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از  گروه جامعه: فضای شورای شهر کرمان 
هفتۀ گذشته تاکنون ملتهب بوده است. اختالفات 
بر سر اختصاص 500 میلیون  اعضا  بین برخی 
تومان از بودجۀ شهرداری کرمان به ستاد غدیر، 

در نشست عمومی هفتۀ گذشته آشکار شد. 
این پیشنهاد که از سوی کمیسیون فرهنگی 
شورا به ریاست عشرت کردستانی به صحن علنی 
آمده بود، با مخالفت جدی فتح اهلل مویدی عضو 
باسابقۀ شورا مواجه شد. انتقاد مویدی این بود که 
می گفت: مشخص نیست این پول به چه کسی 
مشخص  هم  تامینش  منابع  و  می گیرد  تعلق 
اعالم کرد که  نقدهای خود  ادامۀ  او در  نیست. 
شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  فعالیت های 

بیش تر سیاسی است تا فرهنگی.
محمد امینی زاده، یکی از اعضای کمیسیون 
خیلی  که  گفت  مویدی  پاسخ  در  اما  فرهنگی 
انگ  مردمی  جریان  یک  به  می خواهد  وقاحت 
سیاسی بزنیم. بله کار سیاسی ما تقویت جریان 
انقالبی در شهر کرمان است که سال ها با حضور 

شما در شهر اتفاق نیفتاده است.
صف کشی مخالفان و موافقان این پیشنهاد که 
از هفتۀ گذشته تاکنون، با فعالیت در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی ادامه داشته، بخش زیادی از 
وقت شورای عمومی روز دوشنبه را نیز گرفت. 
در این جلسه و پس از آنکه کردستانی با عنوان 
کرد،  مطرح  را  اظهاراتی  همکاران«  به  »تذکر 
چناریان رئیس کمیسیون بودجه پادرمیانی کرده 
و ضمن اینکه همکاران خود را به حفظ انسجام 
این  جای  به  تا  خواست  کرد،  توصیه  وحدت  و 
مسائل، به دغدغه ها و نگرانی های مهم تر شهر از 
جمله عدم تحقق درآمدهای شهرداری بپردازند.

این پادرمیانی چناریان اما از سوی امینی زاده 
و بابایی دو عضو دیگر شورا، نه تنها مورد توجه 
منتقدان  آن ها  تا  شد  اسبابی  بلکه  نگرفت  قرار 
خود را به خدشه دار کردن جایگاه شورا، جّوسازی 

و فرافکنی متهم کنند. 
این اظهارات جنجالی در شورای ششم شهر 
سیاسی  لحاظ  از  آن  اعضای  همۀ  که  کرمان 
همسو هستند لیکن از نظر تجربه و سابقۀ کار 
دارد،  وجود  بین شان  عمیقی  شکاف  شورایی، 
تجربه  چهارم  شورای  که  است  التهاباتی  یادآور 
کرده بود و در حالی عیان شده که شورا هنوز 
انتظارات در شهر پاسخ  از  به بسیاری  نتوانسته 

شایسته ای بدهد. 
 اهمیت این رخدادها در شورا زمانی پررنگ تر 
برگزاری  موعد  دیگر،  هفتۀ  چند  که  می شود 
انتخابات هیات رئیسه شوراست و مشخص نیست 

این صف کشی ها به چه سرانجامی برسد.  
نشست  در  شورا  اعضای  اظهارات  ادامه،  در 

عمومی شورای شهر کرمان را می خوانید.
به گزارش استقامت، عشرت کردستانی رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا دوشنبه 20 
نیاز  اینکه  بیان  با  شورا  علنی  در صحن  تیرماه 
هفتۀ  اتفاقات  بابت  تذکری  و  توضیح  می بینم 
گذشته داشته باشم، گفت که برخالف آنچه که 
ابتدای جلسه گفتند، این مدل  دکتر نادری در 
بزرگترها  از  و  ادبیات روال طبیعی شورا نیست 
از آنچه گفته شده  چنین توقعی نمی رود. بنده 
اذهان  در  می دهم.  تذکر  اعضا  به  و  گالیه مندم 
عمومی سوال ها و توهین هایی ایجاد شده و برخی 
رسانه ها هم که به دنبال توهین و تخریب و ماهی 

گرفتن از آب گل آلود هستند.
اشارۀ کردستانی به اظهاراتی بود که علیرضا 
نادری رئیس شورا در ابتدای جلسه بر زبان آورد: 
»برداشت هایی از مسائل جلسۀ هتفۀ گذشته شد. 
هر  روی  دارد.  وجود  برداشت  و  اختالف سلیقه 
را  اولویتی  باید بحث شود و هرکسی  مسئله ای 
تعیین می کند. بنا نیست همه مثل هم با مسائل 
برخورد کنند و یک سلیقۀ واحد داشته باشند. 
طبیعی  و  شوراست  اعضای  بین  بحث ها  تمام 
است. اشتباه اما این است که کسی حرفی بزند و 

همه چشم و گوش بسته بپذیرند«.
و  افراد  به  جسارتی  »هیچ  افزود:  نادری 
چنین  برخی  اما  نشده  شورا  از  خارج  نهادهای 

تصوری کرده اند و بنده به عنوان مسئول شورا اگر 
آمده عذرخواهی  برای کسی سوءتفاهمی پیش 

می کنم«.

بهمنتهمتهایناروازدهاند
مویدی  فتح اهلل  کردستانی،  اظهارات  پی  در 
خواستم  خیلی  خدا  »از  گشود:  گالیه  به  لب 
چون  ولی  نکنم  صحبتی  و  کنم  سکوت  که 
مطالبی  را خطاب کردند  بنده  خانم کردستانی 
را می گویم. بنده را بعد از اتفاقات هفتۀ گذشته 
هستم.  غدیر  جشن  مخالف  که  کرده اند  متهم 
بنده زمانی مسئول کاروان زائران در مکه بودم، 
کنار مسجدالنبی هتل ما بود و حاج آقا عرب پور 
بزرگ  جشن  زمان،  آن  بودند.  کاروان  روحانی 
غدیر را آنجا برگزار کردیم که باعث شد اذیت مان 

هم بکنند و تمام وسایل ما را جمع کردند«.
او با بیان اینکه ما مخالف جشن غدیر نیستیم، 
اهلل وردی  حاج آقا  ارادتمندان  از  »بنده  افزود: 
ایشان دوست  با  و  )مسئول ستاد غدیر( هستم 
هستیم. به نظر می آید دربارۀ روحانیت وظیفه ای 
که داشتیم را انجام داده ایم و همچنان هم انجام 

می دهیم«.
داد:  ادامه  کردستانی  به  خطاب  مویدی 
باعث شد  آنچه  و  نبردم  کسی  از  اسمی  »بنده 
که مصاحبه کنم این بود که همفکران شما علیه 
بنده جّوی را درست کردند و گفتند که مویدی 

ضد جشن های غدیر است«.
او در پاسخ به این گالیه که چرا گفته شورا 
بی قانونی هایی کرده است، گفت: »نه در این دورۀ 
شورا که در تمام ادوار سوابق من را بررسی کنید 
تزم این است که هرجا احساس کنم خالف قانون 
عمل شده، تذکر می دهم و اگر نتیجه نداد حتی 
از  اداری شکایت می کنم. قبل  به دیوان عدالت 
شفاف سازی  من  کنید  شفاف سازی  شما  اینکه 
از  ترسی  و  هستم  مردم  نمایندۀ  می کرده ام. 

هیچ کس ندارم«.
بنده  به  ناروایی  »تهمت های  افزود:  مویدی 
آقای  هستم.  غدیر  جشن های  ضد  که  زدید 
امینی زاده هم به بنده توهین کرد و سکوت کردم. 
دوره  دیگر 71 ساله می شوم. شش  ماه  دو  من 
عضو شورا بوده ام و رودرواسی با هیچ کسی ندارم؛ 
مخالفت  قانون  خالف  مصوبات  با  اول  دورۀ  از 
کرده ام«. او اضافه کرد: »کاری به هیچ جناحی 
ندارم و با همۀ جناح ها در چارچوب قوانین و خط 
والیت عمل می کنم. دربارۀ مصوبات خالف قانون 
شورا هم تذکر می دهم، اگر عملی نشد، راه قانونی 

را پیگیری می کنم«.

بهکلشورااتهامزدهاند
کمیسیون حقوقی  رئیس  امینی زاده،  محمد 
شورا اما گفت: »خدا را شاکریم که شورای ششم 
بر سر شفافیت ایستاده و همین مسیر را ادامه 
می دهد؛ حتی اگر هزینه سازی بشود و حق مردم 
می دانیم که بدانند منابع از کجا تامین و چگونه 

هزینه می شود«.
وی افزود: »هفتۀ گذشته یکی از اعضا، به کل 
شورا اتهامی وارد کرد و با نشریه ارگانی خودش 
از بی قانونی در شورای شهر خبر داده است. این 
موضوع یا باید ثابت شود یا نشد، عذرخواهی از 

شورا بشود«.
موضوع  دو  گذشته  »هفتۀ  داد:  ادامه  وی 
مطرح شد که هر دو دارای بار مالی داشت. یکی 
پالک گذاری مغازه های بازار و دیگری یک برنامۀ 
دربارۀ  ولی  شد  تصویب  راحت  اولی  فرهنگی. 
دومی این اتفاقات افتاد و این، آیا یک بام و دو 

هوا نیست؟«.

جایگاهشوراراتضعیفنکنید
رئیس کمیسیون  ادامه، حسین چناریان  در 
بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان گفت: 
»اختالف سلیقه پذیرفته شده ولی اینکه بر سر 
انسجام  و  وحدت  از  را  شورا  موضوعات  برخی 
بیندازیم و مسائل اصلی که می تواند برای مردم 

موثر باشد را پیگیری نکنیم، مطلوب نیست«.

وی با بیان اینکه چند نگرانی جدی در شهر 
وجود دارد، افزود: »اگر این قدری وقت صرف این 
موضوعات می شود دنبال رفع ایرادات باشیم، هم 
نگرانی ها کم تر می شود و هم، مسائل جزئی باعث 

نمی شود وحدت شورا به هم بریزد«.
وی ادامه داد: »همۀ اعضا مسلمان و انقالبی 
شورا  جایگاه  و  شان  و  احترام  رعایت  هستند. 
دارد  اتفاقات  برخی  متاسفانه  اما  است  ضروری 

جایگاه شورا را تضعیف می کند«.
در  جدی  »نگرانی های  کرد:  اظهار  چناریان 
می کنیم  نگاه  را  عملکردها  وقتی  و  داریم  شهر 
پروژه های  می بینیم که در بخش های درآمدی، 
صرف  وقت  شورا  باید  رضایت مندی  و  عمرانی 
کند. ضمن اینکه رفاقت و صمیمت و اخالق و 

اصول هم رعایت شود«.
جایگاه شان  دوستان  »همۀ  داد:  ادامه  وی 
محترم و حرف شان پذیرفته و درست است ولی 
از  بسیاری  در  می بینیم  وقتی  می شویم  نگران 
موارد درآمدی عقبیم ولی اینجا دغدغه ای نسبت 
به این موضوع نیست یا پروژه ای عمرانی که یک 
و  نشده  تمام  هنوز  تمام می شد  باید  قبل  سال 
کسی دغدغه ندارد و وقت و انسجام شورا را صرف 
مسائلی می کنیم که رفاقت و انسجام شورا را دارد 

ضعیف می کند«.
وی گفت: »اخالق مهم است. رعایت سن و 
بزرگتری را هم باید داشته باشیم. من خودم را 
نمی گویم اما آقایان مویدی و نادری جایگاه سنی 
و پیشکسوتی دارند. قرار نیست این طور در صحن 
علنی وحدت و صمیمت شورا را زیر سوال ببریم. 

با این اتفاقات، در نهایت چه حاصل می شود؟«.
انسجام  اینکه  از  مجدد  نگرانی  طرح  با  وی 
کرد:  اظهار  تضعیف می شود،  دارد  و شان شورا 
»به عنوان دوست و عضو شورا در کنار دوستان 
جوان تر عضو شورا بوده ایم و هیچ حاشیه سازی 
هم نکردیم. هر زمان دوستان وقت برای بازدید 
گوش  نشسته ام،  کرده ام،  همراهی  می گذارند، 
داده ام؛ اینکه رعایت شده یا نه، گالیه ای نکردم«.

موضوعات  بگذاریم  »نباید  کرد:  بیان  وی 
به  باید  و  کند  ضعیف  را  شورا  جنبی صمیمت 
مسائل مردم توجۀ جدی تری شود. باید بررسی 
و حمایت  کار شورا  در  واقعی  اشکال  که  کنیم 
این   صرف  باید  را  وقت  و  چیست  شهرداری  از 

مسائل بکنیم«. 

بیقانونینکردهایم
محمود بابایی نایب رئیس شورای شهر اما در 
واکنش به این اظهارات چناریان گفت: »خودم و 
دیگران را به رعایت اخالق دعوت می کنم. این 
جّوسازی است که شورا مسائل عمرانی و بودجه 
آقای چناریان  است. خود شما  کنار گذاشته  را 
می دانید که روی بودجه چه قدر وقت گذاشتیم 
و داریم می گذاریم. آقای امینی زاده هنوز پیگیر 
آینده  سال  برای  داریم  االن  از  و  است  عوارض 

کار می کنیم«.
را  نیست که همه چیز  »این طور  افزود:  وی 
و  اتحاد  است.  بی انصافی  این  باشیم.  کرده  رها 

انسجام هم وجود دارد و خودمان متولی حفظ 
آن هستیم. وقتی اتهام رفیق بازی و بی قانونی و 
سیاسی کاری می زنیم چه کسی دارد به جایگاه 

شورا لطمه می زند؟«.
وجود  به  اینجا  از  »مشکل  کرد:  بیان  بابایی 
آمد که دربارۀ ستاد غدیر گفتند  سیاسی بازی و 

رفیق بازی می کنید«. 
بگویید  که  نکنید  فرافکنی  اینکه  بیان  با  او 
ضدغدیر نیستیم، افزود: »یک مرجع رسمی زیر 
نظر نماینده ولی فقیه تشکیل شده را به رسمیت 

نشناختیم و برچسب زدیم«.
حرف ها  »این  کرد:  اضافه  شورا  رئیس  نایب 
که به هم بگوییم بی قانونی کرده ایم،  انسجام را 
به هم می زند. لوایح و طرح هایی که تاکنون شورا 
تعداد  است.  مورد  از 500  بیش  کرده،  تصویب 
برگشتی های مصوبات ما معادل سال آخر شورای 
اکثر  است؟  بوده  بی قانونی  کدام یک  است.  قبل 
تطبیق  هیات  سوی  از  مصوبات  برگشتی های 
درصد  شود،  اگر حذف  که  بوده  سوءتفاهم  هم 

ارجاعات کم تر خواهد بود«.
وی تاکید کرد: »همه نمایندۀ مردم هستیم و 

باید احترام همه حفظ شود«.

بهشوراتوهینشدهاست
بی پاسخ  را  چناریان  اظهارات  نیز  امینی زاده 
نگذاشت و گفت: »این شبهه است که شورا کار 
بودجه  مشکل  اگر  می دهد.  انجام  غیرتخصصی 
رئیس  عنوان  به  چناریان  آقایان  دارد،  وجود 
کمیسیون بودجه باید شورا را حرکت دهد. قرار 
نیست همۀ اعضای شورا همۀ مسائل را پیگیری 
شورا  شانیت  دربارۀ  »کاش  افزود:  وی  کنند«. 
که توهین بی قانونی به آن شده حساسیت پیدا 
می کردید«. امینی زاده ادامه داد: »آقای چناریان، 
آمار تفکیک زمین را از شهرداری شما گرفتید یا 
من؟ آمار کمیسیون ماده صد را هم من پیگیری 
تکلیف  تا  می کنم  پیگیری  دارم  ماه  دو  کردم. 
کار  پایان  و  گرفته اند  پروانه  که  ساختمان هایی 
نگرفته اند مشخص شود. احتماال این ساختمان ها 
اضافه ساخت دارند. در منطقه دو پنج هزار واحد 
از سال 90 تاکنون پروانه گرفتند ولی پایان کار 

نگرفتند و هیچ کسی پیگیری نکرده است«.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا اظهار 
کرد: »شما دارید حاشیه ایجاد می کنید. رسانۀ 
شورا  در  بی قانونی  تیتر  اصناف  انجمن  ارگان 
است؟  اشتباه  تیتر  نگفت  چرا کسی  است.  زده 
نمی شود  است؟  شده  شورا  در  بی قانونی  کدام 
بگوییم چون بزرگ  پرتاب کند و  کسی سنگی 
یا کوچک است، چیزی نگوییم«. او مدعی شد: 

»من دارم از شان شورا حمایت می کنم«.

درکارکمیسیونهادخالتمیشود
مسائل  »دربارۀ  گفت:  چناریان  ادامه،  در 
بودجه و منابع مالی از پیگیری جنابعالی تشکر 
می کنم. ما هم تا االن در انجام وظایف کمیسیون 
یک سری  اعضا  برخی  اما  نکرده ایم  کوتاهی 
که  می کنند  کمیسیون ها  امور  در  دخالت ها 

جایز نیست. اگر شما در برخی موضوعات وارد 
می شوید، مطالبه  گری می کنید قابل تقدیر است 
اما اگر با هماهنگی کمیسیون باشد بهتر پیش 
که  است  این  »همۀ حرفم  افزود:  وی  می رود«. 
اگر زمانی که صرف این مسائل می  کنیم را برای 
چالش ها و دغدغه های شهر بگذاریم اثر بیش تری 
کنیم.  نقد  را  همدیگر  روز  هر  اینکه  تا  دارد 
خود  جای  در  نیست.  هنری  خیلی  نقدکردن 
البته موثر است. ولی خیلی از کارها با رفاقت و 
صمیمت پیش می رود«. او با بیان اینکه اگر این 
اظهاراتم اشتباه است عذرخواهی می کنم، تاکید 
کرد که در کمیسیون بودجه کوتاهی نشده است.

چناریان ادامه داد: »وقتی عملکرد سه ماهۀ 
بودجه را نگاه می کنیم، مشخص است در بیش تر 
ردیف ها 30،40 درصد عقب ماندگی وجود دارد. 
این جوسازی نیست. اینکه پروژه ای که مدت ها 
جوسازی  نمی شود،  تمام  چرا  گذاشتیم  وقت 
نیست«. وی گفت: »نه بیگانه و غریبیم و نه عدم 
همراهی داریم اما اگر در بسیاری از مسائل که 
پیگیری می کنید و جلسه می گذارید نظر ما را 
بخواهید کمک نمی کنیم؟ اگر همین مسائل که 
به آن اشاره کردید، از طریق کمیسیون بودجه 

پیگیری می شد، ما مخالفتی می کردیم؟«. 

امرونهیبهشهرداریدرستنیست
ایرانمنش را  این اظهارات در نهایت، منصور 

هم وارد میدان گفت وگو کرد. 
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
وقتی  می خوریم  »غصه  گفت:  کرمان  شهر 
بسیاری از حرف ها را اینجا می شنویم. الزم است 
صورت  شورا  و  شهرداری  کار  از  آسیب شناسی 
گیرد. تاکید دارم این کار در اولین فرصت انجام 
را  خودمان  هرکدام  ما  »اینکه  افزود:  او  شود«. 
بعضا جای 10 نفر دیگر می بینیم و به شهرداری 
این  بارها  نیست.  خوب  می کنیم  نهی  و  امر 
این کارها حتما خیرخواهانه  را دیده ام.  موضوع 

است ولی راهکارها درست نیست«.
ایرانمنش ادامه داد: »گاهی بحث هایی مطرح 
در  ولی  ندارد  آن خبر  از  که هیچ کس  می شود 
شهرداری مطرح شده است. کارها باید در مسیر 
خود پیش برود وگرنه شهرداری را به هم می ریزد 
کرده  ایجاد  نگرانی  و  تشتت  است.  ریخته  که 
است«. او با بیان اینکه حتما باید برای این مسائل 
فکر کنیم، اظهار کرد: »همه یک هدف داریم و 
می خواهیم شورا و شهرداری موفق باشد. من فکر 
می کنم بی قانونی که اشاره شده، قطعا این مدنظر 
نبوده که آیا چه اتفاقی افتاده است؟ همین که 
مثال آیین نامۀ داخلی شورا به هیات تطبیق نرفته، 

می تواند بی قانونی باشد«.
ایرانمنش تاکید کرد: »باید با طمانینه و بدون 
و  کنیم  کار  )شخصی(  سالیق  گرفتن  نظر  در 
جاهایی نیاز است هم افزایی برای حل مشکالت 
»همۀ  کرد:  اظهار  وی  باشیم«.  داشته  شهر 
گاهی  ولی  است  دلسوزی  سر  از  اظهارنظرات 
احساس می شود که کسی قصد تخریب دیگری 

را دارد. این طور نیست«. 

به دنبال جدال لفظی چند عضو شورا رخ داد؛

یک هفته التهاب در شورای شهر کرمان


