبر داشتهایم از
درون خودمان .از اینکه چقدردرغریبنوازی دچار افراطیم.

تیغ معدنکاران زیرگلوی چهارگنبد!
 پاسارگاد
در روزگاری که رودها ،نهرها ،چشمهها و
چاهها و قناتهای این سرزمین هرروزکمآبتر
و کمجانتر میشوند ،بار دیگر قصهی تلخ
تاراج آب آنهم در یکی از بحرانیترین مناطق
کشور بهلحاظ بیآبی ،تکرار شد .دستدرازی
به رودخانهی «اهره» در منطقهی چهارگنبد که
تنفسی سیرجان محسوب میشود ،آخرین
ریهی
ِ
شاهکار معدنی است بهنام «تختگنبد» که
نابودی منطقهی سرسبز
از چند سال پیش ب ه
ِ
چهارگنبد ،کمرهمت بسته است.
چه دردی از این باالتر که بهدست خودمان غنیترین
محیطی سیرجان را در محاصرهی معدنی با
ِ
منطقهی زیست
اقتصادی پایین قرار دادهایم که در بهترین حالت و
مزیت
ِ
معدنیاش به پایان خواهد رسید.
ذخایر
دهه،
چند
از
پس
ِ
چند سال پیش و درالبهالی صفحات نشری ه پاسارگاد هشدار
احداث
دادیم که بهواسطهی فعالیتهای این معدن و
ِ
تهدید گرد و
سدباطله ،آبادیهای سرسبزچهارگنبد درمعرض
ِ
آلودگی صوتی ناشی ازانفجارهای معدن ،انتشارو پخش
غبار،
ِ
آلودگی خاک و آلوده
سدباطله،
محل
در
کرده
ب
رسو
و
ریزدانه
ِ
تولید زهابهای اسیدی قرار دارند ،اما مگر
شدن آب در اثر ِ
گوش شنوایی بود؟
خودشان را پشت آمار کلیشهای اشتغالزایی پنهان
کردهاند و منت بر سر مردم میگذارند که ما در دل یک
ی شما شغل ایجاد کردهایم! میلیاردها
نقطهی دورافتاده برا 
تومان سود میبرند و چندرغازی به کارگران میبخشند و
بعد میگویند برای آنکه عایدی همین کارگران قطع نشود
و آنها را اخراج نکنیم ،باید آب رودخانهها را بهما بدهید.
ی اندکش ،سهم
رودهایی همچون اهره که بخشی ازذخایرآب 
کشاورزان است و بخش دیگرش برای مصرف مردم سیرجان
راهیسدتنگوییهمیشود.
البته این همهی قصهی معدن تختگنبد نیست.

همین امروز اگر پژوهشی مستقل بر روی فعالیتهای این
معدن صورت بگیرد ،شاید بهترمشخص شود که چقدرزود
دود این معدن درچشم اهالی چهارگنبد رفته است .فراموش
نکنیم که استخراج سنگ معدن مس ،برروی طبیعت آثار
منفی متعددی میگذارد .اوال ،زمین دستنخورده و طبیعی
زمین را استفاده میکند؛ بنابراین گیاهان از بین میروند و
حیوانات مجبوربه مهاجرت اجباری میشوند .بهخصوص در
معادنی مثل معدن تختگنبد که در مناطق فعال زیستی
کشف میشوند این آسیب ،تاثیرمخربتری داشته و نتایج
نامطلوب آن زودترو بزرگترنمود میکند .ازسویی کاهش
تعداددرختاندرمنطقهیچهارگنبد کهششتنفسیسیرجان
معنی افزایش میزان کربندیاکسید و کاهش
است به
ِ
غلظت اکسیژن است که در درازمدت تبعات زیادی برای
جوارآن خواهد داشت.
سالمتی مردم چهارگنبد و مناطق هم ِ
سوای این موضوعات ،حدود چند سال پیش ،مشخص شد
آلودگیرودخانهپلنگی
کهپسابمعدنمسچهارگنبد،باعث
ِ
(رودخانهای که به سد تنگوییه میریزد) شده است .حاال نیز
آبی منطقه و
فعالیتهای
معدنی مس تختگنبد بر منابع ِ
ِ
به ویژه سرشاخههای رودخانهی اهره تاثیر منفی گذاشته
است .این یعنی در زمانی که مسئوالن شهرستان در خواب
زمستانیاند ،کارازفاجعه هم گذشته است.

اتفاقاتیکامال شرکه خیریتی برای آینده دارد

جای این دو زخم برای تجربه بر تن گلگهر

آنقدر قوی ساخت که بتواند سیرجان را
میزبان بازی سوپرجام کند اما این دو اتفاق
متوالی مشخص کرد درحین انجام حرکات
بلندپروازانه و شیک باید مواظب بود که
زمینه حرکات سوء و شکستهای بزرگ نیز
به همین راحتی وجود دارد و حرکات بزرگ
و قابل تقدیر گارانتی برای دوری از فجایع
تلخ در اختیارهیچکس قرارنمیدهد.

این دو رویداد تلخ و چالشبرانگیز
زمینهای است که به مدیران باشگاه گلگهر
تاخت و از آنها پرسید که در زمینه ماجرای
اریک بانیاما چرا تا این حد باشگاه را با
چالش مواجه کردند؟ انتقال این بازیکن از
نظرفنی و حتی مالی چه سودی برای باشگاه
سیرجانی داشت که تا این حد خود را با این
مسئله درگیرنمایند؟ آن هم درشرایطی که

وضعیت تیم این فصل آنقدرخوب بود که
بدون چنین چالشی بتواند در جمع مدعیان
تیمهای باالی جدول و کسب سهمیه آسیا
قراربگیرد.
اما از منظری دیگر نیز میتوان به این دو
مسئله نگاه کرد و آنها را یک تجربه بزرگ
درهمین قدمهای ابتدایی دانست .سودای
شرکت در این لیگ قهرمانان آسیا به جای

پرسپولیس و استقالل این موضوع را برای
گلگهر آشکار ساخت که برای شرکت
آبرومندانه و بدون جعل و سندسازی در این
رقابتها باید اقدامات بزرگی را انجام دهد.
گلگهر با همین روند حرکتی فعلی در
این فصل و یا فصول آینده پتانسیل شرکت
در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را خواهد
داشت و چه بسا کسب رتبه الزم و صعود
مستقیم به این بازیها لذیذتر از جایگزینی
باشد .ازهمین رو مدیران باشگاه گلگهر از
همین امروزباید برنامهریزی الزم را برای رفع
نواقص کسب مجوز در این باشگاه انجام
دهند و این خیریتی بود که بعد از ماجرای
اخیربرباشگاه گلگهر آشکار گشت.
در فصلی که پرسپولیس و استقالل با
همه صبغه خود از لیگ قهرمانان حذف
میشوند ،میتوان انتظار داشت که باشگاه
گلگهرنیزدرچهارمین سال حضوردرلیگ
برتر ،خیلی سریعتربه مدارج حرفهای برسد.
ماجرای بازیکن گابنی تجربهای بود که
نشان داد درزمان جذب بازیکن ،به خصوص
بازیکنان خارجی ،اسیر خوشسخنیهای
مدیران برنامه قرار نگیرند و به صورت
موازی خود تحقیقاتش را برای جذب نفرات
تکمیل کنند تا این چنین با کوچکترین
اشتباهی ،فرصت را برای تارومار کردن
امتیازاتش به رقیبان ندهند.
هر دوی این ماجراها که حاصل یک
نابلدی و ضعف مدیریت در پیکره باشگاه
محسوب میشود ،خیریتی برای تمام
عمر گل گهر باقی میگذارد که در همین
سالهای ابتدایی با یادآوری مکرر این
ماجراها ،مانع تکرارشان گردد.

@PasargadNews
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چه فرقی میکند آدولف را چگونه بنویسیم؟

فاشیسم ابدی

 رضا مسلمیزاده

اومبرتو اکو،نویسنده،
فیلسوف نامدار ایتالیایی
ِ
درمقالهای که عنوان این
نوشتار را از او گرفتهام،
«اشتباه
مینویسد:
است اگر بپنداریم که
حکومتهای تمامیتخواه که بر اروپای پیش
از جنگ دوم جهانی سلطه داشتند ،بار دیگر در
شرایط تاریخی کامال متفاوت پدیدار شوند...
اگرچه شخصا از جنبشهای شبهنازی که در
گوشه و کنار اروپا – از جمله روسیه ،پدیدار
شدهاند نگرانم ،اما تصور نمیکنم نازیسم،
به شیوه اصلی و قدیمی به مثابه یک جنبش
سراسری باردیگرظهوریابد ».اکو معتقد است:
«همواره در پس هر رژیم و هر ایدئولوژی؛ یک
نحوه تفکر ،مجموعهای از عادات فرهنگی،
غریزههای ژرف و گرایشهای مبهم وجود دارند».
و از همین رو از شبحی که اروپا را همچنان
تهدید میکند ،نگران است .البته سایهی شوم
بازگشت فاشیسم تنها نگرانی امبرتو اکو را
برنمیانگیزد .هنرمندان و نویسندگان بسیاری از
بروز خشونتی شوم در هراسند .چنان شباهتی
میان این سخنان امبرتو اکو و دیدگاه یاسمینا
رضا درنمایشنامهی «در انتظار آدولف» به چشم
میخورد که گمان میبرم این نمایشنامه پس
از خواندن آن مقاله وجود دارد؛ شبنشینی
دوستانهای که در اسارت «عادات فرهنگی،
غریزههای ژرف و گرایشهای مبهم» به نبردهایی
احمقانه و به همان اندازه جدی تبدیل میشود.
خطر بازگشت فاشیسم البته به تعبیر اکو
صرفا یک استفادهی استعاری از این واژهای
است که اصالتی در زبان ایتالیایی دارد و
اصطالحی خاص به شمار میآید .او در همان
مقاله از«تبدیل واژه فاشیسم به واژهای مجازی-
تشبیهی در اطالق به جنبشهای گوناگون
توتالیتر»سخنمیگوید.
دوست صمیمی و قدیمی
انتظارمیرود چند
ِ
که پیوندهای سببی و نسبی آنها را بیشتربه هم
نزدیک کرده است ،شبی شاد و خرم را رقم

بزند اما در یک نزاع شبهروشنفکرانه بر علیه
نامگذاری کودکی که قرار است در آینده به این
جمع بپیوندد ،الیهای از شخصیت افراد آشکار
میشود که در پایان به نظر میرسد این آخرین
گردهمآیی آنها باشد .فقط عروس این خانواده
نیست که کودکی در بطن خویش دارد ،بقیه
هم کودکی هیلترگونه در شخصیت خود دارند
که در زرورقی از تعارف و شوخی پنهان شده و
دربحران ابتدا به شکل شوخیهای مسخرهامیز
رخ مینمایاند و تا مرز جنون و آدمکشی پیش
میرود .البته ظرافتهای قلم یاسمینا رضا اجازه
نمیدهد این کمدی به فاجعهی تراژیک در حد
مرگ آدمیان منجرشود.
اگر فیلمنامهها برای یک بار ساختهشدن
نوشته میشوند ،نمایشنامهها مسیری کامال
برعکس را طی میکنند .آنها نوشته میشوند تا
بارها و بارها بازیگرانی دراطراف و اکناف جهان در
انطباق با شرایط بومی و اقتضائات محلی خویش
انها را جانی دوباره بدمند و به مخاطبان خویش
عرضه کنند« .در انتظار آدولف» اینک پس از دو
سال انتظاردوباره برصحنه آمده است .دو سال
پیش که در انتظار آدولف برای نخستین بار بر
صحنهی تاالرفردوسی رفت ،همزمان با سوگ-
مضحکهی آن ایام نوشتم که تئاترجدیترین و
خوشایندترین اتفاق این روزهای ماست و هنوز
هم بر ان ادعا پایبندم.
امبرتو اکو نوشته خود را با شعری از فرانکو
فورتینی به پایان برده است و من نیزخوش دارم
از او پیروی کنم:
برلبه جانپناه پل/سرهای به دارآویختگان /بر
جویبارزیر
تف نفرت اعدامیها /برسنگفرش بازار /ناخن
تیربارانشدگان /بر چمنزار خشک /دندانهای
شکسته آنها /هوا را و سنگها را گاز میگیرند/
گوشت تن ما دیگر آدمیزادهای نیست /هوا را
و سنگها را گاز میگیرند /قلبهای ما دیگر
آدمیزادهای نیست /در چشمان این مردگان
خوان دهایم /آزادی را به همه سرزمینها جاری
خواهیم ساخت /دریغ ،در مشتهای قفل
قربانیان/هنوزعدالتیشکفتهنیست
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طبیعت چهارگنبد
گروگان باجخواهی معدنداران
 حسین غضنفرپور*
مدیران تختگنبد
میگویند اگر آب به
معدن نرسد ،تعداد زیادی
بیکار میشوند اما این به
چند دلیل درست نیست:
 -۱منطقه چهارگنبد
منطقه کشاورزی ،دامداری ،دامپروری است و
پتانسیل باالیی برای زنبورداری ،پرورش آبزیان
سردابی و گردشگری دارد .این فعالیتها
اشتغال پایدارو غیرمخرب است و هزاران سال
مردم منطقه با این شیوه زندگی میکردند و از
عرصههای مرتعی ،طبیعی و محیطزیست با
چنگ و دندان محافظت کردند و محیط بکر و
زیبایی را ایجاد و حفظ کردند .پس یک اشتغال
پایداردریک محیط پایداررقم خورده است.
-2محیطهایکوهستانی،طبیعتیشکننده
دارند و استفاده بیش از ظرفیت ،نابودی آنها
را فراهم میکند .حضور یک صنعت و معدن
ناسازگاربا این محیط بکر ،موجب ازبین رفتن
منطقه میشود .از طرفی این منطقه ظرفیت
لزایی را در سطح گسترده ندارد و اصرار
اشتغا 
لزایی نابودی
براشتغا 
کل منطقه را به
دنبال دارد .متاسفانه
مسئوالن اصرار به
اشتغال در منطقهای
دارند که ظرفیت الزم
را ندارد ،پس اساسا
این اصرار اشتباه
است.
مسئوالن
-3
معدن اشتغال را بهانه
کردهاند و مسئوالن
هم گولشان را خوردهاند و بدین صورت معدن
تختگنبد منطقه بکر چهارگنبد را گروگان به
اصطالح اشتغال کرده تا هروقت بخواهد از
مسئوالن باج بگیرد و بگوید کارگران را بیکار
میکنم و این گروکشی را خوب بلد است
و با این ابزار مسئوالن را خلعسالح میکند و
متاسفانه مسئوالن هم خیلی راحت میپذیرند.
 -4اشتغال ایجاد شده بسیارناپایدار است.
اشتغالی که تیغ تیز اخراج باالی سر کارگر
است و کارگرهیچ امنیت شغلی ندارد ،چه
اشتغال پایداری است؟ بحث اشتغال حربه
مسئولین معدن برای رسیدن به خواستههای
نامعقولشاناست.

 -۵طبیعت بکرچهارگنبدگروگان ندانمکاری
مسئوالن و باجخواهی معدنداران شده است.
معدن تختگنبد حق ندارد کارگران را تهدید
به اخراج کند .به چند دلیل الف -معدن
تختگنبد ازذخایرمعدنی استفاده میکند که
انفال است .از آبی که استفاده میکند انفال
است .از منابع ملی که استفاده میکند انفال
است .یعنی متعلق به  ۸۵میلیون ایرانی است.
همه اینها را رایگان دریافت میکند ،پس حق
ندارد از این همه مزایایی که دریافت کرده،
چشمپوشی کند و بگوید کارگران را بیکار
میکنم .ب -معدن تختگنبد برای بهرهبرداری
از منابع ملی و انفال ،در راستای نفع شخصی،
اقدام به بهرهبرداری ازمعدن کرده است .بنابراین
طبیعی است که نیازبه کارگردارد .بدون کارگر
که نمیتواند کار کند پس چه منتی به مردم،
کارگران و مسئوالن دارد؟ ج -این اشتغال که
فقط برای مردم چهارگنبد نیست .بخش بسیار
بسیاراندک کارگران ازمردم منطقه هستند .بهتر
است معدن آمار کارگران چهارگنبدی را منتشر
کند تا مشخص شود که چقدرازنیروهای بومی
منطقهاستفادهمیکند.

مسئوالن معدن تختگنبد اعالم میکنند
سرمایهگذاریکردهاند.کسیمنکرسرمایهگذاری
ایشان نیست .اما این بهانهای نمیشود که آن
را برسر کارگران بکوبند یا وسیله باجخواهی
قراردهند .آنها برمنطقه و معدن مالکیت ندارند.
فقط حق بهرهبرداری را برای مدتی مشخص به
دست آوردهاند .اگر مدیریت معدن مشکل
دارد ،انفال را آزاد کند تا مردم سیرجان با ایجاد
یک شرکت سهامی وخرید سهم ،هزینههای
سرمایهگذاری را پرداخت و مدیریت آن را به
دستبگیرند.
*دکتـری جغرافیـا و عضـو هیـأت علمـی
دانشـگاه باهنـر کرمـان

