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 آیا موج تازه مبتالیان به کرونا در راه است..؟!

صفحه3

مدیر منطقه دو شهرداری کاشان درباره روند احداث مسیر دسترسی 
از بلوار قطب راوندی به میدان شهدای نوش آباد و بازشدن یک گره 
ترافیکی مهم در این منطقه گفت: بخشی از اراضی موجود در این 
مسیر بیش از40 سال مشکل مالکیتی داشت که با همراهی دادستانی 

محترم و نیروی انتظامی در سال گذشته مسیر بازگشایی شد.
احمد شاه باالیی افزود: در ادامه مسیر، شاهد استقرار امالک و خانه 
هزینه،  تومان  میلیارد  با حدود 17  هم  تعداد  این  که  بودیم  هایی 
آزادسازی و بازگشایی شدند تا محور از بلوار قطب راوندی به میدان 
شهدای نوش آباد اتصال پیدا کند. وی یادآور شد: طول مسیر بلوار 
45 متری، هزار متر است و در حال حاضر در مرحله تخریب امالک 
واقع در مسیر هستیم. به گفته مدیر منطقه دو شهرداری کاشان، 
عملیات تخریب امالک باقی مانده و آزادسازی ها در حال انجام است 
و امیدواریم تا دو هفته آینده روند تخریب پالک ها تکمیل شود و در 

ادامه عملیات راه سازی را آغاز کنیم. 

شاه باالیی با بیان این که بعد از فرایند راه سازی، عملیات جدول 
گذاری و آسفالت مسیر را آغاز خواهیم نمود تصریح کرد: در حال 
حاضر تقاطع به صورت همسطح از طریق بلوار معمار- قطب راوندی 
با شهدای نوش آباد اجرا می شود و در آینده نیز پل هوایی آن احداث 

خواهد شد.
حل  و  منطقه  این  گستره  در  معابر  بازگشایی  لزوم  احساس  وی 
رسانی  خدمت  و  مرور  و  عبور  مشکالت  رفع  و  ترافیکی  گره های 
بهینه به شهروندان را از اهداف این نوع از آزادسازی ها به ویژه در 
محدوده پروژه بزرگ زیرگذر دانست و یادآور شد: تعامل و همراهی 
شهروندان فهیم کاشانی به ویژه در زمینه آزادسازی ها و بازگشایی 
از حیاتی  به عنوان یکی  ترافیکی مدخل شهر در سال 99  گلوگاه 
تکمیل  در  تسریع  برای  مهمی  شهرکاشان،عامل  ورودی های  ترین 

این پروژه محسوب می گردد.
مدیر منطقه دو شهرداری کاشان افزود: مجموعه مدیریت شهری از 
ابتدای فعالیت خود انجام عملیات آزادسازی و تعریض معابر شهری 
و رفع گره های ترافیکی و نقاط حادثه آفرین و پرتردد را به عنوان 
یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری در راستای اجرای طرح 
ساماندهی معابر شهری و بهبود و ارتقای سطح کیفی حمل و نقل و 
روان سازی ترافیک شهری همواره در دستور کار خود قرار داده است.

از  یکی  عنوان  به  راوندی  قطب  عالمه  بلوار  داد:  ادامه  باالیی  شاه 
شریان های درجه یک شهر کاشان، روزانه مسیر بیش از ده ها هزار 
مسیر  ایجاد  با  بلوار،  این  از  بخشی  در  است  امید  که  است  خودرو 
دسترسی به میدان شهدای نوش آباد، عالوه بر رفع مشکالت عدیده 
از  مستقیم  غیر  و  مستقیم  سنگین  های  هزینه  کاهش  و  ترافیکی 
این  شهروندان،  و  شهر  برای  محیطی  زیست  های  آلودگی  جمله 
منطقه کم برخوردار نیز به مرور شاهد شکوفایی و رفاه بیشتر باشد. 

گره 40 ساله باز شد
مدیر منطقه دو شهرداری کاشان تشریح کرد؛

 روند آزادسازی مسیر بلوار شهید معمار تا میدان شهدای نوش آباد
معاون فنی و عمرانی شهردار کاشان گفت: آزادسازی محور امیرکبیر 
نزدیک  که  می شد  محسوب  کاشان  مردم  دیرینه  آرزوهای  از  یکی 
بیش از دو دهه به دالیلی نظیر هزینه های تملک، جابجایی تأسیسات 

و..اجرای آن با مشکل مواجه شد.
مهندس بهروز گرانمایه در گفت و گویی در تشریح بخشی از روند 
آزادسازی این محور یادآور شد: با گذشت زمان و افزایش چشمگیر 
هزینه  تملک و آزادسازی این مسیر، انجام این عملیات با اعتبارات 
شهری امری غیرممکن به نظر می رسید تا آن که در ماه های گذشته 
با استفاده از ظرفیت ماده 9 قانون زمین های بایر و دایر شهری این 

امکان میسر شد.
اهمیت  و  بسزا  ترافیکی  نقش  واسطه  به  امیرکبیر  محور  افزود:  وی 
این  بود که  نیازمند طرحی جامع و ویژه ای  توریستی  گردشگری و 
دو وجه را تأمین کند لذا بر این اساس طرحی ناظر بر این الزامات 
این مرجع،  از تصویب در  ارائه و پس  ترافیک  به شورای  و  طراحی 

مهیای اجرا گردید.
پروژه  آغاز  از  داد:  ادامه  کاشان  شهردار  عمرانی  و  فنی  معاون 
سلمان  چهارراه  بین  فاصله  در  امیرکبیر  بلوار  اجرای  و  آزادسازی 
فارسی تا میدان حضرت قمر بنی هاشم- الغدیر- چند هفته  می گذرد 
که عرض این معبر از چهارراه سلمان فارسی تا کوچه چکبر 50 متر 

و در ادامه 70 متر خواهد بود.
این مقام مسؤل با بیان این که بناست این فاز از محور امیرکبیر در طول 
مدت زمان سه  ماهه به سرانجام برسد تصریح کرد: در طول این مسیر 
یک هزار و 300 متری، 1۲ هزار متر جدول گذاری، 1۸ هزار مترمربع 
انجام خواهد شد، همچنین  کف سازی و 45 هزار متر مربع آسفالت 
باندهای کندرو و تندرو در مسیر پیش بینی شده که شهروندان بر اساس 

نوع مسیر انتخابی بتوانند از این الین ها استفاده کنند.

ایجاد محورهای  این که  به  بنا  به گفته ی بهروز گرانمایه، همچنین 
مختص دوچرخه از اهداف بلندمدت شهرداری کاشان است، طراحی 

و اجرای خط دوچرخه در این قسمت نیز لحاظ شده است.
دلیل  به  که  این  به  اشاره  با  کاشان  شهردار  عمرانی  و  فنی  معاون 
اهمیت این محور از منظر گردشگری تالش شده است تا در طراحی 
شود  استفاده  کاشان  شهر  به  مختص  و  بومی  المان های  از  آن 
و مفاخر،  تندیس های مشاهیر  بازی،  افزود: فضاهای نشیمن، زمین 
پیاده راه، فضای سبز شاخص و... نیز از عناصر و مواردی است که در 

طراحی های این محور شریانی شهر مد نظر قرار گرفته است.
گرانمایه همچنین در تشریح آخرین روند آزادسازی های محور امیرکبیر 
به  مترمربع   ۲30 مساحت  با  ساختمانی  گذشته،  روزهای  در  گفت: 
عنوان آخرین پالک موجود در طرح حدفاصل چهارراه سلمان تا میدان 
قمربنی هاشم تخریب و آزادسازی شد که این پالک بدون استفاده از 
ظرفیت های قانونی موجود و از طریق عقد توافقنامه تخریب شده است.

محور امیرکبیر، یکی از ده ها میدان عمل گرایی و خدمت مدیریت شهری
معاون فنی و عمرانی شهردار کاشان تشریح کرد؛

روند تحول یک محور، از آزادسازی تا شکوفایی همه جانبه ..

نیم نگاهی به یک تناقض؛

شورای شهری که
 هم»حکیم« است و هم »ُپرتنش«!!

 صفحه3

امام جمعه کاشان:
مدیران ناتوان، جایشان را به 

دیگران واگذار کنند

دوره نخست شوراهای اسالمی شهر و روستا از جهت شورآفرینی در بطن 
گزینش  فقط  شوراها،  انتخابات  از  پیش  تا  است.  خاصی  موقعیت  جامعه، 
اما  بود  رایج  در کشور  نماینده خبرگان  و  نماینده مجلس  رییس جمهور، 
برای این مقطع، در شهرها و روستاها جمعیت بزرگی از ایرانیان پیشقدم 

راهیابی به پارلمان های کوچک محلی شدند. 
شوراهای شهر و روستا، مقیاسی کوچک تر از مجلس است و جا برای سهم 
و مشارکت خواهی نخبگان محلی در توسعه زادبوم شان فراوان، به همین 
به   -  .. و  دانشگاه  وکیل،استاد  ورزشکار،  مختلف-پزشک،  اقشار  از  جهت 

شرط دارابودن شرایطی، می توانند ...                                صفحه ۲

حرف های گهگاهی

 صفحه۲

دیدگاه

کاشان، شهر عبوس

روایتی از تاریخ شفاهی ایران؛

ساربانو، راهزنی که امنیه شد
 صفحه3

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:
تزریق ۱۵۰۰ ُدز واکسن به سالمندان

 باالی ۸۰ سال
 صفحه4

صفحه۲

 صفحه3
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جراحی موفقیت آمیز تومور مغزی

مصطفی سروی زاده، رئیس بیمارستان آیت اله یثربی با بیان 
اینکه پس از سال ها وقفه در روند درمان و با فناوری پیشرفته 
»براکی تراپی« عمل جراحی نادر در کاشان انجام شد، گفت: 

در این جراحی تومور مغزی بانویی 5۲ ساله خارج شد.
.........................

پلمب 1۹0 واحد صنفی متخلف
مهدی دالوری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 190 واحد صنفی متخلف در کاشان مهر 
و موم شده است. این واحدهای صنفی بخاطر بی توجهی به 
مصوبات ستاد کرونا تعطیل شدند. همچنین در این مدت، سه 

هزار و ۶۸ اخطار بهداشتی نیز صادر شده است.
.........................

آزادی 11 زندانی جرایم غیرعمد
میرسیدحسن اعتمادی، رئیس هیأت امنای چهارده معصوم 
)پنجه شاه( گفت: امسال با توجه به محدودیت های کرونایی، 
هزینه های طبخ غذا و نذری حسینیه که بیش از یک میلیارد 
و 750 میلیون ریال است با هماهنگی ستاد دیه شهرستان، 

صرف آزادی 11 زندانی جرایم غیر عمد شد.
.........................

دو مصدوم درحادثه واژگونی کامیون
علی کفاشی، رئیس جمعیت هالل احمر بادرود گفت: یک 
دستگاه کامیون در محور بادرود-کاشان واژگون شد. در این 
حادثه دو سرنشین کامیون مصدوم و با امدادرسانی ماموران 

اورژانس به بیمارستان فاطمیه این شهر منتقل شدند.
.........................

سید احمد حلی درگذشت
سید احمد حلی، آوازخوان پیشکسوت موسیقی ایرانی که 
به ویروس کرونا و در پی آن، تشدید  ابتال  به دلیل  مدتی 
بستری  بهشتی  شهید  بیمارستان  در  کلیوی اش  بیماری 
را  فانی  دار   1400 اردیبهشت  پنجم  یکشنبه  بامداد  بود، 
وداع گفت. زنده یاد حلی از سال 13۶1 همکاری خود را با 
رادیو و تلویزیون آغاز کرد و تا سال 1370 تمام وقت با این 
سازمان همکاری داشت و از آن زمان به کاشان بازگشت و با 
این  دایر کردن کالس های آواز، سهمی در آموزش آواز در 

شهرستان داشت.
.........................

ارتقا جایگاه علمی دانشگاه کاشان
کاشان  دانشگاه  علمی  ارتباطات  و  پژوهشی  معاون  مجید، 
گفت: این دانشگاه در نظام رتبه بندی دانشگاه های اثرگذار 
تایمز ۲0۲1 رتبه  دوم دانشگاه های جامع کشور را کسب کرد. 
همچنین در شاخص تولید انرژی مقرون به صرفه و پاک در 
دانشگاه با کسب رتبه ۶۶ در میان صد دانشگاه برتر جهان و 
در شاخص مصرف و بازیافت آب نیز در بازه رتبه 101 تا ۲00 

جهان قرار گرفته است.
.........................

کشف ۶ کیلوگرم گل و دستگیری زوج 
قاچاقچی

حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: ماموران 
پلیس در کنترل خودرو های ورودی به کاشان به یک دستگاه 
خودرو سواری که به مقصد تهران در حرکت بود، مشکوک 
شدند. در بازرسی ۶ کیلوگرم گل که به طرز ماهرانه ای داخل 

خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.
.........................

اعالِم قیمِت مصوِب گل محمدی
گل  کیلوگرم  هر  قیمت  فرماندار  معاون  خاندایی،  مسعود 
محمدی در این شهرستان را در راستای تنظیم بازار، امسال 
۲00 هزار ریال اعالم کرد و گفت: اگر چه گل محمدی از 
آن  برای  بتوان  که  نمی رود  شمار  به  محصوالتی  و  کاال ها 
قیمت گذاری کرد، اما این تصمیم  به منظور  حمایت از گل 

کاران گرفته شده است.
.........................

آغاز ساخت مسکن ملی، منتظر صدور پروانه
مجتبی آراسته، رئیس اداره راه و شهرسازی با اشاره تایید 
در طرح  نفر  و 500  آورده یک هزار  واریز  و  قطعی  ثبت نام 
اقدام ملی مسکن در کاشان گفت: تمامی خدمات دولت از 
جمله جدول گذاری، آسفالت معابر و واگذاری زمین از بنیاد 
مسکن به صورت رایگان انجام شده  است و آغاز ساخت فقط 
در انتظار همکاری ویژه شهرداری در صدور پروانه با همان نرخ 

تفاهم شده در سال گذشته است.
.........................

کاشان برگزیده حوزه سینما شد
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
آیین پایانی نخستین دوره شبکه شهرهای خالق فرهنگ و 
هنر کشور، کاشان به عنوان شهر برگزیده حوزه سینما معرفی 

شد.
.........................

»معتمدین محلی« و »زیست بانو« تکمیل کننده 
عملکرد شورا

سعید ابریشمی راد، شهردار کاشان گفت: اجرای طرح معتمدین 
محلی و تشکیل مجالس مشورتی عنوان کرد: دستاورد مهم 
این اقدام، تحقق شناخت دو سویه میان شهرداری و شهروندان 
است که می تواند ضعف دیرینه مدیریت شهری در معرفی و 

شناساندن خود به جامعه را برطرف سازد. 
همچنین در مورد طرح زیست بانو، استفاده از بانوان به عنوان 
ظرفیتی بی بدیل و نیمی از جمعیت جامعه ، یک ضرورت و 

فرصت برای ارتقای فرهنگ عمومی در خطه کاشان است.
.........................

رها سازی یک رأس آهو در طبیعت
از  یکی  گفت:  زیست  محیط  اداره  رئیس  دولتخواه،  الهیار 
متخلفان شکار در یکی از روستا های حاشیه منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزک اقدام به زنده گیری یک رأس بره آهوی 
تازه متولد شده کرده بود که با دستور دادستان، ماموران با 
مراجعه به منزل این متخلف آن را کشف و برای آزاد سازی به 

محل وقوع تخلف مراجعه کردند. 
مادر این بره آهو به محض شنیدن صدای آن برای بردن برۀ 

خود به محل مراجعه کرد.

کاشان در نیم نگاه

استخدام 2۳0 معلم در سال جاری
علی اکبر مرتضایی، فرماندار کاشان گفت: قرار است ۲30 
این  به صورت رسمی در آموزش و پرورش  امسال  معلم 
از این معلمان، حق  شهرستان استخدام شوند. 1۲0 نفر 
التدریس، ۶5 نفر مشمول ماده ۲۸ و 45 نفر نیز دانشجو 

معلم هستند.
.........................

بهره برداری از دو طرح آب و فاضالب
طرح  تصویری،  ارتباط  طریق  از  نیرو  وزیر  حضور  با 
تصفیه خانه و خط انتقال فاضالب قمصر و مخزن ذخیره 
به  هزینه  ریال  میلیارد   1۲4 با  قالی  جوشقان  بتنی 

بهره برداری رسید.
.........................

دستگیری چهار شکارچی بُز
الهیار دولتخواه، رئیس اداره محیط زیست با اشاره به کشف 
الشه یک بُز وحشی از شکارچیان گفت: از متخلفان، دو 
قبضه اسلحه شکاری مجاز به همراه وسایل شکار کشف 

و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
.........................

پلمب ۳۸ واحد صنفی متخلف
مسعود دهقانی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان گفت: 3۸ 
نکردن  رعایت  دلیل  به  کاشان  در  متخلف  صنفی  واحد 
واحد های  این  شدند.  پلمب  بهداشتی  نامه های  شیوه 
تاالر،  چایخانه،  رستوران،  ورزشی،  باشگاه  شامل  صنفی 

پاساژ و عرضه کنندگان غذایی در این شهرستان بودند.
.........................

محوطه باستانی ویگل در دسِت کاوش
محسن جاوری، سرپرست هیأت باستان شناسی دانشگاه 
 13۸9 سال  در  کاوش  این  اول  فصل  در  گفت:  کاشان 
آتشدان  با  ساسانی  دوره  از  آتشکده  یک  مرکزی  بخش 
این فصل  در  و  آن کشف شد  نسبتا سالم  گچبری شده 
در  آن  به  وابسته  فضا های  و  آتشکده  این  پالن  تکمیل 
دستور کار قرار دارد. این آتشکده در فالت مرکزی ایران 
استثنایی  نمونه های  از  به داده های حاصله یکی  توجه  با 
محسوب می شود که مبین حضور یک کانون مذهبی دوره 

ساسانی در این محدوده است.
.........................

رهاسازی انگشت از گوشت کوب برقی
روح اله فدایی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: بی 
دستگاه  از  استفاده  در  ساله   3۲ دار  خانه  زن  احتیاطی 
گوشت کوب برقی باعث گیرکردن انگشت وی در دستگاه 
شد. ماموران با تجهیزات ویژه، انگشت اشارۀ بانوی جوان 
درمانی  تیم  تحویل  مصدوم  سپس  کردند.  رهاسازی  را 

بیمارستان شد تا تحت درمان قرار گیرد.
.........................

دستگیری قاچاقچی مواد مخدر
حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: ماموران 
پلیس در بازرسی از یک خودرو زانتیا که به مقصد تهران 
یک  و  شیشه  گرم   500 و  کیلو  یک  بود،  حرکت  در 
بود،  شده  جاسازی  خودرو  کف  در  که  هروئین  کیلوگرم 
کشف کردند. همچنین یک ترازوی توزین از این قاچاقچی 

کشف و وی تحویل مراجع قضایی شد.
.........................

افتتاح گلخانه ویژه دانش آموزان استثنایی
حسین مقنی، رئیس اداره آموزش و پرورش گفت: طبق 
برنامه ریزی 19۶ رشته مهارت آموزی برای دانش آموزان 
با نیاز های ویژه در نظر گرفته شده است که پس از فراغت 
به  نهایت  در  و  می گیرند  فرا  را  مهارت  یک  تحصیل  از 
توانمندی می رسند. همچنین برای ایجاد این گلخانه 400 
ریال هزینه شده  میلیون  میلیارد و 350  مترمربعی یک 

است.
.........................

آغاز ساخت یک مدرسه در راوند
کاشان  ساز  مدرسه  خیرین  مدیرعامل  کتابچی،  محمد 
به  زمینی  در  کالسه   ۶ مدرسه  یک  ساخت  برای  گفت: 
شامل  مترمربع   ۸00 بنای  زیر  و   330 و  هزار  مساحت 
از  بیش  خیران  دندانپزشکی  اجتماعات،  سالن  کتابخانه، 

۲00 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده اند.
.........................

توقیف بار پژو با 220 کیلوگرم تریاک
استان  انتظامی  فرمانده  جانشین  فر،  هاشمی  محمدرضا 
گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان با اطالع از تردد 
سوداگران مرگ در محور های مواصالتی کاشان موضوع را 
به ماموران انتظامی این شهرستان اطالع دادند. ماموران 
نیز دو دستگاه خودروی سبک پژو 405 و پژو پارس را 
در  و  متوقف  و  ارتباطی، شناسایی  از محور های  یکی  در 

بازرسی از آن ها ۲۲0 کیلوگرم تریاک کشف کردند.
.........................

غرق شدگی یک کودک در استخر
روح اله فدایی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: پس 
از اعالم حادثه ای مبنی بر غرق شدگی یک کودک 10 
کاشان- قدیم  جاده  در  واقع  مزرعه ای  استخر  در  ساله 

حادثه  محل  به  سازمان  این  نجات  و  امداد  گروه  قم، 
از  اعزام شدند. غواصان آتش نشانی جسد این کودک را 
استخر خارج کرده و برای بررسی های بیشتر به گروه های 
اعالم  بر  بنا  دادند.  تحویل  محل  در  اورژانس  عملیاتی 
خانواده کودک از اتباع افغانستان، وی به داخل استخری 
به عمق 4 متر سقوط کرده و به علت آشنا نبودن به فنون 

شنا غرق شده است.
.........................

راه اندازی نخستین خانه  نهج البالغه
اشاره  با  امیرالمومنین  زاده، مدیر مؤسسه  مجتبی حسن 
به اینکه برای نخستین بار در کشور خانه های نهج البالغه 
در کاشان و سایر شهرها راه اندازی شده، گفت: امیدواریم 
توسعه  هدف  با  خانه   1100 حدود  طرح،  این  اجرای  با 
و ترویج فرهنگ قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه در 

مناطق و محله های کشور راه اندازی شود.

کاشان در نیم نگاه

رویداد

در شهر چه خبر؟!

و  موافقت  و  میالد  بیمارستان  پیشنهاد  اساس  بر 
همراهی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
با  همزمان  سالمت«  »سفیران  طرح  اجرای  کاشان، 
آغاز  یاسین  تاریخی آل  شروع هفته سالمت در خانه 

شد.
امور  و  ارتباطات  مدیر  سیلک،  مردم  گزارش  به 
بین الملل شهرداری کاشان، در خصوص طرح سفیران 
سالمت گفت: بر مبنای این طرح چندین پزشک حاذق 
و متخصص شهرستان طی هفته سالمت با حضور در 
رایگان  ویزیت  به  نسبت  یاسین  آل  تاریخی  خانه 
بیماران فاقد تمکن مالی الزم برای مراجعه به پزشک، 

اقدام می کنند.
مهدی بذرافشان با اشاره به اینکه شناسایی و معرفی 
دانشگاه  بهداشتی  مراکز  و  پایگاه ها  سوی  از  بیماران 
حضور  گفت:  است،  پذیرفته  انجام  پزشکی  علوم 
ابزار  و  معاینه  تجهیزات  تأمین  و  پزشکان  استقرار  و 
گرفته  صورت  میالد  بیمارستان  همت  به  نیز  درمانی 

است.
وی افزود: مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
را مهیای اجرای  یاسین  تاریخی آل  نیز، خانه  کاشان 

این طرح پسندیده کرده است.
کاشان،  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیر 
عنوان  به  یاسین  آل  خانه  انتخاب  دلیل  در خصوص 
کرد:  عنوان  سالمت  سفیران  طرح  اجرای  محل 
ساکن  مراجعه کنندگان  آسان  دسترسی  بر  عالوه 
این  مهم  ویژگی  عنوان  به  شهر  کم برخوردارتر  نقاط 
و  خیرخواهانه  کارهای  زمینه  در  آن  پیشینه  مکان، 
معنوی  روح  البته  و  مردم  مشکالت  از  گره گشایی 
ناشی از برگزاری مراسم پاسداشت مقام خاندان آل اله 
نیز  منظر  این  از  می تواند  -که  باقدمت  بنای  این  در 
التیام یخش آالم بیماران باشد- از دالیل این انتخاب 

محسوب می شود.

محور،  جامعه  دانشگاه  گفت:  کاشان  دانشگاه  رئیس 
دانشگاهی است که تمامی مشکالت و مسائل جامعه را 
مورد بررسی علمی قرار داده و راهکارهای دانش محور 

ارائه دهد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  سیلک  مردم  گزارش  به 
دانشگاه کاشان، عباس زراعت در حاشیه انعقاد تفاهم 
نامه بین این دانشگاه و اداره زندان بیان کرد: یکی از این 
مشکالت، واکنش در مقابل بزهکاران است، مهم ترین 
روشی که در دنیا مرسوم است زندانی کردن مجرمان 
می باشد، اما دانشمندان دیدگاه های متفاوتی در این 
زمینه دارند. وی  اظهار داشت: اداره زندان یک علم است 
و اساتید دانشگاه باید با همکاری مسؤوالن و کارشناسان 
زندان ها محیطی را به وجود آورند که زندان، تبدیل به 

دانشگاه جرم آموزی نشود.
زراعت خاطرنشان کرد: دانشگاه کاشان در تحقق چشم 
انداز خود مبنی بر دانشگاه جامعه محور تاکنون اقدامات 
نامه  تفاهم  انعقاد  آنها  از  یکی  که  داده  انجام  فراوانی 
و  جرم  از  پیشگیری  زمینه  در  تا  است،  دادگستری  با 

دادرسی منصفانه با قضات دادگستری مشارکت نماید.
وی افزود: این تفاهم نامه در راستای حضور اساتید و 
تا  اداره زندان است  امور مختلف  تدبیر  دانشجویان در 
با مشکالت زندان و زندانیان آشنا شوند و کارشناسان 
زندان نیز در کارگاه های آموزشی شرکت نمایند تا با 
کمک یکدیگر مجازات زندان را تبدیل به واکنش مؤثر 

در مقابل جرم نمایند.
رئیس دانشگاه کاشان، اختصاص بخشی از پایان نامه ها 
و طرح های پژوهشی به مسائل زندان، تشکیل کارگاه 
های آموزشی برای زندانیان و کارشناسان زندان، بازدید 
اساتید و دانشجویان رشته های حقوق، جامعه شناسی، 
روانشناسی، علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط از 
زندان و گفتگو با زندانیان برای آشنایی با مشکالت آن 
ها و ارائه راهکار، فراهم شدن زمینه تحقیق در جوانب 
مختلف زندان، کارآموزی دانشجویان و... را از دیگر موارد 

این تفاهم نامه عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در کاشان با بیان اینکه مدیرانی که 
توان رفع مشکل ارباب رجوع را ندارند، جایشان را به 
دیگران واگذار کنند، افزود: آیا صبحانه اداری، پشت 
و  کشی  وقت  و  گذرانی  وقت  مردم،  داشتن  درنگه 
معطل کردن ارباب رجوع خدمت محسوب می شود؟
خبرگزاری  از  نقل  به  و  سیلک  مردم  گزارش  به 
حوزه، آیت اله عباسعلی سلیمانی در مراسم احیای 
شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان که در هیئت 
شد،  برگزار  کاشان  بسیج  مقاومت  ناحیه  رزمندگان 
کرد:  اظهار  علی  متقیان  موالی  فضایل  به  اشاره  با 
رقم  قدر  شب  در  سال  طول  در  انسان  سرنوشت 

می خورد.
پیروانش  برای  را  امیرالمؤمنین  کوتاه  حکومت  وی 
دانست  اعتقادی  وظیفه  و  عملی  دستور  سرمشق، 
انبوه  اظهار داشت: حکومت آن حضرت در درون  و 
تعبیر  به  که  گرفت  شکل  مشکالت  و  ها  سختی 

حضرت هیچ چیز جای خودش نبود.
و  شهدا  تکریم  بر  تاکید  با  رهبری  خبرگان  عضو 
جانبازان و با بیان اینکه ارباب رجوع نعمت خدا است 
و ضعف اداری، مشکالت اقتصادی و توزیع ناعادالنه 
داشته  وجود  ها  حکومت  سیستم  در  نابخردانه  و 
اداری کشورمان همان  آیا سیستم  داد:  ادامه  است، 
انقالب، دین،  اباعبداله الحسین،  سیستمی است که 

امام راحل و رهبری می گویند؟
وی با انتقاد از مشکالت دست و پاگیر پرداخت وام 
جوانان  جاها  از  بعضی  در  گفت:  جوانان،  به  ازدواج 
برای دریافت وام ازدواج باید هفت خوان رستم را طی 
کنند. سلیمانی افزود: اینکه در شب بیست و سوم ماه 
ناله و زاری  به درگاه خداوند متعال  مبارک رمضان 
کنیم، وظیفه اعتقادی ما است، ولی آیا توانسته ایم 
حکومت علوی که مورد تاکید مقام معظم رهبری را 
پیاده کنیم؟ وی در پایان هویت شهدا را به رهبری 
الهی دانست و تصریح کرد: دلی که با رهبری الهی 

باشد، با ارزش است.

طی هفته سالمت؛
 خانه تاریخی آل  یاسین میزبان 

»سفیران سالمت« شد

در راستای پیشگیری از جرم صورت گرفت؛
انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه 

کاشان و اداره زندان

امام جمعه کاشان:
مدیران ناتوان، جایشان را به 

دیگران واگذار کنند

مهدی سلطانی راد/ دوره نخست شوراهای اسالمی 
جامعه،  بطن  در  شورآفرینی  جهت  از  روستا  و  شهر 
شوراها،  انتخابات  از  پیش  تا  است.  خاصی  موقعیت 
فقط گزینش رییس جمهور، نماینده مجلس و نماینده 
در  مقطع،  این  برای  اما  بود  رایج  کشور  در  خبرگان 
شهرها و روستاها جمعیت بزرگی از ایرانیان پیشقدم 

راهیابی به پارلمان های کوچک محلی شدند. 
شوراهای شهر و روستا، مقیاسی کوچک تر از مجلس 
نخبگان  خواهی  مشارکت  و  سهم  برای  جا  و  است 
محلی در توسعه زادبوم شان فراوان، به همین جهت از 
اقشار مختلف-پزشک، ورزشکار، وکیل،استاد دانشگاه 
توانند شانس  می  دارابودن شرایطی،  به شرط   -  .. و 

خود را در راهیابی به پارلمان های محلی بیازمایند.
دیگر  مانند  هم،  کاشان  در  و  است   77 اسفند  هفتم 
در  منتخبان شان  گزینش  برای  شهروندان  ایران  بالد 
شورای شهر پای صندوق های رأی می روند. موج دوم 
محلی  رقابت  این  پیروز  نفرات  بیشتر  و  است  خرداد 
در کشور را هواداران گفتمان خاتمی« رییس جمهور 
عضو  تنها  اما  کاشان  در  دهند.  می  تشکیل   « وقت 
نیست جز  نفره کسی  به شورای 9  یافته  راه  مستقِل 
و  کهنه کار  پزشک  ساله.   ۶7 غزنویِ  حسین  دکتر 

خوشنام شهر.
شنیدن  برای  شوراها،  دور ششم  انتخابات  آستانه  در 
آنچه که این پزشک پرسابقه و مردمی از انتخابات ۲3 
سال قبل و دالیل داوطلبی اش برای رفتن به شورای 
شهر در ذهن دارد به سراغش می روم. دکتر حسین 
غزنوی در 90 سالگی اگر چه از جنب و جوش و تاب 
کماکان خوش  اما  شده،  دور  کمی  ها  گذشته  تب  و 

سخن است. او با آن که نمی خواهد نقبی به گذشته 
ها بزند اما درباره انتخابات شورای اول می گوید:

فقط 1۳ هزار تومان
و  در سال 7۶  اصالحات  دولت  آمد  کار  روی  از  پس 
با  بعد  گفتمان مشارکت سیاسی، یک سال  فراگیری 
فرارسیدن موعد انتخابات شوراها بنا به اصرار بسیاری 
در  مستقل  نامزد  عنوان  به  همشهریان  و  دوستان  از 
این رقابت شرکت کردم در حالی که اصأل هیچ برنامه 
ای هم برای این کار نداشتم. فکر هم نمی کردم رأی 
جریان  یک  موج  و  نبودم  سیاسی  من  چون  بیاورم 
به  مردم  اما  بود  شده  فراگیر  هم  اجتماعی  سیاسی- 
من خیلی لطف داشتند چون خادمان شان را دوست 

دارند.
اسفند 77 در حالی که فقط 13 هزار تومان! مثأل به 
عنوان تبلیغات برای قند و چای هزینه کردم، با اعتماد 
همشهریان و به عنوان عضو مستقل راهی شورا شدم.

نیازسنجی محالت، ترک موتور!
با این که از سال 41 بابت آغاز طبابتم همیشه با مردم 
فرهنگ  با  داشتم  دوست  هم  خودم  اما  بودم  دمخور 
عامه و زندگی روزمره مردم به اصطالح بیشتر جوش 
انتخابات  برای  بخورم و شاید به همین دلیل بود که 
شورای شهر نامزد شدم. در آن شورا هم تالش کردم 
که در حد مقدوراتم مسائل و مشکالت روزمره مردم 
مراجعه  موتوِر  ترک  بعضا  کنم.  حل  و  رسیدگی  را 
یا  محله  به  هم  با  و  نشستم  می  شورا  به  کنندگان 
خیابان مورد نظر آنها می رفتیم تا از نزدیک مشکالت 

عمرانی و معضالت شهری را ببینم. یاد ندارم که در 
زندگی اهل خودشیرینی و قدرت طلبی بوده باشم.

سیاسی کار نبودم
سیاسی کاری و ورود به دسته جات سیاسی را قبول 
اگر  که  بود  آن  شورا  در  عضویت  از  قصدم  ندارم. 
کمک  از  سهمی  شهروندان  مشکالت  حل  در  بتوانم 
جهت  حد  همین  در  فقط  باشم.  داشته  مساعدت  و 
مشکالت  کردن  کم  خاطر  به  که  بگویم  شما  اطالع 
 ۲40 اول  بار  شاه،  پنجه  چهارراه  در  مردم  ترافیکی 
متر و بار دوم 170 متر زمین همین منزل را داده ام. 
البته توقعی نداشتم ولی شهرداری و استانداردی هم 
لقب  از  را  این خیابان  نشان  و  نام  قانونی،  اقدامات  با 
خانوادگی بنده وام گرفتند و نام گذاری این خیابان را 
به نام حقیر انجام دادند. هر چند که این نام گذاری در 

جان و دل مردم جای خود را باز کرده بود.
ورای  بود.خدمت  همین  شورا  به  من  رویکرد  و  نگاه 
حقا  فهمند.  می  را  این  هم  مردم  کاری.  سیاسی 
این  و مضمون  معنا  آنها هستم. من حقیقتا  شرمنده 
دجله  در  و  کن  می  نیکی  تو  که  دارم  قبول  را  شعر 

انداز - که ایزد در بیابانت دهد باز.

مصاحبه  از  برگرفته  گو،  و  گفت  این  از  بخشی   *
نامه آرمان-  با دکتر حسین غزنوی در هفته  نگارنده 

۲5 مهر 91- است.

گپی کوتاه با چهره نام آشنا و مستقل اولین شورای اسالمی شهر؛

فقط ۱3 هزار تومان
 هزینه تبلیغاتم شد..

علی جاویدپناه/ شهردار کاشان هشتم بهمن 99در 
نشستی رسانه ای گفت: »این دوره شورا، دوره پرتنشی 
بین شورا و شهرداری بود و علی رغم اینکه بارها به بنده 
توهین شد، اما بنده هیچ گاه به شورا و جایگاه شورا 
توهینی نکردم. خیلی از مسایل و اتفاقاتی که در شورا 
افتاد، نباید می افتاد و حتی کار به استیضاح بنده هم 
کشیده شد و مردم باید در انتخاب اعضا دقت کنند تا 

دیگر شاهد اینگونه مسایل نباشیم.«
به  پیش  روز  چند  راد،  ابریشمی  سعید  همین  اما 
گفت:  سخنانش  از  بخشی  در  شوراها  روز  مناسبت 
بودیم  بسیاری  فرودهای  و  فراز  شاهد  دوره  این  »در 
و نظرهای گوناگونی در امور اجرایی وجود داشت؛ اما 
دوره  این  در  شهر  اسالمی  شورای  تصمیمات  برآیند 
عالمانه، حکیمانه و در راستای حفظ منافع شهروندان 

بوده است«.
با کنار هم گذاشتن این دو سخن، یک تناقض آشکار در 
ذهن پدیدار می شود، به این صورت که آقای شهردار 
از یک سو، دوره پنجم شورای اسالمی شهر کاشان را 
دوره ای پرتنش ارزیابی و مردم را به دقت در انتخاب 
اعضا فرا می خواند. اما از سوی دیگر، تصمیمات همین 

سؤال  داند!  می  حکیمانه  و  عالمانه  را  شورانشینان 
این جاست: چطور می توان این دو جمله را با یکدیگر 
جمع کرد؟ شورایی که در طول چهار سال، غالب اوقات 
در پی ناآرامی و تنش با شهرداری بوده آیا می تواند 
تصمیماتی به سود شهر و مردم بگیرد؟! اگر بخواهیم 
باید  بیاوریم،  مثالی  شهر  کلیددار  های  گفته  طبق 
بگوئیم پس استیضاح شهردار هم تصمیمی »عالمانه، 
حکیمانه و در راستای حفظ منافع شهروندان« بوده  که 
البته بعید است شهردار کاشان چنین چیزی را بپذیرد! 
به نظر می رسد آقای شهردار بر اساس شریطی که  در 
ایراد این دو سخن پرداخته است،  آن قرار گرفته، به 

چرا که سخن هشدارآمیِز نخست در ستاد شهرداری 
و نشست اختصاصی با خبرنگاران گفته شده که هیچ 
یک از اعضای شورا نیز در آن حضور نداشته اند. لذا 
ابریشمی راد توانسته صریح تر و با خیال آسوده تری 
حرف دلش را بازگو کند. اما زمان و مکان بیاِن سخن  
دوم، جای دیگری است. یکی این که پای روز شوراها 
در میان بوده و از سوی دیگر امام جمعه و اعضای شورا 
نیز در کنار وی حضور داشته اند و طبیعتا جا و فرصتی 
برای گله و شکایت نیست! هرچند آن جا هم در لّفافه و 
ظریفانه، به »فراز و فرودها«ی دوره پنجم شورا اشاره و 

بسنده نموده است.

نیم نگاهی به یک تناقض؛
شورای شهری که هم »حکیم« است و هم »پُرتنش«!!
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جامعه

است  بهتر  انتخابات  آستانه  در  سیلک  مردم 
از معضالت جامعه جوان بپردازد که  به یکی 
نیروهای  از  کشور  اشباع  سو،  یک  از  آن  در 
تحصیل کرده و محّصل های مدرک دار بیکار 
و از سوی دیگر، توسعه وسایل ارتباط جمعی 
که امکان افزایش سواد جمعی از ویژگی ها و 

کاربرد مثبتش است.
به نظر می رسد باید دانش آموز بعد از اتمام 
دوره متوسطه اول، به اشتغال و ازدواج سوق 

داده شود.
091۶***91۸3

پاسخ مردم سیلک: باتشکر از نظر شما، گمان 
ما و بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی این 
است به واسطه فراگیرشدن معضل طالق در 
کشور نیاز به دارا بودن سن منطقی و به دنبال 
آن بینش و مهارت زندگی برای ازدواج بسیار 

الزم و ضروری است.

با ما در ارتباط باشید
تلفن: 55456384

سامانه پیامکی: 50002016001478
www.payk-sialk.ir
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دلش  چگونه  اردیبهشت  دانم  نمی  من 
می آید برود

فروردین کی رفته
یا ماه رمضان 
کی می رسد

نمی دانم نماز را به چه صورتی
می خوانند

جمع و تقسیم
حتا حروف الفبا را هم فراموش کرده ام

که چند چند تایش می شود شما
من هیچ چیزی یادم نیست

غیر از نگاهی که
چقدر وقت می شود ندیدم تان

و عطر گیسوی تان
وقتی حواس را پرت کرده

ریخته  قمصر  های  گلستان  جان  به  و 
است

تنها چیزی که در خاطر من مانده
 فقط و فقط

مهربانی شماست
که فرض کرده و

با خیال گرامی
 آن را ساخته ام

*  امیر عباس مهندس

 آیا موج تازه مبتالیان به کرونا 
در راه است..؟!
مهدی سلطانی راد

به  فروردین   ۲5 کاشان  محلی  های  رسانه 
از  بهشتی  شهید  بیمارستان  رئیس  از  نقل 
علوم  دانشگاه  ورزشی  سالن  سازی  آماده 
پزشکی برای بستری بیماران کرونایی خبر 

دادند.
به   19 کووید  یورش  که  آن  یعنی  این 
به  آن  از  بخشی  که  نوروز  ایام  در  کاشان 
ورود  کنترل  گرفتن  ُشل  و  فرمالیته  دلیل 
خودروهای غیربومی به شهر بود، آن چنان 
شدید بوده که بخش های عادی و ویژه و 
حتی افزودن به تخت های بیماران عفونی 
پذیرش  کفاف  دیگر  بهشتی  بیمارستان 
بیمار جدید نمی دهد و باید طرحی نو در 

انداخت!
تا این لحظه- 1۶ اردیبهشت 1400- نمی 
علوم  دانشگاه  ورزشی  سالن  آیا  دانیم 
یا  بوده  کرونایی  بیمار  پذیرای  پزشکی 
صدور  که  دانیم  می  خوب  را  این  اما  نه، 
مجوز برگزاری مراسم احیای شب های قدر 
حتی در فضاهای باز، ریسک بزرگی بود که 
شاهد  باید  آتی  هفته  دو  ظرف  کم  دست 

باشیم. تبعاتش 
واکسیناسیون  که  است  حالی  در  این 
تازه در کاشان  سالمندان حوالی ۸0 سال، 
آغاز شده و حتی اگر همه مردم کاشان هم 
واکسینه شده باشند، باز هم دلیلی بر سهل 
سازمانی  و  مردمی  خطرناک  های  انگاری 

نیست.
هنوز محرم سال قبل را به یاد داریم که در 
سراسر کشور توصیه به برگزاری سوگواری 
ایام  این  تجمعات  تا  شد  می  خانگی  های 
حتی در فضای باز جسم و جان عزاداران را 
از  داده که  تحولی رخ  اما چه  نکند  تهدید 
آن توصیه رسمی و اکیِد محرم سال قبل، 
های  شب  احیای  برپایی  مجوز  صدور  به 
هنگامه ی  در  هم  آن  امسال  رمضاِن  قدر 
و  هندی  و  انگلیسی  بدقلِق  کرونای  شیوع 

آفریقایی رسیدیم؟!
برپاکنندگان  بپذیریم  می توانستیم  کاش 
و  دقیق  خیلی  رمضان1400،  احیاهای 
عمل  و  ساعته  دو  برگزاری  به  قانون مند 
به ُمِر پروتکل ها مؤمن هستند اما حکایت 
برخی آیین های پرشور و متراکم این شب 
دو  یکی  در  کم  دست  که  کاشان  در  ها 
از این  بوستان شاهدش بودیم، چیزی غیر 

به ما می گوید.
و  دلمرده  شهروندان  از  انبوهی  که  البته 
افسرده نیز که خنکای شب های بهاری این 
روزها و هفته ها را در پارک ها و بوستان 
ها و کنار این آیین ها می گذرانند، نیز اگر 
باید  باشند،  ها  نشینی  هم  تنگ  به  مقید 
این  پرسش  اما  گیرند  قرار  عتاب  مورد  که 
جاست با ابتالهای احتمالی این شب ها چه 

خواهیم کرد؟
بستری  مقدمات  آیا  که  آن  دیگر  پرسش 
بیماران کرونایی در سالن ورزشی دانشگاه، 
برپایی  مجوز  صدور  برای  آمادگی  نوعی 

احیاهای دو ساعته در رمضان نبود؟!
شب  آیین  برپایی  اگر  که  این  دیگر  سؤال 
یکی  همان  با  باز،  فضاهای  در  احیاء  های 
ورود  سهولت  مانند  البته  -که  شرط  دو 
کاشان  به  نوروز  در  غیربومی  خودروهای 
نیست-  مترتب  آن  اجرای  بر  هم  ضمانتی 
بالمانع می شود، پس دلیل مسدود کردن 
ورود  ممنوعیت  و  ها  بوستان  و  پارک 
هم  حاال  همین  تا  که  آنها  به  شهروندان 

ادامه دارد، برای چیست؟!

گهگاهیحرف های

 *
کتاب خرده عادت ها 

نویسنده : جیمز کلییر
مترجم: زهرا صادقي

نشر : میلکان
موضوع: روانشناسي/ ذهن و روح

* چرا باید این کتاب رو بخونیم؟
این کتاب به ما یاد می دهد که:

این  از  استفاده  با  که  کنیم  ایجاد  سیستمی   -
سیستم، هر روز یک درصد بهتر باشیم.

- عادت های بد را کنار بگذاریم و به عادت های 
خوب بچسبیم.

ها  عادت  ترک  حین  مردم  اکثر  خطاهای  از   -
بپرهیزیم.

- بی انگیزگی را ترک کنیم.
- خودمان و توانایی هایمان را بیشتر باور کنیم.

- اگر از برنامه ریزی گذشته جا موندیم، دوباره آن 
را پیگیری کنیم.

- مهم تر از همه، چگونه بتوانیم این ایده ها را در 
زندگی عملی کنیم.

اثبات شده  کتاب خرده عادت ها، راهی آسان و 
برای ایجاد عادت های خوب و از بین بردن عادت 

های بد در اختیار مخاطب قرار می دهد.
* جورنال خورده عادت ها

نویسنده: جیمز کلییر
مترجم: فاطمه جابیک

نشر : میلکان
برمبناي کتاب خورده عادت ها، این دفتر کمکتان 
می کند به بهترین شکل برنامه ریزی کنید و به 

تمام کارها و اهدافتان برسید.
اول جورنال طبق یک فهرست به شما کارایی و 

نحوه استفاده از دفتر را توضیح می دهد.
تقسیم می شود:خود این دفتر به سه بخش 

بخش اول: این بخش یک پلنر روزانه - ماهانه است. 
که می توانند در  هر صفحه کارهایی که در طول 

روز باید انجام بدهند را بنویسند.
که  ای  ساده  صفحات  از  متشکل  دوم:  بخش 
مخاطب می تواند با توجه به نیاز و اهدافش بولت 
ژورنال شخصی خودش را بسازد و برای رسیدن به 

اهدافش برنامه ریزی کند. 
برنامه  و  ها  عادت  پیگیری  جهت  سوم:  بخش 
ریزی هاست که اینجا نتیجه تمام برنامه ریزی ها 

مشخص می شود.

کتاب اردیبهشت کاشان
زیارتی  و  شاهد  خیابان  حدفاصل  آدرس: 

)خ یاسر(  تلفن: 0۳1555402۳5
* پیشنهاد کتاب از: مینو ترک آبادی

تیکه کتاب

از  یکی  کاظمی/  بنی  علی 
چند  موسیقی  هنر  اصحاب 
سال پیش نسبت باال را به شهر 
کاشان داد و از اینکه در فضای 
جایگاهی  موسیقی  شهر  هنری 
ندارد گله مند بود. البته این دل 
المان  در  توان  می  را  مردگی 

های شهر نیز دید. 
)نسبت  این  دست  از  امان  اما 
چهره  که  کسانی  برای  نسبت  این  شاید  زیبا(  و  زشت 
شهر را همواره سیاهپوش می خواهند و شادی و دلنوازی 
و  راز  تاکنون  زیرا  باشد  زیبا  قائلند  حرمت  را  موسیقی 
را در درون خود  نوای خوش شنیدن  و  رمز شاد زیستن 
یا  و  ناهنجار  هایشان صداهای  تنها گوش  و  نکرده  کشف 

اغواکننده را شنیده است. 

به  موسیقایی  فضای  در  توانسته اند  که  آنانی  برای  ولی 
این نسبت در منظرشان زشت خواهد  یابند  راه  معنویتی 
آمد. از طرفی ذائقه عده ای از نوای خشک تغییر کرده و 
موسیقی اصیل ایرانی و آواز آن را برنمی تابند، در خلوتی 
با صداهایی های  یا  نشسته ساز خود را کوک می کند و 

دلخراش به خودزنی و دل آزاری دیگران مشغول اند.
برپایی  در  شاهدی  ششم  قرن  از  تا  شد  ای  بهانه  اینها   
مراسم موسیقی و نوای خوش در اثر بخشی بر روح و روان 

آدمی آورده شود. 
ابوسعید  قول  از  منور"  محمد  توحید،  "اسرار  کتاب  در 
با  گفتی  سخنی  بهرگاهی  باکو  ابوعبداله  آمده:  ابوالخیر 
آنان که جوانان  اعتراض یکی  بر وجه  )ابوسعید(  ما  شیخ 

را به سماع و رقص اجازت میفرمایید. شیخ ابوسعید گفت 
حدیث  اما  گفت:  شیخ  نه!  گفت  هست؟  چیز  هیچ  دیگر 
رقص جوانان در سماع، جوانان را نفس از هوا خالی نبود و 

از آن بیرون نیست که ایشان را هوایی باشد. 
اگر دستی بر هم زنند  غالب هوا بر همه اعضا غلبه کند. 
شود.  کم  پا  هوای  بردارند  پای  اگر  و  بریزد  دست  هوای 
از  گیرد،  نقصان  ایشان  اعضای  از  هوا  طریق  بدین  چون 
داشت. چون  توانند  نگاه  )گناهان(  خویشتن  کبائر  دیگر 

همه هواها جمع باشد »والعیاذ بااله« در کبیره بمانند.
آتش هوای ایشان در سماع بریزد اوالتر از آنکه به چیزی 
دیگر. ابوعبداله باکو اقرار داد که سماع شیخ مباح است و 
مسلم، توبه کرد که بعد از این بر هیچ حرکت شیخ انکار 
نکند. طرفه آنکه موسیقی در رشد گیاهان اثربخش است، 

حال چگونه بر تعالی اشرف مخلوقات بی اثر باشد.

کاشان، شهر عبوس

بشناسید و ارسال کنید ..
مردم سیلک/ فوتبال در کاشان شاید به طور جدی از آغاز دهه 
40 رشد و قوام یافت. باشگاه شاهین یکی از مجموعه هایی بود 
با همت چهره هایی مانند استاد منوچهر عمرانی  که در کاشان 
-از پیشکسوتان پرسابقه ورزش دیار کاشی و گالب- پا گرفت و به 

ویژه در فوتبال به میدان رقابت آمد.
بنا بر برخی روایت ها مرحوم دکتر عباس اکرامی -مؤسس باشگاه 
در  همچنین  و  داشت  ارتباطاتی  کاشان  شهر  با  چون  شاهین- 
تیمش سهراب و سیاوش غفاری و حسین کالنی اصالتا کاشانی 

بودند، در این شهر نیز شعبه شاهین شکل گرفت.

که  است   45 سال  در  کاشان  شاهین  تیم  از  تصویری  این 
مشخص  آن  در  شهر  فوتبال  آشنای  نام  های  چهره  از  تعدادی 
تلگرامی  شماره  با  و  بشناسید  را  عکس  داخل  نفرات  هستند. 
09133۶39903برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان در شماره 

بعد منتشر شود.

برایشان  خیابان  قرائتی/  مسعود 
تنها محل عبور نبود، بلکه هم محل 
بازی و هم محل کار. همانطور که کار 
و بازی را با هم درآمیخته بودند این 
دو همه کودکی آن ها را پُر می کرد. 
وقتی از آنان خواستم به دفتر نشریه 

بیایند تا کاغذهای باطله را ببرند با تردید نگاهم کردند. سپس 
نگاهی به یکدیگر انداختند و آهسته وارد شدند. من جلو، پشت 
سرم پسربچه بزرگتر و پس از او پسر کوچکتر با تردید وارد 
شدند. دو پله پایین و یک پله باال می رفتند و این نخستین 
درسی بود که از خیابان آموخته بودند: به هیچ کس و هیچ 
جایی اعتماد نکن! حتی به یک مرکز فرهنگی و با حضور یک 
خانم. چرا که اصوال در زندگی کودک کار مرکز فرهنگی محلی 

از اِعراب ندارد.
بهروز ده ساله و بصیر هشت ساله بود. وقتی تلّی از کاغذهای باطله 
را داخل کیسه های خود ریختند، خرسند آماده رفتن شدند. در 
مکان های مشابه به این، فرماِن »ُخب حاال برید دیگه!« جایگزین 

دریافت پول ضایعات قرار می گرفت.
پسر بزرگتر روی پله دوم ایستاد و کیسه را به دوش گرفت. اما 
پسر کوچکتر کمی این پا و آن پا کرد و گفت: آب خوردن دارید؟

خانم منشی دِر یخچال را باز کرد و دو لیوان شربت را مشروط 
به شستن دست هایشان به آن ها داد. وقتی مایع دستشویی را 
روی دست های کوچکشان می ریختند، آب سیاه و کثیف بر 

بوم دستشویی جاری شد.
هر دوی شان لیوان به دست جلوی میز خانم منشی نشستند. 
باوجود تشنگی عجله ای برای نوشیدن نداشتند. نگاه مهرباِن 
خانم مقابل و آرامش دفتر برایشان به مراتب دلپذیرتر از محیط 
بیرون بود. نگاهی که حتی شاید در خانه هم از این دو کودک 
و تشرهای  توپ  و  کار  فقط  باالتر  پله  بود. چند  دریغ گشته 
مردم و کسبه انتظارشان را می کشید. مو و چشم و ابروی بصیر 
مشکی بود ولی مال پشر عمه اش بهروز بور. انگار آرایشگری با 
مهارت زیر موها را قهوه ای روشن و روی آن را طالیی پررنگ 
زده باشد. خودش گفت: من رنگ نکرده ام، خدایی همینجور 

بوده!
هر دو متولد کاشان بودند، اما به زبان مادری )پشتون( باهم 
باشند.  را دیده  اینکه سرزمین مادری  حرف می زدند، بدون 

بصیر با خجالت پرسید: این جا کجاست؟
را  نشریه  شماره  یک  سپس  نیست؟  پیدا  ظاهرش  از  گفتم: 
بخوان!  بود. گفتم:  کار  اتفاقا درمورد کودکان  جلوش گرفتم. 
نمی توانست. سپس تیترهای درشت تر و عاقبت تیتر صفحه 
فاصله  بیشتر  قدم  چند  بیسوادی  تا  دادم.  نشانش  را  یک 
اما  ابتدایی درس خوانده،  تا سوم  نداشت. خودش می گفت 
وقتی صحبت به روزگار فعلی )کرونایی( و کالس مجازی کشید 
سکوت کرد. ناگهان خانم منشی پرسید: چه آرزویی داری؟ هر 
دو نگاهی به یکدیگر انداختند. وقتی دوباره سؤال تکرار شد، 

پسرک ده ساله پرسید: آرزو چیست؟!
به ناگاه سکوت سنگینی حاکم شد. من و خانم منشی نگاهی 
به زیر  انداختیم. سرم  به بچه ها  نگاهی  به یکدیگر و سپس 

بود تا اشکی را که در چشمان خانم 
همکار حلقه زده بود، نبینم. پشیمانی 
خانم با بار گناه توأم شد. آنقدر زیاد 
ده  اسکناس  یک  دادن  حتی  که 
نه  را  هرکدامشان  به  تومانی  هزار 
بار گناهش را سبک تر کرد و نه جّو 
حاکم بر دفتر را. به نظر او کفاره گناه، سنگین تر از بیست هزار 

تومان پولی بود که هرگز کسی به آن ها نداده بود.
ساعتی بعد در راه خانه، هر دو پسر سرچهار راه جلویم ظاهر 
شدند. تقاضا داشتند آن ها را برسانم. اما هم مسیر نبودیم. با 
اصرار قرار شد آن ها را تا انتهای خیابان برسانم شان. بصیر 
پشت سرم و بهروز پس از او ترک موتور نشست و گونی سنگین 
را به دوش گرفت. وقتی به انتهای خیابان رسیدیم، دوباره چانه 

زنی شروع شد. مقصد را به میدان زجاجی اضافه کردند!
بعد از فرار از شلوغی دور میدان، خودم را در جاده قدیم آران 
و بیدگل یافتم. بچه ها قول دادند که تا گاراژ راه زیادی نیست. 
بلندگو  و  با چهارچرخ  از همشهریان شان  راه، یکی  در طول 

مشغول کار بود.
بهروز با حسرت گفت: ُگل مراد را ببین! چه خوب کاسبی می 
کند. این خوب ضایعات می خره. بصیر ادامه داد: آره! خوب 

هم پول درمیاره.
پرسیدم: دوست داری در آینده مثل او بشی؟

هر دو گفتند: آره ولی نمیشه!
گفتم: به همین میگن آرزو!

دیگه جلوی گاراژ ضایعات رسیده بودیم. تلّی از آهن قراضه و 
پالستیک و کاغذ دیده می شد. دِر گاراژ هم از آهن ضایعات 
و زنگ زده بود. با قلم مو و ضد زنگ و خیلی بدخط روی آن 

نوشته بود: »انبار ضایعات حاج ُگل محمد«
بهروز گفت: اینجا مال پدر بزرگ بصیره!

گفتم: یعنی پدربزرگ مادری تو!
پرسید: پدربزرگ مادری یعنی چه؟!

او تنها این را آموخته بود: »پدر و جّد پدری«؛ به عبارت دیگر 
َمرد و َمرد و َمرد...

حکایت تکراری از همین روزها؛
کودکان کار و آرزویی که نمی دانند چیست!

  شعرستان

  دیدگاه مخاطب

مهندس  که  خواندیم  قبل  شماره  در  قرائتی/  مسعود 
سیامک غفاری از نوادگان کمال الملک اکنون در سن 91 
نماید.  می  دعوت  خویش  خاطرات  خواِن  به  را  ما  سالگی 
تاریخ شفاهی  که  را  این خاطرات  از  دیگر  اکنون گوشه ای 

ایران می باشد، از زبان این شاهد عینی می شنویم:
امنیه  سال  1314 بود که پدرم حکم ماموریت فرماندهی 
خانه  خرم آباد  در  رفتیم.  خرم آباد  به  و  گرفت  را  لرستان 
اتاق  این  از  تعدادی  در  زیاد.  های  اتاق  با  داشتیم  بزرگی 
ها خمره های بسیار بزرگی بود که در این آن مواد غذایی 
مورد نیاز سال مثل گندم، جو، آرد، روغن و برنج نگهداری 

می شد. 
وجود  داشتند،  ها  اتاق  این  که  توجهی  جالب  مسئله  ولی 
ها  اتاق  این  در  مارها  این  بود.  آنها  در  مار  زیادی  تعداد 
زندگی می کردند و خیلی راحت هم از اتاق ها خارج شده 

و درون محوطه خانه آزادانه می چرخیدند. 
حوض  لبه  روی  خانه  محوطه  در  مادرم  مرحوم  روزی 
نشسته و به تعداد زیادی مرغ و خروسی که در محوطه می 
جایش  از  و  کشید  فریادی  ناگهان  می داد.  دانه  چرخیدند، 
مار  یک  مرتبه،  یک  داد.  تکان  را  خود  دامن  و  شد  بلند 

خاکستری رنگ از زیر دامنش بر زمین افتاد. 
به  خانه  سرایدار  رفت.  هوش  از  و  کشید  فریادی  مادرم 
پدرم گفت: جناب سرهنگ! ناراحت نباشید. این مارها همه 

خانگی و بی آزار هستند.
بالفاصله دو سه تا از مارها را گرفت و روی زانویش مشغول 
نوازش آن ها شد و شروع به بازی کردن با آنها کرد. بعد هم 

یکی دو تا از آن ها را روی دامن مادرم گذاشت.  
مادرم هم دیگر با این مارها مانوس شده و هر روز کنار لبه 
بازی می شد. در خرم آباد  آنها مشغول  با  و  حوض نشسته 
در  را  راهزن  لر  نفر   100 زن  این  ساربانو.  نام  به  بود  زنی 
در  و  مسلح  ها  آن  همگی  که  داشت  خویش  فرمان  تحت 
راهزنی می کردند. رضاشاه یک سرتیپی که  لرستان  استان 
را مامور دستگیری ساربانو  ندارم  را به خاطر  نامش  اکنون 

می کند. 
راهزنان  کردن  دستگیر  و  لرستان  به  رفتن  با  سرتیب  آن 

می شود.  شرمنده  بشر  روی  که  می کند  جنایتی  چنان 
می گویند او با دستگیر کردن این راهزنان آن ها را در میان 

دیوار گذاشته و زنده زنده رویشان را با آجر دیوار می کشد. 
که  پا می شود  به  لرستان  در  آشوبی  این جنایت چنان  با 

وضع بسیار وخیم تری در آن استان به وجود می آید. 
رضاشاه هم بالفاصله او را احضار و مدت ها او را از کار بیکار 
و منتظر خدمت می کند و به جایش پدرم را مامور لرستان 
دستگیری  از  پس  حال  هر  در  کند.  می  آنجا  آرامش  و 

ساربانو، رضاشاه دستور اعدام او را می دهد. 
روزی که ساربانو باید اعدام می شد، پدرم او را با آن قامت 
بلند و رشید می بیند. به او می گوید تو با این اندام رشید و 
شجاعت بی نظیری که داری، چرا باید به راهزنی و آدم کشی 
دست بزنی؟ و اینگونه این شجاعت خداوندی را در این راه 

صرف کنی؟
ساربانو در جواب پدرم می گوید: سرهنگ! شنیده ام که تو 
در زیر این لباس خشن، قلب رئوف و مهربانی داری. من در 
حدود 100 خانوار مستمند و شریف و ضمناً قدرتمند نان 

خور دارم و زندگی آن ها را اداره می کنم. 
پس باید راهی برای اداره کردن آن ها داشته باشم. کسی 
ندارم که  ارث پدری  به من کمک نمی کند. خود من هم 
با راهزنی، آنها را  این کار را بکنم. در این صورت مجبورم 
را  ها  بدبخت  این  که  بودند  خیری  کسان  اگر  کنم.  اداره 
می توانستند تامین کنند، من خودم خدمت او را می کردم.

 100 این  با  حاضری  تو  آیا  ساربانو!  گوید:  می  او  به  پدرم 
نفر تفنگ دار به جای راهزنی و دزدی از این لباس در آمده 
و خدمت خدا و قانون را بکنی؟ ساربانو می گوید: به خدای 
نادیده اگر این کار پیدا می شد و من می توانستم قانونی این 
اداره کنم قسم می  را  ها  آن  زندگانی  و  بدهم  نان  را  عده 

خورم راهم را عوض می کردم.
که  خواهد  می  اجازه  و  گوید  می  شاه  به  را  جریان  پدرم 
هم  شاه  دهد.  انجام  هست،  اش  مخیله  در  که  را  فکری 
موافقت می کند. آنگاه پدرم دستور می دهد، بالفاصله صد 
دست لباس امنیه دوخته و تن آن ها کنند و به ساربانو هم 
شود.  دولت  خدمت  وارد  تا  داده  دومی  ستوان  درجه  یک 
این افسر تازه امنیه، چنان آرامش و امنیتی در لرستان برپا 

می کند که مورد اعجاب و حیرت همگان قرار می گیرد.

روایتی از تاریخ شفاهی ایران؛

 ساربانو، راهزنی که امنیه شد

سرهنگ محمد غفاری؛ رئیس نظمیه لرستان 1۳1۸
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  چکامه...
شادم که غمت همره جان خواهد بود

عشقت با دل در آن جهان خواهد بود

هجران تو با کالبدم خواهد ماند

وصل تو حیات جاودان خواهد بود
فیض کاشانی

در محدوده ی روز معّلم
رسالت آموزگاری؛ از بیم تا امید

امیرحسین ایزدپناه*

یکم- 12 اردیبهشت
است  بهتر  یا  ندانند-  ایران  مردم  بیشتر  هنوز  شاید 
که  است  نداده  اجازه  رسانه ای  پروپاگاندای  بگوییم 
استاد  شهادت  دلیل  به  نه  اردیبهشت،   1۲ بدانند- 
مطّهری در اردیبهشت 135۸، بلکه به دلیل حوادثی 
که 1۸ سال پیش از آن، منجر به شهادت »ابوالحسن 
انتخاب شده  معلّم«  »روز  نام  به  بود،  خانعلی« شده 
صنفی  اعتراض آمیز  راهپیمایی  با  که  حوادثی  است. 
معلّمان آغاز شده بود و در نهایت - نه به زندانی کردن 
نماینده معلّمان - بلکه به اجابت خواسته های صنفی 
جعفر   - وقت  وزیر  نخست  استعفای  حتی  و  آن ها 
شریف امامی - هم انجامید و شرح آن مقال و مجالی 

دیگر می طلبد.
دوم- مهم ترین رسالت معّلم چیست؟

هر فردی یا هر مکتبی می تواند بسته به دیدگاه خود 
به پرسش باال پاسخ دهد. آیا معلّم، رسالتی پیامبرگونه 
دارد و مسئول هدایت دانش آموزان به مسیری است 
پاسخ  اگر  می دانند؟  صالح  را  آن  مکتبش  یا  او  که 
کنید!  نظر  صرف  متن  ادامه  خواندن  از  است  مثبت 
به  بشری  پاسخ عقل مدرن  نظر می رسد که  به  ولی 
این پرسش، »منفی« است؛ چه، اگر قرار بر این باشد، 
آموزش به مرور در خدمت »ایدئولوژی« قرار می گیرد 
و به نظر می رسد ایدئولوژی، ارزش »تفّکر« و »آزادی« 
و  می دهد؛ دست  تقلیل  می پسندد،  خود  آنچه  به  را 
پای »رهایی« را می بندد و »انسان« را »بماهو انسان« 

نمی خواهد. 
همین  در  پاسخ  شاید  چیست؟  معلّم  رسالت  پس 
جمالت پیشین باشد: معلّم باید »تسهیل گِر پرسش«، 
انتقال  باشد.  درس  کالس  در  »آزادی«  و  »تفّکر« 
دانش را »گوگل« خیلی بهتر از ما انجام می دهد! ما 
بهتر است از رهگذر انتقال دانش -اگرچه البالی آن، 
آن چه می خواهیم نبینیم و آن چه می بینیم نخواهیم 
هم باشد - »دیدگاه« دانش آموز خود را »باز« کنیم 
و »مهارت ِ زندگی کردن« را به او بیاموزیم یا دست 
لّذت  و  ارزش  که  نباشد  تهی  آنقدر  ما  آموزش  کم 

»زندگی« را از امانت های مردم، دریغ کنیم.
سوم-  اساسی ترین مشکل نظام آموزشی ایران 

در حال حاضر چیست؟
تولّد هر انسان، شمعی است که برای برافروختن نور 
نظام   :( ما  است؛  شده  اضافه  جهان،  تاریکی های  به 
آموزشی - جامعه - والدین - معلّم( همه ی هنر خود 
را به کار می بریم که این شمع را که باید به خورشیدی 
نخست  سال های  همان  شود،در  تبدیل  درخشان 
ارکان  بر  تفّکر حاکم  ابتدایی خاموش کنیم!  آموزش 
آموزشی ما، هنوز سست است و هنوز مفهوم »تفّکر 
بدون قید و شرط« را هضم نکرده است؛ چشم اندازهایی 
تدوین شده که اگر هم درست باشد، راه و ابزار رسیدن 
به آن فراهم نیست؛ هنوز »دانش آموزمحور« نشده ایم 
و »دانش آموز« که باید محور آموزش باشد، بیکارترین 

و بی اراده ترین عنصر نظام آموزشی ماست؛ 
اقتصادی  نیازهای  ابتدایی ترین  درگیر  هنوز  ما  معلّم 
هنوز  ما  کتاب های  بعضی  است؛  خانواده اش  و  خود 
ما  کالس های  برخی  می شوند،  نگاشته  ایدئولوژیک 
پازلی  گویی  و...  می شوند  تشکیل  »کپر«  در  هنوز 
که همه ارکان آموزشی در آن مشارکت داریم، آنقدر 
بدقواره و بهم ریخته است که اگر تّکه هایی از ما هم 
چندان  باشیم،  داده  قرار  خود  جای  سر  در  درست 
بگوییم،  که  است  آن  درست تر  نمی آییم.  چشم  به 
به  یا  است  خروار  نمونه ی  مشت  معروف،  قول  به 
چیزمان  همه  به  چیزمان  همه  ناصرالدین شاه،  قول 
دارد،  ما  جامعه ی  در  »انسان«  که  جایگاهی  می آید! 

»دانش آموز« هم در نظام آموزشی دارد. 
چهارم- چه باید کرد؟

آیا آنچه رفت، یکسره بر مدار منفی گرایی بود؟ یعنی 
نظر  به  بود؟  خواهد  تاریک  اینقدر  ایران  آینده ی 
»امید«  است.  منفی  هم  پرسش  این  پاسخ  می رسد 
و  بوده  بشر  زندگی  محورهای  اساسی ترین  از  یکی 
خواهد بود. »زندگی« ادامه دارد؛ پویا و روان. از دل 
شکل  پیاپی  نوزایی های  فشل،  آموزشی  نظام  همین 
خواهد گرفت تا در نهایت به تحّولی امیدبخش منجر 

شود. 
»ایدئولوژی« جای خود را به »تفّکر انتقادی« خواهد 
اگر  کرد.  خواهد  عبور  »دانش«  از  »مهارت«  و  داد 
می خواهیم بمانیم باید »انسان«، »تفّکر «، »مهر « و 
»آزادی« را ارج نهیم؛ »آموزش« را نه به عنوان »ابزار« 
»دانش  بشناسیم؛  اصالت  به  »هدف«  عنوان  به  بلکه 
آموز« را به رسمیت بشناسیم و فرصت »زندگی« را 
از او و از خودمان و از همه دریغ نکنیم. نیاز نیست 
دنیا را اصالح کنیم؛ کافی است هر معلم در گوشه ای 
کوچک  حلقه ی  و  خود  ذهن  مراقب  دنیا،  از  خلوت 
شاگردانش باشد تا مبادا  خالقیت و جستجوگری را 

نابود نکند.

*عضو کانون فرهنگی مسجد میرنشانه و معّلم 
ابتدایی

یادداشت

پذیرش آگهی در هفته نامه »مـردم سیـلک«
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برای  بود.  احمد قرائتی/ سه ساعت سکوت مطلق 
برای  بودند،  کرده  قرارداد  خود  بچه ها  که  مطالعه 
باید  جورواجور  افراد  و  محدود  محیطی  در  زندگی 
ساماندهی می شد. بعضی از رسوم از قدیم یعنی بعد از 

۲۸ مرداد 133۲ ابداع و حفظ شده بود. 
مثل مصرف برابر یعنی کسی که در طول سال حتی 
یک مالقات هم نداشت. با کسی که هر هفته دو مالقات داشت، یک جور 
زندگی می کرد. مدینه فاضله ا ی کوچک که البته در آن نه تولیدی بود و نه 

مالک ابزار تولید و نه کارگر تولیدی.
همه از آورده مالقاتی ها به یک درجه برخوردار بودند. پس تضاد در زیر بنا 
وجود نداشت آنچه بود اختالف در رو بنا بود. در یکی از آن ساعت های سکوت 
از باالی بام بلند سالن، صدای دعوای دو گربه به هوا رفت و بالفاصله یکی از 
گربه ها به داخل بند سقوط کرد. ترسان و پریشان از آن محیط بسته، نگاهی 
به این طرف و آن طرف کرد و به سرعت به طرف انتهای بند دوید و رفت داخل 
آشپزخانه و در خم و چم سینی ها و قوری ها پنهان شد. هیچکس موضوع را 
جدی نگرفت و نظم برقرار بود. ناخواسته کمکی از غیب آمده بود. چون شب 
ها عالوه بر اشغال تخت های سه طبقه عده ای هم روی کف زمین می خوابیدند. 
خودم یک شب مشاهده کردم که موش ها از روی آدم ها باال و پایین می شدند 
و به کار تغذیه می پرداختند. کم کم گربه با محل جدید خو گرفت. چون شب 
ها موش شکار می کرد و روزها هم از غذای آشپزخانه سهم می گرفت. ولی 
ماجرا زیاد طول نکشید، زیرا در آنجا موش وجود داشت و در نتیجه گوش! پس 

خبر به بیرون از بند درز کرد و به زیر هشت )نگهبانی( رسید.
یک روز ناگهان درب های آهنی با صدای کریه زنجیرها و قفل ها باز شد و 
جمعی متشکل از افسر نگهبان، وکیل بند و نگهبان کشیک و ۲ نفر دیگر که 
نمی دانم چه سمتی داشتند، همراه با قلم و کاغذ و یک کیسه برنجی وارد 
شدند و مستقیم به طرف آشپزخانه هجوم آوردند. از قضا گربه محبوب ما 
سیر و پر خورده و به خواب خوش بعد از ظهر تابستان فرو رفته بود. وکیل 
بند با سرعت گردن گربه را گرفته و از زمین بلند کرد. در چنین حالتی می 
دانید که حیوان تقریباً بی دفاع می شود. پس او را وارد کیسه کرده و محکم 

در آن را بست. 
افسر نگهبان از مسئول آشپزخانه که از خود بچه ها بود چند سوال در مورد 
حضور غیرقانونی و نگهداری غیرقانونی حیوان کرد و امضا گرفت و خودشان 
همگی امضا کردند. مأموران با حفظ شئوناِت گربه! و لحاظ درجه خودشان 
خارج شدند. ساعتی بعد بلندگوی زندان مسئول آشپزخانه را برای سلول 

انفرادی به مدت یک هفته فراخواند. 
زندگی جمعی در هر سطحی نیاز به نظم و سازماندهی دارد. ماهی بک نفر 
اتاق  نفرات هر  انتخاب می شد.  اتاق ها  میان مسئوالن  از  به عنوان شهردار 
نیازهایشان را از نظر لباس و یا مثاًل در روز )چند نخ سیگار برای یک نفر( به 
مسئول اتاق اطالع می دادند. شهردار و معاون هایش بودجه حاصل از آورده 
مالقاتی ها را جهت انواع نیازها برنامه ریزی می کردند. کلیه این تنظیمات باید 
از چشم پلیس، مخفی می ماند. علی رغم اینکه آنها در باطن وجود تشکیالت 
را به رسمیت می شناختند، ولی در ظاهر آن را نفی می کردند. به یاد می آورم 
که یک بار سه عدد پسته نصیبم شد. جالب این است که ما هوس نمی کردیم 
که به طور خصوصی نوشابه بنوشیم یا سیگار وینستون دود کنیم. برای کسانی 
که ناراحتی معده )مرض روشنفکران!( و یا دیابت داشتند؛ سفره جداگانه پهن 
می شد تا در حد امکان تغذیه متفاوتی داشته باشند. صحت این موضوع باید 

از طرف پزشک منتخب خود بچه ها تایید می شد. افرادی که یا پزشک بودند و 
یا سال های آخر پزشکی را می گذراندند و فی الحال دوران محکومیت سیاسی 
خود را می گذراندند. یکی از تنبیهات زندان بانان، انتقال زندانی سیاسی به بند 
زندانیان عادی بود. البته برای مدتی محدود. مثال یک  یا دو هفته. این نوع 
تنبیه به طریق عکس هم صادق بود. یعنی تبعید زندانی عادی به بند سیاسی 

)به گفته رژیم سابق زندان ضد امنیتی(.
چون ماه مبارک رمضان فرا رسید، بد نیست اشاره کنم که رژیم به مناسبت 
فرا رسیدن این ماه، یک روز قبل از شروع به بچه ها داروی نظافت می داد و 
مقداری خرما. از قضا یکی از هم بندان که جوانی قد بلند و خوش سیما بود، 
ولی در اثر فشارهای زیاد دچار اختالل در سلسله اعصاب شده بود، از فرصت 
استفاده کرد و در اثر سوء مصرف داروی نظافت جسم و روحش از هر بندی 

رست. 
از آن به بعد، جلوی چشم سربازان باید نظافت می کردیم. می بینیم که استفاده 
از داروی نظافت در رژیم گذشته هم سابقه داشته. البته با تفاوت های ماهوی! 
روزه گرفتن داوطلبانه بود، ولی کسانی که تمایل داشتند باید ثبت نام می کردند 
و با رعایت حال دیگران در ساعت خاموشی به پاخاسته و سحری می خوردند. 
چنان که اشاره رفت و در آنجا یک جامعه بی طبقه زیست می کرد و سنت 
های آن به دهه 30 بر می گشت. مطلب الزم به ذکر این است که در جامعه 
ما ایران یک ذهنیت دوگانه )سیاه و سفید( وجود دارد و رنگ های میانه در 
آن جایگاهی ندارد. مثال اینکه نمی توان همه کارگزاران و پلیس سیاسی رژیم 

گذشته را با یک چوب راند. 
به خصوص وقتی با سطوح پایین آن درگیر باشی. نگهبانان مستقیم که در 
باالی پشت بام ها و داخل حیاط و کریدورها پاس می دادند، همه از یک قماش 
نبودند و علی رغم گزینش و تربیت خاص به عنوان پلیس سیاسی، با بچه ها 

روابط متفاوتی داشتند. 
به طوری که )قباًل در یکی از نوشته ها از آن یاد کردم( یکی از آنها با لهجه 
غلیظ آذری علی رغم این که سال های اول، برخورد خشن و غیر انسانی داشت، 

با گذشت زمان پی برد که تبلیغات سوء و دور از واقعیتی که در مورد زندانیان 
سیاسی در گوش آن ها   وز وز کرده اند، همه مغرضانه و پوچ بوده است. زمانی 
که باالدستی ها فهمیدند که متحول شده، او را از سمت وکیل بند و سرپاس 
عزل کرده و فقط نگهبانی و آن هم در پشت بام به او سپرده شد. دیگرانی هم 
بودند که حتی از بچه ها در مورد مشکالت زندگی شان مشورت می گرفتند و 

از ناهمدلی به همدلی می رسیدند.

مستی و توهین به خاندان سلطنت!
یکی دیگر از موارد جالب توجه در آنجا وجود اشخاصی بود که در حال مستی 
به خاندان سلطنت توهین کرده بودند و به علت محاکمه در دادرسی ارتش آن 
ها را به بند ضد امنیتی )به قول آن ها( می فرستادند. جالل یکی از آن ها بود. 
قد بلند، چهارشونه و بچه شمرون. ولی آثار رنج و خالف در گوشت صورتش 
سایه انداخته بود. اتفاقاً با هم وارد شدیم. ماموران شاغل در قصر اکثراً او را 
می شناختند. یکی از آنها به جالل گفت: فالن فالن شده! حاال دیگر سیاسی 
شده ای؟ سوال کردم: جریان چیست؟ گفت: من ۸ سال اینجا بوده ام. -: برای 

چی؟ -: به خاطر قتل.
-: قتل کی؟ -: هم خونم بود.

جالل خواهر خود را در محله بدنام تهران به قتل رسانده بود. او به علت تکرار 
جرم به 40 ماه زندان محکوم شد به خاطر فحش دادن به شاه در حال مستی. 

مستی و راستی!!
نوروز سال 55 نزدیک بود. جالل روحیه اش عوض شده بود و حتی در ورزش 
صبحگاهی هم شرکت می کرد. امید رهایی از زندان از طریق عفو ملوکانه در 

دلش جوانه زد. 
شنگول بود. هرچه به نوروز نزدیک تر می شدیم هیجاناتش بیشتر می شد و 
دیدار مادر پیری که هردفعه به مالقاتش می آمد، می گفت: این چه سرنوشتی 

بود که تو باید همه عمرت در زندان باشی؟
خالصه روز موعود فرا رسید. )۲9 اسفند 1355( جالل وسایل ناچیز و مندرس 
خود را جمع کرد و در انتظار صدای بلندگوی نگهبان پشت در آهنی نشست. 

هر دقیقه اش برای او یک ساعت بود. 
ولی خبری نشد. نه برای او و نه برای دو نفر دیگر که انتظار رهایی داشتند. 
جالل فهمید که بیرون نمی رود. ناگهان برآشفت و با سر چنان به دیوار کوبید 
که صدای آن در همه بند پیچید و خون از پیشانی اش فوران کرد و بر گونه های 
آفتاب سوخته و ترک خورده اش سرازیر شد. بالفاصله بچه ها او را در میان 
گرفتند و از تکرار این عمل جلوگیری کردند. جالل گرچه بعضی اوقات با بچه 
ها بد تا می کرد و به تحریک پلیس مزاحمت هایی درست می کرد، ولی بچه 

ها به دل نمی گرفتند. چون او را می فهمیدند.
روز اول عید، همه مجاز بودند، دور هم جمع شوند و جشن مختصری بگیرند 
و هرکس هنری داشت رو کند. جالل را با سر باندپیچی و عینک های سیاه 
)به خاطر چشم های گریسته و سرخ شده اش( در محفل ما پذیرا شدند. از او 
هم خواسته شد که هر ترانه ای دوست دارد بخواند. جالل با صدای گرفته و 

اندوهناک این ترانه کوچه-بازاری را که زمانی ورد زبان مردم بود، خواند.
طوطی جون نمیری الهی! دوباره پر بگیری الهی!

طوطی جون! من تو رو آزاد می کنم! دل غمگینه تو رو شاد می کنم!
من که عمری اسیرم، تو چرا اسیر بشی!
پشت میلۀ قفس، مثل من تو پیر بشی!

طوطی جون نمیری الهی! دوباره پر بگیری الهی!

در سایه سار خاطرات گذشته؛
گربه های ضد امنیتی !

روزنامه اطالعات/ یازدهم خرداد۱۳۴۵روزی روزگاری..

شروع  به  اشاره  با  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
به مراجعه  نیازي  باالی ۸0 سال گفت:  واکسیناسیون سالمندان 
در  نیاز  مورد  اطالعات  بانک  نیست،  سالمندان  توسط  حضوری 
و  مراکز  این  طریق  از  و  است  شهرستان  بهداشت  مراکز  اختیار 
تماس  آنها  خانواده های  یا  و  سالمند  با  واکسیناسیون  پایگاه هاي 

گرفته می شود.
به گزارش مردم سیلک و به نقل از اهل کاشانم، مهدی دالوری 
مداوم  صورت  به  شیفت  دو  در  واکسیناسیون  اینکه  به  اشاره  با 
هزار  اردیبهشت 9  روز 1۲  تا  کرد:  تصریح  است،  انجام  حال  در 
و ۲34 ُدز واکسن طبق اولویت های مشخص شده توسط وزارت 
از  تزریق شده است که  افراد جامعه هدف در کاشان  به  بهداشت 

 500 و  هزار  یک  میان  این 
ُدز سهم سالمندان باالی ۸0 
افزود:  وی  بوده است.  سال 
در  امروز  به  تا  خوشبختانه 
واکسن  که  افرادی  میان 
هیچگونه  کرده اند،  دریافت 
و  ایم  نداشته  جدی  عوارض 

افراد یک سری عوارض معمول و طبیعی همانند درد  در برخي 
عضالني، درد محل تزریق، تب و بي حالي خفیف گزارش شده است.

اسپوتنیک،  نوع  چهار  از  شده  تزریق  واکسن های  گفت:  دالوری 
سینوفارم، آسترازنکا و بهارات بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:
تزریق ۱۵۰۰ ُدز واکسن به سالمندان باالی ۸۰ سال

مصوبات  به  اشاره  با  کاشان  انتظامی  فرمانده 
ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در این راستا 
سه  از  نقلیه  وسائل  و  اتومبیل  خروج  و  ورود 
شنبه ۲1 تا شنبه ۲5 اردیبهشت به کاشان و 

از کاشان به بیرون از شهر ممنوع است.
به گزارش مردم سیلک و به نقل از اهل کاشانم، 
درون  سفرهای  اینکه  بیان  با  بساطی  حسین 
افزود:  شود،  نمی  قانون  این  مشمول  شهری 
البته همشهریانی که برای کارها و فعالیت های 

قصد  درمانی  های  فعالیت  همانند  ضروری 
خروج از شهرستان یا ورود به کاشان را دارند 
با اخذ مجوز تردد از فرمانداری و یا فرمانداری 

شهرهای مبدا از این امر مستثنی هستند.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  مسؤول  مقام  این 
قرار  قرمز  کرونایی  وضعیت  در  کاشان  اینکه 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبه  طبق  دارد، 
رانندگان متخلف اعمال قانون شده و به مبلغ 

10 میلیون ریال جریمه می شوند.

فرمانده نیروی انتظامی:
ممنوعیت تردد خودرو به داخل و خارج از 

کاشان تا 2۵ اردیبهشت


