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به  متفقین  توسط  ایران  ِاشغال 
روایت پدر بزرگ

صفحه2

تجهیز اتوبوس های شهری به رک دوچرخه
از روابط عمومی شهرداری، مدیرعامل سازمان مدیریت  به گزارش مردم سیلک و به نقل 
حمل ونقل بار و مسافر با تأکید بر اینکه فعال نصب رک دوچرخه برای یک دستگاه اتوبوس 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: به زودی در اولین مرحله از این طرح، اتوبوس های خطوط 
شهرک  ناجی آباد،  حسن آباد،  فین،  طاهرآباد،  راوند،  چون  مناطقی  و  شهرک ها  پیرامونی، 
از  استفاده  و  جابه جایی  امکان  شهروندان  و  شده  مجهز  دوچرخه  رک  به  و...  بهمن   22

دوچرخه هایشان را در مرکز شهر و مناطق دیگر خواهند داشت.
اشاره  با  متشکره  محمدرضا 
دوچرخه  به  توجه  لزوم   به 
وسایل  از  یکی  عنوان  به 
کرد:  تصریح  شهری  نقلیه 
بر  عالوه  دوچرخه سواری 
آثار و فواید فردی و سالمت 
نقش  شهروندان،  جسمی 
ترافیک،  کاهش  در  مؤثری 
آلودگی هوا  مصرف سوخت، 
نشاط  و  آرامش  افزایش  و 
و  دارد  شهری  زندگی  در 
را  امکان  این  حاضر  طرح 
تا  داد  خواهد  شهروندان  به 
خود  دوچرخه های  با  همراه 
محل  بین  راحت تری  تردد 
کارشان  محل  و  سکونت 

داشته باشند. وی یادآور شد: سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کاشان تأثیر 
این اقدام را مورد بررسی قرار داده و طی ماه های آینده آمار دقیق استقبال شهروندان از این 

طرح را ارائه خواهد داد.

امکان گردشگری شهری با رک دوچرخه اتوبوس ها
محمود ساطع در گفت وگو با برنامه صبح سیلک با بیان وضعیت امروزی خودرو محوری 
شهر کاشان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۸۰ نشست با حضور مسؤوالن شهری، گروه های 
مختلف فرهنگی-اجتماعی و اصناف شهر برای فرهنگ سازی و ترویج دوچرخه سواری برگزار 

شده است.
وی کوچه های گذشته کاشان را محلی ایمن و آرام برای پیاده روی و دوچرخه سواری خواند 
و با اشاره به طرح دو ساله همگرایی برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، یادآور شد: امروزه 
با گسترش فرهنگ خودرومحوری نیاز به فضای سبز و محیط بازی برای کودکان و نوجوانان 
در شهر احساس می شود و از طرف دیگر به خاطر فضای محدود تردد، خط ویژه ای برای 

دوچرخه سواری وجود ندارد.
ساطع ویژگی های شهر انسان محور را بنا به گفته های کتاب »شهر انسانی« برشمرد و تصریح 
کرد: در شهر انسانی، معابر ابتدا برای تردد عابر پیاده اولویت دارد، سپس برای دوچرخه و 

حمل و نقل شهری و حرکت خودروها در آخر قرار می گیرد.
برای  ایمنی  و  مناسب  مکان  را  بانوان  ورزشی-فرهنگی  مجموعه های  پژوهشگر،  این 
مسیرهای  پروژه های  تعریف  با  کرد:  تأکید  و  دانست  بانوان  و  دختران  دوچرخه سواری 
پیاده روی؛ مانند محور میانی بلوار دانش، خانواده های زیادی از این مسیر استقبال می کنند 
تاریخی ما برای پیاده روی و دوچرخه سواری توسعه  و چقدر خوب است خیابان های شهر 
با طراحی مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواری دانش آموزان  پیدا کند. وی تصریح کرد: 
مدارس می توان از حجم باالی ترافیک خودروهای سرویس مدارس کاست و کاری کرد که 

این دانش آموزان مانند نسل های گذشته زندگی را لمس کنند.

و  ریسندگی  کارخانه  تولید  چرخ 
بافندگی کاشان به علت پرداخت نکردن 
هزینه میلیاردی برق، از حرکت ایستاد 

و ۶۰۰ کارگر را خانه نشین کرد.
نقل  به  و  سیلک  مردم  گزارش  به 
حسین  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  از 
ریسندگی  شرکت  مدیرعامل  دیگَبری 
و بافندگی کاشان گفت: از مجموع ۸۰ 
میلیارد ریالی بدهی این کارخانه، سال 
تسویه  آن  ریال  میلیارد   2۰ گذشته 
دیگر  ریال  میلیارد   ۱۰ تعهد  و  شده 

اقتصادی  تنگنا های  دلیل  به  که  دادیم  هم 
در کارخانه های ریسندگی و بافندگی کشور 

توان پرداخت نداشتیم.
مدیر اداره برق شهرستان کاشان هم با اشاره 
بافندگی  و  ریسندگی  شرکت  برق  اینکه  به 
کاشان به دلیل بدهی ۶۰ میلیارد ریالی قطع 
سال   ۸ از  شرکت  بدهی  این  گفت:  شده، 

گذشته تاکنون است و نمایندگان آن متعهد 
شده بودند بدهی های جاری را در موعد مقرر 
پرداخت کرده و بدهی های گذشته را نیز به 
پرداخت  زمین ها  فروش  از  تدریجی  صورت 

کنند.
عرب بیگی افزود: پس از نشست های متعدد 
استانداری  تولید  موانع  رفع  کمیته  در 
شرکت  و  کاشان  فرمانداری  اصفهان، 

کارخانه  مسؤوالن  با  استان  برق  توزیع 
مصوب  کاشان  بافندگی  و  ریسندگی 
شد که این کارخانه بدهی های معوقه را 
پرداخت کند که این امر تاکنون محقق 

نشده است.
کارخانه  مسؤوالن  به  اینکه  بیان  با  وی 
بار ها پیشنهاد تقسیط بدهی داده شده، 
پرداخت  گفت:  اند  نکرده  همکاری  اما 
وصول  با  متناسب  شهرستان  اعتبارات 
بیشتر،  مساعدت  با  و  است  مطالبات 
دچار  رسانی  برق  طرح های  اجرای 
مشکل می شود و نارضایتی شهروندان را به 

همراه دارد.
بدهی  از  شرکت  این  بدهی  می شود  گفته 
استان  شهرستان   ۱۵ صنعتی  کارخانه های 
بیشتر است. در کارخانه ریسندگی وبافندگی 

کاشان ۶۰۰ کارگر مشغول به کار هستند.

به علت بدهی میلیاردی؛
غربت میراث فرهنگی در کاشان و برق کارخانه ریسندگی را قطع کردند

سؤاالتی صریح اما بی جواب .. 
تاریخ  در  آیا  داند  نمی  کسی  راد/  سلطانی  مهدی 
)بناهای  اهمیت  و  ارزش  از  تاکنون  کاشان،  نمازجمعه ی 

تاریخی این شهر( سخنی گفته شده یا خیر. 
تالش برای پیداکردن صوت و تصویر یکی از نشست های 
ادوار شورای اداری شهرستان کاشان با موضوع )ارزشمندی 
میراث تاریخی این شهر( نیز به نظر کاری عبث یا بیهوده 
است. خیال مسببان و اهمال ورزان در سرقت کاشی های 
مناره ی 7۰۰ ساله ی زین الدین، قطع درختان باغ 4۰۰ 
ساله و جهانی فین یا نم کشیدن بام حمام تاریخی این باغ 
یا تجاوز به حریم سیلک با بلندمرتبه سازی نیز تخت تخت 
است که هیچ کس در تاریخ شورای اسالمی شهر کاشان به 

آنها نیمچه اخمی هم نخواهد کرد!
کاشان شهری 7۵۰۰ ساله با معماری و تاریخ و سنت و 
اصالت است اما اگر از مجموع مدیران این شهر که در اهمیت 
استان شدن کاشان چند جمله کلیشه ای را از روی دست 
همدیگر از حفظ دارند، فقط دو سوال درباره قدمت و مالک 
خانه تاریخی بروجردی بپرسید شاید تا ساعت ها فقط به 

گل های قالی خیره شوند!!
در کاشان خبری از )کارگروه یا شورای دائمی میراث فرهنگی 
شهرستان( نیست اما دم عید، تنگ فروردین و کمی مانده 
به تحویل سال از در و دیوار این شهر ستاد و کمیته برای 
کنترل وزش باد بر تارموی مسافر راه می افتد تا مبادا سیلی 

خروشان شود و بادی درختی را ضربه فنی کند!
در حوزه تشکیالت دولتی میراث فرهنگی از اداره ای که 
هنرش فقط حواله کردن پول بلیت سه اثر تاریخی به مرکز 
استان است، نباید درباره شفاف سازی ساخت و ساز مدرن 
کنار یک اثر تاریخی توقع داشت چه اگر غیر از این بود 
مدیریت این اداره باید صاف و پوست کنده پاسخ می داد که :

۱-چرا در طول مدیریت فعلی-بیش از دو سال و نیم گذشته- 
َدرِ نشست های خبری در این اداره تخته شده است؟!

2-آیا سهولت ساخت و ساز کنار بناهای تاریخِی شاخص در 
کاشان، ریشه در ضعف قانون دارد یا خیر؟

3-چرا طرح تفصیلِی تصویب نشده ی کاشان هنوز بین زمین 
و هوا معلق است؟  

4-رییس و کارشناسان فنی اداره میراث فرهنگی کاشان در 
طول یک سال گذشته،در نظارت بر ساخت و ساز مجتمع 

جنب خانه بروجردی کجای داستان بودند؟
۵-شعاع دید بصری بادگیر خانه بروجردی پیش از شروع 
احداث مجتمع تجاری- فرهنگی از خیابان علوی چقدر بود 
و اکنون چقدر است و اعتراضات اخیر منطقی است یا صرفأ 

احساس گرایی بدون مطالعه ؟
۶-صدور مجوز ارتفاع ۵ متر از کوچه مجاور خانه بروجردی 

برای احداث مجتمع، شاهکار کدام اداره در کاشان بود؟ 
7-یونسکو اگر به جهانی شدن خانه تاریخی بروجردی مایل 
باشد، آیا استقرار یک اداره در این خانه ی ارزشمند مّخل این 

رخداد مهم نیست؟

صریح و صمیمی با امام جمعه کاشان؛

مسئول حمایت از   یک 
جریان خاص نیستیم

دیدار و گفت و گو با آیت اله عباسعلی سلیمانی را از آن جهت باید به فال نیک گرفت که اسالف 
ایشان در سمت امام جمعه کاشان، چندان تمایلی به گفت و گوی اختصاصی با رسانه ها نداشتند. 
نشان به آن نشان که در آرشیو رسانه های منطقه، چندان رد و نشانی از پاسخ های نمایندگان 
پیشین ولی فقیه در کاشان به پرسش های اختصاصی یک رسانه نمی توان یافت. اما گویا مصاحبه 
شوندۀ ما چون با رسانه و کارکردهای آن آشناست...                                            صفحه 3

*تولدهای زودهنگام و به عبارتی تقویمی، نه تنها نشانه ی الکچری بودن و فرهنگ باالی آن خانواده نیست، بلکه می توان گفت نشانه 
فقر فرهنگی شان است. در فرهنگ توسعه یافته و سالمت به دلیل یک تاریخ، زندگی بچه و مادر را به خطر نمی اندازند. 

*آنچه از پدیده تولدهای الکچری یا میل به تاریخ رند به ذهنم می رسد این است که ما در پس این پدیده با یک نوع ابتذال یا 
تنزل فرهنگی روبرو هستیم. اتفاقی که البته از منظر پزشکی نیز قابل تأمل است؛

به مناسبت 30 سالگی تصویب قانون کار؛

 

قانون کار را می توان با ارزش ترین دستاورد کارگران طی دهه ها تالش و 
مطالبه گری برای دستیابی به حقوق حداقلی خود دانست. این قانون گرچه 
ایرادات بسیار دارد، اما اگر کامل و بند به بند اجرایی شود، می تواند زندگی 

بهتری برای طبقه کارگر به ارمغان آورد.
29 آبان ماه به رسم همیشه مسئولین حوزه کار و کارگری، تریبونی برای 
خود دست و پا کرده و از عملکرد خود تمجید می کنند. سخنانی که 
برای کارگران هیچ وجه خوشایندی ندارد جزمثال بارز خود گفتن و خود 

خندیدن و خود مرد هنرمند بودن. 
در این زمینه می توان به اظهارات رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی کاشان به 
مناسبت ساگرد تصویب قانون کار اشاره کرد. وی گفته است :»در خصوص 
قانون کار، اصل مهم اجرای صحیح آن است....                             صفحه 3

امنیت شغلی و 
معیشت ،مطالبه 

کارگر از مسئول

خاطرات شهر شلوغ؛

مجادله اتوبوسی بر سر ماسک!

جهان به ساز ُرندهاِی جهان سومی 
نمی رقصد

دادستان کاشان خبر داد:

در نشست خبری فرماندار مطرح شد:شکارچی ابرمتخلف در دام قانون

وجود نگرانی برای کاهش 
مشارکت در انتخابات و راه حل آن اتمام قطعه نخست پروژه زیرگذر 

تا پایان سال

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:

تغییر وضعیت قرمز به نارنجی به 
معنای پایان کرونا نیست

صفحه4
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دانش آموزان کاشانی همیار آتش نشانان می شوند
و  نشانی  آتش  سازمان  و  کاشان  پرورش  و  آموزش  بین  توافقی  مردم سیلک  گزارش  به 
ایمنی  اصول  آموزش  راستای  در  مقرر گردید  و  منعقد  ایمنی شهرداری کاشان  خدمات 
به دانش آموزان، طرح هر دانش آموز یک همیار آتش نشان در سطح شهرستان کاشان 

اجرا می گردد.
بر این اساس، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اعالم آمادگی نموده 
است تا زیرساخت ها و توانمندی های خود را به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان 

در مباحث ایمنی، حوادث و سوانح در تعامل با آموزش و پرورش به کار گیرد.
طبق این توافق، محتوای آموزش های عمومی ایمنی و آتش نشانی جهت مقاطع مختلف 
آموزش  اداره  کارشناسان  هماهنگی  با  نشانی  آتش  سازمان  کارشناسان  توسط  تحصیلی 

پرورش برنامه ریزی و آموزش داده می شود.
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مهدی سلطانی راد/ آذر ماه 99 در حالی به نیمه رسید که پدیده )تولد تقویمِی فرزند در تاریخ خاص( یا تولدهای الکچری در 9 / 9 / 99 با بازتاب های 
عمدتًا منفی در سطح جامعه روبرو شد. موضوعی که عالوه بر بسیاری از افکار عمومی، شماری از کارشناسان حوزه های اجتماعی نیز آن را کنشی سطحی 
در یک جامعه سطحی ارزیابی کردند. به ویژه این که کم نبودند خانواده هایی در سطح جامعه که در شرایط فشار اقتصادی امروز بر بخش زیادی از مردم، 

با هزینه های هنگفت، این روز را برای نوزاد خود، شیرین تر کردند!
پدیده تولدهای تقویمی البته در کاشان نیز نمودهایی داشت، به طوری که بنا به خبر یکی از رسانه های محلی و از قول یک منبع مطلع 35 زایمان برای روز 
9 / 9 / 99 در کاشان دارای نوبت )رزرو( بوده اند. با توجه به فراگیری و بازتاب های نسبتا گسترده ی این موضوع، در این شماره از نگاه دو کارشناس در 
حوزه های مامایی و علوم اجتماعی به بررسی و تحلیل پدیده )تولد تقویمِی فرزند در تاریخ خاص (پرداخته ایم که در قالب دو یادداشت از نظرتان می گذرد.

دستگیری فرد حیوان آزار
الهیار دولتخواه، رئیس اداره محیط زیست گفت: فردی که در 
روز های گذشته با انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی با بستن 
یک قالده سگ به قسمت عقب خودرو و حرکت با سرعت زیاد، 
حیوان آزاری کرده و موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده 

بود شناسایی و دستگیر شد.
...........................

حلقه مفقوده گرانی مرغ
جواد ساداتی نژاد، نماینده مجلس گفت: نهاده های دامی با ارز 
چهار هزار و 2۰۰ تومانی وارد می شود، ولی مرغ به قیمت آزاد 
به دست مصرف کننده می رسد. ارز ترجیحی تخصیص یافته 
برای واردات این نهاده ها به هدف نرسیده و در سبد مردم که 

مصرف کننده نهایی هستند، مشاهده نمی شود.
...........................

دانشگاه علوم پزشکی اول شد
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در بخش دانشگاه های علوم پزشکی مستقل غیرمرکز استان،  با 

۱۰۰ امتیاز رتبه اول را به دست آورد.
...........................

آغاز طرح توسعه فضای سبز
محمد مهدی شریفی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
گفت: طرح توسعه فضای سبز با اعتباری افزون بر ۱۵میلیارد 
ریال آغاز شد. طرح جنگلکاری در شمال استان اصفهان با 
بذرکاری و کاشت درختچه بادام کوهی در ۱4۰۰ هکتار از 
اراضی ملی اطراف شهر کاشان از ا بتدای پاییز امسال آغاز شده 
است. در اجرای این طرح مددجویان زندان شهرستان کاشان 

مشارکت دارند.
...........................

صادرات بیش از 40 هزار تُن کاال
علی مراد نوروزی، مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان 
مستقر در کاشان گفت: آبان امسال بیش از 4۰ هزار تن کاال به 
ارزش 2۶ میلیون دالر از کاشان به 32 کشور جهان صادر شد.

...........................
اجرای طرح جمع آوری فاضالب شهری

محمدرضا اسدی، مدیر آبفای کاشان گفت: طرح جمع آوری 
فاضالب شهری در کاشان با 4۵ درصد پیشرفت و با اعتبارات 
اجراست.  در حال  اسالمی  توسعه  بانک  یوروی  میلیون   73
لوله  این طرح 4۵۰ کیلومتر  برای اجرای  تاکنون  همچنین 
گذاری شده است. البته این طرح در بافت تاریخی و فرهنگی 
کاشان هنوز اجرا نشده است و با فراهم آوردن زیرساخت های 
در  مساله  این  امیدواریم  خصوصی  بخش  مشارکت  و  الزم 

آینده ای نزدیک محقق شود.
...........................

نجات کارگر 62 ساله از زیر آوار 
روح اله فدایی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: با اطالع 
ماموران آتش نشانی از محبوس شدن یک کارگر زیر آوار بر اثر 
ریزش سقف و دیواره قسمتی از یک رنگرزی تیم های امداد و 
نجات ایستگاه شماره 4 آتش نشانی کاشان به محل اعزام شدند 
و پس از برداشت آوار این کارگر ۶2 ساله را زنده از زیر آوار 

بیرون آورده و تحویل مرکز درمانی دادند.
...........................

بازسازی 29 خانه افراد نیازمند و محروم
گفت:  شهرستان  سازندگی  بسیج  مسئول  طاهری،  محسن 
در  نیازمند  های  خانواده  مسکونی  منزل  باب   29 تاکنون 
ریال  میلیارد  چهار  هزینه  با  شهرستان  مختلف  بخش های 

احداث و یا بازسازی شده  است.
...........................

محکومیت 2۷ میلیارد ریالی در اداره تعزیرات
سعید بالنی زاده، رئیس اداره تعزیرات گفت: 7۰۰ فقره پرونده 
با محکومیت جزای نقدی حدود 27 میلیارد ریال در سال 
جاری در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل رسیدگی و 
مختومه شده است. این تعداد پرونده مربوط به تخلفات درج 
نکردن قیمت، حوزه بهداشت و درمان، گران فروشی، کم فروشی 

و تقلب، قاچاق کاال و سایر تخلفات است.
...........................

کشف هروئین از معده دو مسافر 
حسین بساطی، فرمانده انتظامی کاشان گفت: مأموران پلیس 
راه آهن این شهرستان در بازرسی از دو مسافر، با توجه به 
حاالت جسمانی و ظاهری آنان متوجه حمل مواد مخدر از 
طریق بلعیدن شدند. مأموران پس از مراقبت های ویژه، نزدیک 
به یک کیلوگرم هروئین آب بندی شده از معده این دو مسافر 

خارج کردند.
...........................

پرداخت تسهیالت به دانشجویان پیام نور
از 2  بیش  گفت:  نور  پیام  دانشگاه  رئیس  حمیدی،  محمد 
میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال تسهیالت در سال تحصیلی جاری 
به دانشجویان پرداخت شده است. آنها می توانند در طول ترم به 

صورت اقساطی این مبلغ را بازپرداخت کنند.
...........................

همکاری 95 درصد از کسبه و بازاریان
حسین عابدی، مسئول بازرسی اتاق اصناف گفت: 9۵ درصد از 
کسبه و بازاریان در اجرای طرح مقابله با ویروس کرونا با آگاهی 
از شرایط جامعه، شیوه نامه های ستاد کرونا و محدودیت ها را 
رعایت کردند. در اجرای گشت های اتاق اصناف از واحد های 
صنفی، از ابتدای آذر تاکنون ۱2۸ گروه بازرسی از 2۱ هزار 
و ۱۵۰ واحد صنفی بازرسی کرده اند. در این بازرسی ها، ۵4۰ 

تذکر کتبی داده و 77 واحد صنفی متخلف مهر و موم شدند.
...........................

تغییر وضعیت قرمز به نارنجی به معنای پایان کرونا 
نیست

بیان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مروجی،  علیرضا  سید 
معنای  به  نارنجی  به  قرمز  از  منطقه  وضعیت  تغییر  کرد: 
پایان کرونا، برداشتن محدودیت ها و عدم رعایت پروتکل 

های بهداشتی نیست.
است،  و خطرناک  شکننده  بسیار  کنونی  نارنجی  وضعیت 
هرگونه بی تفاوتی و عادی انگاری اوضاع توسط مردم می 

تواند نتایج فاجعه آمیزی در برداشته باشد.

کاشان در نیم نگاه
کاهش ورودی بیمارستان بهشتی

اعمال  با  گفت:  بهداشت  مرکز  رئیس  دهقانی،  مسعود 
محدودیت های کرونایی، ورودی بیمارستان شهید بهشتی 
شرایط  این  در  اصناف  یافت.  کاهش  درصد   3۸ کاشان 
داشته اند،  همکاری  درصد   9۰ باالی  اقتصادی،  سخت 
این  از  آهسته  صورت  به  صنفی  گروه های  از  برخی  اما 

محدودیت ها خارج می شوند.
...........................

آغاز مرمت ایوان مسجد جامع 
مهران سرمدیان، رئیس اداره میراث  فرهنگی با اشاره به 
میراث فرهنگی  دوستداران  نگرانی  و  شده  منتشر  اخبار 
نسبت به وضعیت این بنای تاریخی و سفال و کاشی های 
که تصاویر آن ها در فضا های مختلف منتشر شده، گفت: 
تصاویر قطعات سفال و کاشی منتشر شده، مربوط به خاک 
آوار کف ایوان است و این عملیات مرمتی با دقت و نظارت 

کارشناسان و باستان شناسان این اداره اجرا می شود.
...........................

امدادرسانی آتش نشانان به 212 حادثه
محمد علی پیراسته، مدیر سازمان آتش نشانی گفت: آتش 
به  نشانان در ۵7 مورد آتش سوزی و ۱۵۵ حادثه موفق 
نجات  ۶۱ نفر شدند و  23  مصدوم را تحویل اورژانس 
دادند، اما یک نفر نیز در این حوادث فوت شد. بیشترین 
آمار حریق در این مدت مربوط به منازل مسکونی، فضای 
علل  مهمترین  از  باشد.  می  نقلیه  وسایل  و  شهری  سبز 
در  احتیاطی  بی  برق،  اتصال  داده  رخ  آتش سوزی های 
افروختن آتش و نشت مایعات قابل اشتعال است. در آبان 
شامل  جداگانه  حادثه  مورد   ۱۵۵ به  نشانان  آتش  ماه، 
باز کردن درب  باالبر،  و  آسانسور  بدن،  اعضای  رها سازی 
منزل و خودرو )محبوسی(، تصادف، گرفتن مار و حیوانات 
امدادرسانی  خانگی  و  وحشی  حیوانات  گرفتن  موذی، 

کردند.
...........................

اتمام قطعه نخست پروژه زیرگذر تا پایان سال
از  کیلومتر  کاشان گفت: 2  راد، شهردار  ابریشمی  سعید 
طول مسیر زیرگذر آزادسازی شده است. همچنین اجرای 
تقاطع  از  نخست  قطعه  که  باشد  می  قطعه  دو  در  آن 
فلسطین تا میدان ولی عصر و قطعه دوم هم از این میدان 
شود  می  بینی  پیش  است.  معمار  بلوار  تقاطع  از  بعد  تا 
قطعه نخست این زیرگذر تا پایان امسال به پایان برسد. 
به دلیل ارتباط کامل قطعه نخست با قطعه دوم ، امکان 

بهره برداری قطعه نخست به تنهایی وجود ندارد.
...........................

توقیف وانت نیسان با 2 تُن کابل مسروقه
ماموران  گفت:  کاشان  انتظامی  فرمانده  بساطی،  حسین 
نیسان  وانت  یک  به  قطب،  بلوار  در  زنی  گشت  حین 
مشکوک و آن را متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو 
نفر نیز  2 تُن کابل برق فشار قوی سرقتی کشف و یک 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
...........................

اهداء اعضای یک بیمار مرگ مغزی
محمد حاجی جعفری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
دو  واحدی«  یاد »حسین  زنده  خانواده  موافقت  با  گفت: 
کلیه و کبد وی به بیماران نیازمند اهدا شد. آن مرحوم 
4۸ ساله در بیمارستان شهید بهشتی بستری بود که به 

علت خونریزی عروق داخلی مغز دچار مرگ مغزی شد.
...........................

برداشت بیش از 6 هزار تن نعنا
با  گفت:  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس  مظلومی،  رضا 
برداشت بیش از شش هزار تن نعنا از ۱۶۰ هکتار مزارع 
شهرستان، 9۰ میلیارد ریال عاید کشاورزان کاشانی شده 
است. در حال حاضر ۶۰۰ خانوار در زمینه کاشت برداشت 

و فرآوری نعناع در کاشان اشتغال دارند.
...........................

استقبال کاشانی ها از سامانه اشتغال
 ۱2۵ مجموع  از  گفت:  فرماندار  معاون  خاندایی،  مسعود 
متقاضی ثبت نام شده در سامانه اشتغال بازار کار )سابک( 
به  تولیدی  و  صنعتی  واحد های  در  نفر   ۱22 آبان،  در 
تاکنون 22۱ فرصت شغلی در  آبان  از  کار گرفته شدند. 
واحد های تولیدی و صنعتی این شهرستان شناسایی شده 
اند و آماده به کارگیری و استخدام نیرو در مجموعه خود 

هستند، اما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم.
...........................

رفع تصرف ۷9 هزار متر مربع از اراضی
در  گفت:  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  آراسته،  مجتبی 
در  ملی  اراضی  به  تعرض  مورد   3۸ گذشته،  ماه  چهار 
وسعت  شد.  تصرف  رفع  و  شناسایی  کاشان  شهرستان 
بوده  مربع  متر  بازپس گیری شده حدود 79 هزار  اراضی 

است.
...........................

آزادی 5 زندانی جرائم غیرعمد
کریم اکبری فرمانده سپاه گفت: با مشارکت خیران، 9۰ 
پنج  آزادی  زمینه  و  نقد، جمع آوری  وجه  تومان  میلیون 

زندانی فراهم شد.
...........................

توقیف کامیون حمل درخت در برزک
اینکه برای عامالن  بیان  با  ابوالفضل زارع، شهردار برزک 
گفت:  شود،  می  اعمال  سنگینی  جرائم  درختان  قطع 
هرگونه قطع درختان حتی در باغ ها بدون مجوز قانونی 
می  معرفی  قضایی  دستگاه  به  خاطیان  و  است  ممنوع 

شوند.
...........................

فراخوان کنفرانس بین المللی ریاضی در مدارس 
سنی  رده های  تمام  در  عالقمندان  دبیرخانه،  اعالم  بنابر 
می توانند آثار خود را در قالب مقاله، شعر، داستان کوتاه، 
فیلم کوتاه، نقاشی، عکس، پوستر تا 3۰ دی ماه به پست 
ارسال   markztahghigh@gmail.com الکترونیکی 
همچون  موضوعاتی  با  المللی  بین  کنفرانس  این  کنند. 
و  ورزش  ریاضی،  و  بازی  زندگی،  پود  و  تار  در  ریاضی 
و  معماری  ریاضی،  هنرو  ریاضی،  و  موسیقی  ریاضی، 
ریاضی، تاریخ و ریاضی و... با همکاری آموزش و پرورش 

شهرستان در دانشگاه کاشان برگزار می شود.

کاشان در نیم نگاه

رویداد

ُرندبازاِن پایان قرن!

تولدهای الکچری محصول جامعه سطحی
اسداله بابایی فرد/ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

پدیده ای نظیر میل به تولد در یک روز و تاریخ خاص از مواردی است که از 
منظر جامعه شناختی باید به آن پرداخت و صد البته برخی عوامل اجتماعی نیز 
در بروز آن نقش دارند. این پدیده شاید در ۵ / ۵ / 9۵ و یا ۸ / ۸ / ۸۸ نیز قابل 
مشاهده بود، اما به شخصه معتقدم چنین پدیده ها و رخدادهایی فقط در جامعه 
نیز  از آن در غرب  اگر چه حدود ۱۰۰ سال قبل، گونه هایی  ما رخ می دهد. 
مشاهده شد، اما به موازات توسعه جوامع و بروز و ظهور فضیلت ها و ارزش های 

حقیقی دیگر اثری از این نوع خودشیفتگی ها و خاص پنداری ها یافت نشد.
این  رسد  می  ذهنم  به  رند  تاریخ  به  میل  یا  تولدهای الکچری  پدیده  از  آنچه 
است که ما در پس این پدیده با یک نوع ابتذال یا تنزل فرهنگی روبرو هستیم. 
از موعد  تولد پیش  زیرا  تأمل است؛  قابل  نیز  از منظر پزشکی  البته  اتفاقی که 
طبیعی برای مادر و نوزاد که غالبا با سزارین همراه است، بدون عوارض نیست.

از منظر جامعه شناسی نکته ای که می خواهم پیرامون پدیده عالقه به تاریخ 
تولدهای رند بدان اشاره کنم، نقش عناصری مانند میل به فردگرایی و فردیت 
در افراد است. فردگرایی از محصوالت و پدیده های دنیای مدرن است. دنیای 
همچنان  جامعۀ  متأسفانه  که  دارد  همراه  به  مثبتی  عناصر  و  ها  جاذبه  مدرن 
سنتی ما فقط از الگوهای نازل و سطحی آن نظیر رفتارهای به اصطالح الکچری 

پیروی کرده. 
در دنیای مدرن عوامل هویت ساز جامعه سنتی، نظیر نظام خانواده، پدر و مادر، 
اقوام و نسبت های خویشاوندی از بین می روند و انسان ها به دنبال آنند تا خود 
هویت خویش را شکل بدهند و  به جستجوی راه های هویت سازی برای خویش 

نظیر »میل به دیده شدن« و جذب فالوور می پردازند. 
در گذشته خاطراتی مانند جشن عقد و عروسی یا دورهمی های خاطره انگیز 
با  گاه  و  تا در طول سال  نگهداری می شد  فیلم   و  قالب عکس  خانوادگی در 
مرور آنها در جمع های خانوادگی، شیرینی آن لحظات تکرار شوند اما در عصر 
و  نمایی  و جلوه  تبختر، فخرفروشی  تا  باعث شده  فردیت  پررنگ شدن  جدید، 
دیده شدن به سطحی ترین شکل ممکن توسط افراد از اینستاگرام و فضاهای 

مجازی دیگر سر برآورد.
عالقه به تاریخ رند که نماد آن به دنیا آوردن فرزند در یک تاریخ خاص، آن هم 
بعضا با جشن تولدهای با هزینه بین ۱۰۰ تا 2۰۰ میلیونی، به نوعی از مصادیق 
میل به دیده شدن است که می توان از واگرایی افراطی نیز برای توصیف این 

کنش یاد کرد.
از منظری دیگر و در تشریح برخی رفتارهای نازل مانند میل به تولد در یک روز 
خاص می توان به »نظریه مد و مدگرایی « جامعه شناسی مانند گئورگ زیمل 

آلمانی مراجعه کرد.
فرانسوی  بوردیوی  پیر 
جامعه  یک  عنوان  به  نیز 
»نظریه  مبدع  و  شناس 
می  هایی  انسان  از  تمایز«، 
شدن  دیده  برای  که  گوید 
های  الیه  به  خود  الصاق  و 
مند  عالقه  اجتماعی،  باالی 
خود  دادن  نشان  خاص  به 

هستند. 
قشر  این  که  معنی  بدین 
رسیده  دوران  به  تازه 
میهمانی  غذاخوردن،  در 

مقصد  و  سبک  اتومبیل،  مدل  و  نوع  موسیقی،  نوع  نوشیدنی،  صرف  گرفتن، 
فضاهای  از  و  دارند  نمایی  به خاص  افراطی  ای  عالقه   .. و  معاشرت  نوع  سفر، 
مجازی برای این منظور استفاده می کنند. در همین ارتباط، »نظریه ی مصرف 
آمریکایی  وبلن جامعه شناس  نورشتاین  از سوی  تظاهری  یا مصرف  نمایشی« 
که ناظر به پدیده جلوه نمایی و خاص پنداری افراد است را نیز می توان مورد 

اشاره قرار داد.
به  نگری هایی شبیه عالقه  فرهنگی و سطحی  تنزل  از  نوشتار  این  ابتدای  در 
تولد فرزند در تاریخ خاص در دوره ای از حیات غربیان یاد کردم. در حدود ۸۰ 
اروپا رایج  یا 9۰ سال قبل نوعی مدگرایی و جلوه نمایی سطحی در آمریکا و 
بود، اما توسعه و تغییر افکار باعث گردید تا امروزه این پدیدها در غرب به هیچ 
شکلی یافت نشوند و به نوعی شاهد این نوع کنش های اجتماعی سوء و فاقد 

محتوا و ارزش در جامعه مان باشیم. 
ارتقای آگاهی،  و  نهاد خانواده، مطالعه کتاب  ارزش  صدالبته در جامعه ای که 
رشد اخالق اجتماعی سالم و میل به نوع دوستی و کسب فضیلت های ناب روز 
بروز کم و کم رنگ تر می شوند، ضد ارزش هایی نظیر طالق عاطفی، ازدواج 
خویشاوندان  با  آنان  ارتباط  قطع  و  زوجین  زندگی  شدن  فردگرا  سفید،  های 
نازل جایگزین« می  و  نمایی های سطحی  ما »جلوه  با بحث  مرتبط  و  نزدیک 

شوند.
در جمع بندی این نوشتار، به شکل سوگمندانه باید از دغدغه پدر و مادر امروز 

در قبال فرزندش ابراز نگرانی کنیم. 
تربیت  و  اخالقی  رشد  و  روانی  عاطفی،  نیازهای  برآوردن  به جای  که  والدینی 
درست و صحیح فرزندی که بتواند در فرداها عنصری کارساز برای جامعه باشد 
از زمان تولد، رفتار و شخصیت و سطح فکر او را به نازل ترین و سطحی ترین 

شکل ممکن هدایت می کنند.
سؤال این جاست: آیا امثال »ابن سینا و بیرونی و خوارزمی و دهخدا و حسابی 
و ..« به واسطه رندبودن تاریخ تولد خود شهره شدند یا دستاوردهای چشم گیِر 

علمی و فرهنگی خود؟

زایمان های تقویمی و فقر فرهنگی 
افسانه همتی / مسئول واحد مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

زایمان تقویمی با تعیین یک تاریخ خاص می تواند زودرس و هم با تأخیر همراه 
باشد که هر دو به سالمت مادر و جنین آسیب می زند. زمان تولد به این شکل 
باید تعیین شود که مادر درد زایمانش آغاز شود و این درد نشانه ی تکامل جنین 
و  بدون مداخله  عادی،  زایمان در حالت  این  اوست.  دنیوی  زندگی  برای شروع 
فیزیولوژیک است. این بهترین نوع زایمان است. زایمانی که بدون استفاده از سرم 

فشار و تضمین کننده سالمت مادر و فرزند می باشد.
وقتی قرار باشد برای تولد فرزندمان تاریخ تعیین کنیم، آن موقع دیگر مجبور 
به استفاده از یک سری مداخالت هستیم که به سمت سزارین می رود. زایمان 
زودهنگام با سزارین یعنی مادر درد ندارد و نمی تواند زایمان طبیعی انجام دهد. 
اگر بخواهیم زایمان طبیعی انجام دهیم، مجبویم از سرم فشار استفاده کنیم که 

این مداخالت ممکن است در آخر به سزارین بینجامد.
برای انجام زایمان در یک تاریخ مشخص، دو راهکار وجود دارد. یکی که برایش 
ختم  اگر  که  می شود  مدت  طوالنی  لیبر  زمان  که  کنند  استفاده  فشار  سرم  از 
انجام شود یک تجربه سخت برای مادر به جا می گذارد  به خیر شود و زایمان 

و اگر به پایان تاریخ مورد نظر 
نزدیک شود و زایمان هنوز 
از  گریز  برای  نشده  انجام 
شوند  می  مجبور  رخداد 
سمت  به  را  مادر  زایمان 
سزارین پیش ببرند. سزارین 
عوارضش بسیار مضر است. 
روی  برشی  سزارین  عمل 
شکم و رحم مادر است که 
دستورالعمل  طبق  معموال 
بیفتد  اتفاق  باید  زمانی  ها، 
که خطری مادر و جنین را 

تهدید می کند.
برای  خود  نوبه  به  ایجاد سزارین  و  بیشتر  خونریزی  همچون  عوارضی  مادر 

لخته در بدن مادر به همراه دارد که به خطر مرگ منجر می شود. ممکن است 
حین سزارین چون یک عمل جراحی است به مثانه آسیب برسد. ممکن است باعث 
عفونت و زخم شود. همچنین پس از سزارین دوران نقاهت مادر طوالنی تر می 
شود و مادر زمان بیشتری در بیمارستان بستری است. از نظر هزینه نیز سزارین 

مقرون به صرفه نیست. 
سزارین همچنین عوارضی نیز برای جنین و نوزاد دارد. جسم جنین معموال 4 
هفته آخر بارداری است که تکامل کافی پیدا می کند یعنی بهترین زمان تکامل 
نوزاد 4 هفته آخر بارداری است. در آن 4 هفته آخر، جنین وزن بیشتری پیدا می 
کند. در این مدت، هر هفته 2۰۰ تا 3۰۰ گرم به وزن جنین اضافه می شود. همین 
وزن اضافه باعث می شود که نوزاد هنگام تولد چربی بیشتری زیر پوستش باشد. 
چربی بیشتر باعث می شود تا نوزاد کمتر دچار کاهش دما شود. قند خون نوزاد را 
همان چربی تضمین می کند. تولد زودهنگام جنین باعث می شود تا ریه اش نابالغ 
باشد و این نابالغی ریه، برای جنین و نوزاد مشکل تنفسی ایجاد می کند. سزارین 

بهتر است تا در زمان الزم و ضروری انجام شود.
تولدهای زودهنگام و به عبارتی تقویمی، نه تنها نشانه ی الکچری بودن و فرهنگ 
باالی آن خانواده نیست، بلکه می توان گفت نشانه فقر فرهنگی شان است. در 
فرهنگ توسعه یافته و سالمت به دلیل یک تاریخ، زندگی بچه و مادر را به خطر 
نمی اندازند. حتی تولد دیرهنگام یعنی عبور از 4۱ هفته که بخواهیم نوزاد رأس آن 
تاریخ مقرر متولد شود نیز برای نوزاد مشکل ایجاد می کند. وقتی زایمان دیر انجام 
شود ممکن است نوزاد مدفوع دفع کند. در این حالت دفع مدفوع روی سیستم 

تنفسی نوزاد تاثیر می گذارد و دارای اشکال جدی است.
عالوه بر این ها، تولد دیرهنگام باعث می شود که به ریه نوزاد آسیب برسد و 
به ایست قلبی منجر شود. همه این ها عوارض تولدهای غیرطبیعی و در زمان 
غیرعادی است. بهترین حالت زایمان برای مادر، همان زمان طبیعی است و در 
صورتی که مادر زایمان قبلیش سزارین شده سن مناسب برای انجام سزارین بعدی  
39 هفته است. ولی به دلیل همان تولد به اصطالح الکچری، مادر در هفته 37 
یا 3۸ بارداری سزارین می شود و همان طور که گفته شد عواقبی برای مادر و 

نوزاد دارد.
در زمان شیوع کرونا، بیمارستان ها باید مراقبت کنند تا همه امکانات بخش زایمان 
به تولدهای سزارینی زودهنگام اختصاص نیابد چرا که اگر مادر باردار و مبتال به 

کرونا دارند، اولویت اختصاص امکانات باید با آنها باشد.
در چند مورد عمل سزارین بالمانع است. مواردی مانند زایمان سزارینِی قبلی، 
وجود جفت بر سر راه تولد نوزاد، ابتالی مادر به ایدز و این که به جای سر نوزاد، 
پا یا صورت او نمایش داده شود. این ها دالیلی است که باعث می شود برای مادر 

زایمان سزارینی تجویز شود. 
یک هفته قبل از 9 آذر سال 99 از سوی وزارت بهداشت به معاونت های درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد که به تولدهای روز نهم آذر در بیمارستان ها 
نظارت شود. در کاشان نیز ابالغی با امضای آقای دکتر حاج جعفری- معاون درمان- 
به رؤسای بیمارستان ها ارسال شد تا هم در جریان تولدهای طبیعی و زودرِس 
سزارینی باشند و هم به عنوان مسئول فنی بر کلیه زایمان های این روز نظارت کنند.
همچنین ابالغ برای تعدادی از بازرسین معاونت درمان دانشگاه و گروه تخصصی 
صادر شد. بازرسین در این روز به چند بیمارستان مراجعه و اوضاع آمار مادران 
باردار را رصد و به بررسی نوع زایمان ها پرداختند. هنوز مستندات و بررسی ها 
کامل نشده که تالش می شود به زودی مجموع این بررسی ها کامل و گزارشی 
مستند به معاون درمان رئیس دانشگاه و معاون درمان وزارت بهداشت ارائه شود.

در  آذر  ششم  کاشان  فرماندار  سیلک/  مردم 
در  موجود  مشکالت  گفت:  خبرنگاران  جمع 
مرغ(  و  روغن  )مثل:  اساسی  کاالهای  توزیع 
است  ممکن  بعضا  البته  است.  کشوری  معموال 
این مسأله در شهرستانها حاد شود. برای تعادل 
و  بازرسی می شود و موجودی  انبارها  از  بازار، 

قیمت کاالها مورد نظارت قرار می گیرند.
وضعیت  به  باتوجه  افزود:  مرتضایی  اکبر  علی 
کرونا و تعطیل بودن شهرستان، پیشنهاد داده 
ایم که بانک ها از برگشت زدن چک خودداری 

کنند.

آینده  انتخابات  به  اشاره  کاشان ضمن  فرماندار 
هم بیان کرد: برای موفقیت در این زمینه، باید 
انتخابات را رقابتی و احزاب را فعال کرد. باتوجه 
است  ممکن  گرانی  و  تحریم  و  کرونا  بحث  به 
نگرانی هایی برای مشارکت وجود داشته باشد، 
اقدامات دستگاه ها و  این است که  راه حل  اما 

هرآنچه انجام شده به اطالع مردم برسد. 
واقعاً  دارد  وجود  االن  که  مشکالتی  از  بعضی 
ریشه اش داخلی نیست. بعضی دیگر از مسایل 
اطالع  باید  مردم  کردن  توجیه  و  اقناع  با  هم 

رسانی شود.

در نشست خبری فرماندار مطرح شد:
وجود نگرانی برای کاهش مشارکت در انتخابات و راه حل آن
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خوانندگان فرهیخته
 به علت کمبود و گرانی کاغذ، ممکن است که 

نشریه مردم سیلک از طریق دکه های  روزنامه 
 فروشی به دست شما نرسد.

کوتاه ترین و مطمئن ترین راه تهیه نشریه، 
اشتراک آن می باشد.  با پرداخت مبلغ 15 هزار 

تومان برای اشتراک یکساله و ارسال آدرس 
خود به شماره 091336194۷8 از طریق پیامک 

یا تماس، نشریه ما را  از طریق پست تحویل 
بگیرید. 

031- 55456384

           راجع به مسأله ورزش بانوان، چه دوچرخه 
سواری یا شنا یا اسکی روی آب باشد. 

آنچه مهم است اینکه باید فضا را برای این کار، 
ویژۀ بانوان درنظر بگیرند. ما در محیطی زندگی 
می کنیم که با توجه به ِعرق مذهبی باالی مردم، 

مسوولین باید فضای ویژه بانوان را بسازند.

  مهدی سلطانی راد

جهان به ساز رُندهاِی جهان سومی نمی رقصد

۱-نهم آذِر نود و نُه بی شک برای شماری از 
ایرانی آنقدر شیرین است که تا  خانواده های 
خواهد  غنج  تاریخ  این  برای  دلشان  همیشه 
فرزندشان  شناسنامه  در  نباشد  چه  هر  رفت! 
درج شده که او متولد نُِه نُِه نود و نُه است و چه 

افتخاری از این باالتر ؟!
حتی ثبت احوال برای رفع دل نگرانی! از برخی 
ی  شناسنامه  صدور  امکان  گفت  ها  خانواده 
نیز  ُرند  تاریخ  به  آذر  اول  روز   ۱۵ متولدین 
نیز  ها  دولتی  که  آن  یعنی  این  دارد.  وجود 
به فکر ایجاد بارقه ی امیدافکن و افتخارآمیِز 
برای  الکچری  قولی  به  و  ماندنی  بیاد  تولدی 
این دسته از هموطنان هم بودند. جماعتی که 
شاید ناامید از دست یابی به این افتخار در غم 

و اندوه به سر می بردند!
چه  اگر  زایمان  بخش  پرستار  عده،  این  برای 
به  نُه  و  نود  آذِر  نهم  تاریخ  از  قبل  روز  چند 
بابای نوزاد گفته )تبریک می گم پدر شدید، هر 
دوشون سالمن( اما به لطف مساعدت همدالنه 
ی ثبت احوال در شناسنامه ی قدم نورسیده 
و جلوی عبارت تاریخ تولد نوشته خواهد شد: 

نهم آذِر نود و نُه !
نمی دانم آیا به عنوان مثال در سال های ۶۶ 
و 77 و یا ۸۸ نیز تب سوزان مفتخرشدن به 
تولد در یک روز ُرند نیز در بین بخشی از مردم 
رایج بود یا نه اما می دانم و می دانیم که شاید 
سالها بعد نوزاد امروز وقتی در جمعی با ذوق 
زدگی و آب و تاب از ِرُندی تاریخ تولدش بگوید 
عده ای هستند تا در همان لحظه بگویند :خب 

که چی ؟!!
مادری  آیا  خانواده،  سالمت  تحکیم  بعد  از 
که فی المثل و به طور طبیعی زایمانش بین 
باید تالش  است چرا  آذر  تا ۱۵  روزهای ۱۰ 
بمیرم  من  با  تا  باشد  این  در  نوزاد  پدر  و  او 
و تو بمیری و هزینه به نسبت هنگفت، تولد 
نوزاد در نهم آذِر نود و نُه انجام شود؟! آیا تولد 
پیش از موعد به رشد اعضای بدن نوزاد ضربه 

نمی زند؟
2-در بخشی از روایت زیست اجتماعی مردم 
ژاپن گفته می شود که در اتوبوس های شهری 
مردم یا کتاب می خوانند یا روزنامه. ساختمان 
است.  ژاپن  در  جهان  روزنامه  پرتیراژترین 
پس  که  کشور  این  مردم  برای  آگاهی  کسب 
شده ی  نابود  کشور  آمریکا  اتمی  بمباران  از 
شناخته  واجب  امری  ساختند،  نو  از  را  خود 
می شود. یکی از پنج قدرت جهانی، اگر مردم 
عمق نگر و آگاهی نمی داشت به این عنوان 

نائل نمی شد.
کار و تالش همگانی برای مردم این کشور نوعی 
افتخار است و بدین سان ملتی که فرزانگی را 
در مطالعه، کسب آگاهی و حقیقت و سعی و 
کوشش برای ساختن و آبادانی کشورش بداند، 
نه تنها از سایه تحریم فالن ابرقدرت نمی ترسد 
بلکه از نظر سطح رفاه و معیشت در باالترین 
رتبه های جهانی قرار می گیرد. بی شک در 
شرق دور و در همسایگی ژاپن، وضعیت کره 
جنوبی و ویتنام و مالزی نیز به نسبت همین 

است. 
کره جنوبی اگر غول صنعت الکترونیک دنیا و 
مالزی نیز مقصد گردشگری بالقوه ای در جهان 
یافتگی و  به رشد و توسعه  اعتقاد  می شوند، 
گریز از سطحی نگری و سطحی ماندن عالوه 
بر دولتمردان، در میان مردم این کشور نیز یک 

امر واجب است. 
و  گرایی  مناسک  در  اگر  البته  اعتقاد  این 
بماند،  متوقف  شعار  و  محوری  سمبلیک 
روی  پیش  سومی  جهان  کشوری  سرنوشت 
مردم این بالد است که طی چند دهه هنوز در 
انتخاب یک الگو، مسیر و شیوه درست و درماِن 

اقتصادی و صنعتی مانده اند!
اگر مردم ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و مالزی 
)اروپایی ها را قلم گرفتم چون فضای نوشتار 
خود  جهانی  پیشرفت  و  توسعه  به  بود!(  کم 
همچون  هایی  نگری  سطحی  َدِر  نازند،  می 
فرزندانشان  تولد  تاریخ  ُرندبودن  برای  تالش 
هر  زیرا  اند  کرده  قفله  سه  همیشه  برای  را 
ُرندهاِی جهان  ساز  به  دانند جهان  می  آینه 

سومی نمی رقصد.
3-یک سؤال: آیا مشاهیری در تراز ادیسون و 
همانند  وطنی  فرزانگان  یا  و  نیوتن  و  پاستور 
رازی و امیرکبیر و دکتر حسابی و دکتر محمد 
ُرندبودن  به  شان  شهرت  معیار  و  سند  قریب 

تاریخ تولدشان بود یا چیز دیگر؟

گهگاهیحرف های

مهمترین برنامه و چشم اندازی که برای آیندۀ کاشان 
ترسیم کرده اید، چیست؟

ما  مسؤولیت  و  رسالت  با  باید  ما  برنامۀ  مهمترین  قطعا 
مذهبی  و  فرهنگی  کار  ما  مسؤولیت  باشد.  داشته  تناسب 
است. البته شعاِع این کار، شعاع گسترده ای است که شامل 
همۀ امور منتسب به فرهنگ و مذهب می شود. از جمله: 
پرورش،  و  آموزش  مراکز  ها،  دانشگاه  علمیه،  های  حوزه 
هیئات مذهبی و فعالیت هایی که در جامعه با لعاب و صبغۀ 
دینی باید انجام پذیرد. رسالت ما، کار اقتصادی یا سیاسی 

محض نیست.

چه  تا  اید،  داشته  حضور  کاشان  در  که  مدتی  طی 
آیا  مثال  اید؟  شده  آشنا  شهر  های  جریان  با  اندازه 
برای انتخابات شوراهای اسالمی به شما مراجعه شده 

است؟
مربوط  بلکه  نیست؛  شهر  به  مربوط  تنها  ما  مسؤولیت 
به  راجع  است.  آن  از  جزئی  هم  که شهر  است  منطقه  به 
می  مراجعه  ما  به  قطعا  انتخاباتی  هر  یا  و  شورا  انتخابات 
شود. ولی در حوزۀ مسؤولیت ما نیست که ما بخواهیم در 
این امور دخالت کرده یا حامی یک جریان یا جناح یا گروه 
باشیم. ما به عنوان »منصوب رهبری« و »نمایندۀ آقا« در 
منطقه ایم، باید حالت چتر داشته باشیم تا همگان زیر چتر 
نه  است  جمعه«  »امامت  ما  عنوان  اینکه  ضمن  بگنجند. 
جمعه«  »امامت  عنوان  گروه«.  یا  جماعت  »امامت  عنوان 

همانطور که از نامش بر می آید باید عنواِن فراگیری باشد.

جمعه  امامت  خواستید  می  شما  وقتی   9۷ سال 
بودید  گفته  تحویل دهید،  را  بلوچستان  و  سیستان 
جمعه  ائمۀ  جوانگرایِی  لیسِت  شهید  اولین  »من 

را  کاشان  جمعه  امامت  مسؤولیت  هستم...«. چگونه 
پذیرفتید؟ آیا این عمل، با سخِن دو سال پیش شما 

در تعارض نیست؟
در اواخر سال 9۸ بود. وقتی »رهبر معظم انقالب«، پیشنهاد 
جوانگرایی را داد، ما از قبل دو مرتبه برای جدا شدن از آن 

استان خیز برداشتیم. 
ولی با مخالفت شدید مردم مواجه شدیم. طومارهایی با 3۰ 
به دفتر »آقا«  با طول 4۰ متر تهیه شده و  و  امضاء  هزار 
فرستاده بودند که به هیچ وجه نمی گذاریم ایشان از اینجا 
برود. یک بار تصمیِم »آقا« این بود که ما را از زاهدان به 
بجنورد بفرستد. بعد از رحلت امام جمعه آنجا، ولی مردم 

نگذاشتند. 
یک بار دیگر هم که خودمان تصمیم گرفتیم از آنجا برویم، 
مردم به هیچ وجه تمکین نکردند و حتی به دفتر آمدند و 
گفتند ما کف محوطۀ دفتر و جلوی چرخ هواپیما دراز می 

کشیم و نمی گذاریم تو بروی. 
شیعه و سنی، یک دلبستگی اینجوری نسبت به ما داشتند 
و اجازۀ رفتن به ما نمی دادند. یک فرصت قشنگی بود که 
ما برای امتثاِل فرامین »مقام معظم رهبری« بگوئیم که ما 
»اولین شهید این اندیشه ایم« و از اینجا برویم. و این هم 

بهانۀ خوبی بود که ما توانستیم از آنجا بیرون بیائیم. 
تراشیدیم.  برای دفتر  را  بهانه  اتفاقا همین  اینجا هم  برای 
گفتیم ما پیریم. خندیدند و گفتند شما پیر نیستید. گفتیم 
متولد سال 2۶ هستیم. گفتند بحمدهلل تحرک و توانایی تان 

همه اش جوانانه است و این مسؤولیت را بپذیرید. 
آن وقت، چون دیدیم که فرمان و اطالعت از ولّی امر است، 
پذیرفتیم. حاال نمی دانیم چقدر شکل و شمایل ما به پیرها 

می آید، خیلی خودمان متوجه نمی شویم.

میزان پاسخگویی برخی از مسؤولین کاشان چندان 
نیز  قبلی  هماهنگی  با  که  طوری  به  نیست.  مطلوب 
توصیه  از  کار  کرد.  گفتگو  و  دیدار  آنها  با  توان  نمی 
این  برای  شما  راه حل  است.  گذشته  هم  نصیحت  و 

مسأله چیست؟
باألخص  و  جوان  طیف  -مخصوصا  مردم  عاّمۀ  وظایف  از 
جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی و روحانیون-، مطالبه گری 
از مسؤولین است. این دیگر حالت دستورِی »آقا« برای این 

موضوع است. 
مردم هم وظیفه مندند مطالبه گری کنند. مسؤولین هم 
که  نیست  این  مفهومش  البته  دهند.  پاسخ  مندند  وظیفه 
هرچه مطالبه صورت می گیرد، پاسخ مثبت باشد. ممکن 
نداشته  وجود  ها  زمینه  همۀ  در  مثبت  پاسخگویِی  است 
باشد. اما اینکه مسؤولین بخواهند فرار کنند و گریزان باشند 
و به روحیه مطالبه گری بی توجه باشند، زیبندۀ مسؤولین 
تعریفی  خودش  برای  گری  مطالبه  نیست.  اسالمی  نظام 
دارد. »الیُکلّف اهلل نَفسا إال ُوسعها«. مطالبه باید در حّد ُوسع 
جامعه باشد. ما یک درآمد محدود و هزینه تعریف شده ای 
داریم. روز به روز هم درآمد کمتر و هزینه بیشتر می شود. 
نباشد. مطالبه  با هم منطبق  و هزینه  است درآمد  ممکن 
گری، گاهی به کارهای عمرانی برمی گردد. مثال فالن پروژه 
شروع نشده؛ یا فالن پروژه متوقف شده؛ یا اعتبار برای این 

کار نیست. 
مردم  پرسِش  دِم چک  از  ما  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
فرار کنیم. مردم ما، همه وقت و همه جا با انقالب بوده اند. 
عاقلترین مردم دنیا، مردم ایرانند و دقیقا مشکالت را لمس 
می کنند. اگر گفتمان »فی مابین« به وجود بیاید قطعا این 

پیوند، پیوند زیباتر و محکم تری خواهد بود.

هنری  و  فرهنگی  های  برنامه  مورد  در  شما  دیدگاه 
در  موضوع  این  چیست؟  موسیقی(  و  تئاتر  )مثل 
گذشته، تنش آمیز و چالش برانگیز بوده. مثال مجوز 

داده اند ولی در آستانه اجرا، برنامه لغو شده است.
ارشاد  و  »فرهنگ  بنام  ای  وزارتخانه  یک  در کشورمان  ما 

اسالمی« برای کارهای هنری و فرهنگی داریم. 

از آنچه باید گله مند بود این است که هرکس شب خوابید و 
صبح بیدار شد خودش را متولی این امر بداند و برای ارگانها 
و نهادها و جریان ها و محیط های دانشگاهی و آموزشی و 

شهرداری و فرمانداری تصمیم بگیرد. 
مگر می شود یک مملکتی از فرهنگ و هنر فاصله بگیرد؟ 
باید این ها را داشته باشد. در بحث فرهنگ و هنر، نمایندگی 
»مقام معظم رهبری« برای کنترل این امور وجود دارد و 
یک تیم کارشناس دارند، که مثال فالن موسیقی یا برنامه 
َمجرایش  از  اگر  نیست.  یا خوب  است  نمایشنامه خوب  یا 

صورت گیرد، کار منطقی است.

شهر  در  بانوان  سواری  دوچرخه  مورد  در  نظرتان 
چیست؟

راجع به مسأله ورزش بانوان، -حاال دوچرخه سواری یا شنا 
یا اسکی روی آب باشد- آنچه مهم است اینکه باید فضا را 

برای این کار، ویژۀ بانوان درنظر بگیرند. 
ما در محیطی زندگی می کنیم که با توجه به ِعرق مذهبی 
باالی مردم، مسوولین باید فضای ویژه بانوان را بسازند. مثال 
بانوان یا جاده برای پیاده روی مخصوص  پارک مخصوص 
بانوان باشد. بعضی از شهرها هستند که فضاهایی را ویژۀ 
بگیرد، کار بسیار  این کار صورت  اگر  اند.  قرار داده  بانوان 

با ارزشی است. 
به واسطۀ فراهم کردن شرایط ورزش بانوان، رشد و بالندگی 
و سالمت به وجود خواهد آمد. اما اگر ما این زمینه را فراهم 

نکنیم، قطعا باب گالیه باز خواهد بود. 
اگر دختر جوانی در شهر بخواهد به نوعی حرکت اسکیت 
بازی انجام دهد. اینکه اسکیت بازی کند هیچ بحثی نداریم. 
باید  را  اینها  خودشان.  مخصوص  پارک  در  کجا؟  در  ولی 

مسؤولین تدارک ببینند. 
خدا را شکر، تا حدی شرایط در کشور دارد فراهم می شود. 
محدودیت اینجوری وجود ندارد. آن محدودیتی که هست 

این است که خلط نامحرم و محرم نباید صورت گیرد.

* ادامۀ این گفتگو را در شمارۀ بعد بخوانید.

صریح و صمیمی با امام جمعه کاشان؛

مسئول حمایت از یک جریان خاص نیستیم
علی جاویدپناه/ دیدار و گفت و گو با آیت اله عباسعلی سلیمانی را از آن جهت باید به فال نیک گرفت که اسالف ایشان در سمت امام جمعه کاشان، چندان تمایلی به 
گفت و گوی اختصاصی با رسانه ها نداشتند. نشان به آن نشان که در آرشیو رسانه های منطقه، چندان رد و نشانی از پاسخ های نمایندگان پیشین ولی فقیه در کاشان به 
پرسش های اختصاصی یک رسانه نمی توان یافت. اما گویا مصاحبه شوندۀ ما چون با رسانه و کارکردهای آن آشناست برای وی در تبیین دیدگاه هایش فرقی میان یک 

نشریه با جایگاه خطیب جمعه نیست.
برای این شماره فرصتی یافتیم تا پس از هماهنگی با دفتر آیت اله سلیمانی و ُحسن ظن ایشان، در محدودۀ مالحظات و موضوعات سیاسی- فرهنگی و اجتماعی منطقه 

بزرگ کاشان در قالب چند پرسش، شنوندۀ دیدگاه های امام جمعه باشیم که ماحصل این گفت و شنود را می خوانید.

بنام  ای  وزارتخانه  یک  کشورمان  در  ما         
»فرهنگ و ارشاد اسالمی« برای کارهای هنری و 
فرهنگی داریم. از آنچه باید گله مند بود این است 
که هرکس شب خوابید و صبح بیدار شد خودش 

را متولی این امر بداند.

به گزارش مردم سیلک و به نقل از روابط عمومی دادسرا، 
دادستان کاشان بیان داشت خوشبختانه با رصد اطالعاتی 
بعمل آمده و با تالش مامورین انتظامی کالنتری برزک و 
ای  حرفه  شکارچی  کاشان،  زیست  محیط  اداره  مامورین 
با قرار قانونی عازم زندان  حیات وحش برزک، دستگیر و 

شد.
متهم  این  پرونده  جزئیات  تشریح  در  دهقانی  اله  روح 
این شکارچی  از  انجام شده  تحقیقات  در  که  داشت  بیان 
و  قوچ  بز،  کل،  راس    3۰ شکار  از  مستنداتی  متخلف، 
به  بزغاله  میش وحشی و همچنین زنده گیری یک راس 
دست آمد که ابعاد وسیع تخلفات این شکارچی بی رحم 
را نشان می دهد که به اذعان کارشناسان، این اقدام باعث 
حفاظت  مناطق  زیستگاههای  بهترین  به  رساندن  آسیب 

شده قمصر و برزک گردیده است. 

که  است  آمده  دست  به  تصاویری  کرد:  اشاره  دهقانی 
با وقاحت تمام از شکارهای خود عکس تهیه کرده  متهم 
است. الزم به ذکر است از  این متخلف عالوه بر مستندات 
شکار  گوشت  فروش  و  خرید  بر  دال  شواهدی  مذکور، 
است.  آمده  دست  به  قاچاق  و  مجاز  غیر  های  سالح  و 
دهقانی اظهار داشت: مناطق حفاظت شده قمصر و برزک 
و روستاهای تابعه با وسعت ۶۰ هزا هکتار به عنوان یکی از 
مناطق بسیار مستعد و بسیار ارزشمند برای فعالیت های 
تحقیقاتی و زیست محیطی است که حراست هر چه بیشتر 
مسئولین  افزایی  هم  و  مستلزم همراهی  این مجموعه،  از 

شهرستانی و استانی است که با توجه به محدودیت های 
نیروی انسانی و امکاناتی محیط زیست کاشان، می طلبد 
که سازمان های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست نیز 
در  باال بردن سطح آگاهی های عمومی در زمینه حفاظت 
از محیط زیست طبیعی منطقه وارد میدان شوند تا دیگر 

شاهد وقوع این جرایم نباشیم.
وعده  متخلف،  شکارچیان  به  هشدار  با  کاشان  دادستان 
هیچگونه  متهمان  این  پرونده  به  رسیدگی  در  داد 
اشد  درخواست  و  گرفت  نخواهد  صورت  مماشاتی 

مجازات خواهد شد.

دادستان خبر داد:

شکارچی ابرمتخلف در دام قانون

مهدی وطن خواه برزکی/ قانون کار را می توان با ارزش 
ترین دستاورد کارگران طی دهه ها تالش و مطالبه گری 
قانون  این  دانست.  خود  حداقلی  حقوق  به  دستیابی  برای 
گرچه ایرادات بسیار دارد، اما اگر کامل و بند به بند اجرایی 
شود، می تواند زندگی بهتری برای طبقه کارگر به ارمغان 

آورد.
همیشه  رسم  به  ماه  آبان  و 29  کار  حوزه  مسئولین 

کارگری، تریبونی برای خود دست و پا کرده و از عملکرد 
خود تمجید می کنند. سخنانی که برای کارگران هیچ وجه 
خوشایندی ندارد جزمثال بارز خود گفتن و خود خندیدن و 

خود مرد هنرمند بودن. 
اداره کار و رفاه  این زمینه می توان به اظهارات رئیس  در 
اجتماعی کاشان به مناسبت ساگرد تصویب قانون کار اشاره 
مهم  اصل  کار،  قانون  : »در خصوص  است  گفته  کرد. وی 
اجرای صحیح آن است تا به دور از هرگونه افراط و تفریط 
اعمال و پیاده شود، زیرا هم منافع تولیدکنندگان و شرایط 

معیشتی کارگر تأمین شود.«
در پاسخ به این اظهارات باید گفت: آری، اجرای قانون مهم 
می  کار  قانون  اجرای صحیح  مسئول  کسی  چه  اما  است، 
باشد؟ به افکار عمومی پاسخ دهید چه تعداد ازمراجعین اداره 

کار، با کسب رضایت و نتیجه از این اداره خارج می شوند. 
شما خود را حامی حقوق کارگران و تولیدکنندگان می دانید 
ولی پاسخ دهید در دوران سخت کرونا جنابعالی چه حمایتی 
از کارگران داشته اید؟ جز اندک حقوق بیکاری که سال ها 
آنها  به  منت  با  امروز  اید،  کرده  برداشت  کارگران  از جیب 

پرداخت می کنید.
رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی کاشان، چرا به بهداشت و 
ایام  در  که  کارگری  هستید؟  اهمیت  بی  کارگران  سالمت 
قرنطینه کرونایی ، مجبور به حاضر شدن در محل کار است به 
واسطه ارتباط با همکار بیمارش، مبتال به ویروس کرونا شده 

و مجبور است چند هفته ای را در بیمارستان سپری کند. 
آقای رمضانی، شما در قالب کدام گفتمان از بهبود کسب و 
کار و جهش تولید سخن می گوید، حال آنکه وظیفه شما 
تولید نیست، بلکه صیانت از تولید است. بدانید حرکت به 
سمت جهش تولید و بهبود کسب و کار بدون حمایت موثر از 

نیروی کار امکان پذیر نیست.
 آقای رمضانی، با همه تفاصیل باید بگویم، تصدی گری دولت 
بر امورکار و رفاه اجتماعی، هیچ نفعی برای کارگر نداشته 

جز یک سرکوبگری سیستمی. دولتی ها نه از 
کار و تولید درک درستی دارند و نه از جایگاه 
کارگر در زمینه بهبود کسب و کار. چراکه این 
نوع تصدی گری مهر تاییدی بر زیاده طلبی 

طبقه سرمایه دار بوده است.  
رونق تولید و یا جهش تولید، بدون عادالنه 
که  کارگران  امنیت شغلی  و  دستمزد  شدن 
بارها مورد تاکید رهبری بوده است تحقق نمی 
یابد. لذا اگر قرار باشد اوضاع کسب کار بهبود 
یابد و تولید شتاب گیرد، الزمه آن بازنگری در 
سیاست های اقتصاد و قوانین دست وپاگیر 
دولت است و نه پائین نگه داشتن دستمزد 
کارگران که تنها ۱۰ درصد از هزینه تولید را 

شامل می شود. 
 البته ناگفته نماند، تنزل دادن مطالبات کارگران 
در حد دستمزد و معیشت، اجحاف در حق این 
عزیزان خواهد بود. چرا که خواست اصلی آنها 
اجرای صحیح تمامی دویست و سه ماده قانون 
کار می باشد. که با گذشت 3۰ سال از تصویب،  

هنوز اجرای نشده است.
 الزم است برخی از مواد قانون کار که سالهاست 
کارگران برای اصالح ویا اجرای آن مطالبه گری 

می کنند را خدمت مسئولین بازگو کنم.

امنیت شغلی و قرارداد کار 
امنیت شغلی بزرگترین دغدغه کارگران است. قرارداد موقت 
و سفید امضاء،  باعث به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران 
با زیاده  شده است. به واسطه نبود قرارداد دائم، کارفرمایان 
طلبی شرایط دلخواه خود را به کارگران تحمیل می کنند. ماده 
7 قانون کار یکی از مواد اعتراضی کارگران است، که آنها نسبت 
به ذکر شدن قرار داد موقت در این ماده توسط قانون گذار 
معترض هستند. که انتظار می رود قانون گذار بار دیگر در آن 

تجدید نظر داشته باشد.

حق السعی کارگران 
فاصله طبقاتی طی سال های گذشته ۱7 برابر شده است. 
از ۸ میلیون شده است. اجرای  سبد معیشت خانوار بیش 
نشدن اصل 4۱قانون کار  طی سال های گذشته معیشت و 

جایگاه اقتصادی کارگران را به خطر انداخته است. 
طبق این ماده، مزد کارگران باید سالیانه براساس دو شاخص 
نرخ تورم و سبد معیشت خانوار افزایش یابد، اما طی سی 
سال گذشته، هرگز این دو شاخص در تعیین دستمزد، به 

طور دقیق و همزمان رعایت نشده است. 

کما اینکه در مذاکرات مزدی 99، نرخ تورم رسمی نیز در 
تعیین دستمزد در نظر گرفته نشد و علیرغم اینکه نرخ تورم،  
حدود 42 درصد بود، حداقل مزد کارگران فقط 2۶ درصد 

افزایش یافت. 
حال آنکه افزایش قیمت کاالها با مجوز دولت  بیش از 2۰۰ 
درصد است. این سهل انگاری مسئولین، بار مالی زیادی به 

کارگران تحمیل می کند. 

شرایط کار زنان 
همسر  حقوق  درآمد  تکافوی  عدم  دلیل   به  زنان  امروزه 
برای پاسخ گویی به نیاز های معیشتی اعضای خانواده، به 
ضرورت در کارخانه های ریسندگی و صنعتی مشغول به 
کار می شوند.  متاسفانه شاهد هستیم زنان به دلیل زیاده 
از  کنون  تا  کار،  اداره  کاری  اهمال  و  کارفرمایان  خواهی 
مزایای ماده 7۵ بهره ای نبرده و متحمل صدمات جسمی 

و روحی زیادی شده اند.

قانون کار از اشتغال مولد و اهمیت دانش فنی کارگران 
پای درد و دل تولید کنندگان فرش ماشینی که می نشینیم، 
از نبود کارگران حرفه ای در زمینه تولید فرش و نگهداری 
تجهیزات سخن می گویند و از طرفی کارگران از نبود آموزش 
مناسب در زمینه افزایش تخصص و ارتقاع شغلی گالیه می 
کنند. حال آنکه  طبق ماده ۱۰7 به منظور اشتغال مولد و 
مستمر جویندگان کار و نیز باال بردن دانش فنی کارگران ، 
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به فراهم نمودن امکانات 

آموزشی الزم شده است.

خدمات درمانی رفاهی کارگران 
خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط دولت، کیفیت 
مناسبی نداشته و کارگران مجبور به استفاده ازخدمات آزاد 
می باشند و از سوی دیگر خانواده کارگری به عنوان تنها قشر 
جامعه، از حداقل خدمات تفریحی ارزان قیمت بی نصیب 

است.
در پایان بگویم، کارگران، بخش جدایی ناپذیر تولید هستند. 
توجه به رفاه و کیفیت زندگی آنان یعنی رسیدن به تولید 
مطلوب. به طور مثال در کشور های غربی کارگران با سهم 
4۵ درصدی خود در هزینه تولیدکاال، کیفیت و رونق تولید را 

به این کشورها هدیه داده اند. 

به مناسبت 30 سالگی تصویب قانون کار؛
امنیت شغلی و معیشت مطالبه کارگر از مسئول
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شهر  محالت  کلیه  اخبار  پوشش  منظور  به 
روستاها  ها،  بخش  رخدادهای  همچنین  و 
همه  از  کاشان  فرهنگي  منطقه  شهرهاي  و 
تا  نماید  مي  دعوت  خبرنگاری   به  عالقمندان 
و  اجتماعي  فرهنگي،  وجوه  کلیه  معرفي  ضمن 
اقتصادي محل زندگي خود؛ رویدادها ، مشکالت 
و یا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه 
قالب  در  را  خود  زندگي  محل  در  اجرایي  هاي 
به  یا عکس  و  مقاله   ، مصاحبه   ، گزارش  خبر، 
هفته نامه مردم سیلک ارسال نموده تا خبر و اثر 
ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام 
و مشخصات نگارنده در نشریه به چاپ برسد.            

   تلفن: 55456384     

چکامه...
ای پسرم؛

چیزی را که نمی دانی، نگو
هرکس مالک زبانش نباشد،

پشیمان می شود.
از پندهای لقمان حکیم

به قلم: جیرجیرک/ هن هن کنان از پله های اتوبوس شهری 
باال آمد. با اینکه صندلی خالی وجود داشت، کنار میله وسط 
اتوبوس ایستاد. در قسمت خانم ها ابتدا سکوت و نگاه های 
متحیر و تا حدودی سرزنش آمیز رد و بدل شد، تا باالخره 
یکی از آنها شروع کرد: »خانم جان! چرا ماسک نزده اید؟« 
مسافر ایستاده که انگار برای چندمین بار بود این پرسش توأم 
با اخطار را می شنود مانند بمب، منفجر شد و با لهجه غلیظ 
کاشونی  مردم  این  دست  از  وای  »وای  کرد:  شروع  کاشونی 
آینه  که  نشستند  انگار  دارند؛  کار  آدم،  کار  همه  به  فضول! 
دیگران باشند!« بالفاصله خانم بعدی توی حرفش پرید که: 
»خانوم فضولی یعنی چه؟ ناسالمتی همین دیروز 4۸۰ نفر 
تو کشور تلف شده اند. شما اگر به خودت رحم نمی کنی به 
تاوان تنبلی  باید  آنها چه گناهی کردند که  مردم رحم کن. 

شما را بدهند؟«
تونم!  نمی  یعنی  »نمی خوام!  گفت:  ماسک  بدون  زن  دوباره 
خفه میشم! نمی فهمید!« بعد کمی مالیم تر اما حق به جانب 
ادامه داد: »بابا چیزی را که نمی دانید قضاوت نکنید. البد عذر 

موجهی دارم.« 
یکی از میان جمعیت فریاد زد: »هیچ عذری پذیرفته نیست.« 
این بار زن بدون ماسک با صدای آرام تری که قسمت مردها 
نشنوند، گفت: »بابا من حامله هستم. چرا نمی فهمید؟ نمی 
بینید چه جوری از پله اتوبوس باال آمدم، خوبه که همه تون 

زن هستید.« 
لحن صدایش در جمالت آخر جوری بود که انگار کامال موجه 
است و خواهد توانست دهان همه را ببندد و حتی سرزنش 
کند. بعد از لحظه ای سکوت و نگاه معترضین به یکدیگر خانم 
بود، گفت: »بسیار خب خانم  نگفته  جوانی که هنوز چیزی 
محترم! هرکاری راه دارد. عزیزم! شما که حامله هستید اصال 
چرا اتوبوس؟ از مسافرکش شخصی استفاده کنید، مثال اسنپ 
یا اگر نمی توانید باهاش آنالین شوید همون آژانس قدیمی 
را زنگ بزنید هم سریع تر به کارهاتون می رسید هم کاری 

با کسی ندارید. اصال فضای اینجا )اتوبوس( مناسب حال شما 
نیست. حاال ما هیچی، اگر به خودتون هم رحم نمی کنید به 

اون طفل تو شکمتون رحم کنید.«
اما انگار زن جوان عاصی تر از این حرفها بود و گفت: »خودم 
هم بلدم، شما نمیخواد کار یادم بدید. بعد با لهجه غلیظ انگار 
از  نََفستون  بیاره تکرار کرد. اسنپ! آژانس!  ادای طرف را در 
جای گرم در میاد. هر سرویس۱۰ تومن کرایش میشه.« یکی 

گفت: »ده هزار تومان!«
زن بدون ماسک تکرار کرد: »بله، ۱۰ هزار تومان. خیال می 
کنی نوکر پدرت هستند؟ اینها همه اش تله پول است.« دوباره 
خانم قبلی گفت: »خب خانم! این مبلغ در برابر سالمتی شما 

و بچۀ داخل شکم شما چیزی نیست. 
گفت:  ماسک  بدون  زن  بیایید.«  بیرون  خونه  از  کمتر  اصال 
»میگم که! دست دور به آتیش دارید یا شوهرتون پول پارو می 

کنه یا خودت سر یک کاری میری که دستت توی پول است. 
بیکار است،  اگر شوهرت مثل شوهر پدرسوخته من بود که 
َصّنار  بِره  ...ونش گشاده که  پیدا میشه،  وقتی هم که کاری 
گیر بیاره! اگر خودت زن توی خونه بودی و مرد بیرون، این 

حرف ها را نمی زدی.«
به  دم  و  بود  رسیده  هایش  ایستگاه  آخرین  با  اتوبوس  دیگر 
دم ترمز می کرد. هیچ کس باهاش جر و بحث نمی کرد. اما 
خودش همچنان آهسته غر می زد، نفرین می کرد و به عالم و 
آدم ناسزا می گفت. حاال از آن جماعت معترض و اخطار دهنده 

ماسک، بعضی پیاده شده بودند. 
آنهایی هم که مانده بودند الزامی برای جواب دادن به او در 
دلسوزی  برایش  خود  درون  در  هم  شاید  دیدند.  نمی  خود 
می کردند. اما از این جماعت دلواپسان سالمت، از این همه 
یادآوران پروتکل بهداشتی، یکی بلند نشد تا جایش را به او 

بدهد. 
او  به  هم  کسی  ننشست.  شد،  خالی  صندلی  وقتی  حتی 
یادآوری نکرد تا بنشیند. تا دو ایستگاه مانده به آخر که پیاده 
شد. از طرف آقایان صدایی در تمام اتوبوس خلوت به گوش 
می رسید که می گفت: »شماها که وضعتون اینقدر خرابه بچه 
می خواهید چه کار؟« دیگری می گفت: »تقصیر شوهر بی عار 
و بی غیرتشه!« یکی دیگه گفت: »راستی راستی که هندوانه 

ی کدو پُر تخمه است.« 
سومی که ادعای روشنفکری داشت، می گفت: »اصوال ارتباطی 
میان فقر و جمعیت وجود دارد. کدام آدم ثروتمندی را پربچه 

دیده اید؟! برعکسش بیشتر خانواده های فقیر پرجمعیتند!« 
چهارمی: »ِهی خدا ِهی...! یکی این همه ثروت داره، برای یک 
ناخن بچه ِهی معالجه میکنه، ِهی دعا و ثنا میخونه، آخرش 

هم کلی ثروت را برای دولت وا میذاره و میره.. 
اگه شیطون بذاره و طمع نکنه و اگه عزرائیل فرصت بهش 
بده یک مدرسه  ای چیزی می سازه، آن وقت این آدم ها!! ِهی 

خدا! مّصبتو ُشکر!«

خاطرات شهر شلوغ؛

مجادله اتوبوسی بر سر ماسک!

قحطِی واهی
 

                  * مهشید تجّلیان

خوب و بد یا کم و بیش
همه جا روغن هست

هرچه گویند که نیست،
شک نکن اصاًل ! هست!

هست و پنهان شده است
از »دو دوتای« خرد
چشم واداد و ندید!

دل فغان کرد: چه بد!
همه جا جار زدند
قحطِی واهی را
قلقلک ها دادند

رِگ کین خواهی را
در صِف بی خبری

به چه محدود شدند؟!
امتحان سخت نبود
ز چه مردود شدند؟!
من از آن می ترسم

که تقاّلی زیاد
روغِن مغِز تو را

بدهد پاک به باد!
چو خرد قحط شود،
کاِر ما ساخته است
قهرماِن من و تو

به خودش باخته است!
الغرض هم وطنم!
از ُخِم جهل نچش

چاره در گفتن نیست
روغن از خاک نکش!
ُعمَرکت را »مهشید«

وقِف هر یاوه نکن
روغِن ریخته را

نذِر این تاوه نکن!

شعر  ۶۱ شماره  در  قرائتی/   مسعود 
اعزام  از  پدربزرگ  نشریه  همین 
گفت  بهشهر  به  کاشان  شعربافان  
او از روزی گفت که او و همکارانش 
اولین  اندازی  راه  و  بافت  برای  را 
دست  به  کشور  نساجی  کارخانه 
شاید  که  اتفاقی  بردند  ها؛  آلمانی 
تکمیل  ایران  اشغال  برای  را  متفقین  بهانه ی  از  مقداری 

می کرد. 
از قضا و از بد یا خوب روزگار در این زمان نیز پدربزرگ 
سرباز بود و مهمترین وقایع تلخ این دوران پر آشوب را از 
نزدیک دیده و لمس کرده بود.  او که به قول خودش سرباز 
می گوید:  بوده  مرغی  قلعه  پادگان  در  نادری  یکم  هنگ 
یک روز صبح که در پادگان پخش و هر یک به سر کار 
قبل  روزهای  با  متفاوت  را  رفتیم؛ وضعیت  سازمانی خود 
دیدم. افسران ارشد عصبانی بودند و پچ پچ آنها در گوش 
یکدیگر نمی توانست از نظر سربازی که دم دستشان بود؛ 

مخفی بماند. 
صحبت از خیانت مقاومت اشغال و از این حرف ها بود و 
حتی بعضی از آنان به اعلیحضرت رضاشاه ناسزا می گفتند 
باالخره نزدیک ظهر همه سربازان را جمع و به خط کردند 
فرمانده هنگ روی سومین پله بلیچر ایستاد و سر بسته به 
وضعیت غیرعادی کشور و آنچه در پشت دیوارهای پادگان 
بغض  که  حالی  در  پایان  در  پرداخت.  بود  افتاده  اتفاق 
گلویش را می فشرد؛ از همه حاللیت طلبید هرگز تا این 
حد او را مهربان و محزون ندیده بودم. او گفت همه شما 

به مرخصی می روید. مرخصی که تاریخ بازگشت ندارد.  
رادیو  از  دولت  توسط  و  کند  مان  یاری  خدایا  اینکه  مگر 
اعالم شود. بالفاصله زیر لب گفت البته اگر دولتی در کار 

باشد! 
شما  داد:  ادامه  و  کرد  عادی  را  صدایش  دوباره  فرمانده 
مستقیم به شهر و دیار خود برگردید افسران؛ درجه داران 
و حتی سرجوخه ها درجه ها را از روی لباس خود بردارند 
هیچ گونه مقاومتی قرار نیست در کار باشد به شهر و خانه 

خود بروید و فقط برای کشور دعا کنید. 
خداحافظی  از  پس  فرمانده  کردند.  می  نگاه  هم  به  همه 

پادگان خواهید دید. وقتی  از  بیرون  را  ماجرا  بقیه  گفت: 
نیز  و  حرف هایش  و  فرمانده  صدای  هنوز  زدیم  بیرون 
وضعیت عجیب پادگان در ذهنم چرخ می زد و این باعث 

شده بود همه چیز را با دقت بیشتری تماشا کنم. 
اوضاع شهر عجیب تر از پادگان بود. تانک ها و خودروهای 
با  سربازانی  و  خورد  می  به چشم  ها  چهارراه  سر  روسی 
یونیفرم هایی که متفاوت با ارتش ما بود با ستاره سرخ بر 

روی کاله و خودروهایشان. 
ها  فیلم  و  ها  عکس  در  فقط  زمان  آن  تا  که  چیزهایی 
طور  همین  بودم.   دیده  ایستاده  و  روباز  سینماهای  در 
صدای  ناگهان  بودم  تهران  های  خیابان  محو تماشای  که 
غرش  صدای  بالفاصله  و  لرزاند  را  شهر  مهیب  انفجاری 
بدون  زدند  می  گشت  شهر  آسمان  در  که  هواپیماهایی 

اینکه قصد فرار داشته باشند.  
عجیب تر اینکه آنقدر پایین پرواز می کردند که می توانستی 
ستاره سرخ را زیر  دو بالشان ببینی. ستاره ای شبیه به 
ستاره روی کاله و خودروهای شان.  مردم می گفتند بمبی 
را روی پادگان حشمتیه انداختند. می گفتند شهر سلماس 

را هم سر راه بمباران کرده اند. 
نبود.  بیشتر  اخطار  برای  هم  آن  بمب  یک  اصل  در  اما 
حرف های فرمانده حاال برایم معنا پیدا می کرد: بله! کشور 
قوای  توسط  جنوب  و  شمال  از  هم  آن  بود  شده  اشغال 
متفقین یعنی روسها از شمال و آمریکا و انگلیس از جنوب 

وارد شده بودند.

شما چه کردید؟
نمی  شعربافی  دیگر  آمدم  کاشان  به  کردم  کارها  خیلی 
کردم. در بازار با مردی شریک شدم که دخترش شریک 
زندگیم شد.با هم مغازهای خریدیم. آن دوران هم مانند 
جنگ ایران و عراق که خود شاهد بودی اجناس هر روز 
گران تر می شد. هر چه می خریدی هفته بعد کلی روی 
مخصوص  )جوهر  نیل  بشکه  یک  مثاًل  می رفت.  قیمتش 

رنگرزی پشم و نخ( روی زمین بود.  
حواله آن دست به دست می شد و هر کس مقداری روی 
اصاًل  گاهی  بسا  چه  فروخت.  می  و  گرفت  می  آن  مبلغ 
بشکه نیلی در کار نبود.  فقط یک حواله بدون پشتوانه بود 
که دست به دست می شد. افرادی هم در بازار بودند که به 

کعب االخبار شهرت داشتند. 
به  و  را گرفته  هر روز خبر می آوردند که هیتلر فالن جا 
زودی به ایران می رسد و ما را از شر روس و انگلیس رها 
نازی  آلمان  به  آنقدر  گاهی  اخبار  منادیان  این  می کند. 
حس هواداری داشتند که هیتلر را منجی می دانستند. آنها 
می گفتند او نژادش با اریایی ها یکی است بعضی از این هم 
پا را فراتر نهاده و می گفتند اصل و نسبش ایرانی است و 

نامش حاجی لر بوده که در اروپا هیتلر شده است.

 آنها از کجا خبر می گرفتند؟
آن روزها تازه رادیو آمده بود. معدود افراد ثروتمندی بودند 
که رادیوهای بزرگ چوبی لب طاقچه داشتند. اهالی محل 
صاحب  می نشستند.  اتاق  در  خوانی  روضه  مجلس  مانند 
خانه ثروتمند یا همان ارباب هم با ربدوشامبر روی صندلی 
چوبی رو به حاضرار کنار رادیو می نشست و با تفاخر به 
اخبار گوش میداد. حتی در آن زمان هم رادیو بی بی سی 

یکی از همین ایستگاه ها بود.

 چقدر طول کشید؟
 نمی دانم.  آن قدر که سرمایه ای پیدا کرده بودیم با دختر 

شریکم ازدواج کرده بودم. یعنی همین مادربزرگتان.
)به شوخی از او می پرسم( آیا این هم جزو مفاد و شروط 
اولیه قرارداد شراکت بود؟ یا اینکه در رفت و آمد به خانه 

شریک قابش را دزدیدی؟
به خنده می گوید: نه بیچاره خیلی کم سن و سال بود. 
نبود.  نمونده  دستشون  روی  و  بود  هم  دونه  یک  یکی 
به مفاد کسب و کار کشیده شد..  ناخواسته  یک جورایی 

متاسفانه از این بابت آسیب هایی هم دید.
ناگهان مادر بزرگ از اتاق بغل فریاد میزند:مرا فروختند. هر 
دوتاشون از هم می دزدیدند و من این وسط وجه المعامله 

قرار میگرفتم. 
گوید  می  کودک همسری...  هم  شما  یعنی  گویم:  می 
شیطنت نکن! آن زمان رسم بود. تو به جای فضولی بقیه 

ماجرا را بنویس!
قطعنامه  یافت.  پایان  جنگ  کم  کم  بنویسم:  تا  بگو  پس 
پایان جنگ ایران و عراق را یادت هست. چگونه قیمت ها 
سقوط کرد! چقدر به تو می گفتم نخر! تند نرو! صلح که 

بشود همه چیز بر می گردد. 
اما گوش تو بدهکار نبود همین جور می تاختی انگار که 
همیشه جنگ خواهد بود و صلحی در کار نخواهد بود. من 
همه این چیزها را دیده بودم پایان همه جنگ ها و بحران 

ها مذاکره است و البته صلح.  
به نسبت شدیدتری همه این وقایع در پایان جنگ جهانی 
اتفاق افتاده بود به طوری که چندین نفر ورشکست شدند 
شرایط سختی از لحاظ کسب و کار شده بود میخواستم 
عروس را به خانه بیاورم و زندگی مستقل را شروع کنیم 
که در این میان سربازان هم به پادگان فراخوانده شدند. 
من یکی از آنها بودم. جای ماندن نبود. به خدمت هم نمی 
توانستم بازگردم. این بود که به بهانه سفر به عتبات فراری 
شدم مدت ها در عراق مدتی درمشهد و مدتی در تهران 
خود را گم و گور کردم. برادرم برایم نامه می نوشت که: 
دلواپسی به خود راه نده در اینجا دو امانت داری که بزرگ 

می شود یکی همسرت و دومی سرمایه است.  
میکند  گل  بزرگ  مادر  فمینیستی  رگ  باره  دو  اینجا  در 
و می گوید: می بینی! چگونه زن را در کنار سرمایه می 

گذاشتند؟ 
پدبزرگ می گوید: راستی که چنین نیز شد.

اوضاع که آرام تر شد به شهر و دیار آمدم چنین وانمود 
کردم که در این مدت خدمت سربازی بوده ام. رضا شاه 

رفته بود و پسرش جانشین شده بود.  
انگار نیازی هم به سرباز نداشتند. به قول امروزی ها منع 
تعقیب صادر شد ـ مدتی بعد هم برای برگه خاتمه خدمت 

اقدام کردم.

   ِاشغال ایران توسط متفقین به روایت پدر بزرگ

کاشاِن ما ...
هنر نقاش طبیعت در پاییز زیبای شهربرزک 

از دوربین زهره عظیم پور


