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پيامك300099004806 :

 الف .م .الف
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ،بدون
حمل سالح ،به شرط آن که مخل به مبانی
اسالم نباشد آزاد است» (.قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران .اصل بیست و هفتم)
هرگاه در ایران تظاهراتی رخ میدهد؛
اصل  27قانون اساسی چند روزی نقل
محافل میشود و بدون نتیجه خاصی دوباره
به فراموشی سپرده میشود .در این اصل
صراحتاً به اعتراض و حق مردم برای برگزاری
تجمع اشاره شده است اما برداشتها و
تفسیرهای متفاوت و عدم پایبندی دولتها
به رعایت اصول قانون اساسی منجر به نادیده
گرفته شدن نقش آن در اداره کشور شده
است.
حسن روحانی بارها بر تعهد خود مبنی
بر اجرای کامل قانون اساسی تاکید کرده اما
چیزی که در عمل اتفاق میافتد سنخیتی با

اصل گمشدهی 27
سخنرانیهای وی ندارد.
«حقیقت» این است که در اصل  27قانون
اساسی اشارهای به برگزاری تجمع در مکان
موردنظر دولت و گرفتن مجوز نشده و فقط
شرط مخل نبودن به مبانی اسالم و عدم
داشتن سالح اشاره شده است اما «واقعیت»
این است که هیچ استاندار و فرمانداری
دوست ندارد تجمعی در محل ماموریت
خود در اعتراض به موضوعات مختلف ببیند.
ترس از پاسخگویی در خصوص نوع تجمع و
احیاناً شعارهای مطرح شده و عدم پذیرش
مسئولیت اتفاقات بعدی ،همه را مجاب کرده
که اصل  27قانون اساسی را با توسل به
بخشنامههایمختلفنادیدهبگیرند.
شاید دلیل دیگری هم برای نادیده
گرفتن این اصل وجود داشته باشد و آن هم
«تصویر» نشان داده شده از تجمعات قانونی
باشد .متاسفانه هر اعتراض یا اعتصاب در

*
 حسین حسینینژاد
سیرجان ،شهری با شهرت
اقتصادی که به واسطه موقعیت
جغرافیایی و ژئواکونومیک خود
تمامی بخشهای اقتصادی از
صنعت و معدن و کشاورزی
گرفته تا حمل و نقل و تجارت در
دل خود جای داده است و میتوان رد پای هر فعالیتی
را که به سود و منفعت اقتصادی منجر شود ،در آن
دید .هرازگاهی به واسطه موضوعی سیاسی،اجتماعی
یا امنیتی در رسانهها و فضای مجازی شهره میشود.
حوادث و ناآرامیهای چند روز اخیر که در پی افزایش
قیمت بنزین اتفاق افتاد ،عالوه بر کشته شدن یک نفر
و زخمی شدن چند تن دیگر ،بهانهای شد تا بار دیگر
نام و تصویر سیرجان بر سر زبانها بیافتد .صرفنظر از
محاسن و معایب طرح افزایش قیمت بنزین و تدابیر
دولت تدبیر و امید که مثنوی هفتاد من کاغذ و از
حوصله این متن خارج است ،موضوع این است که چرا
پیگیری درخواستها ،اعتراضات و مطالبات گروههای
مختلف مردم در سیرجان قبل از آنکه به نتیجه مطلوب
خود برسد ،به سمت تخریب اموال عمومی ،خشونت و
درگیری با یکدیگر و یا با نیروهای امنیتی و انتظامی سوق

کشور با اتهام سیاهنمایی مواجه است و این
تصور در بین مسئوالن وجود دارد که این
موضوع موجب میشود این قِسم اعتراضها
هر روز بیشتر شود و تصویر نامناسبی از ایران
به خارج مخابره شود .هیچوقت دلیل منطقی
برای این تصور پیدا نشده است .در همه
کشورهای دنیا اعتراض انجام میشود .در
آخرین مورد جلیقه زردها در پاریس و مردم
هنگکنگ تظاهراتها و تجمعاتی را برگزار
کردند که به درگیری با پلیس نیز انجامید
اما هیچ خبرگزاری از مخابره اخبار مربوط
به آن منع نشد و هیچکدام از مسئوالن آن
دو کشور چنین نگرانی نداشتند که االن قرار
است چه تصویری از کشورشان به دنیا مخابره
شود .اعتقاد راسخ به «برهه حساس کنونی»
همه مسئوالن ایرانی را نگران هر نمونه
اعتراض و تجمعی کرده است.
چرا باید همیشه کار به خشونت کشیده

شود؟ راهی مسالمتآمیزی وجود ندارد؟
اعتراض قانونی چه راهی دارد؟ آیا هیچگاه
در این مورد مردم آموزش دیدهاند؟ میدانند
چطور باید اعتراض کرد؟ صداوسیما که ید
طوالیی در نشان دادن وضع آشفته در دیگر
کشورها را دارد آیا یکبار هم شده که به
وظیفه «دانشگاه» بودن خود عمل کند؟
گرچه معرفی مکان برای تجمعات
ارتباطی با اصل 27قانون اساسی ندارد اما
فرض میگیریم این اقدام برای حفظ آرامش
و نظم انجام شده است ،آیا تاکنون هیچ اقدام
عملی برای آن صورت گرفته؟ در سیرجان
این مکان کجاست؟
اعتراض به گران شدن بنزین در همه
کشورهای دنیا همیشه تنش برانگیز بوده
است .جلیقهزردهای پاریس هم در اعتراض
به گران شدن سوخت و مالیات تظاهرات
گسترده برگزار کردند اما شهروند ایرانی از

تحلیلی بر حوادث اخیر در سیرجان

پیدامیکند؟
-1همانطور که پیشتر نیز یادآور شدیم سیرجان
شهری اقتصاد محور بوده و گردش چرخ اقتصاد ،آن را به
نقطه کانونی ذهن آنان بدل نموده است .مردم نسبت به
هر آن چیزی که به نوعی سطح درآمد و کسب و کار آنان
را تحت تاثیر قرار میدهد حساس و نسبت به آن واکنش
نشان میدهند .از این رو طبیعی است که واکنش اولیه
مردم نسبت به افزایش ناگهانی قیمت سوخت پاسخی
منفیباشد.
 -2موضوع دوم فرهنگ انتقاد و اعتراض در سیرجان
است .کمتر اتفاق میافتد که کسی در سیرجان با آغوش
باز از منتقد استقبال کند و منتقد باید منتظر پاسخی
دندانشکن ،توهین و حتی ضربوشتم از سوی کسی
باشد که وی او را مورد انتقاد قرار داده است .خواه آن
شخص یک مسئول باشد ،خواه یک راننده متخلف ،خواه
پدر خانواده و یا هر کس دیگری .در سیرجان پذیرش
نقد یعنی قبول اشتباه و قبول اشتباه چیزی است که

شهر خشن

پذیرش آن مسئله راحتی نیست .البته روی دیگر ماجرا
نیز نحوه نقد کردنها است .معموال کمتر کسی نحوه
صحیح نقد و اعتراض را آموخته است از این رو مرزی بین
نقد ،مسخره کردن ،توهین و تخریب ،اعتراض و شورش
وجود ندارد و هرکس بار هر زبان و شیوهای هر چه دل
تنگش میخواهد به زبان میآورد و این سبب میشود تا
نقدها و اعتراضات هیچگاه به نتیجه نرسد.
 -3موضوع بسیار مهم دیگر نقش جامعه مدنی در
سیرجان است .به غیر از ایام انتخابات ،در سایر اوقات احزاب و
گروههای سیاسی در سیرجان به خواب عمیقی فرو میروند
و از آنها جز صدور بیانهی و گهگاه مصاحبهای فعالیت دیگری
دیده نمیشود .این احزاب و گروههای سیاسی فراموش
کردهاند که یکی از کارویژههای احزاب ،آموزش و آگاهسازی
سیاسی است .اینکه به شهروندان بیاموزند که چگونه نقد
کنند ،چگونه اعتراض کنند و چگونه مطالبات خود را
دنبال نمایند .در کنار احزاب ،سایر نهادهای مدنی همچون
جمعیتها ،سمنها ،تعاونیها ،اتحادیههای کارگری و ...نیز

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/47ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تعييــن راندمــان
سيســتمهاي غبارگيــر كارخانجــات توليــد كنســانتره خطــوط  3 ،2 ،1گندلهســازي
 1و  ،2پليــكام ،خطــوط  7 ،6 ،5كنســانتره مشــتمل بــر  54تجهيــز» خــود را از طريــق
برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد
جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه
همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز شــنبه مــــورخ  98/09/16در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز يكشــنبه
مــورخ  98/09/10بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .ضمنــا شــركت معدنــي و صنعتي گلگهــر در رد
يــا قبــول پيشــنهادات مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /98/39ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «عمليــات
برقرســاني ،شــبكه و دكل جهــت نصــب دوربينهــاي حراســت ســايت شــماره  »2خــود
را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز يكشــنبه مــــورخ 98/09/17
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمنا
بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  98/09/11بــراي متقاضيــان بالمانــع
ميباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هر يــك از پيشــنهادات مختار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

کجا باید بداند که چگونه میتواند به این
تصمیم اعتراض کند؟
قابل نفی نیست که عدهای قصد

سوءاستفاده از این جریانها را دارند اما پاک
کردن صورتمسئله (برگزار نشدن تظاهرات)
تاکنون مشکلی را حل نکرده است .حساب

یادداش
ت وارده

مشمول این خوابآلودگی هستند .و میان مردم و حکومت،
جامعهمدنی نقش حایل و ضربهگیر را برعهده دارد .از یک
طرف مطالبات و خواستههای مردم را به حاکمیت منتقل
و آنان را پیگیری و از طرف دیگر سیاستهای حاکمیت را
برای مردم تبیین و تشریح میکند .طبیعی است وقتی که
ضربهگیر و حایلی در شهر وجود ندارد ،میان مردم و نهادهای
حاکمیتی اصطکاک به وجود میآید.
 -4مسئله دیگر مربوط به مدیریت بحران در سیرجان
است .با اینکه در ظاهر و در شرایط عادی ارتباط میان بخشی
در میان دستگاههای مختلف ارتباط منظمی است اما در
چند مورد حوادث سیاسی و اجتماعی که در سیرجان اتفاق
افتاد .مدیریت بحران در سیرجان دچار بحران مدیریت شده
است .ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف و دستپاچگی
مسئوالن در کنترل اوضاع و واپسماندگی نسبت به وقوع
حوادث و اعتراضات سبب تشدید بحران شده است .ضعف
توان اقناعسازی مردم در هنگام بروز بحران ،خالء حضور
شخصیتی کاریزمای محلی که حرفش خریدار داشته باشد

و بتواند جمعیت را تحت تاثیر قرار داده و آنان را به آرامش
دعوت کند ،خالء وجود رسانهای قوی و تاثیرگذار در هدایت
افکار شهروندان سبب شده است تا بار کنترل ناآرامیها و
اعتراضات بر دوش نهادهای امنیتی و انتظامی قرار گیرد و
با توجه به عدم حضور نیروی ضدشورش در شهرستانها،
نیروهای امنیتی و انتظامی که امکانات و نیروی الزم برای
کنترل جمعیت ندارند ،ناچار در جهت حفاظت از اموال
و جان سایر شهروندان و همچنین حفاظت از تاسیسات
حیاتی شهر مجبور به استفاده از سالح گرم شده و این بر
وخامت اوضاع میافزاید .در حقیقت مدیریت بحران با توجه
به ضعف ابزارهای نرم و نیمهسخت ،ابزار سخت را برای مهار
اعتراضات به کار میگیرد و طبیعی است که ابزار سخت به
خشونتمنتهیخواهدشد.
-5موضوعدیگرنبودبسترمناسببرایبروزاعتراضات
است .برای مردم واضح نشده تا اگر نسبت به موضوعی و
یا مسئولی نقد یا اعتراضی داشته باشند ،در کجا و چگونه
آن را پیگیری کنند .اگر چه راههای به اصطالح قانونی

مردم از سوءاستفادهگران را میتوان با به
رسمیت شناختن و شفافیت خواستهها جدا
کرد.

برای پیگیری مطالبات در نظر گرفته شده است اما آیا
پای گذاشتن در این مسیرها نتیجهبخش خواهد بود و
مسئوالن حاضر به پاسخگویی و پیگیری موضوع خواهند
بود و یا طبق رویههای معمول منتقدان و معترضان را
با پاسخها و پینوشتهای کلیشهای راهی خواهند کرد؟
ب هراستی اگر پاسخ قانعکننده نبود و مشکل رفع نشد چه
باید کرد؟ چگونه میتوان بدون تخریب و برهم زدن نظم
و امنیت اعتراض و عصبانیت شدید خود را به مسئوالن
نشان داد؟ آیا میتوان تجمعی اعتراضی تشکیل داد؟ در
کجا باید تجمع کرد؟ از چه کسی باید مجوز گرفت؟ چه
شعاری باید داد؟ چه کسی به این تجمع سازمان خواهد
داد؟ چه کسی پیگیری خواهد کرد؟ اینها سواالتی است
یدانند ،مردم
که بسیاری از شهروندان پاسخ آن را نم 
یدانند ،چون کسی برای آنها توضیح نداده است.
نم 
اینکهدرسیرجاناعتراضاتیکهغالباکمترازیکنیمروز
به طول میانجامد ،به خشونت و درگیری منتهی میشود
مسئله بسیار مهمی است .تداوم و تکرار آن وجهه شهر را در
افکار عمومی تحت تاثیر قرار میدهد و خسارتهای مادی و
معنوی جبرانناپذیری به شهروندان وارد میکند .سیرجان
به عنوان شهر گلیم جایگاهی جهانی پیدا کرده است و این
مسایل میتواند به تنزل آن منتهی گردد.
* دکترای علوم سیاسی

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/46ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تخليــه و
دپوســازي محصــوالت كارفرمــا در اســكله شــهيد رجايــي و منطقــه ويــژه صنايع
معدنــي و فلــزي خليــج فــارس» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد

شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز يكشــنبه مــــورخ
 98/09/17در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهران ميباشــد.
بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز يكشــنبه مــورخ  98/09/10بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .ضمنــا
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها
مناقصه عمومي شماره /98/43ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) موعــد تحویــل پاکتهــای
مناقصــه مذکــور بــا عنــوان «بارگيــري و حمــل محصــوالت داخلــي از قبيــل
كنســانتره ،گندلــه ،دانهبنــدي و كلوخــه ســنگ آهــن جهــت خوراكدهــي بــه
كارخانجــات كارفرما بــا تناژ ســاليانه  10،000،000تــن» را از روز يكشــنبه مــورخ 98/09/03
بــه روز يكشــنبه مــورخ  98/09/10و در همــان مكانهــاي اعــام شــده قبلــي موکــول نمــوده
اســت .ضمنــا متقاضيــان شــركت در مناقصــه ميتواننــد اســناد مناقصــه را از ســايت اينترنتــي
بــه نشــاني  WWW.GEG.IRدانلــود نماينــد .ســاير شــرايط بــه قــوت خــود باقــي ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

