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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

همسایههای دیوار به دیوار
تاریخنویسـی به عنوان پادزهر مسـمومیت گسسـت
از گذشـته کـه آفتـی مهلک بـرای تقویـت حافظهی
تاریخـی یـک ملـت اسـت همـواره مطمحنظـر
دغدغهمنـدان اجتماعـی بوده اسـت .سـنگنگارهها،
صنایع دسـتی ،آثـار ادبی در قالب شـعر ،داسـتان و
نمایشـنامه ،خط و نقاشـی و سـخنوری نیـز بازوهای
توانمنـد تاریـخ هسـتند که از به فراموشـی سـپرده
شـدن ژرفای فرهنگی یـک ملت جلوگیـری میکنند.
ظرف صد سـال گذشـته سـینما نیـز به یـاری تاریخ
آمـده و موزههـا و مکانهـای یادبـود و آرامگاههـا
نیـز از جملـه ابزارهـای سـفر بـه گذشـته هسـتند.
شـاید برخـی اکـراه داشـته باشـند از اینکه بـا مرور
گذشـتههای تلـخ ،حالوت حـال را به تلخی گذشـته
بیامیزنـد امـا نـگاه به گذشـته به انگیزهی سـرزنش
و مالمت و افسـوس خوردن و پشـت دسـت گزیدن
نیسـت بلکـه بایـد گفـت در واقع یـادآوری گذشـته
زرهـی اسـت کـه بـر تـن حـال میپوشـانیم تـا
آینـده را کـه در تیـررس شـلیکهای پیدرپـی قرار
دارد مصونیـت بخشـیم .اشـتباهات جمعـی همـواره
خطرناکتـر هسـتند چـرا کـه برعکـس اشـتباهات
فـردی ،بازگشـتی پرهزینه دارنـد .اگر مـا مختصات
خـود را روی محـور زمـان در سـه نقطـهی گذشـته،
حـال و آینـده مشـخص کنیم همـواره قـادر به درک
موقعیـت خـود خواهیـم بـود .بنابرایـن دردمندانـه
نیازمنـد راویـان صـادق بـرای گذشـتهی خـود
هسـتیم .بیگمـان تاریخهـای برسـاخته دردی از
مـردم دوا نمیکنـد چـرا کـه سفارشـی هسـتند و
بـه قصد توجیـه شـرایط موجود سـرهمبندی شـده
و حکـم جورچینـی را دارنـد کـه حلقههـای مفقودهی
زیـادی دارد .چـرا ما تفسـیر عالمـه طباطبایـی را بر
سـایر تفاسـیر ترجیـح میدهیـم زیـرا قـرآن را بـا
قـرآن تفسـیر کـرده و سـپس بـه سـراغ احادیث و
روایـات و دیدگاههـای گوناگـون رفته اسـت .تاریخ
نیـز به دلیـل تبعیـت از قوانینی خدشـهناپذیر قابلیت
درک شـدن را دارد زیـرا رویدادها یکدیگـر را توجیه
میکننـد و هـر واقعـهای میتوانـد دلیـل و زمینـهی
واقعـهای دیگـر تلقی شـود .در روایتهـای تاریخی
مبتنـی بـر واقعیـت ،رد پایی از دوسـتان و دشـمنان
موهـوم بـه چشـم نمیخـورد .اثبـات خیانـت مهـد
علیـا در جریـان قتـل امیرکبیـر پـس از درک نفـوذ
پزشـکان انگلیسـی بـه دربـار قاجـار از یکسـو و در
خطـر افتـادن منافـع عـدهای از درباریـان تحـت
تأثیـر اقدامـات اصالحـی امیرکبیـر از سـویی دیگـر
چنـدان دشـوار نیسـت .بـا اسـتناد بـه شـواهد و
قرائـن تاریخـی حتـی میتـوان بـه گذشـتههای
دور سـفر کـرد .عـدهای از پژوهشـگران حـوزهی
زمینشناسـی بـا نفـوذ بـه اعمـاق چنـد کیلومتـری
زمیـن در قطب شـمال و اسـتخراج آثار فرونشسـت
خاکسـتر برجـای مانـده درالیههـای زیریـن یـخ به
ایـن نتیجـه رسـیدهاند که چندیـن هزار سـال پیش
آتشفشـانهایی فعالیـت داشـتهاند که ممکن اسـت
عامـل انقـراض برخـی از گونههای حیوانـی و گیاهی
بوده باشـند.
چگونـه اسـت کـه میتـوان پیرامـون گذشـتهی
حیوانـات و گیاهـان بیزبـان و فاقد فرهنـگ و تمدن
بـه نتایـج ارزشـمندی دسـت یافـت امـا نمیتـوان
رابطـهی حـال و آینـدهی یـک ملـت را بـا تحلیـل و
بررسـی گذشـتهی آن مشـخص کـرد؟
از منظـر یک دانشـمند فیزیـک ما زمانی کـه چمدان
خـود را از زمیـن بلنـد میکنیـم انرژی حاصـل از این
جابهجایـی هرچند ناچیـز و اندک باشـد روی حرکت
سـیارات و سـتارگان اثـر میگذارد .اگر چنین اسـت
چـرا تصـور میکنیـم کـه رفتـار مـا روی آینـدهی ما
بیتأثیـر اسـت؟ گاهـی تبسـم یـک معلم بـه دنبال
رفتـاری کـه از دانشآموزی سـر میزنـد ،روزنههای
مسـدود شـدهی بروز نبوغ او را میگشـاید و جهانی
را از نعمـت وجـود او برخـوردار میکنـد .تنهـا با یک
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جهانگیری :

انشاءاهلل شاهد حضور خوب مردم
پای صندوق های رأی باشیم
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
دعــوت از مــردم بــرای مشــارکت در
انتخابــات تصریــح کــرد کــه هرچــه
نماینــدگان مجلــس بــا پشــتوانه باالتــری
از رای مــردم انتخــاب شــوند ،قــدرت
اثر گذاری مجلس بیشتر مي شود.
بــه گــزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیــری
در حاشــیه جلســه هیئــت وزیــران در
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه برگــزاری
انتخابــات مجلــس شــورای اســامي در
روز جمعــه و دعــوت از مــردم بــرای
مشــارکت در ایــن انتخابــات ،اظهــار
کــرد :مجلــس شــورای اســامي یکی
از ارکان مهــم تصمیــم گیــری در نظــام
اســت و هرچــه جایــگاه آن قویتــر باشــد
و نماینــدگان آن بــا پشــتوانه باالتــری از
رای مــردم انتخــاب شــوند ،قــدرت اثــر
گذاریــش بیشــتر اســت و میتوانــد

بــرای حــل مســائل کشــور کارهــای
جدیتــری انجــام دهــد.

مــردم ایــران در ایــن  ۴۰ســال نشــان
دادنــد در مقاطــع حســاس کــه کشــور

وی افــزود :در مقطــع فعلــی بــه دلیــل
شــرایط بینالمللــی و منطقــهای
انتخابــات مجلــس شــورای اســامي از
اهمیــت ویــژه تــری نســبت بــه گذشــته
برخــوردار شــده اســت .فکــر میکنــم

نیازمنــد حضــور سرنوشتســاز آنهــا
بــوده ،االن هــم نیــاز بــه ایــن حضــور
اســت و انشــاء اهلل در انتخابــات دوم
اســفند شــاهد حضــور خــوب مــردم پــای
صندوقهــای رأی باشــیم و انشــاءاهلل

مجلســی قــوی شــکل بگیــرد تــا بشــود
بــرای حــل مســائل کشــور گام هــای
جــدی تــری بردارنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری در ادامــه
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا
دولــت بــه عنــوان مجــری قانــون
اساســی از پتانســیل های قانــون اساســی
بــرای بیــان اعتراضــات خــود نســبت بــه
رونــد بررســی صالحیــت کاندیداهــای
انتخابــات مجلــس اســتفاده کــرد؟
خاطرنشــان کــرد :االن دیگــر زمــان
ایــن حرفهــا گذشــته و بایــد بــه ایــن
فکــر کنیــم کــه دوم اســفند باشــکوه
برگــزار شــود؛ جــای گله هــا و مســائلی
وجــود دارد کــه بایــد بعــد از انتخابــات
بــه صــورت جــدی بــه آنهــا پرداختــه
شــود ،شــاید بــه یکســری راهکار هایــی
هــم دســت یافتیــم.

سخنگوی شورای نگهبان:

مشارکت زیر  ۵۰درصد هم اشکالی در دموکراسی
ایجاد نمیکند
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا بیــان
اینکــه تــا کنــون مشــارکت زیــر ۵۰
درصــد در انتخابــات نداشــتهایم ،گفــت:
مشــارکت زیــر  ۵۰درصــد هــم اشــکالی
در دموکراســی ایجــاد نمیکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نشســت خبــری
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا حضــور
خبرنــگاران داخلــی و خارجــی در هتــل
اللــه تهــران برگــزار شــد.
ایــن نشســت در آســتانه برگــزاری
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس
شــورای اســامي و اولیــن میــاندورهای
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری
برگــزار شــده اســت.
عباســعلی کدخدایــی در پاســخ به ســوالی
دربــاره میــزان تاثیــر شــرایط اقتصــادی
بــر مشــارکت انتخابــات ،گفــت :تخصص
مــن نیســت ولــی بطــور کلــی عوامــل
مختلفــی در میــزان مشــارکت در همــه
انتخابــات و در همــه جوامــع موثــر بــوده
اســت .جامعــه ایــران دور از ایــن قضیــه
نیســت .پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه
مشــارکت خوبــی در انتخابــات پیــش رو

داشــته باشــیم .میانگیــن مشــارکت مــا
کمتــر از  ۵۰درصــد نبــوده اســت .و ایــن
بــار هــم بــاالی  ۵۰درصــد خواهــد بــود.
وی دربــاره قوانیــن و مقــررات شــورای
نگهبــان گفــت :شــورا تابــع قوانیــن
هســت و مــا تابــع قانــون انتخابــات
هســتیم و بارهــا هــم اصــاح شــده و
بایــد ایــن قانــون را اجــرا کنیــم و ایــن
بــار هــم تــاش مــا ایــن بــود قانــون
بدرســتی اجــرا شــود.

وی در خصــوص اظهــارات رییــس
جمهــور مبنــی بــر  ۴۴حــوزه غیررقابتــی
در انتخابــات پیــش رو گفــت :نســبت بــه
برخــی حوزههــا کــه گفتــه شــده شــورای
نگهبــان هیچــگاه بــا نــگاه حزبــی و
شــرکت سهامي دانســتن انتخابــات
عمــل نمیکنــد و مــا ســهمي برای
گروههــا در نظــر نمیگیریــم .ایــن
 ۴۴حــوزه آمــار دقیــق نیســت چــرا
کــه بســیاری از کاندیداهــای انتخابــات

شمخانی:

مســتقل هســتند و در گروههــای
متعــارف نمیگنجنــد .رییــس جمهــور
نامههایــی را بــه مــا ارســال کردهانــد
خ دادیــم.
کــه مــا هــم بالفاصلــه پاســ 
کدخدایــی در رابطــه بــا تاثیــر مســائل
منطقــه ،تــرور ســردار ســلیمانی و فشــار
آمریــکا در خصــوص رد صالحیتهــا
گفــت :مــا صالحیتهــا را براســاس
قانــون بررســی می کنیــم امــا تاثیــر در
مشــارکت نشــان مي دهــد مــردم مــا
پاســخ محکمي بــه فشــارهای آمریــکا در
انتخابــات خواهــد داد.
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار
فرانســوی دربــاره احتمــال کاهــش
مشــارکت بــه زیــر  ۵۰درصــد گفــت:
اگــر مشــارکت زیــر  ۵۰درصــد باشــد،
تــازه میشــویم ماننــد کشــور فرانســه.
مــا مشــارکت زیــر  ۵۰درصــد نداشــتیم
و بــاالی  ۵۰درصــد بــوده ولــی براســاس
قوانیــن زیــر  ۵۰درصــد هــم اشــکالی
در دموکراســی ایجــاد نمیکنــد .کمــا
اینکــه در اروپــا شــاهد مشــارکت زیــر ۵۰
درصــد هــم بــوده ایــم.

هر ایرانی که ایران قوی میخواهد در انتخابات شرکت میکند
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی گفــت :در نظــام مــردم ســاالر دینــی مشــارکت سیاســی تنهــا مســیر ایجــاد مجلــس قــوی
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دریابــان علــی شــمخانی در توییتــی نوشــت :ایــران قــوی بــدون مجلــس قــوی آرزویــی دســت نیافتنــی
اســت .در نظــام مــردم ســاالر دینــی مشــارکت سیاســی تنهــا مســیر ایجــاد مجلــس قــوی اســت .هــر ایرانــی کــه ایــران قــوی
میخواهــد در انتخابــات شــرکت میکنــد .یازدهمیــن انتخابــات مجلــس شــورای اســامي جمعه  2اســفند برگــزار میشــود.
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تبسـم به قـول حافظ:
صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید
خوبان در این معامله تقصیر میکنند
از منظـر یـک مـورخ منصـف ،کسـی که جـو مـیکارد ،گنـدم درو
نمیکنـد؛ لـذا میتـوان روی برآینـد عملکـرد جامعـه حسـاب باز
کـرد؛ چـرا که وجـدان جمعـی در درازمـدت بـه خطا نمـیرود هر
چنـد ممکـن اسـت در کوتاهمـدت تحـت تأثیـر موجآفرینیهـا در
مسـیری دیگـر قـرار گیـرد .وقتـی یـک بزهـکار داسـتان زندگی
خـودش را تعریـف میکنـد ،حـس ترحـم همـگان را برمیانگیزد
امـا از دریچـه چشـم کسـی کـه دادخواسـت پیشـنهادی را برای
او و هیـأت منصفـه قرائـت میکنـد ،بزهـکار قابـل ترحم نیسـت.
بایـد بپذیریـم تمامـی آنچـه در جامعهی مـا رخ میدهد ،بسـتری
درونـی دارد و هـر جوانـهای از بـذری حکایت میکند .شـما اکنون
میتوانیـد تاریـخ را هرگونه که دلتان خواسـت بنویسـید و تفسـیر
کنیـد امـا آنچـه نهایتـاً برجـا میمانـد و بـاور میشـود تفسـیری
اسـت کـه تاریـخ از خـود بـر جـای میگـذارد .بهتریـن روایت از
تاریـخ ،روایتی اسـت کـه رویدادها نه تنهـا یکدیگـر را نفی نکنند
بلکـه فهـم رابطـهی علت و معلولـی آنها نیز دشـوار نباشـد .اینکه
مـا برخـی رویدادهـا را برجسـته میکنیـم و روی برخـی رویدادها
سـرپوش میگذاریـم نشـان میدهـد کـه همخوانـی آنهـا را
برنمیتابیم .پرسـش این اسـت که چرا مـا اصرار داریـم تاریخ را
مطابق میل خود بنویسـیم؟ پاسـخ آن آشـکار اسـت زیـرا به دنبال
نتیجـهی دلخـواه خود هسـتیم .چـرا سـخن گفتن از گذشـتههای
دور چندان حساسـیتبرانگیز نیسـت ولـی بازخوانـی رویدادی که
فاصلـهی زیـادی بـا آن نداریم برایمان دشـوار اسـت؟ مشـخص
اسـت زیـرا به دنبـال انکار نقـش خـود در کوتاهیها هسـتیم .چرا
هـر چـه بـه گذشـتههای دورتر پرتـاب میشـویم اسطورهسـازی
و افسـانهپردازی پررنگتـر اسـت؟ زیـرا شـاهدی کـه منکـر آن
باشـد وجـود نـدارد .بـه همین دلیـل بزرگان گـم شـده در گرداب
تاریـخ دسـتنایافتنی هسـتند و اغلـب مـردم تصـور میکننـد که
نمیتواننـد چنین شـخصیتهایی را تکـرار کنند! حتـی بزرگنمایی
پیرامون کسـی کـه دیروز مـرده ما را به دردسـر نخواهـد انداخت
چـون مـرده مدعـی نـدارد و ذینفـع نیسـت .مـا همسـایهی دیوار
بـه دیـوار تاریخیـم ولـی رفتارمان بـه رفتـار دو چشـم میماند که
همسـایهاند و یکدیگـر را ندیدهانـد.
آگهی مناقصه عمومی 98 -1245
نوبت اول 98/11/30 :سبحان
نوبت دوم 98/12/1 :عصر مردم
شــهرداری منطقه ســه شــیراز در نظر دارد عملیات تهیه و حمل
و پخش و کوبیدن آســفالت در ســطح شــهر را با بــرآورد اولیه
 27/891/641/857ریــال ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد
شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه  5در
رشــته راه و باند از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهــوری دعوت بعمل میآیــد با توجه به مــوارد ذیل جهت اخذ
اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به آدرس :خیابان ساحلی شرقی،
نرســیده به پل علی ابن حمزه شهرداری منطقه سه مراجعه نمایند.
ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن32263208 :
آماده پاسخگویی میباشد.
مدت انجام کار  9ماه
 مبلغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه  1/400/000/000ریال بصورتضمانتنامــه بانکی یــا فیش واریزی نقدی به حســاب ســپرده
 700786511405بانک شهر بنام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوندسپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانتحسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به
حســاب سپرده  700786511405بانک شهر شــعبه کریم خان به نام
شهرداری منطقه  3اخذ میگردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات تا ساعت  12روز دوشنبه مورخ 98/12/12به آدرس خیابان ســاحلی شرقی ،حدفاصل پل هجرت و
پل علی ابن حمزه شهرداری منطقه سه ،واحد قراردادها میباشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  15روز دوشنبه مورخ  98/12/12درســالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه
خلدبرین میباشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه میباشد. بدیهی اســت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد.
 جهت دریافت اســناد مناقصه ارایه تصویر برابر با اصل صالحیترتبهبنــدی مربوطــه از معاونت برنامهریزی و نظــارت راهبردی
ریاست جمهوری الزامی است.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیفشهرداری موضوع ماده  10آییننامه معامالت شهرداری میباشد.
 شرکتکنندگان در مناقصه میبایست پاکتهای (الف -ب -ج) رابه صورت الک و مهر شده تحویل نمایند.
 ســایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصهمندرج است.
 /14375م الف
شناسه آگهی778382 :
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز

