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اتاق های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی خود را سربازان خط مقدم 
اقتصادی مختلف می آیند و  با چهره و دیدگاه های  اقتصاد می دانند. دولت ها 
می روند؛ ولی آن که در میدان عمل باقی می ماند صنعت گران و فعاالن اقتصادی 
هستند. لذا نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی انکارناپذیر است. اگرچه 
به اعتقاد کارشناسان، واگذاری اموری مثل قیمت گذاری در بازارهای حساس 

به بخش خصوصی موفقیت آمیز نبوده است؛ ولی در مقابل درنظر گرفتن نقش 
مشورتی برای این بخش توسط دولت ها باعث بهبود کیفیت تصمیم گیری و 
با محمود توالیی »رئیس  کسب و کار می شود. در این راستا و در گفت وگو 
اتاق بازرگانی کاشان« برآنیم تا از نگاه او به تشریح وضعیت و سیاست گذاری 

اقتصادی کشور و همچنین شهرستان بپردازیم.                         صفحه 2

 صفحه4

برسد به دست  آموزش و پرورش؛

اخراج دانش آموز خاطی، پاک 
کردن صورت مسئله است

 

روایت هایی به بهانۀ زادروز یکی از مفاخر دیار سیلک؛

افسری برای قلعۀ میراث فرهنگی کاشان..
مردم سیلک/ دهمین روز از آذرماه مصادف است با زادروز یکی از 
چهره های کمتر معرفی شدۀ فرهنگی، هنری و میراثی تاریخ کاشان. 
چهره ای آکادمیک و کارشناس در حوزه میراث فرهنگی از تبار خاندان 
هنرمند »افسری کاشانی«. استاد جوانی که پایه گذار رشته معماری 
سنتی در دانشگاه کاشان بود. کاشانی زاده ای با درایت و در عین حال 
متواضع که اوایل دهه 70، سهم و نقشی شایسته در احیای چند اثر 
بود  بی رحم  آن قدر  روزگار  تقدیر  اما  این شهر داشت؛  پرارِج  تاریخی 
تا با خزان تلخ ناِک زندگی اش در 40 سالگی، کاشان و شاید ایران از 
وجود یک سرمایه گران قیمت و کاردان در حوزه معماری، هنر و میراث 

فرهنگی محروم شود.
او کسی نیست جز مرحوم دکتر امیرمسعود افسری. فرزند شادروان 
امیرحسین افسری که استاد طراحی نقشه فرش بود. پدری که مانند 
دو برادرش »محمد و نظام« طالیه داران هنر نقاشی و طراحی نقشه 
فرش در ایران بودند. بی مناسبت ندیدیم تا در محدودۀ زادروز مرحوم 
دکتر امیرمسعود افسری کاشانی، در این شماره از نگاه آقایان حلّی و 
هوشمندی نژاد که برهه ای با آن مرحوم همکار و همقدِم احیای چند 

بنا و اثر تاریخی در کاشان بوده اند، به ایشان بپردازیم. 
باشد که سهمی کوچک در معرفی یکی از مفاخر کمتر یاد شده در 

سطور تاریخ کاشان ایفا کرده باشیم.
استاد اکبر حلی:

بنده مرحوم دکتر امیرمسعود افسری را از سال 75 و زمان تأسیس 
رشته معماری سنتی در دانشگاه کاشان می شناسم. اولین دانشگاهی 
که در ایران با رشته معماری سنتی...                     ادامه در صفحه 3

جنگ آب به حیوانات خانگی
 و پرندگان هم رسید

 صفحه4

به  ورزشی-زیارتی  سفری  در  کاشان  پیش کسوتان  فوتبال  تیم 
مشهد مقدس ضمن بهره مندی از فیض معنوی زیارت مضجع منور 
رضوی، در دو دیدار دوستانه فوتبال موفق به شکست حریفان شد.
در  آذر،  ابتداء عصر شنبه 20  کاشان  فوتبال  پیش کسوتان  تیم 
با  شهر  این  پیش کسوتان  منتخب  برابر  مشهد  تختی  ورزشگاه 
نتیجه پرگل 4 بر 1 به برتری رسید که برای پیروزی کاشانی ها 
سهم مهدی صالح پور 2 گل و محمود و علی زیدآبادی نیز هر کدام 

یک گل بود.
با  مشهد  ابومسلم  پیش کسوتان  تیم  بار  این  نیز،  دوم  بازی  در 
برابر تیم پیش کسوتان  بادامکی  نام آشنا مانند حسین  چهره ای 
فوتبال کاشان به میدان آمد که در این رقابت دوستانه به میزبانی 
دانشگاه فردوسی مشهد، کاشانی ها موفق شدند 2  زمین چمن 
بر 1 حریف خود را مغلوب کنند. مهدی صالح پور در این بازی 
نیز مانند دیدار قبلی، 2 بار توپ را از دروازه حریف عبور داد و 
بادامکی »کاپیتان پیش کسوتان ابومسلم« نیز تنها گل میزبان را 

به ثمر رساند.
فوتبال  هیئت  »رئیس  اصولی  احسان  دکتر  حضور  و  خیرمقدم 
فوتبال  به همراه حیدری »دبیر هیئت  استان خراسان رضوی« 
شهر مشهد« در بازی دوم که به رسم میهمان نوازی انجام شد، 
ورزشی-زیارتی  سفر  ارزشمند  و  بیادماندنی  حاشیه ای  نکات  از 
تیم فوتبال پیش کسوتان کاشان به مشهد مقدس بود تا در ادوار 
آتی و با سفر احتمالی موسپیداِن فوتبال دیار خاوران به زادبوم 
کمال الملک و سهراب، این خاطرات از جانب کاشانی ها پاسخی 

نیکو داده شود.
فوتبال کاشان: حسین آشنا، مهدی صانع نژاد،  تیم پیشکسوتان 
حمید صالح، محسن فخاریان، اصغر سلیم، رضا زیدآبادی، حمید 
سیرم،  علی  صالح پور،  مهدی  نوری،  مهدی  )کاپیتان(،  رنجبر 

بنایی،  رضا  زیدآبادی،  علی 
حبیب  زیدآبادی،  محمود 
صدف ساز،  مهدی  شعبان، 
محمد  رنجبر،  محمدحسین 
شیخ زاده،  محمد  فرزام، 
احمد رزاقی، حسین ذاکری، 
احمد  حقیقت،  روح اهلل 
ترشیز،  مجتبی  امیری، 
سرپرست:  ارشدی/  افشین 
علی رضاسیاح، سرمربی: حاج 
حمید رنجبر، مربیان: محمود 
روابط  سیاح،  علی  و  ملکی 
عمومی و امور اجرایی: محمد 
رهبری. همچنین تنی چند از 

رهبری،  مرتضی  مهندس  کاشان همچون:  فوتبال  پیش کسوتان 
رضا چراغی، حسن زاهدی، قاسم نجارباشی، جواد نجارزاده، علی 
حجت نژاد، محمود آزاد، اکبر عظیمی و گوینده میادین ورزشی 

حسن بیشه ای در این سفر ورزشی-زیارتی حضور داشتند.

رویش گل های محبت و معنویت در سفری ورزشی-زیارتی؛
دو پیروزی برای پیش کسوتان فوتبال کاشان در مشهد

 صفحه4

روایت؛

رمزگشایی از خطوط میخی
 در ایران 

 صفحه3

حرف های گهگاهی؛

تغییر فوتبالی با جابجایی 
پرمشغله ها !

 صفحه2

وکراسی اداری و کاغذبازی،  بر
معضالت بزرگ صنعت و کارآفرینی

مدیریت: مهندس فرجی

 دعوت به همکاری 

هفتـه نـامه » مـردم سیـلك «
همچنین  و  شهر  محالت  كلیه  اخبار  پوشش  منظور  به 
رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي 
كاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری  دعوت مي نماید 
تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
محل زندگي خود؛ رویدادها ، مشكالت و یا نقاط ضعف 
محل  در  اجرایي  هاي  دستگاه  رساني  خدمات  قوت  و 
زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و 
یا عكس به هفته نامه مردم سیلك ارسال نموده تا خبر 
و اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و 

مشخصات نگارنده در نشریه به چاپ برسد.

تلفن و فكس: 55466832
 mardomesialk@gmail.com 
www.mardom-sialk.ir

در گفت وگو با رئیس اتاق بازرگانی كاشان؛

حکایت جذاب یك خانه، 
از محمدحسن خان رخت دار تا ...

 صفحه4

تحصیل کرده هاِی بیکار، 
دست به دامان شورای شهر!
سالیانی است که همگی با تراژدی جوانان تحصیل کردۀ بیکار آشناییم. 
حکایتی تلخ که گویی پایانی هم ندارد و کماکان نیز به شدت مفهوم 

ذبح شایسته ساالری را در ذهن تداعی می کند.
کاشان  در  فقط  نه  که  نخبه  و  جوان  فارغ التحصیالن  بیکاری  داستان 
بلکه در سرتاسر کشور، گاه باعث می شود تا آنان به مشاغلی دون شأن 
خود روی آورند یا در اندیشه مهاجرت باشند، هیوالیی است که بسیاری 
با زیرکی!  اما عجیب است که گاه  را می دانیم؛  بر آن  از ما چارۀ غلبه 
ملک،  این  در  روزی  اگر  بی گمان  می کنیم.  اکتفا  معضل  بیان  به  تنها 

شایسته ساالری از حالت شعار خارج و رنگ و... 

درمنزلت امامزاده آقا علی عباس؛

کویرکرامات

دعانویس کالهبردار به 
دام افتاد

 صفحه3

 صفحه2
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راه یابی دو فیلم کوتاه از کاشان به جشنواره 

جهانی بنگالدش
بخش  در  برزکی  مهدی  کارگردانی  به  »عزیز«  کوتاه  فیلم 
به  »ناهید«  کوتاه  فیلم  و  مستقل«  و  کوتاه  »فیلم های 
معناگر«  »فیلم های  بخش  در  علیزاده  صمد  کارگردانی 
جهانی  جشنواره  بیستمین  می پردازند.  رقابت  به  جشنواره 
فیلم »داکا« بنگالدش با موضوع »فیلم بهتر، مخاطب بهتر 
و جامعه بهتر«، 25 دی تا 3 بهمن 1400 با حمایت انجمن 

فیلم رنگین کمان برگزار می شود.
..............................

جلوگیری از فعالیت واحد دندانپزشکی
 بدون مجوز

رضا کردی، رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی 
گفت: در پی گزارش مردمی و با هماهنگی معاون دادستان، 
از فعالیت یک واحد دندانپزشکی در ساختمان مسکونی واقع 

در خیابان امیرکبیر جلوگیری شد.
..............................

دعانویس کالهبردار به دام افتاد
حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: در پی شکایت 
تعدادی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری زن جوانی، به بهانه 
رمالی و دعانویسی و کالهبرداری 550 میلیون ریال از شاکیان 
در چند مرحله، موضوع در دستور ماموران انتظامی قرار گرفت. 
کارآگاهان پلیس این متهم را شناسایی و در منزل مسکونی اش 
عنوان  با  اینستاگرامی  ایجاد صفحه  با  متهم  کردند.  دستگیر 
فال گیری و دعانویسی،  پس از جلب اعتماد شاکیان از سادگی 
آنان سوء استفاده و با وعده های دروغین،  در چند مرحله مبالغ 

فراوانی از آنان دریافت می کرد.
..............................

برابری استفاده از منابع کشور برای فقرا و 
ثروتمندان

مجلس  رئیسه  هیات  عضو  دلیگانی،  حاجی  حسین علی 
کاشان  صفاری  مسجد  شهدای  یادواره  در  اسالمی  شورای 
گفت: تصمیم گرفته شد تا منابع موجود در کشور، نادرست 
اول(  نیز )دهک  فقیر و طبقه سه  افراد  یعنی  نشود؛  توزیع 

هم اندازه فرد ثروتمند از امکانات کشور استفاده کنند.
..............................

کشف محموله 308 کیلویی تریاک
مأموران  انتظامی شهرستان گفت:  فرمانده  بساطی،  حسین 
تردد  از  اطالعاتی  اقدامات  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
سوداگر مرگ در محور کاشان-قم مطلع و وارد عمل شدند. 
راننده سمند به محض مشاهده مأموران، خودرو را آتش زد 
از مهار کردن  و در تاریکی شب متواری شد. ماموران پس 
آتش، 30۸ کیلو تریاک از این خودرو کشف کردند. هویت 

راننده شناسایی شده و به زودی دستگیر می شود.
..............................

پرداخت 28 میلیارد تسهیالت به مددجویان 
بهزیستی

برای  گفت:  کاشان  بهزیستی  اداره  رئیس  متقی نژاد،  ام البنین 
ابتدای  از  اشتغال  ایجاد  و  بهزیستی  توانمندسازی مددجویان 
امسال تاکنون 2۸ میلیارد ریال تسهیالت به مددجویان پرداخت 
شده است. ارائه این تسهیالت زمینه ساز اشتغال 52 نفر می باشد 
که با پرداخت تسهیالت و حمایت از کسب و کار مددجویان 

بهزیستی در کاشان مسیر درآمد زایی آنان هموار شده است.
..............................

تولید زعفران توسط بانوی کارآفرین کاشانی
در  بار  اولین  برای  گفت:  کاشانی  کارآفرین  شبانی،  آسیه 
روستای بُرز آباد زعفران کشت و برای عیارسنجی، زعفران 
تولیدی را به دانشگاه سوربن فرانسه ارسال کردم و پس از 
دیگر  به  نسبت  زعفران  این  کیفیت  شد  مشخص  آزمایش 

زعفران های تولیدی در قائنات مشهد نیز باالتر است.
..............................

نیاز محور برزک-کاشان به هزار تُن قیر
مجتبی آراسته، رئیس اداره راه و شهرسازی کاشان درجلسه 
شورای اداری شهرستان با بیان اینکه مردم برزک کاشان برای 
در دو بانده شدن محور مواصالتی 40 سال در انتظار هستند، 
گفت: مقرر شد 200 تن قیر ویژه این محور با پیگیری های 
استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  و همکاری  صورت گرفته 
اصفهان به این محور اختصاص پیدا کند و این در حالی است 

که کل محور هزار تن قیر نیاز دارد.
..............................

رونمایی از کتاب »مثل شازده کوچولو«
در آئینی از کتاب مثل شازده کوچولو در کانون الزهرا کاشان 
رونمایی شد. در این کتاب جواد بارفروش دانش آموز مبتال 
به اوتیسم از مدرسه باغچه بان مجموعه نقاشی ها و خاطرات 
را  کتاب  این  است.  کرده  آوری  را جمع  نوشته های خود  و 
کرده  منتشر  و  چاپ  نسخه  هزار  در  تماشا  سوره  انتشارات 
انتشار این  است. بیش از 120 میلیون ریال هزینه چاپ و 
نیک اندیش حاج جواد شبانی و شورای شهر  را خیر  کتاب 

کاشان، پرداخت کرده اند.
..............................

هشت فوتی در محور کاشان به قم
در  قم،  به  کاشان  راه  آزاد  در  اتوبوس  تصادف یک دستگاه 
گزارش  به  گذاشت.  جای  بر  فوتی   ۸ راوند،  پل  محدوده 
خبرگزاری صدا و سیما؛ در تصادف اتوبوسی که از دهدشِت 
با  بود  حرکت  در  تهران  سمت  به  احمد  بویر  و  کهکیلویه 
کشنده تریلی هشت نفر از هموطنانمان جان خود را از دست 
دادند. علت حادثه انحراف به چپ کامیون کشنده ناشی از 
خستگی و خواب آلودگی اعالم شده است. دو آمبوالنس و دو 
خودرو نجات 1۶ مصدوم این تصادف دلخراش این حادثه را 
به بیمارستان  منتقل کردند. این حادثه در کیلومتر 10 محور 

کاشان به قم، در محدوده پل راوند رخ داده است.

کاشان در نیم نگاه

صدور پروانه فعالیت ۷ رسانه جدید در کاشان
میثم نمکی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
سامانه  در  رسانه های جدید  بررسی  و  ثبت  مراحل  طی 
جدید،  رسانه   7 فعالیت  پروانه  کشور،  رسانه های  جامع 
شامل: پایگاه خبری اهل علم به مدیر مسئولی محمدعلی 
خرمی، پایگاه خبری این روزها به مدیر مسئولی محمد 
مسئولی  مدیر  به  کاشان  پیام  خبری  پایگاه  عقیقی، 
مدیر  به  کاشان  سالم  خبری  پایگاه  ملک آبادی،  حمزه 
مسئولی مریم قربانی، فصلنامه تخصصی پایش درمان به 
مدیر مسئولی امین اربابی، ماهنامه بقا به مدیر مسئولی 
عباس علی کحال و ماهنامه سالم کویر به مدیر مسئولی 

سیدجالل جلیلی، صادر شد.
..............................

رونمایی از کتاب دختری در آغوش خدا
مریم سادات سید جاللی، نویسنده کتاب در آن به نقش 
پویایی  و  سرطان  بیماری  با  درگیری  در  خود  محوری 
زندگی فردی و اجتماعی پرداخته است. کتاب دختری 
در آغوش خدا را انتشارات ادبستان نوین در 17۸ صفحه 

و با شمارگان 1000 نسخه چاپ و منتشر کرده است.
..............................

رفع موانع تولید در اولویت دولت
علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار که برای بررسی 
کاشان  به  مشکل دار  شرکت های  از  تعدای  مشکالت  و 
سفر کرده بود، گفت: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ 
تولید  چرخ  شود  داده  اجازه  نباید  و  هستند  اقتصادی 
حوزه های  در  کشور  نیاز  که  تولیدی  مرکز  و  کارخانه 

مختلف تامین می کند، متوقف شود.
..............................

هوشمندسازی توزیع ارزاق از راهکارهای 
ارزان سازی

یادواره  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  ساداتی نژاد،  سیدجواد 
سرداران و ۶7 شهید جهادگر در دانشگاه کاشان گفت: 
به طور  مرغداری  و  دامپروری  مزرعه،  از محل  غذا  باید 
مستقیم به دست مصرف کننده برسد. این هوشمندسازی 
صورت  به  است  ماه  یک  نزدیک  بازرگام  سامانه  نام  با 
آزمایشی در تهران و کرج در حال اجرا است و از هفته 
آینده نیز در اصفهان آغاز و به سرتاسر کشور تعمیم داده 
می شود تا غذا با حذف دالل ها، به دست مصرف کننده و 

یا مستقیم در فروشگاه ها به فروش برسد.
..............................

گازگرفتگی 28 دانش آموز ابتدایی
گفت:  کاشان  پرورش  و  آموزش  مدیر  مقنی،  حسین 
قاضی  دخترانه  ابتدایی  مدرسه  آموز  دانش   2۸
نشت  از  ناشی  مسمومیت  دچار  طاهرآباد  طباطبایی 
این  از  نفر   15 که  شدند  بخاری  از  منوکسیدکربن  گاز 
خرابی  علت  به  شدند.  بیمارستان  راهی  دانش آموزان 
کردن  گرم  برای  بخاری  از  پکیج،  گرمایشی  تجهیزات 
گاز  نشت  از  و  شده  استفاده  مدرسه  این  آبدارخانه  در 
در  شدند.  مسموم  دانش آموزان  این  دی اکسیدکربن 
بخاری  لوله  شدن  جدا  علت  کارشناسان،  اولیه  بررسی 

اعالم شده است.
..............................

تأکید شهردار بر توسعه مبادالت ژاپن و کاشان
حسن بخشنده، شهردار کاشان در دیدار آیکاوا کازوتوشی 
گفت: همکاری ژاپن برای تحقق شهر هوشمند در کاشان 
بسیار تاثیرگذار است. از کشور ژاپن می خواهیم با ایجاد 
تخصصی  نشست های  برگزاری  نظیر  مناسب  بسترهای 
طرف  دو  اطالعات  فناوری  حوزه  متخصصان  حضور  با 
و  مهندسان  اعزام  زمینه  کردن  فراهم  همچنین  و 
کارشناسان از کاشان به ژاپن، شهرداری کاشان را برای 

نیل به اهداف اصلی خود یاری کند.
..............................

آزادسازی سه هکتار از اراضی عرصه و 
حریم سیلک

محوطه  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر  حسین زاده،  جواد 
سیلک کاشان گفت: دو حکم در این مجموعه اجرا شد 
که مربوط به خانه باغ هایی می شد که در محدوده عرصه 

ساخته شده بودند.
..............................

ساخت دستگاه تصفیه هوا برای نابودی 
کرونا

غیاث الدین  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  فرجی،  علیرضا 
ارائه  با  پنتا  بنیان  جمشید کاشانی گفت: شرکت دانش 
راه حل های مهندسی در تصفیه هوا و به کارگیری فناوری 
با  که  است  کرده  تولید  را  دستگاهی  پالسما،  نوظهور 
نابودی و حذف آالینده های هوای محیط، توانایی تخریب 
در  کرونا  ویروس  ویژه  به  ویروس ها  و  میکروب ها  انواع 

کمتر از 20 دقیقه را دارا است.
..............................

پخش مستند زندگی سهراب از رادیو فرهنگ
مستند زندگی سهراب سپهری، شاعر، نویسنده و نقاش 
فرهنگ  رادیو  چراغداران  برنامه  در  آذر   ۹ روز  کاشانی 
پخش شد. برنامه »چراغداران« به تهیه کنندگی حسینی 
روی   12:15 ساعت  رضوی  بهروز  روایت  و  باغسنگانی 
پخش  فرهنگ  رادیو  از  مگاهرتز   10۶ ردیف  موج اف 

می شود.
..............................

باریجه، طالی ارزآوِر مراتع
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  شریفی،  محمدمهدی 
آبخیزداری گفت: مدت زمان بهره برداری از گیاه باریجه 
بارش  صورت  در  و  سال  سه  مناسب،  بارش  صورت  در 
نفر-روز  برای 100  باریجه  است. کاشت  کم چهار سال 

اشتغال زایی ایجاد می کند.

کاشان در نیم نگاه

رویداد

به  بازرگانی  اتاق های   / برزکی  وطن خواه  مهدی 
را سربازان خط  پارلمان بخش خصوصی خود  عنوان 
مقدم اقتصاد می دانند. دولت ها با چهره و دیدگاه های 
که  آن  ولی  می روند؛  و  می آیند  مختلف  اقتصادی 
فعاالن  و  صنعت گران  می ماند  باقی  عمل  میدان  در 
در  خصوصی  بخش  نقش  لذا  هستند.  اقتصادی 
اعتقاد  به  اگرچه  است.  انکارناپذیر  اقتصادی  توسعه 
در  قیمت گذاری  مثل  اموری  واگذاری  کارشناسان، 
موفقیت آمیز  خصوصی  بخش  به  حساس  بازارهای 
نقش  گرفتن  درنظر  مقابل  در  ولی  است؛  نبوده 
مشورتی برای این بخش توسط دولت ها باعث بهبود 
در  می شود.  کار  و  کسب  و  تصمیم گیری  کیفیت 
»رئیس  توالیی  محمود  با  گفت وگو  در  و  راستا  این 
تشریح  به  او  نگاه  از  تا  برآنیم  بازرگانی کاشان«  اتاق 
وضعیت و سیاست گذاری اقتصادی کشور و همچنین 

شهرستان بپردازیم.

توصیف  چگونه  را  کشور  سیاست گذاری  نحوه 
اصالح  برای  شما  پیشنهادی  راهکار  و  می کنید 

اوضاع کنونی چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نقل قولی کنم از آقای 
مدتی  که  جمهور«  رئیس  اقتصادی  »معاون  رضایی 
اقتصاد  اقتصادی گفت مسیر  فعاالن  به  پیش خطاب 
رویه  دنیا  تمام  در  و هست.  بوده  دنیا  بالعکس  ایران 
سیاست گذاری به این صورت است که جنگ به عهده 
ما  ولی  به عهده مردم.  اقتصادی  کار  و  دولت هاست 
را  جوانان  و  مردم  مقدس،  دفاع  سال   ۸ دوران  در 
آوردیم؛  دست  به  افتخاراتی  و  فرستادیم  جبهه ها  به 
رسید  مردم  به  اقتصاد  واگذاری  به  نوبت  وقتی  اما 
نظر  به  کردیم.  دولتی  را  آن  همه  و  نکردیم  اعتماد 
و  نبوده  درست  ما  اقتصادی  مسیر  سال هاست  من، 
ما  اقتصاد  ریل گذاری  انقالب،  رهبر  سخنان  برخالف 
بر اساس رشد، توسعه و پویایی نبوده و بیشتر جنبه 
شعار و آمال و آرزو داشته است. مسیر اقتصاد ما باید 
رقابتی  اقتصاد  و  شدن  مردمی  سمت  به  دولتی  از 
اقتصادی  دولتی  اقتصاد  که  چرا  دهد؛  جهت  تغییر 
کشورهای  حتی  فسادزاست.  و  طالیی  امضاء  رانتی، 
حال  در  اکنون  دولتی  اقتصاد  داعیه دار  کمونیستِی 
در  متأسفانه  هستند.  خود  اقتصاد  کردن  مردمی 
و  آمدند  متعدد  دولت های  ما،  کشور  گذشتۀ  سالیان 
رفتند و تنها از آمال و آرزوهای خود گفتند؛ ولی در 

عمل چیزی ندیدیم.

نقش و جایگاه اتاق های بازرگانی در شکل گیری 
و عبور از بحران کنونی با توجه به حضور اعضای 
و  اقتصادی  هیئت های  و  شوراها  در  اتاق ها 

اشتغال چیست؟
بازرگانی به عنوان نماینده بخش  اتاق  حضور اعضای 

شوراها  و  مجامع  در  خصوصی 
زینت المجالسی  جنبه  بیشتر 
اختالف نظر  که  چرا  دارد؛  بودن 
دولتی  و  خصوصی  بخش  زیاد 
اقتصادی  دیدگاه های  زمینه  در 
و همچنین ناعادالنه بودن نسبت 
به  بازرگانی  اتاق های  نماینده 
اثرگذاری  تنها  نه  بخش ها  دیگر 
کم رنگ  را  بخش  این  دیدگاه 
نیز  رأی گیری  در  حتی  کرده، 
نمی تواند اثرگذار باشد. البته این 
به یک روی سکه هست و روی دیگر  برمی گردد  آن 

کردم.  اشاره  قبل  سؤال  در  که  اقتصاد  بودن  دولتی 
وقتی اقتصاد ما تمامش دولتی باشد، نفوذ دولتی ها بر 
اتاق ها نیز بیشتر می شود. بدین صورت که برخی افراد 
با تابلو بخش خصوصی اما با شناسنامه دولتی به اتاق 
لذا هرچه بخش دولتی  پیدا می کنند.  بازرگانی ورود 
بزرگ تر، تعداد این افراد بیش تر و در نهایت اثرگذاری 

تفکر این افراد بیشتر خواهد بود.

به نظر شما برای عبور از بحران موجود با توجه 

به  نیازی  متعدد  نظارتی  دستگاه های  وجود  به 
غذایی  امنیت  قرارگاه  مثل  جدید  سازوکاری 

هست؟
ما در زمان جنگ و نایابی، مجبور به استفاده از کوپن 
نیروهای  نیز  کمبود  زمان  در  هم  اکنون  و  شدیم 
اصلی  سازوکار  ولی  می دهند؛  انجام  کارهایی  قهریه 
بازار  به  دادن  بها  درست،  سازوکار  بلکه  نیست  این 
آزاد است که بتواند به اوضاع فعلی سر و سامان دهد. 
تعزیرات یعنی پیداشدن صف، به شکلی که بی نیازها 
می خرند و با قیمت آزاد می فروشند و به بحران دامن 
خارج  به  دامی  نهاده های  زمینه  در  ما  بله،  می زنند. 
وابسته هستیم و مجبوریم از خارج، سویا و ذرت وارد 
کنیم تا بتوانیم نیاز مرغ بازار را تأمین کنیم؛ ولی باز 
در همین قضیه ردپای رانت و ارز4200 تومانی را هم 

مشاهده می کنیم.

به نظر شما در بخش تولید و صنعت موانع توفیق 
کارآفرینان چیست؟

بزرگترین مشکل پیش روی صنعتگران و کارآفرینان، 
فرش  البته  است.  بازی  کاغذ  و  اداری  بروکراسی 
ماشینی صنعت تدوین شده و جاری شهرستان است 
و پروسه اداری آن آسان تر شده؛ ولی برای احداث یک 
دست  الزم  مجوزهای  اخذ  و  کاشان  در  نوپا  صنعت 
کم، یک و نیم تا دو سال زمان الزم است. متأسفانه 
از گذشته تاکنون نه تنها این بروکراسی کمتر نشده، 
چند  اصناف  از  برخی  مجوز  وقتی  شده.  بیشتر  بلکه 
صد میلیون و حتی چند میلیارد معامله می شود، این 

یعنی برتری کاغذ بر تولید.

صنعت  زمینه  در  کاشان  بازرگانی  اتاق  رویکرد 
به  بعدی  تک  نگاهی  است؟  چگونه  شهرستان 
صنایع  دیگر  متوجه  یا  دارد  ریسندگی  و  فرش 

نیز هست؟
بنده،  تصدی  زمان  در  کم  دست  بازرگانی  اتاق  نگاه 
به  تمایلی  ما  است.  کاشان  صنعت  به  بخشی  تنوع 
تک محصولی شدن نداریم و از صنایع جدید استقبال 
می کنیم؛ چرا که معتقدیم تک محصولی شدن، اقتصاد 
شهرستان را شکننده و دچار بحران می کند. بررسی 
صنعتی  شهرک های  در  میدانی 
به  است؛  موضوع  این  گویای 
طوری که تنها30 درصد از فضای 
و  امیرکبیر  صنعتی  شهرک های 
راوند، به فرش ماشینی اختصاص 
مثل  جدید  صنایع  به  مابقی  و 
خودرو،  صنعت  در  قطعه سازی 
صنایع  فوالد،  زیرمجموعه های 
و...  آشپزخانه  لوازم  و  شیمیایی 

مربوط می شود.

ماشینی  فرش  حوزه  صنعتگران  شما  نظر  به 
باشند  موفقیت   ... در حوزه  اند  توانسته  کاشان 
بخش  این  محصوالت  میزان  چه  تا  این  که  و 
تطبیق  جهانی  های  سلیقه  با  را  خود  توانسته 

دهد؟

و  رفته ایم  فراتر  موضوع  این  از  که  چندسالی ست  ما 
صنعت گران حوزه فرش این دانش را به دست آوده اند 
که برای کدام سلیقه چه محصولی تولید و عرضه کنند 
آشنایی  مختلف  با سلیقه کشورهای  کامل  به طور  و 

کجای  در  می داند  تولیدکننده  مثال،  طور  دارند.به 
جهان فرش با مبل تعویض می شود یا این که فرش با 
کدام اسباب و اثاثیه منزل هماهنگ می شود، لذا ورود 
بر  دستباف  و  ظریف  فرش  تولید  به  صنایع  صاحبان 
اساس همین نیازسنجی و ارائه فرشی با ظرافت فرش 
دست بافت با قیمتی نازل تر بوده است. حتی طراحان 
برای خود  جایگاه خوبی  فرش،  زمینه طراحی  در  ما 
اروپایی  و  ترک  با شرکت های  زمینه  این  در  و  ایجاد 

نیز همکاری دارند.

بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  از  هفته ای  چند 
شما  نظر  به  می گذرد.  تهران  ماشینی  فرش 
مناسبی  جایگاه  توانسته  نمایشگاه  این  آیا 
و  بین المللی  عرصه  در  این صنعت  معرفی  برای 
همچنین بین نمایشگاه های مطرح دنیا به دست 

آورد؟
ورود اتاق بازرگانی کاشان در زمینه مدیریت نمایشگاه 
بین المللی فرش به همین دلیل بود تا با سیاست گذاری 
درست بتواند نمایشگاه را در سطح بین المللی معرفی 
کند. ما با دعوت از تجار و سفرای کشورهای خارجی 
وجود  با  البته  برداریم.  قدم  زمینه  این  در  توانستیم 
پاره ای مشکالت، برخی تجار -از جمله کشور ترکیه- 
نشان  نمایشگاه  در  خود  حضور  برای  زیادی  تمایل 
دادند. لذا هدف و سیاست گذاری اصلی ما بین المللی 

کردن نمایشگاه فرش ماشینی است.

برگزاری  از  زمزمه هایی  گذشته  سالیان  طی 
گوش  به  کاشان  در  فرش  بین المللی  نمایشگاه 
برگزاری  ظرفیت  کاشان  شما  نظر  به  می رسید. 

چنین نمایشگاهی دارد؟
کرد. بررسی  باید  جنبه  دو  از  را  نمایشگاه  برگزاری 
برگزاری نمایشگاه دایمی و دیگری نمایشگاه تخصصی 
ما  دائمی،  نمایشگاه  محل  زمینه  در  بین المللی.  و 

زیرساخت برگزاری آن را داریم. 
ادعای  این موضوع که هر شهری که  به  ضمن توجه 
باید  دارد  اقتصاد  و  دستی  صنایع  تمدن،  فرهنگ، 
در  که  رویه ای  باشد.  داشته  آن  عرضه  برای  محلی 

تمام دنیا مرسوم است. 
شهر  آینده  و  چشم انداز  آن  در  که  محلی  نمایشگاه 
نگه  پویا  را  شهر  که  است  جایی  می شود  ترسیم 
می دارد. اگر قرار است هفته فرهنگی نمایشگاه کتاب، 
برگزار  کشورها  دیگر  با  مشترک  نمایشگاهی  و  مبل 

کنیم، باید محلی برای برگزاری آن داشته باشیم. ی
برای  امن  مکانی  نمایشگاه  ظرفیت های  از  دیگر  کی 

مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه است. 
با تالش بخش خصوصی به ویژه فعاالن صنعت فرش 
محل نمایشگاه جانمایی شده و به وسعت هشت هزار 

متر در حال احداث است.

فرش  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  موانع  پس 
ماشینی در کاشان چیست؟

هم گرایی  سطح،  این  در  نمایشگاه  برگزاری  برای 
ظرفیت  است.  الزم  شهرستان  دستگاه های  همه  بین 
تهران توسط صنایع فرش  نمایشگاه  از  استفاده شده 
در سال جاری 23 هزار متر مربع بود؛ ولی همان طور 
که اشاره کردم سازۀ در حال احداث ما هشت هزار متر 
مربع است. بیش از 17 سال است شرکت های فرش از 
سرمایه گذاری گرفته تا اخذ مجوزهای الزم، پای ثابت 
از گذشته  بیش  بوده اند. می طلبد مدیران دولتی  کار 
نمایشگاه  داشتن  بپذیرند  و  باشند  داشته  همکاری 
نمایشگاه های  اکثر  بسا  چه  است.  شهرستان  الزمه 
توسط  اصفهان  و  مشهد  تهران،  تبریز،  مثل  کشور 

دولت و شهرداری ها احداث شده است. 
پروژه های  برخی  از  کمتر  چیزی  نمایشگاه  اهمیت 
عمرانی که بهره برداری کامل از آن نمی شود، نیست. 
الزم  پیوست های  و  امکانات  تمام  نمایشگاه  پروژه 
همچون اقامت گاه و فروشگاه در آن نیز تعریف شده 
است. پس برپایی نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی 

در کاشان، نیازمند همت مدیران شهرستان است.

در گفت وگو با رئیس اتاق بازرگانی كاشان؛

بروکراسی اداری و کاغذبازی، معضالت بزرگ حوزه صنعت و کارآفرینی

با  همگی  که  است  سالیانی  سلطانی راد/  مهدی 
حکایتی  آشناییم.  بیکار  تحصیل کردۀ  جوانان  تراژدی 
تلخ که گویی پایانی هم ندارد و کماکان نیز به شدت 
مفهوم ذبح شایسته ساالری را در ذهن تداعی می کند.

داستان بیکاری فارغ التحصیالن جوان و نخبه 
که نه فقط در کاشان بلکه در سرتاسر کشور، 
دون  مشاغلی  به  آنان  تا  می شود  باعث  گاه 
مهاجرت  اندیشه  در  یا  آورند  روی  شأن خود 
ما چارۀ  از  بسیاری  است که  باشند، هیوالیی 
غلبه بر آن را می دانیم؛ اما عجیب است که گاه 

با زیرکی! تنها به بیان معضل اکتفا می کنیم.
بی گمان اگر روزی در این ملک، شایسته ساالری 
از حالت شعار خارج و رنگ و لعابی حقیقی به 
در  مملکت  جوان  متخصصان  و  بگیرد  خود 
باشند دیگر سؤمدیریت ها  امور  بدنۀ  مصادر و 
و  خودرو  صنعت  در  نابسامانی  و  ارز  بازار  در 

حتی مرغ! را نیز شاهد نخواهیم بود.
شبیه  عبارت هایی  با  کسی  ما  روزگار  در  است  بعید 
)حاال این همه درس بخوانم که چه بشود؟! وقتی برای 
یافتن شغل، پارتی نداری بشو پروفسور!!(، )پسر فالنی 
فوق  مِن  ولی  کرده اند  کار  مشغول  ردی  دیپلم  با  را 

لیسانسه..!( آشنا نباشد. 
شعارهایی  که  دارد  آن  از  نشان  این  به  شبیه  جمالتی 
نظیر احترام به اصل تخصص و به کارگیری شایستگان 
در مصادر امور متأسفانه در حد شعار باقی مانده است، 
وگرنه چرا باید رئیس شورای شهر کاشان در تازه ترین 
نشست رسمی این نهاد بگوید: بیشترین مراجعات مردمی 

به شورای شهر کاشان را تحصیل کرده های بیکار دارند..؟

»شورای  طاهری  هاشمی  علی  قول  به  که  البته  بله، 
آیا  ولی  نیست«  شهرستان  کارآفرینی  متصدی  شهر 
بشود  شاید  و  معضل  این  ریشۀ  نمی پرسد  خود  از  او 
گفت بحران کجاست که جوانان درس خواندۀ این شهر 
پا  برای دست و  بادرود  از نطنز و  او  به گفتۀ  و حتی 
شهر  مردمی  و  مدنی  نهاد  سوی  به  رو  شغل،  کردن 

کاشان می آوردند؟
شهرمان  شورای  رئیس  با  را  پرسش  همین  اگر  البته 
ترتیبی  باید  گفت  خواهد  بی درنگ  او  کنیم  مطرح 
کار  به  را  شایستگان  مختلف  مشاغل  در  که  بدهیم 
گماریم؛ ولی آیا به عقیدۀ او در شهرداری کاشان -نهاِد 
مرتبِط مستقیِم با شورا- طی دست کم دو دهۀ اخیر، 
سامانۀ و مکانیسم جذب نیروها تمام و کمال بر اساس 

شایستگی و مهارت و لیاقت افراد عمل کرده است؟
اگر نخواهیم مصداقی به ماجرا ورود کنیم باید از رئیس 
نیروهای  جذب  پرونده  بخواهیم  کاشان  شهر  شورای 
فالن سازمان فرهنگی تحت مدیریت شهرداری کاشان 
را از 20 سال قبل تاکنون به دقت و وسواس 
تورق کند، تا دست کم در مورد این مجموعه 
دریابد ریشۀ بیکاری جواناِن تحصیل کردۀ شهر 

کجاست.
این که رئیس و یا دیگر اعضای ادوار مختلف 
شورای شهر کاشان، در برهه ای تعدادی نیرو 
به بدنه شهرداری وصل کرده اند، فی نفسه چیز 
خود  گمان  به  شاید  و  نیست  و  نبوده  بدی 
این  در  آیا  اما  آورده اند؛  سفره ای  سر  بر  نانی 
جذب نیروها شایسته ساالری و تخصص و توان 

حرفه ای افراد نیز مدنظر بوده است؟
اسالمی  شورای  رئیس  مطالبۀ  اساس  بر  ما 
شهر کاشان که فرموده اند )از خبرنگاران انتظار می رود 
پیگیری کنند(  را  از مسئوالن  بر حق مردم  مطالبات 
اشارتی موجز به داستان بیهوده انگاری شایسته ساالری 
در کاشان که جوانان تحصیل کرده را در تیررس نخست 
خود قرار داده است کردیم؛ اما مخاطب این یادآوری ها 
دیگر  و عموم  نیست  کاشان  رئیس شورای شهر  تنها 
که  مسئوالنی  می گیرد.  بر  در  نیز  را  شهر  مسئوالن 
عالوه بر حوزه مدیریتی خود، پایی نیز در جریان های 
و  ملی  سیاسی  تحوالت  از  پس  و  دارند  سیاسی 
تقسیم  داریم  یاد  به  آنان  از  آنچه  محلی  و  منطقه ای 
غنائم میان اعضا و بدنۀ جناح سیاسی شان، بدون در 

نظرگرفتن شایستگی ها و لیاقت ها و تخصص هاست.

تحصیل کرده هاِی بیکار، 
دست به دامان شورای شهر!

دولتی  از  باید  ما  اقتصاد  مسیر 
به سمت مردمی شدن و اقتصاد 
رقابتی تغییر جهت دهد؛ چرا که 
رانتی،  اقتصادی  دولتی  اقتصاد 
فسادزاست.  و  طالیی  امضاء 
کمونیستِی  کشورهای  حتی 
داعیه دار اقتصاد دولتی اکنون در 
خود  اقتصاد  کردن  مردمی  حال 

هستند. 
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تغییر فوتبالی با جابجایی 
پرمشغله ها !

مهدی سلطانی راد

زمزمه های  برخاستن  هفته ها  از  پس  سرانجام 
جابجایی در مدیریت هیئت فوتبال کاشان، حسین 
خیمه کبود جای خود را به محمدرضا متشکره داد 
تا کشتی فوتبال کاشان زین پس با هدایت ناخدای 
طی  شهر  این  ورزش  متالطم  دریای  در  دیگری 

طریق کند.
این در حالی است که طی هفته های گذشته برخی 
حرف های درگوشی چنین روایت می کرد که هیئت 
فوتبال استان به دلیل مشغله ی حساس و سنگین 
متشکره در شهرداری کاشان -معاون اداری مالی- 
به حضور  مایل  و  نیست  او  تایید حکم  به  حاضر 
فردی در رأس هیئت فوتبال کاشان با دارا بودن 
اما در  فرصت و مجال کافی برای مدیریت است؛ 
و  سرپرستی  حکم  با  فعال  گویا  متشکره  نهایت 
شهرستان  فوتبال  هیئت  سکاندار  ریاست،  سپس 

خواهد بود.
خیمه کبود در حالی حدود ۶ سال ریاست هیئت 
دلیل  به  که  داشت  عهده  بر  را  کاشان  فوتبال 
مشغله های شغلی دیگر و همچنین رفت و آمدهای 
مداوم بین کاشان و تهران، اگر هم فکر و ایده های 
شجاعانه و انقالبی و تحول گرا درباره فوتبال کاشان 
قبلی  از رؤسای  باید  آنچنان که  نتوانست  داشت، 
برخی  که  نشان  آن  به  نشان  کند.  عمل  موفق تر 
رسانه های محلی طی ماه های گذشته بابت تعویض 
چنان  فکری  شهید  استادیوم  مصنوعی  چمن 
خود  از  ناخودآگاه  آدمی  که  کردند  خبررسانی 
اقداماتی که در خرزوق و ورزنه و  می پرسید چرا 
یا در کلیشاد جای افتخار و تبلیغات دارد، اینجا در 
کاشان بزرگ و دومین شهر بزرگ استان در  بوق 

و کرنا می شود؟!
فوتبال به دلیل عالقه و فراگیری عام در بین توده ها 
از دایره و میدان گسترده ای برای تأثیرگذاری در 
طریق  از  مادی  سرمایه  جلب  جمله  از  جامعه 
این جاست  پرسش  اما  است؛  برخوردار  تبلیغات 
مجال  و  تدبیر  و  برنامه  بزرگ،  میدان  این  وقتی 
دو  تعویض  آیا  می خواهد،  بایسته  وقت گذاری  و 
پرمشغله در رأس مدیریت هیئت فوتبال کاشان، 

تحول آفرین است..؟!
به عبارت دیگر، فوتبال امروز حتی در انتهای کره 
زمین نیز نه تنها یک ورزش عادی که یک صنعت 
است. بنابراین برای مدیریت در چنین میدانی حتی 
نزده  توپ  به  هم  لگدی  خود  عمر  در  رئیس  اگر 
باشد، دست کم باید تمام ذهن و اندیشه خود را 
مصروف ارتقای حوزه مسئولیت خود کند. با این 
وصف، جابجایی پرمشغله ها در رأس هیئت فوتبال 
کاشان مانند تعویض دو هافبک همطراز در تیمی 
است که بازی را 3 بر صفر عقب است و در مجموع 
وقت قانونی بازی و اوقات تلف شده هم، بیش از 10 

دقیقه فرصت برای جبران نتیجه ندارد!
بگوییم  که  بود  ضعیف  حد  آن  تا  نه  خیمه کبود 
فوتبال  در  حد  آن  تا  نه  و  می رفت  زودتر  کاش 
کاشان تحول و انقالب مثبت ایجاد کرد که برایش 
اداری  معاون  وی  از  پس  آیا  اما  بنویسیم؛  رپرتاژ 
مالی شهرداری را بر صندلی ریاست هیئت فوتبال 
کاشان می نشانیم که با کمک او اطراف زمین چهل 
جریب آسفالت یا دیوارهای 70 ساله و خطرآفرین 
دور این استادیوم بازسازی شود؟! آیا سهم ورزش 

و فوتبال از تغییر مدیریت ها تا همین حد است؟
فوتبال  برای  وقت گذاری خود  نهایِت  در  متشکره 
کاشان، شاید هر ماه یک بار آن هم یکی دو ساعت 
را  کمیته ها  مسئوالن  و  هیئت  دبیر  رئیس،  نایب 
دور هم جمع کند و شاید تأکید بر رونق و توسعه 
بیش از پیش فوتبال در کاشان خروجی این جمع 
رشته ای  مدیریت  نداند  که  کیست  اما  باشد؛  هم 
پرطرفدار در کاشان، که حاشیه هم در کنار خود 
کم ندارد ذهن آسوده و فرصت گذاری تمام وقت 

می خواهد؟

گهگاهیحرف های
مشاغل گردشی کاشان قدیم

علی اصغر شاطری/ کاشان شناس

در حدود نیم قرن پیش در کاشان شغل های 
سّیاری وجود داشت که حاال دیگر در خاطرات 

باقی مانده است.
یادآوری این مشاغل و ذکر یاد و نام بعضی از 
آن ها فرهنگ عامه )فولکلور( مردم کاشان به 

حساب می آید.
مغازه  همه  این  دور  چندان  نه  گذشته  در 
اقسام  و  انواع  سال  طول  در  و  میوه فروشی 
هر  در  نداشت.  وجود  سبزیجات  و  میوه ها 
بّقالی ها  در  فصل  همان  سبزی  و  میوه  فصل 
آن هم به مقداری که به فروش برساند دیده 
از  یکی  محالت  در  گذری  هر  در  می شد. 
با این مختصر توضیح به  بّقالی بود.  دکان ها، 

اصل مطلب بر می گردیم.
بود  از شغل های سّیار سبزی فروشی  1. یکی 
می گفتند.  »برزگر«  سبزی فروش ها  به  که 
و  حسن آباد  و  صفی آباد  منطقه  کشاورزان 
اصطالح  به  )خر(  مال  تا  دو  یا  یکی  لتحر 
اتو مال های گردشی خرچین هایشان  امروزی 
را پر از انواع سبزیجات و صیفی جات کرده در 
کوچه و محالت می چرخیدند و محصول خود 
که  کالمشان  تّکه  اما  می رساند.  فروش  به  را 
می زدند.  جار  بلند  و  محلی  شیرین  لهجه  با 
اسفناِج«،  ُگلی  ُکو،  »پِر  نیست.  لطف  از  دور 

»چغندر ُگلی کدو آشی«.
کوچه  در  قبلی  روش  که  دیگری  شغل   .2
فروش  کاشان،  قدیم  بافت  پس کوچه های 
را  نمک  کیسه های  بود.  آران  درشت  نمک 
توی خرچین  یا  و  پشت  به  طناب  وسیله  به 
تّکه  با  و  آرونی  لهجه  با  و  می بستند  االغ ها 
و  میزان  و  می زدند  جار  نمک«  »اووو  کالم 

کیل شان غالباً یک کاسه بود.
قبل میدان کمال الملک که در  3. چند دهه 
گفتار مردم قدیمی پارک می گفتند، با آب نما 
محل  داشت  وجود  که  بازی  و  سبز  فضای  و 
کسب درآمد بعضی از افراد نیز شده بود که 
برایشان هست.  به یادماندنی  اکنون خاطره ای 
شخصی بود )خدا رحمتش کند( سیب زمینی 
فروشی می کرد. قابلمه ای سیب زمینی پخته 
خیابان  مغازه داران  به  و  می گرفت  دست  را 
کمال الملک  میدان  در  که  کسانی  و  بازار  و 

می  بودند،  کالم نشسته  تّکه  فروخت. 
روشن  »بزن  کاشونی  غلیظ  لهجه ی  به  وی 
سیب زمینی  دو  یکی  هم  افراد  و  بود  شوی« 

می خریدند.
بانک  اکنون  که  نیز  میدان  از  گوشه ای  در 
می شد.  اجرا  پرده خوانی  عصرها  است.  ملت 
و  شاهنامه  داستان های  که  بزرگ  پرده ای 
مذهبی  داستان های  و  ملی  افسانه های  دیگر 
نقاشی شده بود با صدای رسا و بیان شورانگیز 
نقالی خوانده می شد و بعد از آن مردم کمکی 

به نّقال می کردند.
در همین میدان بعد از ظهرها و شب هنگام 
که مردان دور حوض و جوی های اطراف آن 
رواج  شعرخوانی  و  آوازخوانی  بودند  نشسته 
داشت. واقعا مردم لذت و حظ وافری می بردند 
را  آرام  زندگی  بال،  و سبک  با دلی خوش  و 

می گذراندند.
بود  خانگی  مشاغل  از  دوخته دوزی  هم   .4
انجام  سال خورده  زنان  دست  به  بیشتر  که 
رباب  عمه  قبل  سال  پنجاه  می گرفت. حدود 
دوخته  هم  دوختن  در  معروف  که  بود  نامی 
بود. عّمه رباب که صبح وارد خانه ای می شد 
تا شب در آن خانه بود. ناهار هم مهمان بود. 
هنگامی که هم دوخته را می دوخت شعرهای 
زمزمه  را  حکایت  ده ها  و  الالیی ها  و  محلّی 

می کرد.
چند  دوخت  با  که  است  لحافی  دوخته:  هم 
با  کهنه  لباس های  و  زیادی  پارچه های  الیه 
روانداز  این  می شود.  درست  محکم  دوختی 

سنگین و گرم است.
دار  تا  دو  یکی  در گذشته  در هر خانه ای   .5
قالی وجود داشت که دختران برای تهیه جهاز 
خود و مادران برای کمک هزینه های زندگی 
عقب  در  که  بود  شخصی  می کردند.  سراپا 
قیچی  و  چاقو  تیزکنی  دوچرخه چرخ  تکبند 
بسته بود. در کوچه های شهر می چرخید و با 
تّکه کالم »چاقو تیزکنه« خانواده ها هم چاقو 
و قیچی را آورده و تیز می کردند و از فرصت 
استفاده کرده ساعتی را در کوچه حرف های 
نگفتنی را می زدند البته می گفتند: »چاقو که 

تیز بشه تندتر قالی بافته می شه«!
بود.  »پنبه زنی«  گردشی  مشاغل  دیگر  از   .۶
وسیع  حیاط  در  می آمدند  خانه ها  پنبه زن ها 
تخته  متکاهای  و  لحاف  پنبه  آنجا،  خانه ها 
آماده  و  کردن(  )حالجی  می زدند  را  شده 
هم  پنبه زن ها  می کردند.  مجدد  بهره برداری 
هنگام  و  بودند  صاحب خانه  مهمان  را  ناهار 
را  ترانه هایی  خاص  آهنگی  با  پنبه زنی 

می خواندند.
ان شاءاهلل در فصل نامه« فرهنگ مردم کاشان« 
که در بهار 1401 منتشر خواهد شد کامل و 
شغل  دیگر  و  مشاغل  این  بر  شرحی  جامع 
صورت  در  و  کرده  ذکر  شده  فراموش  های 
مقاالت  توانند  می  قلم  و  تحقیق  اهل  امکان 
و نوشتارهای خود را در موضوع فرهنگ عامه 
کاشان  تخصصی  کتابخانه  آدرس  به  مردم 

پژوهی ارسال نمایند.

در کوچه پس کوچه های شهر

جنگ آب به حیوانات خانگی و 
پرندگان هم رسید

چند سالی است که در محله ما، بیشتر از دیگر 
می شود.  دیده  ولگرد  های  و سگ  گربه  مکان ها 
آمد:  عمل  به  کاشف  محل  اهل  هم اندیشی  با 
در  که  است  آبی  حوض  واسطه  به  این ها  همه 
حیاط یکی از خانه ها هنوز برقرار مانده و از قضا 
دیوارهای خانه کوتاه و صاحبش به قول معروف 
باعث  سخاوت  همین  و  است  باز«  خونه  »در 
ترمینال  و  آبشخور  بشود  مذکور  گردیده، حوض 

گربه سانان، سگ سانان و پرندگان.
در این میان گاهی هم دعواهایی بر سر تصاحب 
است.  جریان  در  گربه ها  قلمرو  و  آب!  منابع 
که  طریق  همان  به  شهرداری  است  شایسته 
النه هایی برای پرندگان بر درختان تعبیه کرده و 
به جبران مافات حوض هایی که از میان میادین 
حذف نموده است، آبشخور و حوضچه هایی برای 
این حیوانات و پرندگان ایجاد نماید. برای مثال، 
جوی های  مسیر  در  هزینه،  کمترین  با  می توان 
خیابان و در مدخلی که آب از لوله پلی اتیلن خارج 
می شود، حوضچه های زیبایی احداث نمود که هر 
دو منظور را برآورده سازد: »هم آبخوری حیوانات 

و هم زیباسازی شهر«.

زیر ذره بین

ادامه از صفحه یک... / دانشجو پذیرفت، دانشگاه کاشان 
توسط  یثربی  آیت اهلل  دانشکده  نام  با  که  هم  مکانی  بود. 
کاشان  معماری  دانشکده  به  و  ساخته  محلوجی  مهندس 
دکتر  و  من  که  بود  سالی  نخستین   75 سال  شد.  تبدیل 
امیرمسعود رسماً با هم همکار شدیم. او یکی از مؤسسین این 
رشته بود. دکتر خیلی تالش کرد تا رشته معماری سنتی را 
در دانشگاه های ایران به قولی جا بیندازد. لذا رشته معماری 
تأسیس شد و رئیس گروه معماری دانشگاه کاشان هم خود 

دکتر امیرمسعود بود.
که  زمانی  یعنی  شد،  آغاز  دوستی مان  سال 73  از  ما  البته 
مرمت و احیای خانه ها در کاشان را با مرمت خانه طباطبایی 
امیرمسعود  آغاز کردیم. آن زمان دکتر  در خرداد سال 73 
بسیار به معماری عالقه مند بود و به همین دلیل، هنگام مرمت 
خانه ها می آمد و می نشستیم و درباره نوع معماری خانه ها و 

اصول مرمت شان با هم صحبت می کردیم.
بعد نوبت به خانه عباسیان و سپس عامری ها و پس از آن هم 
حمام سلطان امیراحمد رسید که دکتر امیرمسعود افسری از 
عناصر انسانی نظریه پرداز و از ارکان مهم مرمت این اثر بود. 
او مرتب در جلسات کارشناسی شهرداری حضور پیدا می کرد؛ 
زیرا عضو شورای فنی آن زمان شهرداری کاشان بود. ما در 
میراث و شهرداری جلسات فنی زیادی داشتیم و من و دکتر 
بود- در  این شوراهای فنی آن زمان  امیرمسعود -که عضو 
مباحث فنی دیالوگ های زیادی با هم داشتیم؛ اما همکاری من 
و ایشان رسماً از سال 75 آغاز شد آن هم در دانشگاه کاشان.

مرحوم دکتر امیرمسعود افسری به هنر و معماری عالقه فراوانی 
داشت و می توانم بگویم در پرتو همین عالقه و تحصیالتش، 
فرد منحصربه فردی در معماری بود. لذا وقتی رشته معماری 
سنتی در دانشگاه کاشان برپا شد، وی موفق ترین رئیس گروه 
معماری در طول تاریخ این دانشگاه بود. اگر بخواهم مرحوم 
دکتر امیرمسعود افسری را خیلی بجا و درخور معرفی کنم، 
باید بگویم او متواضع ترین و مؤدب ترین انسانی بود که من در 
طول عمرم دیده بودم؛ چنانچه برخوردهای گرم و صمیمی اش 
حتی با کارگراِن جزء هنگام حضورش در روند مرمت خانه ها 

زبانزد بود.
معماری هم  پنهان  و  نهفته  زوایای  در  دقت  و  جزیی نگری 
او را چهره برجسته ای کرده بود. در این رابطه به طور مثال 
مرحوم دکتر امیرمسعود افسری حتی به نکات ریز ادبی هم 
در روند مرمت ها توجه داشت. او برای همه اهل هنر و فرهنگ 
احترام قائل بود. همه، از کارگرها تا بچه های دانشجو به دلیل 
دوست  را  او  جاذبش  سرشت  و  خوش قلبانه  برخوردهای 
داشتند. می توانم بگویم هر کجا دکتر امیرمسعود بود، آنجا صفا 

و صمیمیت حاکم می شد.
گاه در جلسات فنی حول مسائل فرهنگی و میراثی کاشان 
که در برخی جلسات حاضرانش به 50 نفر می رسید، دکتر 
امیرمسعود می نشست و همه مباحث و نظرات را می شنید و 
همیشه عادت داشت تا آخرین نفری باشد که ابراز نظر می کند. 
دکتر صبر می کرد تا همه نظرات گفته شود. بعد، سخنش را 
آغاز و نظرش را بیان می کرد و جالب این که غالب اوقات، با 
ایده و نظر جالب، عالمانه و متفاوتش روند جلسه را دگرگون 

می کرد و تصمیمات جلسه و خروجی آن را تغییر می داد.
یکی از خاطراتم نیز با دکتر این بود که گاه وقتی با دانشجویان 
گروه معماری سنتی دانشگاه کاشان، مثاًل به اصفهان می رفتیم 
هنگام  بدانند،  مساجد  معماری  درباره  نزدیک  از  آن ها  تا 

بی پیرایه  و  ساده  خیلی  افسری  دکتر  می دیدم  توضیحاتم 
مانند یک دانشجو و البالی بقیه روی زمین نشسته بود و 
استاد  یک  او  که  حالی  در  می داد  گوش  من  توضیحات  به 
آکادمیک بود و از گفته های من مطلع بود؛ ولی شاید شنیدنش 

از زبان یک معمار سنتی و کارکرده برایش جذاب تر بود.
تاریخی  خانه  احیای  به  امیرمسعود  دکتر  از  دیگرم  خاطره 
عطارها برمی گردد. این خانه را دانشگاه کاشان خریداری و 
من و دکتر نیز آن را با هم مرمت کردیم. دکتر امیرمسعود به 
عنوان مشاور عالی پروژه مشغول به کار بود و من هم معمار 
و مجری. خوب یادم هست که آن زمان در مرمت و بازسازی 
خانه عطارها با دکتر در مواردی اختالف نظرهای کارشناسی 
زمان  عطارها  قاجاری  خانه ی  اصیل  درهای  مثالً  داشتیم. 

پهلوی عوض شده بود. 
من را عقیده بر این بود که درها باید عوض شود و برگردد به 
سبک قدیم خودش. این یک قانون است که در مرمت، بنا را 
برگردانیم به سبک قدیم خودش. ولی دکتر با کمال ادب و 
متانت معتقد بود که ما باید نشان بدهیم درهای این خانه در 
دوره ای عوض شده؛ اما او این مخالفتش را هیچ گاه صریح بیان 
نکرد و می گفت خب اگر می خواهید درها را عوض کنید دو 
ماه حوصله به خرج دهید و صبر کنید. عاقبت او دالیلی آورد 
تا من تسلیم شوم و باألخره بعد از سال ها به این نتیجه رسیدم 

که حق با دکتر بود.
خاطره دیگرم از دکتر امیرمسعود بر می گردد به دورانی که 
پس از تغییر دولت در سال 7۶، مهندس محلوجی دیگر در 
هیئت امنای احیای خانه ها مسئولیتی نداشت و در نتیجه، 
احیای حمام سلطان امیراحمد به شهرداری واگذار و در این 
بین دکتر افسری هم مشاور معماری احیای حمام شد. مقداری 
از مرمت حمام گذشته بود که به اتفاق ایشان و آقایان امینیان 
روی  مطالعه  با  تا  رفتیم  کرمان  و  یزد  به  هوشمندی نژاد  و 
تغییرکابری حمام های تاریخی این دو شهر، الگویی برای حمام 

سلطان امیراحمد تهیه کنیم. 
روزی که در حمام گنجعلی خان کرمان بودیم، چند گردشگر 
خارجی و یک لیدر ایرانی هم در حمام حضور داشتند؛ اما لیدر 
گروه نتوانست درباره حجامت در حمام های قدیم که پرسش 
یکی از اعضای تور بود، توضیح بدهد. خوب خاطرم هست که 
دکتر امیرمسعود وقتی متوجه این موضوع شد با اجازه از آن 
لیدر، به زبان انگلیسی داستان حجامت را برای تور توضیح داد 
که برای بنده این تسلط و شیوه بیان از جانب دکتر خیلی 

جالب بود.
نکته دیگر از دکتر امیرمسعود، تالش ها و مطالعات و خدمات 
وی در حوزه معماری و شهرسازی در زمان اقامت و فعالیت 3 
ساله اش در تهران تا زمان درگذشت غمبارش بود. من وقتی 
پس از درگذشت دکتر طرح ها، پرونده ها و مکتوب پروژه های 
وی را بررسی کردم، دریافتم او در این مدت به اندازه 30 سال 
کار و فعالیت کرده که البته از آن مرحوم چون همیشه در حال 
فعالیت و تالش بود، چیز چندان عجیبی نیست. پدر دکتر 
-مرحوم امیرحسین افسری- هم البته چهره به غایت هنرمند 
و شاخصی در عرصه طراحی نقشه قالی بود و البته عموهای 

دکتر که آن ها هم در این سلسله هنرمند جای می گیرند.
خاطرم هست روزهای بعد درگذشت دکتر، از پدر هنرمندش 
پرسیدم: چرا امیرمسعود اینقدر خوب بود؟ وی بالفاصله پاسخ 
داد: چیز عجیبی نیست؛ او فرزند من است چون پدرش در 

همه عمر به هیچ کس بدی نکرده. روان شان به شادی.
مهندس مهدی هوشمندی نژاد:

گفته ها در مورد مرحوم دکتر سید امیرمسعود افسری کاشانی 
زیاد است. به نظرم خدمات و شخصیت ایشان هرگز فراموش 
و  شهر  دانشگاهی  جامعه  به  ایشان  که  خدمتی  نمی شود. 
انجام داده اند،  همچنین به فرهنگ و هنر و تمدن شهر ما 
مثال زدنی بود. سابقه آشنایی حقیر با دکتر افسری در چند 
پروژه مشترک میراثی با ایشان بود که اولین آن در خانه آل 

یاسین رخ داد.
طی سال های 77 -7۸- 7۹ شاهد تالش ها و زحمات ایشان در 
مرمت چند خانه و اثر تاریخی در کاشان مانند خانه آل یاسین 
بودیم که برنامه ریزی، مشاوره و طراحی برخی از اصول مرمتی 
آن ها با دکتر افسری بود؛ چون در آن سال ها، مهندس وکیل 
-شهردار وقت- ابالغی برای اقای مرحوم افسری صادر کردند 
تا به عنوان مشاور و طراح کلیه پروژه های شهری همکاری 
کنند. چند نمونه از این پروژه ها هویت بافت تاریخی داشت که 
به بنده به عنوان مسئول اداره بافت تاریخی شهرداری کاشان 
مربوط می شد و بابت این موضوع توفیق شد به اتفاق ایشان و 
جناب حلی طی سفرهایی به یزد و تبریز و شیراز، برای کاربری 

حمام سلطان میرحمد به یک الگو برسیم.
از ویژگی های شخصی و شاید ایران دوستانه ی مرحوم افسری 
این بود که به هر شهری می رفتیم، ایشان غذای سنتی آن 
شهر را طلب می کرد، لذا با این که شرایط فراهم بود و ما 

مهمان سیستم های اداری آن شهرها بودیم، به اتفاق دکتر 
به عنوان مثال در بازار تبریز یکی از غذاخوری های سنتی را 

انتخاب می کردیم.
از خاطرات روزمره که بگذریم، مؤسس رشته معماری سنتی 
در دانشگاه کاشان مرحوم افسری بود. بسیاری از شاگردان 
ایشان، امروز در راًس پروژه های کالن شهری کشور هستند، از 
جمله مهندس مریم شکیبا به عنوان مرمت گر گچ بُری که از 
دانشجویان همان دوره معماری سنتی دانشگاه کاشان هستند.
آموزشی  مجموعه  و  دانشگاه  حوزه  به  ایشان  که  خدمتی 
فراموشی  قابل  هیچ وجه  به  و  ستودنی  واقعاً  کرد،  شهرمان 
نیست. خاطره خیلی تلخم درباره دکتر از شبی است که صبح 
آن اتفاق هولناک در مسیر تهران-کاشان افتاد. استاد حلی 
به من زنگ زد و پرسید شما ماجرا را شنیده ای که بنده با 
تاًسف و شگفتی اظهار بی اطالعی کردم. ما همان شب، سریع 
به سمت منزل شان حرکت کردیم که والده گرانقدر و مرحوم 
پدر هنرمند دکتر افسری هم  حاضر بودند و جز افسوس و 
حرمان و اشک چیزی در بین نبود. هیچ یک از ما در شهرداری 
و فعاالن میراثی در باورمان نمی گنجید که چنین گنجینه ای 

را از دست بدهیم.
پروژه مرمتی و احیای حمام سلطان میراحمد کاشان از پروژه ها 
و موضوعات طراحی شده توسط ایشان است. به جز خانه آل 
یاسین، میدان زجاجی کنونی و محور امیرکبیر که اکنون در 
حال اجراست، همه از طراحی های ایشان است. به هر صورت، 
جای خالی دکتر افسری هنوز که هنوز است احساس می 
شود. آن مرحوم البته راه دوری هم نبرده بود؛ چون بزرگان 
خاندان افسری، خاندانی با شناسنامه افتخارآمیز در هنر و 

معماری شناخته می شوند. یادشان گرامی باد.

افسری، میراث  دوستی برای تمام فصول
مهدی سلطانی راد/ آنچه می توان از خصوصیات اخالقی 
و  محبت  و  ادب  کرد،  بیان  افسری  امیرمسعود  دکتر 
احترامش برای همه اشخاص از کودک تا سالمند و حتی 
کارگران بود. بسیار با صبر و حوصله و در انجام وظایفش 
دقت، صداقت و خلوص نیت بسیار داشت. در کل، انسانی 
به تمام معنا خاص، کامل و سرشار از  عشق و محبت و 

انسانیت.
سنتِی  معماری  یعنی  خود  تخصصی  حیطه  در  وی 
حس  نیز  قدیمی  بناهای  احیای  همچنین  و  آکادمیک 
مسئولیت پذیری و عشق و عالقه منحصربه فردی داشت. 
و  فکر  تمام  کاشان،  از  کاملش  شناخت  با  مرحوم  آن 
عالقه اش به بازسازی و نگهداری همه بناهای قدیمی این 
شهر بود. در کوچه پس کوچه های شهر قدم به قدم دنبال 
آب انبارها و بناهای قدیمی می گشت و ایده های خاص و 
جالب در مورد آن ها در سر داشت. به عنوان مثال، از این 
پژوهش های  مرکز  و  عالی  مدرسه  موزه،  طراحی  ایده ها 
برای آن  نیز  بود که بسیار  فرش کاشان در سال 1374 
بودنش  نوظهور  ایده و طرح،  این  اهمیت  زحمت کشید. 
بود و موقعیت کاشان را در زمینه فرش بسیار  ایران  در 

متحول می کرد.

عشق و عالقه او را می توان در نمونه کارهایی که در شهر 
کامال  داده اند  انجام  نوسازی  همچنین  و  بازسازی  برای 
از  نمونه ای  امیراحمد  سلطان  حمام  مرمت  کرد.  حس 
آن هاست که دقت و سلیقه ای که در آن داشت باعث شد 
که به الگو و سمُبلی برای احیای بناهای تاریخی کاشان 
روان شاد،  آن  طرح های  از  دیگر  نمونه ای  شود.  مبدل 
در  ذوقش  و  تمام عشق  که  بود  امیرکبیر  محور  طراحی 
آن مشهود است؛ اما نکته قابل تأمل آن است که اکنون 
را  زیبا  طرح  این  نمی توانند  چگونه  شهرسازی  مجریان 
شهرسازی  آیا  دهند؟  انجام  امیرکبیر  مسیر  تکمیل  در 
نیاز  افسری  به کارشناسی عاشق همانند دکتر  اکنون  ما 

ندارد؟
در مورد کاروانسرای مرنجاب، زمانی که هیچ فردی جز 
کار  زیاد  با زحمت  نبودند  آنجا  و ساربانان در  کشاورزان 
مرمت این اثر تاریخی را به عهده گرفت و مقدار زیادی از 

آن را نیز به انجام رساند.
از خصوصیات مهم اخالقی دیگر دکتر امیرمسعود افسری، 
هیچ گاه  که  طوری  به  است؛  ایشان  خضوع  و  فروتنی 
یا  دکتر  -مهندس،  عناوین  با  شدن  خطاب  عالقه مند 
می دانست. آموزگار  یک  تنها  را  خود  بلکه  نبود،  استاد- 

آموزگاری که برای خانواده و به ویژه مادر و پدر هنرمندش 
ارزش بسیار قائل بود.

روایتی از پسر خوش سیمای كالس ما

مسعود قرائتی/ اگر با خودم صادق باشم باید بگویم در 
جریان چنین جزئیاتی که در این صفحۀ نشریه از زندگی 
شده  مکتوب  افسری  مسعود  امیر  مرحوم  کاری  و  شغلی 
کلماتش  حتی  و  جمالت  یکایک  صدق  بر  نیستم.اگرچه 
دانش آموز  افسری  مسعود  من،  برای  اما  می دهم؛  گواهی 
بلندش در یک  خوش سیمایی بود که به علت قد نسبتاً 
در  که  شاگردی  می نشست.  کالس  مانده  آخر  به  ردیف 
عین هوش و ذکاوت، هیچ ادعا و نشانی از دانش آموز ممتاز 
نداشت. شاید هم این به علت هم نشینی و مجاورت با ما 
بچه های تُخس و درس نخوانی بود که ته کالس جا خوش 
کرده بودیم و تفریح مان شده بود برهم زدن نظم کالس و 

دست انداختن دبیر و دانش آموز!
بلوغ، بی هدف  به دنیای  از دنیای کودکی  انقالب  با وقوع 
نوجوانی  روی  از  که  سرعت  با  آن چنان  شدیم.  پرتاب 
کالس  سر  عصر  هم  و  صبح  هم  روزگار  آن  در  پریدیم. 
می نشستیم. بعد از ظهرها که تعطیل می شدیم به بهانه ای 
اتاقی  بود  شده  میعادگاه مان  می کردیم،  کنسل  را  کالس 
به  معروف  و  بود  رسیده  ما  به  دانشجو  نسل  چند  از  که 
مجالت  و  کتاب ها  که  بود  آنجا  در  بود.  کوچیکه«  »اتاق 
قدیمی و جدید سوژه صحبت و گاهی بحث ما بود. مسعود 
که  ما  همه  از  اطالعاتش  می بلعید.  را  آن ها  هوشمندانه 
مالک مکتوبات و تصویرها بودیم، افزون تر بود. همان طور 
دانش  همه  آن  علی رغم  شده  گفته  یادنامه  این  در  که 
تخصصی و شاید عمومی بیشتر شنونده بود؛ اما در پایان 
وقتی لب می گشود همه را تحت الشعاع قرار می داد. به یاد 
دارم که در آن اتاق عکس زنده و مردۀ سیاسیون مذهبی، 
چپ، راست، لیبرال و... مانند کاغذ دیواری اتاق را پوشانده 
بود. یک بار مسعود به من گفت عکس مصّدق را از میان 
عکس آنها بردارم. این پیشنهادش را نمی دانستم و هنوز 
نمی دانم به حساب نظر مثبت درباره این چهرۀ ملی که در 
شنیده  منفی.  یا  می گذاشتم  بود  مردم  قهرماِن  زمان  آن 
بودم که عمویش حاج محمد، تصویری از مصّدق کشیده 

بود و زیرش نوشته بود:
این مصدق که درین پرده کنون جلوه گر است

رادمردیست که بر ملت ایران پدر است
همین تصویر بود که توسط طرفداری پرشورتر بافته و بر 
و  شد  گذاشته  تماشا  به  سرافرازی  مرحوم  دکان  در  سر 
 2۸ کودتای  روز  در  مرحوم  آن  دکان  تاراج  باعث  همین 

مرداد شد.
از مسعود گفتم و از وقار و مهربانی و مدارایش با نظراتی 
که قبول نداشت و دالیلی بود که مرا شیفته خود می کرد. 
به  و  بودند  عاجز  از درکش  بعضی ها  متأسفانه  که  چیزی 
حساب زیرکی و حتی به قول عوام جلب گری! می گذاشتند.

دوران دبیرستان به پایان نرسیده بود که انقالب فرهنگی 
رخ داد و به تعطیلی دانشگاه ها انجامید،پس کنکوری در 
راه نبود و هیچ سمت و سویی از شغل و آینده به چشم 
دیگر  پرتاب شدیم.  به مسیری  ما  از  نمی خورد. هر کدام 
تا  نداشتم  خبری  رفقا  دیگر  همچون  افسری،  مسعود  از 
بار  این  شد.  شکسته  فراق ها  این  سد  که  بعد  سال  چند 
من در کسوت کاسب بازار با همسر و فرزند و او دانشجوی 
بهانه  به  پنجشنبه  هر  که  تهران  دانشگاه  معماری  رشته 
از  تا  تهیه نخ و رنگ فرش دستبافت به مغازه ما می آمد 
هر دری صحبت کنیم. با این که آمد و رفتش به بازار تا 
پس از دانشجویی طوالنی شد اما هرگز از کارهای بزرگ 
این  امروز در  و شگفتی که در کاشان و تهران می کرد و 
صفحه می خوانیم کالمی نگفت. همین وجه تمایز او با ما 
بود که نه تنها تسلیم شرایط آن روزگار متالطم نشد، بلکه 
به یک  از ورود  توانست  بود  او  ویژه  و درایتی که  با صبر 
تا عالی ترین  را  یابد و مدارج علمی  زندگی روزمره نجات 
بایستد که سزاوارش بود و مردم  ادامه و در جایی  سطح 
شهر و کشورش از او می طلبیدند. با تغییر شغل من و رفتن 
از بازار، باز هم روند دیدارها قطع اما متأسفانه به قیامت 
موکول شد.روزی که آن سرنوشت خون بار را شنیدم خودم 
را به جرم بی وفایی از سر بی خبری متهم و زمزمه می کردم:

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

از چنگ منش اختر بد مهر برون برد
آری چه کنم دولت دور قمری بود

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ
که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

روایت هایی به بهانۀ زادروز یکی از مفاخر دیار سیلک؛

افسری برای قلعۀ میراث فرهنگی کاشان..
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نهاده اند  نام  خانه  شهر  را  کاشان  سلطانی راد/  مهدی 
و  گمناِم  معماراِن  هنر  مرهون  بی گمان  عنوان  این  و 
چیره دستی است که در روزگاران کهن این خاک، از خاک 
که  گنجینه هایی  کردند.  استوار  گنجینه هایی  خشت  و 
اغلب شناسنامه ای از عهد قاجار دارند و ما امروز آن ها را با 

عنوان خانه های تاریخی کاشان می شناسیم.
مالک  که  قجری ای  عهد  سادۀ  خانۀ  آن  دل  در  حتی 
عیالوارش نه تاجر فرش بود و نه در کار صادرات سماور 
از زندگی های  به فرنگ، ده ها داستان و حکایت عاشقانه 
حکایت هایی  است.  نهفته  گذشتگان  ساده ی  و  بی آالیش 
به  اخیر، قسمت واگویه شدن شان  البته طی دو دهه  که 
خانه های مجلل با اندرونی های الوان از هنر نقاش باشی های 

قجری رسید.
بنی کاظمی  علی  آقای  با  آشنایی ام  از  پس  قبل  سال ها 
)از پژوهندگان و فعاالن تاریخ شفاهی کاشان( با خانه ای 
که  شدم  آشنا  شهر  تاریخی  بافت  در  مجلل  و  تاریخی 
قدمتش تا امروز بیش از 170 سال است و پس از 4 دوره 
دست به دست شدن، در دهه 20 شمسی به تملک محمد 
درمی آید. بنی کاظمی(  علی  آقای  )پدربزرگ  بنی کاظمی 

و  مساحت  متر   2۶00 با  وسیع  و  بزرگ  بس  خانه ای 
در  برجسته  خورشید  و  شیر  جمله  از  فاخر  گچ بُری هایی 
باالی تاج ایوان اصلی )ضلع جنوبی( و نقاشی های فاخری 

در تاالر )ضلع شمالی خانه(.
وقت  )حاکم  اولیه  مالک  وفات  از  پس  مجلل،  خانۀ  این 
تحوالتی  از  پس  و  می رسد  او  دختر  به  ابتدا  کاشان(، 
تملک  در  است،  میان  در  نیز  عالقه  و  عشق  پای  که 
آسیدآقاحسینی و سپس آقا سیدمهدی و آقا سیدمحمود 
آخرین  اما   20 دهه  اواسط  در  می آید.  در  او(  )فرزندان 

مالک آن یعنی محمد بنی کاظمی از راه می رسد و خانه تا 
سال 77 که در طی این سال ها شماری از فرزندان او نیز 
در آن ساکن هستند، همچنان در آن زندگانی جریان دارد.

جهت  شهرداری  توسط   77 سال  که  وسیع  خانۀ  این 
احیاء تملک و اکنون با مشارکت بخش خصوصی مراحل 
بازسازی خود را طی می کند، سالیانی است که به نام خانۀ 
بنی کاظمی اشتهار دارد؛ اما مالک و به عبارتی سازندۀ این 
نیست جز محمدحسن خان رخت دار، حاکم  خانه کسی 
وقت کاشان در اوایل عصر ناصری که پس از وفات او تنها 
وارثش )دخترش، مریم خانم( بر ارث پدر حاکم می شود؛ 
هزینه های  تأمین  در  ناتوانی  اثر  بر  چندی  از  پس  ولی 
باالی این خانه علی رغم درآمدی که از امالک دیگر پدر 
به او رسیده بود، ناگزیر این خانه را در وثیقه یکی از تجار 

کاشان )آسیدآقا حسینی( قرار می دهد.

البته چنان مقرر می شود که مالک اصلی  این واگذاری 
آسیدآقا،  بعد  سالیانی  اما  است؛  خانم  مریم  همچنان 
ازدواج  پیشنهاد  خانم  مریم  به  بودن  عیالوار  علی رغم 
محمدحسن  دختر  مقاومت  با  ابتداء  گرچه  و  می دهد 
شرط  به  مدتی  از  پس  گویا  ولی  می شود؛  روبرو  خان 
خدمه  دستمزد  پرداخت  و  خانه  همان  در  ماندنش 
استقرار  از  پس  می پذیرد.  را  ازدواج  درخواست  خانه، 
جدید،  خانه  در  آسیدآقا  فرزندان  و  نخست  همسر 
از  او  و  حادث  خانم  مریم  بر  آنان  با  هم نشینی  سختی 

او اختیار کند. برای  تا خانه ای دیگر  شوهر می خواهد 
محمد  حاج  روایت  به  بنا  که  حسینی  تاریخی  خانۀ 
بنی کاظمی، اواخر قرن 13 قمری جنب خانه محمدحسن 
که  است  خانه ای  همان  می شود  ساخته  رخت دار  خان 
برای سکونت مریم خانم از سوی همسر بازاری اش احداث 
بزرگ تر  خانه  به  میانجی  عنوان  به  کوچک  دری  با  و 
)بنی کاظمی( راه داشته. خانه ای که مانند نمونۀ بزرگ تِر 

کناری اش، امروز در دست مرمت و احیاست.
این که پسر آسیدآقا حسینی از همسر اولش با پسری که 
و  داشتند  زیادی  سنی  فاصله  بود  دومش  ازدواج  حاصل 
نوۀ او با پسرش از ازدواج دوم تقریباً هم سن بوده اند، خود 
نکته جالبی است که شرح آن و همچنین حکایت مالکان 
از  پس  بنی کاظمی  زیبای  و  مجلل  بزرگ،  خانه  متعدد 
محمدحسن خان رخت دار، را می توان در کتاب )ماتیکان 

کاشان( مطالعه کرد.
آقای علی بنی کاظمی در سال ۹5 که 22  کتابی نوشتۀ 
گفتار تاریخی و رجال شناسی را در خود جای داده و به 

کاشان دوستان توصیه می شود آن را مطالعه کنند.

درمنزلت امامزاده آقا علی عباس؛

كویركرامات
سالگرد  و  االول  جمادی   14 بهانه ی  به  تجلیان/  مینا 
شهادت امامزاده ی عظیم الشأن آقا علی عباس )ع( و برادر 
مختصری  توضیح  به  )ع(  محمد  شاهزاده  بزرگوارشان 
درباره ی ایشان می پردازم و ارادت قلبی خود را که مرید 
بزرگ هستم،  امامزاده ی  این  فراوان  مریدان  از  کوچکی 

تقدیم ایشان می کنم.
در فاصله ی ۸ کیلومتری شهر بادرود در دل کویر، بقعه 
اکرم )ص(  پیامبر  از سالله ی پاک  امامزاده  و آستان دو 
به نام امامزاده آقا علی عباس )ع( و امامزاده محمد )ع( از 
فرزندان حضرت امام موسی کاظم )ع( و برادران حضرت 
امام رضا )ع( واقع شده؛ کویری که در گذشته های دور، 
محل زندگی انسان نبوده و به برکت وجود این دو بزرگوار 
و ساالنه  است  )ع( شده  بیت  اهل  عاشقان  تجمع  محل 
عده ی زیادی از زائران از اطراف و سراسر کشور به زیارت 

مرقدشان مشّرف می شوند.
این دو  به مرو،  از مدینه  امام رضا )ع(  از مهاجرت  پس 
شیراز  در  که  )ع(  شاهچراغ  حضرت  اتفاق  به  امامزاده 
و  شیعیان  سادات،  از  عده ای  و  گردیده اند  مدفون 
یاران شان جهت مالقات با برادر عزیز خود امام رضا )ع( 
از مدینه راهی طوس شدند. افراد این کاروان در حوالی 
هر  و  شدند  جدا  هم  از  دسته دسته  ایران  مرکزی  کویر 

کدام به سویی روانه گردیدند. 
یاران  از  عده ای  همراه  به  الشأن  عظیم  امامزاده  دو  این 
طوس  سمت  به  آن  از  پس  تا  آمدند  کاشان  حوالی  به 
بروند؛ اما حاکم آن زمان کاشان که آن گونه که از کتب 
قدیمی بر می آید از دوستداران اهل بیت )ع( بود- آن ها 
را به منزل خود دعوت کرد و چندین شبانه روز از آن ها 
پذیرایی نمود و رفتن آن ها به طوس را به مصلحت شان 
ندانست. لذا ایشان مدتی در حوالی کاشان و فین ماندند 

تا تکلیف اوضاع طوس مشخص شود. 
سپس از کاشان حرکت کرده و به منطقه ی بادافشان یا 
همان بادرود فعلی رفتند. در آنجا نیز حاکم آن منطقه 
به همراه عده ای از مردم به آن ها ملحق شدند؛ اما در آن 
زمان خبر جانگداز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا 
)ع( به ایشان رسید و بسیار متأثر و اندوهگین شدند و 

پس از مدتی قصد مراجعت به مدینه نمودند. 
گوش  به  حکومت  جاسوسان  وسیله ی  به  خبر  این  ولی 
و  جابه جایی ها  این  آنکه  ترس  از  او  و  رسید  مأمون 
باشد،  او  حکومت  و  خلیفه  علیه  توطئه ای  مهاجرت ها 
سرانجام  کرد.  صادر  را  قتل شان  و  دستگیری  دستور 
بادافشان رسیدند و آنان را محاصره  سپاهیان مأمون به 

کردند و به نبرد با آن ها پرداختند. 
این جنگ، چندین روز طول کشید و چون تعداد سپاه 
دشمن فراوان و یاران آن دو بزرگوار اندک بودند، مقاومت 
و  رشادت  با  امامزاده  دو  آن  و  نداشت  نتیجه ای  آنان 
دالوری فراوانی که از اجداد بزرگوارشان به ارث داشتند 
در جنگی ناجوانمردانه و نابرابر به دست سپاهیان دشمن 
حضور  سبب  به  مطهرشان  پیکر  و  رسیدند  شهادت  به 
دشمن چند روزی بر روی زمین ماند تا اینکه سرانجام 
دفن  برای  شجاعانه  اقدامی  در  خالدآباد  روستای  زنان 
بدن آن ها اقدام کرده و مردان نیز به کمک آنان شتافتند 
زیارتگاه  اکنون  هم  که  محلی  در  را  مطهرشان  پیکر  و 
مشتاقان و صاحب دالن است به خاک سپردند. پس از آن 
به تدریج، مؤمنان و دوستداران اهل بیت )ع( بر روی قبور، 
بقعه ای بنا نمودند و به مرور زمان به تعمیر و توسعه ی 

آن پرداختند.
در پایان باید بگویم که کرامات و معجزات فراوانی از این 
دو امامزاده ی عالی مقام نقل گردیده و انسان های بسیاری 
ایشان  گرانقدر  وجودی  الطاف  از  نگارنده-  جمله  -از 
بهره مند شده و به سالمتی دست یافته و یا در زمینه های 
دیگر مورد توجه و یاری قرار گرفته اند و این مسئله باعث 
افتخار و سربلندی منطقه، مردم کاشان و اطراف می باشد 
که بتوانند از برکات وجودی این امامزادگان بزرگوار بهره 
تسالی  بر  عالوه  زیارتگاه شان  در  آمدن  ِگرد  با  و  ببرند 
روح خود به زنده نگه داشتن بیش از پیش یاد و اهداف 
آن ها  برای  عزاداری  و  )ع(  طهارت  و  عصمت  اهل بیت 
سال  طول  در  می دانیم  همگان  که  همان طور  بپردازند. 
ماه صفر-  روز 2۸  -از جمله  مناسبت های خاصی  در  و 
واقع  در  یا همان »چلشتم« که  و هشتم«  آیین »چهل 
4۸ روز بعد از واقعه ی عاشورا و همچنین سالروز رحلت 
و  )ع(  مجتبی  حسن  امام  شهادت  و  )ص(  اکرم  پیامبر 
ایام شهادت امام رضا )ع( می باشد، مرقد مطهر آقا علی 
زیادی  خیل  پذیرای  )ع(  محمد  شاهزاده  و  )ع(  عباس 
از دوستداران شان از سراسر کشور است و افراد بسیاری 

نذورات خود را تقدیم ایشان و زائرانشان می کنند.
در پایان از پرسنل زحمتکش و خدام محترم آن بارگاه 
مقدس که از صمیم قلب و با خلوص نیت برای آبادانی 
آنجا و رفاه حال زائران تالش می کنند تشکر و قدردانی 

می نمایم.

روایت  اولیاء

برسد به دست آموزش و پرورش؛

اخراج دانش آموز خاطی، پاک کردن 
صورت مسئله است

متوجه  دانش آموز  به  نسبت  مدرسه  مدیر  که  زمانی 
یا مصرف سیگار( شد،  کار خالف اخالق )مثاًل داشتن 
چه واکنش و اقدام عاجلی را باید از خود نشان دهد؟ 
از  را  خانواده  سریعاً  مدیر  که  شده  دیده  مواردی  در 
والدین  تکاپوی  بعد  و  نموده  باخبر  فرزندشان  اخراج 
به ثبت نام فرزندشان در  را  آنان  زخم خورده و خجل، 
تحصیلی  سال  میانه  این  در  آن هم  دیگر  دبیرستانی 

ارجاع می دهند. 
خواهد  را  او  جدید  مدرسه  مدیر  آیا  اینکه  از  فارغ 
پذیرفت یا نه؟ شاید هم نظر مدیران مدارس این است 
باز بماند و به  ادامه تحصیل  از  که چنین دانش آموزی 

مشاغلی روی بیاورد که هرگونه خالفی در آن مجاز و 
عادی است. 

در یک کالم آیا این کار هل دادن کودک به سمت و 
سوی محرومیت از تحصیل، بیسوادی و آلودگی نیست؟

خانم ها و آقایان!
مدرسه  روانه  آموزش،  برای  تنها  را  کودک  خانواده، 
نمی کند؛ بلکه پرورش را هم از شما انتظار دارد. اگر بنا 
بود که همه کودکان و نوجوانان عاری از مشکل بودند و 
این درصد ناچیز خارج از این فقره نبود، دیگر چه نیازی 
به مهارت های پرورشی و تربیتی مربیان و کل آموزش و 
پرورش احساس می شد؟ پنجه در پنجه مشکالت و رفع 
مدیران  و  نهاد  این  پرورشی  امور  اهم  از  این چالش ها 

مدارس است. 
دانش آموز  متوجه  را  خسران  کم ترین  که  گونه ای  به 
پاک  فقط  خاطی  دانش آموز  »اخراج  نماید.  خانواده  و 

کردن صورت مسئله است«.
نهال  این  اصالح  از  مدرسه  ناظم  و  مدیر  امروز  اگر 

می خواهند  او  اخراج  با  و  هستند  عاجز  انعطاف پذیر 
راحت تر و آسوده تر ساعت کاری خود را سپری کنند، 
با  زندان ها  سرانجام  و  قاضی  بازپرس،  پلیس،  فردا 
اصالحات  این  به  باید  سنگین  و  سخت  مجازات های 
وظایف  و  سرسام آور  هزینه های  که  چیزی  بپردازند. 

کمرشکنش بر همگان آشکار است.

 مكتوب خوانندگان

مشکل نان در ۷3 سال قبل کاشان

بریده ای از روزنامه فوق، از مشکل نان در 73 
در  درست  می کند.  حکایت  کاشان  قبل  سال 
چنین روزهایی )دوم آذر ماه 1327( که آتش 
جنگ جهانی فرو نشسته بود و کشور می رفت 
تا کم و بیش ثبات سیاسی و اجتماعی خویش 
را بازیابد، یک شهروند عادی اما با دل و جرئت 
اساسی ترین  بر  انگشت  قرآنی«  نام »محمد  به 
مشکل شهر گذاشته و آن را رسانه ای می نماید. 
نام  امید«  »عصر  که  محلی  جریده  آن  در  او 
دارد، مدیران شهری را تهدید می نماید که: »با 
عدم توجه و رسیدگی به پیشگاه همایونی )شاه 
بمرکز شخصاً حاضر،  یا  تلگرافاً شکایت  وقت(، 
عین نان شهر را به حضور اعلیحضرت همایونی 
)منظور محمدرضا پهلوی( نشان خواهیم داد«.

علیرضا  آقای  این شهروند  فرزند  به طوری که 
برداشت  نوشته  متن  از  نیز  -و  قرآنی می گوید 
می شود- که: او ضمن امضا و درج محل زندگی 
را  تهدیدش  نوعی  به  شکوائیه،  پای  در  خود 
به  را  شکوائیه  این  رونوشت  و  نموده  عملی 
غله،  اداره  کشور،  وزارت  وقت،  نخست وزیر 
تسلیم  کاشانی  آیت اهلل  و  ملی  شورای  مجلس 

می نماید.
این  به  پدرم  ادامه می گوید:  در  قرآنی  علیرضا 
دستمال  یک  پس  نمی کند.  بسنده  اقداماتش 
نان با کیفیت خراب را روی میز فرماندار وقت 
برای  »اعالیی«  خوب  نان  می گوید  و  گذاشته 
شما و رؤسای شهر است و بقیه مردم حیوانند؟ 
بسیار تالش می کنند  و شهردار  فرماندار  البته 
رضایت  جلب  به  موفق  اما  نشود؛  زده  تلگرام 
محمد قرآنی نمی شوند. جالب اینکه فرزند آن 
ساعت   72 شنیده:  پدر  قول  از  خود  مرحوم، 
آرد  مقدار  فالن  که  آمد  پاسخ  تلگراف،  از  بعد 
ویژه  بازرس  و  حمل  کاشان  برای  یک  درجه 

برای بررسی به این شهر اعزام گردید.
به  از آن روزگار  را  نکته  واقعه، چند  این  تمام 

ذهن متبادر می کند:
1. دل و جرئت و عمل به وظیفه شهروندی؛

2. شرایط اجتماعی در آن دوران؛
مسئوالن  تأثیرپذیری  و  حساسیت  میزان   .3
باالدست  از  بردن  و حساب  کشوری  و  شهری 

خود؛
4. و باألخره تأثیر رسانه، ولو یک رسانه محلی 
چندین  کار  موجزش  و  کوتاه  مکتوب  یک  که 

الیحه را انجام می داده است.

یاد ایام

خوانندگان فرهیخته
به علت کمبود و گرانی کاغذ، ممکن است که نشریه مردم 
شما  به دست  روزنامه فروشی  دکه های  طریق  از  سیلک 
نرسد. کوتاه ترین و مطمئن ترین راه تهیه نشریه، اشتراک 
آن می باشد. با پرداخت مبلغ 20 هزار تومان برای اشتراک 
یک ساله و ارسال آدرس خود به شماره 0۹133۶1۹47۸ از 
طریق پیامک یا تماس، نشریه ما را  از طریق پست تحویل 

بگیرید.
031- 554۶۶۸32

حکایت جذاب یك خانه، 
از محمدحسن خان رخت دار تا ...

صورت  به  کاشان،  شهر  شورای  جلسات  از  یکی  در  قبل  چندی 
ناگهانی رئیس شورا تنها خبرنگار حاضر در جلسه یعنی خانم زهرا 
جلوداریان را مورد خطاب قرار می دهد که فیلم و عکس گرفتن از 
نماید. وقتی خبرنگار جویای دلیل می شود،  جلسه حاضر را قطع 
و  می شود  صادر  اخراج   دستور  رفته،  باالتر  پله  یک  ممنوعیت 

باالجبار خبرنگار جلسه را ترک و بقیه ماجرا.....
در این میان رسانه های مجازی و مکتوب شهر مملو از مواضعی مبنی 
بر حقانیت یکی از دو طرف می شود. پیامد این رخداد افراد حقیقی 
و حقوقی نیز له و علیه دو طرف مواضعی را اتخاذ می نمایند. آخرین 
این موضع گیری ها از سوی خبرگزاری تسنیم ابراز شده که پاسخ 
خانم زهرا جلوداریان را به شرح ذیل داشت. بدیهی است؛ نشریه 
»مردم سیلک« با وجود دارا بودن نظر و مواضع خاص در این گونه 

موارد، آماده انتشار هرگونه جوابیه ای  از سوی مدعیان است.

مسئول محترم خبرگزاری تسنیم در کاشان؛
با سالم و احترام

پیرو درج خبری با موضوع: )رئیس شورای اسالمی شهرکاشان: 
فرد اخراج شده هیچ مدرک خبرنگاری به شورا ارائه نداده است 

درمورخ 7 آذرماه 1400(
از آنجا که مطالب درج شده خالف واقع بوده، لذا بر اساس ماده 
23 قانون مطبوعات تقاضا دارم جوابیه ی ارسالی اینجانب به شرح 
ذیل را منتشر نمایید: 30 آذرماه به دعوت رسمی شورای اسالمی 
شهرکاشان در صحن علنی شورا شرکت نمودم. طبق معمول و 
براساس عرف خبرنگاری برای مستندسازی جلسه و آماده کردن 
خبر اقدام به  تهیه فیلم و عکس از جلسه ی علنی شورا کردم که با 
تذکر رئیس شورای اسالمی شهرکاشان )خارج از عرف و شئون 
برخورد با یک خانم در جلسه ی عمومی و علنی( و بدون دلیل 

از جلسه اخراج شدم.
پس از یک هفته دالیل ایشان در خبرگزاری تسنیم منتشر شده 
است که همگی خالف واقع بوده و دور از شأن و منزلت و جایگاه 

ریاست شورای اسالمی شهر است. 
برای  مدرکی  هیچ  شهرکاشان  اسالمی  شورای  تاکنون   .1
دلیل  به  که  چرا  اند؛  نکرده  درخواست  اینجانب  از  خبرنگاری 

سال ها  فعالیت در حوزه رسانه به خوبی من را می شناسند.  
2.  علی هاشمی طاهری، چهارمین دوره است که عضو شورای 
اسالمی شهرکاشان هستند و در این مدت بارها با ایشان مصاحبه 

داشته ام.
3. لوح روز خبرنگارکه از طرف شورای اسالمی شهر و شهرداری 
کاشان در 17 مرداد 1400 به امضاء علی هاشمی طاهری، رئیس 
شورای اسالمی شهرکاشان، سیدجواد ساداتی نژاد، نماینده مردم 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی و محمدرضا 
درمراسم  هدیه  همراه  به  کاشان  شهرداری  سرپرست  قنبری، 
روز خبرنگار به اینجانب داده شد با ادعای ایشان که از کسوت 
خبرنگاری اینجانب مطلع نبوده اند، منافات دارد! که گواه دیگر 
آن نخستین نشست خبری ایشان در شهریور ماه 1400 است 
که به همه ی سؤاالت اینجانب، پاسخ گفتند. در قسمت دیگری 

کاشان چنین  اسالمی  از دالیل، هاشمی طاهری عضو شورای 
ذکرشده »که از طریق مشاور رسانه ای و روابط عمومی شورای 
شهر به نامبرده چندین بار در زمینه عدم فیلم برداری تذکر داده 
شده بود، و همچنین، تولیدات این فرد به غیر فضای مجازی در 
هیچ خبرگزاری، پایگاه خبری و یا جراید منتشر نشده است و 
نکند. »سوابق  تا تصویربرداری  تذکر داده شد  به وی  این رو  از 
زن خبرنگار خبرگزاری جمهوری  نخستین  عنوان  به  اینجانب 
وگزارش های  مقاالت  اخبار،  )ایرنا( شامل  کاشان  دفتر  اسالمی 
همچنین  است.  موجود  دولتی  رسانه ی  این  در  ادبی  و  خبری 
خبرنگار و سرپرست روزنامه های سراسری چون ایران، اعتماد، 
شاخه سبز و )سایت شاخه سبز(، رسالت، جام جم و پایگاه محلی 
کاشان نیوز و همچنین نویسندگی چندین مقاالت علمی، خبری 
مقاالت  چاپ  همچنین  و  معتبرکشور  وکتاب های  مجله ها  در 
دردوره ای در خارج کشور و تدریس در خانه مطبوعات اصفهان 
و همچنین در دانشگاه را درکارنامه کاری خود دارم که پس از 
ارائه به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، تحسین 

ایشان را در پی داشت.
4. پس از تأکید مقام معظم رهبری برای اهمیت فضای مجازی 
دراین رشته هم، بعد از فراگیری فنون آن به ارسال گزارش های 
علی  قبل،  دوره ی  در  که  پرداختم  مجازی  فضای  در  تصویری 
ارسال  به  کاشان  اسالمی شهر  شورای  وقت  رئیس  رسول زاده، 
اخبار و گزارش های تصویری از صحن علنی شورای اسالمی شهر 
کاشان برای احترام به افکارعمومی به خبرنگاران، تأکید داشتند و 
برخی از اخبار شورای اسالمی شهر هم که جنبه سراسری داشت 
از  فیلم برداری  و  می شد  منتشر  سبز  شاخه  سایت خبری   در 
صحن علنی شورای  اسالمی شهر کاشان از گذشته ادامه داشت 
و اتفاق جدیدی نبود و درخصوص تذکر هم که هاشمی طاهری، 

عضو شورای اسالمی شهرکاشان بیان داشتند.
در جلسه ی 30 آبان ماه پس از اینکه نادعلی عضو دیگر شورای 
وضعیت خدمات  گفت:  به شهردارکاشان  اسالمی شهر خطاب 
اسالمی  شورای  رئیس  شخص  سریعاً  نیست  خوب  ما  شهری 
شهر کاشان گفتند که خانم جلوداریان فیلم نگیرید که به نظر 
می رسید روابط عمومی و مشاور شورای شهر در آن زمان از این 
موضوع بی اطالع هستند که در آن لحظه سریعا علت خاموشی 
دوربین را از علی هاشمی طاهری درخواست کردم که عالوه بر 

اینکه پاسخ سؤالم را ندادند از جلسه هم اخراج شدم.
در قسمت دیگر این دالیل، عضو شورای اسالمی شهرکاشان بیان 
داشته اند: خبرنگار باید اول صداقت داشته باشد که در پاسخ باید 
بگویم فیلم برداری و مستندسازی از جلسات علنی، خود نشانه ی 
صداقت خبرنگار است که اخبارش را مستند برای مردم منتشر 
می کند تا به صورت مستقیم و شفاف از تصمیمات گرفته شده در 
این جلسات که در اصل برای مردم هست، مطلع شوند و اما چرا 

خبرنگار نباید از جلسه علنی شورای شهر فیلم بگیرد؟
باتشکر / زهرا جلوداریان

رمزگشایی از خطوط میخی در ایران پاسخ خبرنگار مغضوب شورا به تسنیم
علی بنی کاظمی/ رمزگشایی از کتیبه های میخی باستانی ایران در سال 1۸57 داستان مفصلی 
دارد. تا اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در دنیا کسی از مفاد سنگ نوشته های باستانی ایران 
اطالعی نداشت. اغلب آن ها را به صورت نوشته هایی رمزی از گذشته های نامعلوم تصور کرده و بنا 
بر شکل ظاهری حروف، به خطوط میخی مشهور شد. محمدعلی داندا -مایو  ایران شناس نامدار 

شوروی )سابق( در کتاب »ایران در دوران نخستین شاهان هخامنشی« نوشت:
از نخستین روز آشنایی اروپاییان با خط میخی فارسی باستان، در قرن »17 میالدی« تا روز 
خواندن کتیبه های آن در قرن »1۹ میالدی« بیش از 200 سال طول کشیده است و این امر مهم 
بر اثر تالش و کوشش بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران ملت های مختلف و زحمات و خدمات 
چندین نسل فرهیخته در »پاریس، لندن، وین و پترزبورگ« به فرجام رسیده است. اولین بار 
ایران گرد نام آور فرانسوی »شاردن« در سال 1۶7۸ میالدی توانست از یک کتیبه تخت جمشید 
رونوشتی بردارد و با خود به پاریس ببرد و بعدها چند تن از دانشمندان آلمانی و فرانسوی توانسته 
بودند بر روی آن پژوهش هایی انجام و بعضی واژه های آن را شناسایی کنند و نام شاهان هخامنشی 
را بر طبق تاریخ هرودوت در آن ها باز شناسند. لیکن کار رمزگشایی نهایی همچنان صورت نگرفته 
بود. کار رمزگشایی از کتیبه های باستانی، یکی از پیروزی های علمی زبان شناسی و باستان شناسی 
در قرن 1۹ میالدی به شمار می رود. با انجام این مهم در سال 1۸57 میالدی جهان برای اولین 

بار با نام های پادشاهان بزرگ ایران مانند داریوش 
صورت  به  ایران  باستانی  تاریخ  و  خشایارشاه  و 
مستند برای ملل دنیا روشن و آشکار شد. موفقیت 
و افتخار علمی رمزگشایی و ترجمه کتیبه ها برای 
اولین بار نصیب افسر جوان انگلیسی به نام سرگرد 
»هنری را ولینسن« شد و با این دستاورد علمی 
بود که گذشته های باستانی ایران از افسانه به تاریخ 
و  )جرج  راولینسون  برادران  خورد.  پیوند  مکتوب 
در  ایران  دولت  نظامی  مشاور  سمت  به  هنری( 

دوره قاجار استخدام شده بودند و در همدان و کرمانشاه اقامت داشتند. جرج تاریخ نگار و هنری 
باستان شناس بود. هنری اولین صعود پرخطر و دشوار خود را از کوه الوند شجاعانه انجام داد و 

توانست با زحمت زیاد نخستین نسخه برداری از خطوط را با مشقت تمام به فرجام رساند.
آنگاه کار رمزگشایی و خواندن آن ها را بنا بر یافته هایی که پیشتر به وسیله زبان شناسان آلمانی و 
فرانسوی انجام شده بود آغاز کرد و سپس با کار روی کتیبه بیستون چند بار دیگر خطر کرد و با 
باال رفتن از آن کوه راست قامت، توانست نام های داریوش و خشایارشاه را در آن ها بخواند و سرانجام 
پس از 10 سال کوشش فراوان توانست متن کامل فارسی باستان کتیبه های گنج نامه در همدان و 
بیستون در کرمانشاه را دریابد. وی نخستین باستان شناسی است که بر پایه کتیبه میخی همدان، 
کتیبه بیستون را نیز خواند و به کشف رموز آن ها نایل آمد و چراغ در مسیر شناساندن فرهنگ و 
تمدن باستانی ایران روشن ساخت. کار رمزگشایی نهایی خطوط میخی به صورت قطعی در سال 
1۸57 میالدی در لندن پایان یافت و جرج برادِر هنری آن ها را در تحقیقات تاریخی خود وارد 
کرد. در سال 1۹04 میالدی حدود ۶0 سال بعد از کشف رموز خطوط میخی توسط راولینسون، 
ویلیام جکسون )ایران شناس معروف آمریکایی( در نخستین سفرش به ایران از کوه بیستون باال 
رفت و با کوشش زیادی اولین عکس برداری از کتیبه ها را انجام داد و شرح تالش های انجام شده 
تا آن زمان را در سفرنامه اش: »ایران در گذشته و حال« بیان داشت و افزود: اقدام راولینسون که 
برای نخستین بار این کتیبه ها را به جهانیان شناسانی و درستی شگفت انگیز نسخه برداری آن را به 
انجام رسانید و نام خویش را در پایین آن نقل نمود، قابل احترام، ستایش برانگیز و ستودنی است. 
جکسون در راه بازگشت از این سفر از »کاشان« نیز گذشت و از گنبدهای کبود رنگ مساجد، 
نمونه های  از  و  ارتفاع  متر   30 حدود  با  زین الدین،  عظیم  مناره  خانه ها،  گنبدی شکل  بام های 

محصوالت ابریشمی خوب کاشان در سفرنامه اش یاد کرده است. 

 چکامه... 

 شود جهان لب پرخنده ای اگر مردم
کنند دست یکی در گره گشایی هم

صائب تبریزی 


