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زلزله هفته گذشته و دیشب نشان داد که مانند
همیشــه مدیران شــهری هیچ برنامهای برای
مدیریت شــهر ندارند و مردم نیز نشــان دادند
که در مواقع بحرانی ،آموزشــی ندیدهاند تا آنرا
بهخدمت بگیرند .از اینرو شــاهد صحبتهای
پراکنده مدیران و عملکــرد ضعیف مردم بوده
و هستیم .بخشــی از ضعف مدیریت شهری به
انتخابهــای ما شــهروندان بازمیگردد که در
عرصه مدیریت شــهری انتخابهای سیاسی را
جایگزین انتخابهای کارشناســی و تخصصی
کردهاند .پس جای تعجب نــدارد که میبینیم
و میشــنویم که هر کس با هر مقامی سعی در

۴
نوار زرد

تکذیب مرگ بر اثر سرما
و خودکشی در مناطق
زلزلهزدهکرمانشاه

تذکر

تذکرنمایندگانبهوزیردادگستری

حال رضا شهابی و مهدی
خزعلی نامساعد است

دیروز طیبه سیاووشی در توئیتر خود نوشت:
«امــروز همراه با جمعــی از نمایندگان (علی
مطهری ،فاطمه سعیدی و محمود صادقی) به
وزیر دادگستری تذکر دادیم .وضع جسمانی
رضا شهابی و مهدی خزعلی در زندان نامساعد و
وخیمگزارش شده است .از وزیر خواستیم عالوه
بر بررسی موضوع ،نتایج را به نمایندگان مجلس
گزارش دهند ».تذکر جمعی از نمایندگان به
وزیر دادگســتری در پی تجمع روز سهشنبه
جمعی از دوستان خانوادگی ،همکاران و البته
دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران مقابل
وزارت کار برای پیگیری وضعیت رضا شهابی
داده شد ،تجمعی که با بازداشت موقت بعضی
از تجمعکنندگان پایان یافت .رضا شهابی یکی
از رانندگان شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران
اســت که پس از گذراندن شش سال حبس
دوباره حکم زندان گرفت و در اعتراض به تمدید
دوره زندانش در رجاییشهر کرج اعتصاب غذا
کرد .آخرین خبرها از وضعیت بد جســمانی
رضا شــهابی و دو بار ســکته مغزی در زندان
رجاییشهر حکایت دارد.

گزارش تحليلي

بیاید تا آلودگیها را جابهجا کند ».این آمارهای
مغشــوش و راهکارهای عجیب و غریب رئیس
سازمان حفاظت از محیطزیست در حالی منتشر
شده که این سازمان یکی از مهمترین دستگاهها
برای مقابله با آلودگی هوا است.

پیگیری شود که عمده آن به دلیل کمبود منابع
مالی است .رئیس کمیســیون عمران و حمل و
نقل شورای شــهر تهران درباره اینکه میتوان از
بقیه مخارج شهرداری کاســت و برای سالمت
شــهروندان تهرانی روی اتوبوسها فیلتر دوده
نصب کرد ،گفته «ما خرج اضافهای نداریم».

اختالف درباره موتورسیکلت و اتوبوسها

عکس :ســایت عصر
خودرو

رئیس سازمان
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در حاشیه
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گزارش روز

هیچ دو آماری درباره علت آلودگی هوا با هم یکی نیست

آمار بده و فرار کن

جامعه امروز :اغلب ســاکنان کالنشــهرهای
ایران تهدلشــان هیچ امیدی به بهبود وضعیت
هوای شهرشان ندارند .البته حرفهای مسئوالن
امیدوارکننده ،پرشور و حتی گاهی منقلبکننده
است اما هیچ راهکاری از این حرفهای قشنگ
خارج نمیشــود .از همان روزی که مسئوالن با
هواپیماهای آبپاش بــرای کاهش آلودگی هوا
روی تهران آب پاشیدند تا امروز که محیطزیست
در ظاهر در فهرست اولویتهای دولت و مدیریت
شهری قرار گرفته ،آنچه دیده نمیشود یک نظر
واحد درباره منشأ آلودگی هوا و راهکارهای مبارزه
با آن است.
تقریبا هیچ دو آماری که از طرف مسئوالن درباره
علل آلودگی هوا منتشــر میشــود با هم یکی
نیست .یک مســئول میگوید اتوبوسها عامل
اصلی آلودگی هوا هستند و دیگری میگوید نبود

فیلتر دوده ،یکی پایینبودن کیفیت بنزین را علت
آلودگی میداند و آن یکی هم موتورسیکلتها را
مســئول میداند .حاال رئیس سازمان حفاظت
محیطزیســت گفته عمده آلودگی هوای تهران
ناشی از کامیونها و اتوبوسهای فرسودهای است
که وارد شهر میشود.
عیسی کالنتری مدعی شده  ۶۵درصد آلودگی
تهران مربوط به خودروهای ســنگین اســت و
باقی فاکتورهای آلودهکننده مانند تاکســیها و
موتورسیکلتها و آتشسوزی کمترین تأثیر را
خواهند داشت .کالنتری گفته جایگزینی کامیون
و اتوبوسهای فرسوده چندین سال طول خواهد
کشید ،اما با مهار آن میتوان تا دو سوم آلودگی
هوا را برطرف کرد .بر همین اســاس ســازمان
محیطزیست پیگیر آن است  ،زمانیکه سازمان
هواشناسی ساکنشدن هوا را پیشبینی کرد از

ورود کامیونها به شهر جلوگیری شود.
این درحالی اســت که عیســی کالنتری ،یک
هفته پیش بعد از جلســه هیات دولت گفته بود
آلودگی هوا در شــهرهای این کشــور ناشی از
نارسایی سوخت اتومبیلها است .رئیس سازمان
محیطزیست ســه روز قبل از آن هم در حاشیه
همایش حقوق شهروندی گفته بود «اصال امکان
مقابله جدی با آلودگی هوا وجود ندارد ».او جای
دیگری گفته هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد و
سالمت ،امنیت زیستمحیطی و حقوق نسلهای
بعد قابل چشمپوشی نیســت و «حاکمیت باید
تکلیف خود را با زیادهخواهی صنعت» مشخص
کند که به نظر میرســد به پایینبودن کیفیت
خودروها اشاره دارد.
راهکار کالنتری هم برای کاهــش آلودگی هوا
همان روزها منتشــر شــده « :باید دعا کنیم باد

مرگ 33هزار و خسارت 8میلیارد دالری

موضــوع آلودگی هــوا البته عالوه بر ســازمان
حفاظت محیطزیست ،متولی دیگری هم دارد بر اساس آماری که رئیس انجمن علمی بهداشت
که مدیریت شهری است .حاال میتوانیم نگاهی محیط ایران اعالم کرده ســاالنه 33هزار نفر در
ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از
هم به آمارهایی بیاندازیم که مدیران
عیسی کالنتری
شهر تهران در چند ماه گذشته ارائه مدعی شده  ۶۵درصد دست میدهند .رحمتاهلل حافظی،
رئیس سابق کمیســیون بهداشت و
کردهانــد .آمارهایی که آنهــا ارائه آلودگی تهران
میکنند عالوه بــر اینکه با آمارهای مربوط به خودروهای محیطزیست شورای شهر تهران هم
سازمان محیطزیست متفاوت است سنگین است و
پیشــتر گفته بود آلودگی هوا ساالنه
با آمارهایــی که خودشــان اعالم باقی فاکتورهای
هشــت میلیارد دالر به کشور آسیب
آلودهکننده
میرساند .همه این آمارها کافی است
میکنند هم تفاوت دارد.
مانند تاکسیها و
که تمام دستگاههای مسئول در این
کمیســیون
شــهربانو امانی ،عضو
موتورسیکلتها و
عمــران و حمــل و نقل شــورای آتشسوزی کمترین زمینه با همکاری هم این مشــکل را
برطرف کنند ،اما انگار آلودگی هوا برای
شــهر تهران هفته پیش در جلسه تأثیر را خواهند
علنی شورای شــهر تهران گفته بود داشت
هیچ مسئولی اولویت ندارد .بیتوجهی
آلودگی هوا ناشی از ذرات معلقی که شهربانو امانی،
به موضوع زمانی نمــود پیدا میکند
 ۳۰.۸درصد آن از اتوبوسها ۲۲.۴ ،گفته بود آلودگی
که مطالعه و آمــار دقیقی درباره علل
هوا ناشی از ذرات
آلودگی هوا در کالنشهرها وجود ندارد.
درصد از کامیونهــا ۱۰.۵ ،درصد
معلق است که
همه میدانند کــه 70درصد آلودگی
از موتورســیکلتها ۴.۲ ،درصد از  ۳۰.۸درصد آن از
هوا ناشی از وســایل متحرک است،
مینیبوسهــا و  ۱.۲درصــد آن از اتوبوسها۲۲.۴ ،
وانت و خودروهای سبک و ۳۰درصد درصد از کامیونها ،اما اینکه هرکدام چه نقشــی دارند و
دیگر هم از کارخانههــا و کارگاهها  ۱۰.۵درصد از
راهکار مقابله با این مشــکل چیست،
منتشر میشود .او گفته اتوبوسها را موتورسیکلتها ۴.۲ ،محل اختالف است.
که با ۳۱درصد از تولید ذرات معلق درصد از مینیبوسها آلودگی هوا مشــکلی نیست که فقط
و  ۱.۲درصد آن از
ایران با آن مواجه باشــد .بسیاری از
مسئول مرگ ۱۵۰۰نفر از شهروندان
وانت و خودروهای
کالنشــهرهای بزرگ دنیا از پاریس و
تهرانیاند میتــوان با ۱۰۰میلیارد سبک است
لندن گرفته تا مکزیکوســیتی درگیر
تومان به فیلترهای جذب دوده مجهز
کرد و بنابراین باید خرید اتوبوس و تجهیز ناوگان این مشــکلند ،اما آنچه این شــهرها را با تهران
بماند برای بعد و فعال با بودجه کمتری مســئله و تبریز و اصفهــان متفاوت میکنــد مدیریت
یکپارچه و علمی است .گســترش حمل و نقل
فوریتر را حل کرد.
ن پسداده
اما رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عمومی یک راهکار تعریفشده و امتحا 
شــهر تهران با نظر دیگر عضو این کمیســیون برای مقابله با آلودگی هوا در دنیاست ،اما در میان
موافق نیست .افشــین حبیبزاده در گفتوگو شهرداری به بهانه نداشتن اعتبار به آن بیتوجه
بــا «جامعه فردا» میگوید قســمتی از آلودگی است و دولت هم وظایف خود را درباره اختصاص
هوای تهران ناشی از خودرو است که این موضوع بودجه به مترو و اتوبوس انجام نمیدهد .آنچه در
«کامال مشخص» است اما بخش قابل توجهی از نهایت میماند آمارهای مغشــوش و گفتههای
آن هم مربوط به موتورسیکلتهاســت .او گفته بدون پشتوانه مطالعاتی از طرف مسئوالنی است
البته اتوبوسها هم نقش دارند اما «عامل اصلی که قرار است مشــکل آلودگی هوا را حل کنند،
موتورسیکلتها» هستند .به گفته او نصب فیلتر مسئوالنی که حتی نمیدانند علت اصلی آلودگی
هم از واجبات اســت که انجام نشده است و باید هوا چیست.

فرماندار اصالحطلب علیه عضو شورای شهر

عضو شورای شهر سبزوار که پیگیر لغو کنسرتها در این شهر بود ،با شکایت فرماندار ویژه این شهرستان در زندان است

جامعه فردا :نزدیک به دو ســال پیش ،در بهمن ماه  ،94محمد
دســتمزدی ،خواننده سبزواری ،توانســت اداره فرهنگ و ارشاد
اســامی شــهر محل تولدش را راضی به امضــای مجوز برپایی
کنسرتش در روزهای هشتم و نهم همان ماه کند .پس از آن ،او باقی
مجوزهای الزم را هم گرفت؛ تبلیغات را آغازید و به گفته خودش،
70درصــد بلیتهایش را فروخت .چند ســاعت مانده به اجرای
نخست اما ،دادســتانی با دالیلی به گفته دستمزدی «نامعلوم»،
مجوز کنســرت او را لغو کرد .پس از آن ،محمد دستمزدی با یک
مجله اینترنتی محلی گفتوگو کرد و از خسارت سنگینی که به او
وارد شدهگفت و از اینکه «کاظمکرامت ،رئیس شورای شهر سبزوار،
به دیدار دادستان رفته تا او را راضی به برگزاری کنسرت کند ،اما
موفق نشده ».او همچنین گفت که «کرامت به دادستان گفته شما
خودتان نیشابوری هستید و همین هفته پیش کنسرت علیرضا
قربانی در شهرتان برگزار شد ،چرا با برگزاری این کنسرت قانونی
درسبزوار مخالفید؟ و سید محمدحسینی ،دادستان سبزوار ،گفته
حوزه کار من سبزوار است و برای اینجا تصمیم میگیرم».
آن مجله اینترنتی ،این گفتوگو را روی حســاب اینستاگرامش
منتشر کرد و مسعود پسندیده ،عضو دیگر شورای شهر سبزوار ،در
کامنتی پای آن نوشت« :امیدوارم این تصمیم و این اتفاق ،سرآغاز
رویکردی نباشــد که در مشــهد در پیش گرفته شده .دادستان
باالترین مرجع تصمیمگیری در شهر است و قانونا صالحیت چنین
تصمیمهایی را دارد .برای حل این نوع مشکالت فقط باید رایزنی
کرد .البته نباید فراموش کنیم که در این مواقع ،نقش فرماندار ،به
عنوان رئیس شورای تأمین ،منحصربهفرد و مؤثر است».
تناسخ

آن کنسرت برگزار نشــد و گفتوگوها پیرامون آن هم در همان
دیدارهای خصوصی و پستهای اینستاگرامی متوقف ماند .اما...
دژاوو! هشت ماه بعد ،پسندیده ،فرماندار و کنسرت ،بار دیگر به هم
رسیدند؛ این بار با لغو کنسرت ساالر عقیلی .عقیلی بنا بود در میانه
تابستان پارسال ،یک شب و در دو سئانس برای سبزواریها بخواند،
اما باز هم دادستان بیهیچ توضیحی یک روز مانده به اجرا ،مجوز
کنسرت را لغو کرد .پس از آن پسندیده با یکی از رسانههای محلی
گفتوگو کرد ،لغو کنسرتها را «کامال جهتدار و عمدی» خواند
و گفت« :فرماندار سبزوار ظاهرا نماینده دولت نیست و در این جور

نفر دوم از سمت راست:مسعود پسندیده ،عضو اصالحطلب شورای شهر سبزوار

نماینده ویژه وزیر بهداشــت در مناطق
زلزلهزده غرب کشور تأکید کردکه هیچ
موردی از مــرگ بر اثر ســرمازدگی یا
خودکشی در مناطق زلزلهزده غرب کشور
مشاهده و ثبت نشده است.
طیب قدیمی گفت :به طور پیوســته از
مناطق زلزلــه زده غرب کشــور بازدید
میکنیم و همکاران بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشــکی کرمانشاه نیز در
این مناطق حضور دارند و خدمات را ارائه
میدهند و تا کنون هیچگزارشی مبنی بر
فوت بر اثر سرمازدگی ثبت نشده است.
در روزهای گذشته یک نماینده مجلس
درگزارشــی از وضعیت مناطق زلزلهزده
کرمانشــاه گفته در ایــن مناطق چهار
نفر به علت ســرمازدگی جان خود را از
دست دادهاند و حداقل ۲۰مورد اقدام به
خودکشی ثبت شده است.
شهاب نادری ،نماینده ثالث باباجانی که
در زلزله اخیر اســتان کرمانشاه آسیب
دید ،همچنین گفته بود کمک به مناطق
زلزلهزده را سیاســی و جناحی کردهاند؛
اما این مسئله برای هیچکس قابل قبول
نیست .فشارها بر مردم بسیار زیاد است
و مردم مناطق روستایی بدون سرپناه در
شرایط بسیار سختی قرار دارند.
قدیمی ،نماینده ویژه وزیر بهداشــت در
مناطقزلزلهزده،ضمنتفکیکدوموضوع
«خودکشی و اقدام به خودکشی» ،اظهار
کرد :در شرایطی که فرد با مشکالت خاص
روحی ،روانی و اجتماعی روبهرو باشــد،
احتمال اقدام به خودکشــی در شرایط
عادی و بحرانی وجود دارد و از نخستین
روزهای وقــوع زلزله  ۴۰تیم ســامت
روان از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بــا حمایت وزارت بهداشــت در مناطق
زلزلهزده حضور یافتند و تاکنون  ۳۲هزار
نفر غربالگری شدند .از  ۳۲هزار نفری که
از نظر سالمت روانی غربالگری شدند۱۵ ،
درصد نیاز به مداخــات و حمایتهای
روانی و اجتماعی داشــتند و چندین نفر
نیز در بیمارستانهای کرمانشاه بستری
شدند ،اما در شهرستان سرپل ذهاب نیز
روانپزشک مستقر است و خدمات خود را
ارائه میدهد.
نماینده ویژه وزیر بهداشــت در مناطق
زلزله زده غرب کشور تأکید کرد :تا کنون
هیچ مورد فوت ناشی از «خودکشی» در
این مناطق مشاهده و ثبت نشده است.
با وجود دفاع نماینده وزارت بهداشت از
عملکرد این وزارتخانه در مناطق زلزله زده
نادری نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد
دولت در این مناطق گفته بود ۸۶ :درصد
این مردم به دولت رأی دادهاند و «جدا از
مسائل مذهبی که در مناطق اهل تسنن
صورت گرفته» کل مردم ایران به مناطق
زلزلهزده کمک کردند «اما دولت در کجا
قرار داشت؟»

انداختن توپ به زمین سازمان و مدیر دیگر دارد.
از سوی دیگر نهادهایی چون شهرداری و شورای
شهر فقط بسنده کردهاند به رفتن مردم به مساجد
و پارکها که حتی مشــخص نیست مکان امن
هستند یا خیر؛ یا مترو را سازه امن میخوانند و
به مردم این امیدواری را میدهند که زمان زلزله،
مترو بسیار امن است ،در حالیکه ایستگاههای
متروی ما یکی از پرخطرترین مکانها در هنگام
وقوع حوادثی چون زلزله هستند .استفاده نابجا
و غیرکارشناسی از انواعو اقسام کامپوزیتهای
فلزی و شیشــهای بــرای تزئیــن ،مانیتورها و
مکانهای تبلیغاتی که بههیچ عنوان امن نبوده
و راهروهای تنگ به نســبت تعداد مردم همگی
نشان از ناامنی این مکان دارد .حتی سنگهای
بهکاررفته در جایجای مترو از دیوار ،ســقف و
زمین بارها بهدلیل شــل بودن از جای خود رها
شده و در جای خود محکم نیستند ،اما مدیریت

متروی شهری این بنا را صرف داشتن استحکام،
امن میداند و حتی نمیداند که اســتحکام بنا،
ربطی به امن بودن آن ندارد.
در ســوی دیگر ماجرا ،شــهروندانی قرار دارند
که هیچ آموزشــی ندیدهاند .هجــوم یکباره به
خیابانها ،مصرف بنزیــن زمانیکه آلودگی هوا
به نهایت خود رسیده اســت ،ترافیک سنگین،
پارک کردن در حاشیه اتوبانها و ...همگی نشان
از نبود فرهنگ اجتماعی در زمان حادثه میدهد
که بهجای حفــظ آرامش و کارهــای کلیدی،
هرجومرج و بیبرنامگی را شاهد هستیم .بهطور
مثال هجوم به پمپبنزینها از آندسته رفتارهای
پرخطر مردمی اســت که میتواند فاجعهآفرین
باشد .فقط تصور اینکه با یک حادثه ،چند خودرو
و چقدر تلفات در مکانی چــون پمپبنزین که
ف طوالنــی خودروها راه فــراری باقی
برای ص 
نمیگذارند -میافتد -کافیست تا بدانیم مردم
چقدر از آموزشهای ضروری دور هستند.
زمان زلزله یا هر حادثــه طبیعی دیگری ،هر دو
ســوی ماجرا وظایفی دارند که نقصان در انجام

این وظایف ســبب خسارات فراوانی خواهد شد.
متولیان و مدیران شــهری باید به مقاومسازی
زیربنای شهر اقدام کنند و شهروندان نیز مراحل
ایمنســازی را صورت دهند و آموزشهای الزم
را ببینند .در حالیکه هر دو ســوی این داستان،
چنین نکرده اند و جالب اســت کــه اتفاقاتی از
این دســت ،تا چند روز داغاند و تا حادثه بعدی
فراموش میشوند .طبیعتا این فراموشکاریها
بهجای تجربهاندوزی و اقدام عملی و علمی سبب
میشــود تا در حادثه بعدی نیز اتفاقات مشابه را
شاهد باشــیم و هر بار ،فضایی پرهرجومرجتر از
قبل را تجربه کنیم .جالب است که مدیران شهری
مســئولیت را گردن دیگری میاندازند ،گویی
هیچکس قرار نیست مسئولیت کاری که بر عهده
دارد را به سرانجامی برساند .از آنطرف سوق دادن
این حوادث به قضا و قدر نیز در نوع خود شاهکار
مینماید .این ماجرا تا جایــی پیش میرود که
شبکه خبر بهجای پخش نظر کارشناسان علمی،
به نظر مدیر هــال احمر درباره زلزله بســنده
میکند و مدیریت این نهــاد برای ما از پسلرزه

و عمق زلزله میگوید ،گویی ایشــان کارشناس
زمینشناسی یا ژئوفیزیک هستند!
از ســوی دیگر مردم نیــز هیچ تالشــی برای
ایمنسازی منازل خود انجام نمیدهند و فرهنگ
عملکرد هنگام شرایط دشــوار را نمیآموزند و
همه چیز را در «فــرار» خالصه میکنند ،حتی
اگر این فرار باعث خسارات بیشتر بهخودشان یا
دیگران شود .به هر ترتیب ،زلزلههای اخیر تهران
نشــان داد که ما هیچ آموزشی ندیدهایم و سعی
در فراگیری آن هم نداریم .از مدیران شهری نیز
نباید توقع عملکردی مناسب داشت که اصال در
تخصصشان نیست و نمیدانند چه باید بکنند.
به هر حال قبول کنیم که کشور ما روی مدار زلزله
قرار دارد و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم تا هر
بار با کوچکترین لرزهای شاهد چنین خسارات
مالی و جانی نباشــیم .همانطور که کشورهای
واجد شــرایطتر از ما ،چون ژاپن ،سالهاست به
این هدف دســت یافته و زندگی شهری در آنجا
کامال بیخطر و امن محسوب میشود .کاش الگو
بگیریم و بیاموزیم.

مواقع قاطعیت کافی و توانایی اجرای سیاستهای دولت متبوع را
ندارد .به جناب برادران پیشنهاد میدهم بیاید به همراه یکدیگر
از سمتهایمان استعفا بدهیم ».او افزود« :من به عنوان نماینده
مردم سبزوار در شورای شهر واقعا خواهان پاسخگویی مسئوالن
هستم و معتقدم اینجا دقیقا همان جایی است که معاون استاندار
و فرماندار ویژه سبزوار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان
باید توضیح بدهند».
پسندیدههمینسخنانرادریکیازجلسههایشورایشهرچهارم
سبزوار هم تکرار کرد .اعضای شــورای شهر مصونیت سیاسی و
قضاییندارند،پس،مدعیالعمومبهسببهمینسخنانو«عمدی
خواندن لغو کنسرتها» ،به جرم «تشویش اذهان عمومی» علیه
پســندیده اقامه دعوی کرد .پسندیده به «جامعه فردا» گفت که
وقتیدرجریانرسیدگیبهپروندهشکایتفرمانداری،احضارشده،
متوجه شده که اداره کل اطالعات خراسان رضوی شاکی دیگر او در
این پرونده است .او گفت« :چون اداره اطالعات یکی از شاکیهای
منبود،هیچوکیلیحاضربهپذیرفتنوکالتمننمیشد.بههمین
خاطر به وزارت اطالعات شکایت کردم و پس از آن ،اداره اطالعات
شکایتش را پس گرفت .اما شکایت دیگر همچنان پابرجا بود ».او
ادامه داد« :در این مدت تنها واسطههایی سراغ من میآمدند و از

من میخواستند که به طور رسمی عذرخواهی کنم».
در جریان این دادرسی و پیش از صادر شدن حکم ،پسندیده ،یک
بار دیگر و در یکی از جلسههای غیرعلنی شورای شهر ،به سکوت
فرماندار در برابر لغو کنسرتها و در عوض ،شکایتش از او ،اعتراض
کرد« :در آن جلسه گفتم که چرا باید فرماندار نه تنها اجازه بدهد
که کنسرتها لغو شوند ،بلکه اجازه دهد منی را که به عنوان عضو
شورای شهر پیگیر این موضوع هستم ،دستبند بزنند و ببرند ».او
در آن جلسه غیرعلنی از همکارانش هم انتقاد کرده بود که چرا در
برابر شکایت فرماندار از او واکنشی نشان نمیدهند؟
انتقاد پسندیده کارگر افتاد و همکارانش واکنش نشان دادند .به
گفته پســندیده ،آنان به فرماندار گفته بودند که پسندیده در آن
جلســه غیرعلنی ،فرماندار را «بیعرضه» خوانده .پس فرماندار
هم شکوائیهای با ســربرگ فرمانداری نوشت و به جرم توهین ،از
پسندیده شکایت کرد .پسندیده جرم جدید را در دادگاه رد کرد و
نپذیرفت؛ اما همکاران اصولگرایش در شورای شهر علیه او شهادت
دادند و او به  100روز حبس محکوم شد؛ اعتراض به حکم هم تنها
40روز از این محکومیت کاست و مدت حبس او را به دو ماه رساند.
پسندیده به «جامعه فردا» گفت« :فرماندار قول داده بود رضایت
بدهد ،اما تا زمان صدور حکم چنین نکرد ».او ادامه داد« :از طرف

دیگر ،هرگونه ضبط جلســات غیرعلنی شورای شهر غیرقانونی
است .اما این اتفاق افتاده بود و صدای مرا ضبط کرده بودند؛ حاال یا
اعضا چنین کرده بودند یا دادستانی و اداره اطالعات چنین ساز و
کاری دارند ».منتخب دوم و رئیس کمیسیون گردشگری شورای
شهر چهارم سبزاوار به جرم «تشویش اذهان عمومی» هم به شش
ماه حبس تعزیری محکوم شد که البته ،اجرایش را برای سه سال
تعلیق کردند .او به سبب همین پرونده ،در انتخابات شورای شهر
پنجم نخست رد صالحیت و سپس ،تنها سه روز مانده به انتخابات
صالحیتش احراز شــد و البته ،به عنوان منتخب ششم به شورای
شهر پنجم هم راه یافت.
رأی باز

با این همه ،او اکنون زندانی است .پسندیده پس از گذراندن یک
هفته از حبســش در بند عمومی ،حاال با نظر دادستانی ،زندانی
بند با ِز زندان سبزوار است؛ صبح از زندان مرخص میشود و شب
خودش را به زندان معرفی میکند .او گفت« :پرسش من این است
که فرمانداری دولتی که رئیســش میگوید پناه میبرم به خدا از
بستن دهان منتقدان ،چرا چنین کرده؟»
کوشــش «جامعه فردا» برای گفتوگو با طرف دیگر این داستان
بینتیجه ماند .طرف شــکایت پسندیده ،احمد برادران ،فرماندار
ویژه شهرستان سبزوار است که در دولت اصالحات معاون فرماندار
و در دولت احمدینژاد ،رئیس شــهرکهای صنعتی بوده .او در
تماس نخســت به «جامعه فردا» گفت که برای ارائه پاســخها و
اســتداللهایش نیاز به زمان دارد و ساعتی دیگر برای گفتوگو
وعده داد .تماسهای مکرر ما در ساعات موعود اما ،همه بیپاسخ
ماندند .با این همه ،به حکم اخالق ،فرصت پاسخگویی برای او نزد
ما محفوظ است.
روشن نیست که آیا پسندیده واقعا آن عبارت را در مورد فرماندار
به کار برده اســت ،یا نه .او در دادگاه این موضــوع را رد کرده ،اما
همکارانش ،گویا با ارائ ه یک فایل صوتی ،علیه او شهادت دادهاند.
اگر چنین باشد ،او امروز نه به سبب انتقاد ،که به جرم توهین زندانی
اســت؛ او حرف خوبش را بد زده و بد انتقاد کرده اســت .او اما در
پرونده دیگر ،تنها به سبب انتقاد و به جرم تشویش اذهان عمومی
محکوم شده است؛ در دولتی که رئیســش به خدا پناه میبرد از
بستن دهان منتقدان.

