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گفت وگوی  و  دیدار  در  کاشان  شهردار 
صمیمانه با سفیر برزیل، با یادآوری پیشینه 
غنی تمدنی و فرهنگی کاشان، خطه کاشی 
در  متعدد  ظرفیت های  دارای  را  وگالب 
به  اشاره  با  و  دانست  گوناگون  حوزه های 
ویژگی های متنوع کاشان، آن را یک انتخاب 
عزم  بر  و  توصیف  گردشگران  برای  جذاب 
مدیریت شهری برای استفاده بیش از پیش 

از این پتانسیل ویژه تأکید کرد.
»لودمار  با  دیدار  در  امنیه،  بخشنده  حسن 
گونسالوس آگیالرنتو« ضمن اشاره به وجود 
وجود  بزرگ،  کاشان  در  مختلف  معادن 
سنگ های  معادن  نظیر  ذخایری  چنین 
زینتی و ساختمانی، معاون مس و آهن و... 

را در این منطقه ارزشمند دانست.
وی ضمن اشاره به تنوع اقلیمی و ظرفیت 
را  آب  بحران  کشاورزی،  زمینه  در  ویژه 
یکی از چالش های کاشان در حوزه پرورش 
محصوالت کشاورزی و باغی قلمداد کرد و 
در  برزیل  ممتاز  جایگاه  به  توجه  با  افزود: 
این حوزه به دنبال استفاده از تجربیات این 
کشور در زمینه توسعه بهینه کشاورزی به 

صورت مقرون به صرفه هستیم.
به  دیدار  این  در  همچنین  کاشان  شهردار 
خواستار  و  اشاره  بحران  مدیریت  موضوع 
انتقال تجربیات برزیل در این زمینه به ویژه 
در حوزه مخاطرات زیست محیطی همچون 

فرونشست زمین شد.
معدنی  منابع  به  اشاره  با  امنیه  بخشنده 
و  بهره گیری  پیشنهاد  برزیل،  در  متنوع 
حضور کارشناسان و متخصصان برزیلی در 
راستای بهینه سازی مواد استخراج شده در 
و  کرد  ارائه  کشور  این  سفیر  به  را  کاشان 
در ادامه با یادآوری دستاوردهای برزیل در 
زمینه انرژی پاک، مهیا کردن زمینه استفاده 
کاشان از بسترهای الزم و فناوری های رایج 

در این حوزه را خواستار شد.
صنعتی  جایگاه  بر  تأکید  با  همچنین  وی، 
صنایع  و  فرش  زمینه  در  ویژه  به  کاشان 
سرامیک، بر بهره مندی از ظرفیت شهرهای 
هم  و  مبادالت  منظور  به  برزیل  مختلف 

افزایی در این حوزه تأکید کرد.
علمی،  جایگاه  ادامه  در  کاشان  شهردار 
کاشان  دانشگاه  بین المللی  و  شاخص 
برزیل  با  می توان  افزود:  و  شد  متذکر  را 
و  دانشگاهی  و  علمی  تبادالت  زمینه  در 
همچنین تعامالت پژوهشی اقدامات مهمی 

را رقم زد.
امنیه در حوزه تعامالت فرهنگی،  بخشنده 
تبادل اساتید و متخصص در حوزه بناهای 
به  را  توانمندی کاشان  به  توجه  با  تاریخی 
عنوان یکی از زمینه های تعامالت علمی و 
تحقیقی ذکر کرد و خواستار انعقاد تفاهماتی 
در این زمینه شد. وی، با اشاره به رویکرد 

مدیریت شهری در حوزه دیپلماسی شهری 
و معرفی هر چه بیشتر شهر تاریخی و هشت 
از  المللی،  بین  ابعاد  در  کاشان  هزارساله 
ایجاد روابط و انعقاد قرارداد خواهرخواندگی 
میان کاشان و شهرهای برزیل استقبال کرد.
با  گفت وگو  در  همچنین  کاشان  شهردار 
اذعان  ضمن  آگیالرنتو،  گونسالوس  لودمار 
تمایل  بر  پسماند،  موضوع  دغدغه  به 
از  استفاده  برای  کاشان  شهری  مدیریت 
تکنولوژی های جدید در این حوزه به ویژه 

در زمینه صنایع تبدیلی تأکید کرد.
عزم  به  اشاره  با  ادامه  در  امنیه،  بخشنده 
مدیریت شهری برای تحقق شهر هوشمند، 
برداشته  گام های  و  تجربیات  از  بهره مندی 
کارشناسان  و  متخصصان  سوی  از  شده 

برزیلی را نیز خواستار شد.
وی همچنین در بخش دیگری از این نشست 
اهداف  پیرامون  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
چنین دیدارهایی یادآور شد: ما در زمینه های 
صنعتی، کشاورزی، مسائل مدیریت شهری و با 
توجه به این که برزیل در اقتصاد و کشاورزی 
جزو  کشورهای پیشرفته دنیا و هفتمین کشور 
اقتصای جهان است، بر آن شدیم  تا از پتانسل 
این کشور عالوه بر موارد ذکر شده در بحث 

مسائل شهری نیز استفاده کنیم. 

در نشست شهردار کاشان با سفیر برزیل مطرح شد؛
 استفاده از تجربیات سرزمین قهوه در زمینه انرژی پاک و کشاورزی

گفتوگوبادکترنوریشادمهانی؛

در جستجوی زندگی
 عصر ایلخانی در نوش آباد

شناخته  سیلک  نماد  با  که  کاشان  هزارسالۀ  هشت  و  باستانی  قدمت 
می شود، همواره باعث پدیدآمدن موقعیت های مختلفی جهت »کاوش های 
اولیه  تحقیقات  از  پس  دهه  چند  شده.  منطقه  این  در  باستان شناسی« 
گریشمن در سیلک، دکتر ملک شهمیرزادی در دهه 80 باز هم برای یافتن 
زد. طی سالیان  به کاوش  در سیلک، دست  تمدن  از  دیگری  نشانه های 
اخیر نیز، در مناطقی مانند »اریسمان، استرک و کفتارخون« کاوش هایی 
رسمی توسط باستان شناسان انجام گرفت تا قدمت منطقه کاشان به ویژه 
در منطقه کفتارخون به ماقبل هشت هزار سال برسد. کاوش ها البته مانند 
عصر  در  زندگی  از  نشانه هایی  یافتن  به  هم  همیشه  )فیض آباد(  داستان 
نوسنگی و آهن و مفرغ و ساسانی و اشکانی ختم نمی شود! و این بار گروه 
با محوریت دکتر رضا نوری شادمهانی، به  باستان شناسی دانشگاه کاشان 

کشف شهری مربوط به دوره ایلخانی در این منطقه موفق شدند.
در ماه گذشته و با اعالم خبر دستیابی.....

با طرِح دارو یاری؛

افزایش قیمِت 
دارو توسط بیمه 
پرداخت می شود،

 نه بیمار

صفحه 3

ازحمایتمالیتا
غربالگری؛

رومیکا، پشتیبان 
تمام قِد بیماران 

سرطانی

احمدکامرانوترور
شاه؛

رازی که در 
دشت افروز

242 دفن شد

دو فوتی و یک 
مصدوم در 
پی انفجار و 

آتش سوزی منزل 
مسکونی

داستان نان 
در کاشان و 

چوب هایی که 
پشم ندارند !
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توزیع 4۵00 بسته کمک معیشتی

کریم اکبری، فرمانده سپاه کاشان گفت: ۴۵00 بسته کمک 
مؤمنانه به مناسبت ماه محرم بین خانواده های کم برخوردار 
کاشانی توزیع شد. این بسته ها شامل برنج، مرغ، انواع اقالم 
ضروری به ارزش هر بسته بیش از ۶00 هزار تومان بودند. 
تاکنون ۴ مرحله کمک مؤمنانه به ارزش بیش از ۱0 میلیارد 

تومان در این شهرستان تهیه و توزیع شده است.
.........................

انتقاد امام جمعه کاشان از جامعه جهانی
مجامع  گفت:  کاشان  جمعه  امام  حسینی،  سعید  سید 
اتفاقات  و  اوکراین  برای  که  بشری  حقوق  بین المللی 
مورد  در  می کنند  هیاهو  و  می ریزند  تمساح  اشک  آن 
نسل کشی ها و بزرگ کردن داعش و جنگ در یمن، سوریه 
و عراق و افغانستان و دیگر جنایت ها حرفی نمی زنند. در 
همه جا باید طرفدار مظلوم بود و از حقوق آن ها دفاع کنیم 
در حالی که جامعه جهانی گرفتار جاهلیت مدرن است و 
آن ها  فکر  و  فرهنگ  اما  کردند؛  رشد  صنعت  در  چه  هر 

درگیر جهالت است.
.........................

برخورد با هرگونه تعطیلی خودسرانه نانوایی ها     
از  بیش  گفت:  جهادکشاورزی  اداره  رئیس  مظلومی،  رضا 
80 واحد نانوایی که خودسرانه در روز جمعه تعطیل بودند، 
شناسایی شدند و با تشکیل پرونده تعزیرات حکومتی برابر 

قانون با آنان برخورد می شود.
.........................

راه اندازی موتور آمبوالنس
ابتدای  از  گفت:  اورژانس  مرکز  رئیس  ریاحی،  حسین 
مرداد با تامین یک دستگاه موتور آمبوالنس )موتورالنس(، 
صورت  به  موتوری  اورژانس  واحد  خدمات  از  بهره برداری 
اورژانس ۱۱۵ کاشان اضافه شد.  ناوگان عملیاتی  به  دائم 
میلیون   3۵0 آمبوالنس  موتور  این  تجهیز  و  خرید  برای 

تومان هزینه شده است.
.........................

آغاز برداشت آلو بخارا از ۷0 هکتار باغ های برزک
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  معینی فر،  عباس 
باغ های  در  آلو  برداشت  متوسط  گفت:  جهادکشاورزی 
می شود  بینی  پیش  و  است  هکتار  هر  در  تن   ۱۲ برزک 
نزدیک به ۷00 تن آلو به صورت تازه خوری برداشت شود. 
آلوبخارا، آلوزرد، آلوسیاه و آلوشربتی از ارقام آلوی کشت 
تولید  محصول  از  درصد   ۷0 است.  برزک  بخش  در  شده 
صورت  به  و  تبدیلی  صنایع  در  برزک  در  بخارا  آلو  شده 
خشکبار و 30 درصد تازه خوری مصرف و استفاده می شود.

کاشان در نیم نگاه
کشف محموله 12 میلیارد ریالی قاچاق

ماموران  گفت:  کاشان  انتظامی  فرمانده  کاکاوند،  ایرج 
شهرستان  داخل  به  ورودی  خودرو های  کنترل  هنگام 
پژو۴0۵  و  به ۵ دستگاه خودروی سواری شامل سمند 
مشکوک و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. در 
بازرسی از این خودرو های 8 دستگاه لوازم خانگی، 3۷8 
بسته قرص و پودر نیروزا، 3 عدد باند، 3 دستگاه الکترو 
ویس، ۹8 دستگاه ساز، ۴ عدد چنگ، ۵۱۶ ثوب شلوار 
و گرمکن ورزشی و 3 هزار و ۲00 عدد مایع بهداشتی 
را ۱۲  این کاال ها  ریالی  ارزش  و کارشناسان  کشف شد 

میلیارد ریال برآورد کرده اند.
.........................

صعود پیشگامان وحدت فین کاشان به لیگ دسته 
یک فوتسال     

فوتسال  تیم  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
پیمان  تیم  بر  پیروزی  با  کاشان  فین  پیشگامان وحدت 
راه  کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  مسابقات  به  شاهرود 
یافت. در دیدار پایانی گروه اول لیگ دسته دو فوتسال 
باشگاه های کشور که به میزبانی شاهرود برگزار شد، تیم 
تیم  دو  بر  سه  نتیجه  با  کاشان  فین  وحدت  پیشگامان 
پایانی مسابقه  ثانیه  را در 8  پیمان شاهرود  رقیب خود 
برد  این  با  کاشان  فین  وحدت  پیشگامان  داد.  شکست 
بوتیای  تیم فوالد  به  بهتر نسبت  تفاضل گل  با  توانست 

کرمان به لیگ یک فوتسال کشور صعود کند.
.........................

پلمب یک واحد آالینده محیط زیست
اللهیار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گفت: 
با اجرای طرح پایش واحد های صنعتی، یک واحد صنعتی 
پیگیری های  از  پس  شد.  شناسایی  شدید  آالیندگی  با 
مکرر و صدور اخطار برای واحد آالینده موضوع از دستگاه 

قضایی در کاشان پیگیری شد.
.........................

رونمایی از لوح های ثبت ملی آیین های عاشورایی
گفت:  میراث فرهنگی  اداره  رئیس  دانایی نیا،  احمد 
شهر  )ع(  حسین  امام  ششم  روز  نخل گردانی  آیین های 
قالی،  جوشقان  شهر  نخل گردانی  و  نخل بندی  و  نیاسر 
شهر های  در  آن ها  ملی  ثبت  لوح  که  بودند  آیینی  دو 
نیاسر و جوشقان قالی رونمایی شد. گفتنی است؛ تعداد 
پرونده های ثبت شده کاشان در فهرست میراث ناملموس 
کشور ۴0 مورد است که از این تعداد ۱۵ مورد مربوط به 

آیین های عاشورایی بوده است.
.........................

12 فوتی و مصدوم در تصادف محور کاشان-نطنز     
هالل احمر  جمعیت  رئیس  میرابوطالبی،  سیدمنصور 
دستگاه  یک  و  تریلی  دستگاه  دو  میان  تصادف  گفت: 
خودرو سواری به وقوع پیوست و نیرو های هالل احمر به 
محض دریافت خبر در محل حادثه حضور پیدا کردند. 
به  نرسیده  آزادراه کاشان  این حادثه در کیلومتر هشت 
دو  عملیاتی  نیرو های  پیوست.  وقوع  به  قمصر  عوارضی 
را رهاسازی کردند.  این حادثه  افراد محبوس در  از  نفر 
متأسفانه این حادثه میان دو دستگاه تریلی و یک خودرو 

سواری سه فوتی و ۹ مصدوم در پی داشت.
.........................

حمایت از واحد های تولیدی دام با اعطای 
تسهیالت دامدار کارت

 ۲۷۷ گفت:  جهادکشاورزی  اداره  مدیر  مظلومی،  رضا 
میلیارد تومان تسهیالت دامدار کارت به واحد های تولیدی 
برای  پرداختی  سقف  شد.  پرداخت  آبزیان  طیورو  دام، 
دامداران از ۱0 تا ۲00 میلیون و برای طیور تا سه میلیارد 
تومان بوده است. در حال حاضر شهرستان کاشان با جذب 
توانسته  استان  پرداختی در  اعتبار  از مجموع  3۲ درصد 
رتبه اول در تعداد پرونده های پرداختی و رتبه دوم در مبلغ 
تسهیالت پرداختی را از آن خود کند. این میزان تسهیالت 
به بیش از ۵۴0 نفر از واجدان شرایط در قالب دامدار کارت 
به حساب سامانه بازارگاه متقاضی اعطا شده و تسهیالت 
سرمایه در گردش حمایتی با نرخ ۱۱ درصد به عاملیت 

بانک کشاورزی پرداخت گردیده است.
.........................

لزوم اصالح حریم تپه های سیلک
احمد دانایی نیا، رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: عرصه 
تپه های سیلک در تخصص باستان شناسان است و آن ها 
باید نظر نهایی را ارائه دهند. موضوع مهم درباره تپه های 
سیلک، این میراث مهم بشری، حریم این تپه ها است. 
باید اصالح گردد تا اقدامات الزم  حریم تپه های سیلک 
و  معماران  البته  شود.  تسهیل  آن  جهانی  ثبت  برای 
کنند  را مشخص  تپه های سیلک  باید حریم  شهرسازان 
که این موضوع قرار است در کمیته فنی میراث فرهنگی 

کاشان مطرح و بحث شود.
.........................

راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی دریافت گذرنامه     
افزایش  با  گفت:  کاشان  انتظامی  فرمانده  کاکاوند،  ایرج 
دریافت  زیاد  تقاضای  و   ۱0+ پلیس  دفاتر  به  مراجعات 
اربعین،  روی  پیاده  مراسم  در  شرکت  برای  گذرنامه 
راه اندازی  گذرنامه  دریافت  اینترنتی  دهی  نوبت  سامانه 
و  کار  در  تسهیل  برای  گذرنامه  دریافت  متقاضیان  شد. 
صرفه جویی در وقت می توانند به درگاه اصلی پلیس به 
نشانی www.epolice.irمراجعه و پس از ثبت نام در 
تاریخ و زمان  الکترونیک، محل دفتر،  نوبت دهی  سامانه 

مراجعه برای دریافت گذرنامه را تعیین کنند.
.........................

عمل جراحی نادر در بیمارستان نقوی
عمل  گفت:  نقوی  بیمارستان  رئیس  یزدان پناه،  حامد 
یک  لگنچه  حالب  اتصال  محل  تنگی  رفع  نادر  جراحی 
کودک چهار ماهه با موفقیت در بیمارستان نقوی کاشان 
صورت گرفت. در این عمل پیچیده و سخت که توسط 
دکتر مهرداد حسین پور فوق تخصص جراحی کودکان و 
دو متخصص بیهوشی و اطفال انجام شد، لگنچه به طور 
کامل از حالب جدا، قسمت اضافه برداشته، محل انسداد 
شدند.  داده  پیوند  دوباره  جداشده  قسمت های  و  رفع 
این عمل  و  فوق العاده متصل داشت  لگنچه  این کودک 
با نظر  این عمل  باالتری صورت می گرفت.  باید در سن 
متخصصان کلیه و مجاری ادراری و به دلیل فشار زیادی 

که به کلیه ها وارد می شد، انجام گردید.

کاشان در نیم نگاه

رویداد
نگاهیبهسیاستگذاریاجتماعیکاشان؛

کوی مفتح در چنبره ی فقر، فساد و تبعیض 
فروش  اعتیاد،  برزکی/  وطن خواه  مهدی 
مواد مخدر، بزهکاری و روسپی گری به صورت 
اپیدمی از خانه ای به خانه ای دیگر منتقل شده 
و  مردان  خیابان گردی  و  شبانه  زیست  است. 
زنان و کودکانی که در حال فروش مواد مخدر 
هستند و آن سوتر کنار مخروبه ها جوانی معتاد 
با موهای کم پشت و لباس های ژولیده در حال 
پرسه زدن بین زباله ها می باشد. سخت است 
قدم گذاشتن در جایی که ممکن است طعمه 
زورگیران شوی و یا بازداشت توسط مامورین 

پلیس! 
اینجا نه جوادیه تهران است و نه جایی در کوچه پس 
کوچه های شیکاگو. اینجا نقطه ای از شهر دارالمومنین 
کاشان است که هیچ هویت اجتماعی ندارد. منطقه ای 
)محله  کاشانی ها  اصطالح  به  یا  مفتح«  »کوی  نام  به 
فرمانداری،  ساختمان  مجاورت  در  منطقه ای  غربت ها(. 
شورای شهر، کالنتری ۱۱ نیروی انتظامی. کوی مفتح 
یا خیابان شهید ابوالفضلی به دو قسمت سیاه و سفید 
تقسیم می شود که مرز آن را تنها تابلوی هیئت مذهبی 
مشخص می کند. یک طرف افرادی که به قواعد اجتماعی 
و دینی پایبنده بوده و با فعالیت در  مسجد و حسینیه 
تالش در اصالح منطقه خود دارند و از یک طرف، افرادی 
هنجارشکن که با زیر پا گذاشتن هنجارهای اجتماعی در 

بدترین شرایط محیطی زندگی می کنند.

نشستن پای درد دل اهالی
)دلم می سوزد و کاری زدستم بر نمی آید(

رحیمی، مردی میانسال با موهای سفید و صورت پر از 
چین و چروک با 30 سال سابقه سکونت در کوی مفتح 
با دستانی لرزان این گونه سخن می گوید: تمام زندگیم را 
در کوی مفتح از دست دادم؛ وقتی به خودم آمدم دیگر 

کار از کار گذشته بود. 
قیمت پایین مسکن مرا تشویق به سکونت در این منطقه 
کرد. درگیر کار و زندگی بودم که ناگهان متوجه تغییراتی 
در ظاهر و رفتار پسر جوانم شدم. به دام اعتیاد افتاده 
بود. چند مرتبه در کمپ بستری شد، ولی باز درب روی 
التماسش  شکستم  را  غرورم  می چرخید.  پاشنه  همان 
کردم، گریه کردم تا دست از اعتیاد بردارد، ولی هر بار 
پاسخش رفیق بد بود و ناتوان در نه گفتن به اطرافیان 
و در نهایت مرگ پایان بخش تمام ۲۵ سال آرزوی یک 

پدر برای فرزند بود.
و  بزهکاری  برای  چیز  همه  اینجا  می گوید:  رحیمی 
انحراف فراهم است. از مواد مخدر و مشروبات گرفته تا 
زنان بی بندوبار. در اینجا هیچ چیز بی ارزش تر از زمین و 
مسکن نیست، آن هم در این بازار از هم گسیخته مسکن 
افزایش  کاشان  نقاط  دیگر  در  امالک  قیمت  زمین.  و 
پول  از  بتوانم  تا  ندارد  ولی خانه من خریداری  داشته، 
فروش آن برای خانواده ام در مناطق دیگر مسکن مناسب 
دست و پا کنم. او معتقد است اهمال کاری مسئولین و 
بی توجهی آن ها به این منطقه اوضاع را روزبه روز بدتر 

می کند.

تکرار  تا  فرهنگسرا  احداث  از  ششم  شورای 
اقدامات قهری

حسین حیدریان، سخنگوی شورای  شهر کاشان معتقد 
شهرهای  جدایی ناپذیر  بخش  حاشیه نشینی  که  است 
بزرگ است و تسامح های صورت گرفته توسط مسئولین 
شهری در زمینه ساخت وسازهای غیر اصولی  طی سالیان 
گذشته و همچنین توزیع نادرست خدمات شهری باعث 
به وجود آمدن چنین مناطقی شده است. شهرداری ها 

بودجه دولتی ندارند، بلکه از طریق عوارض ساخت وساز 
و مالیات هزینه های خود را تامین می کنند که البته طی 
بودجه سال جاری، احداث فرهنگسرا و برخی اقدامات 

تامینی در دستور کار قرار گرفته است.
چند تناقض در سخنان حیدریان به چشم می خورد. ابتدا 
آنکه شهرستان کاشان با جغرافیای محدود و جمعیت 
بزرگ  شهرهای  زمره  در  نمی تواند  نفری  هزار   3۵0
قرار گیرد. لذا وجود چند منطقه حاشیه نشین همچون 
کوی مفتح و کوچه حسین پور که نتیجه بد کارکردی 
زیبنده  مسئولین شهری طی سالیان گذشته می باشد 

دارالمومنین کاشان نیست. 
ایجاد  دولت،  توسط  مالیات  اخذ  ماهیت  آنکه  دیگر 
عدالت و توزیع عادالنه درآمد و منابع بین تمام اقشار 
جامعه می باشد، حال آنکه منطقه امیرکبیر که صاحبان 
صنایع و مرفهین را در خود جای داده است از مزایا و 
خدمات بیشتری بهره مند شده است که خود نمونه ای 
در  شهری  مسئولین  دیگر  و  شهرداری  بدکارکردی  از 

بهزیستی تمام شهروندان می باشد.

)سنگ قالب( راهکار فرمانداری برای طفره رفتن 
از پاسخ

بر هیچ کس پوشیده نیست که برای اظهارنظر کاربردی و 
عملی برای یک معضل و مسئله اجتماعی در کنار مطالعات 
میدانی، داشتن اطالعات و داده های آماری اصلی الزامی 
می باشد. همچنین مسئولین دستگاه های دولتی ملزم به 
ارائه آمار و اطالعات به رسانه ها می باشند، ولی متاسفانه 
پرسنل فرمانداری کاشان به خصوص معاونت سیاسی به 
عنوان متولی  آمار جمعیت و با وجود مراجعه متعدد ما 
برای دریافت آمار جمعیت منطقه کوی مفتح با تفکیک 
جنسی و سنی، از ارائه داده های جمعیت شناسی طفره 
می روند. جای تاسف است که چنین دستگاه عریض و 

طویلی شهامت مواجهه با واقعیت را ندارد.
رحیمی می گوید: درتنها مسجد محل پیرامون موضوع 
تنها  نه  داشتیم.  جلسه  انتظامی  و  شهری  مسئولین  با 
گستاخی  افراد،  از  بعضی  بلکه  نرسیدیم،  نتیجه ای  به 
را به حدی رسانده اند که خارج از مسجد به مامورین و 
فرماندهان انتظامی فحاشی نیز می کردند و حتی در مقابل 
چشم مامورین اقدام به مبادله مواد مخدر می کنند، که 
دارد.  تاسف  جای  ما  برای  ماموران  از  برخی  بی توجهی 
نیروی انتظامی به جای برخورد با موادفروشان، دست به 
بازداشت معتادان و خریداران می زند که حرکتی بی معنا 

است.

پدیده  مورد  در  جامعه شناسی  مواجهه  دیدگاه 
حاشیه نشینی

گرچه از لحاظ جامعه شناسی اولین مواجهه جامعه شناسان 
در  شیکاگو  مکتب  به  حاشیه نشینی  و  شهر  پدیده  با 
آمریکا بر می گردد، اما بر اساس مطالعات، شهر کوفه از 
نوع  احداث آن توسط خلفای سه گانه و همچنین  بدو 

اولین  می توان  را  آن ها  رفتاری  و  زندگی  سبک 
مواجهه جامعه شهرنشین با پدیده حاشیه نشینی 
و مشکالت پیرامون آن دانست. »عمر ابن خطاب« 
با احداث شهر کوفه و با پاکسازی مکه و مدینه و  
همچنین خالص نگه داشتن شهرهای مذکور از غیر 

عرب، اقدام به تاسیس شهر کوفه نمود. 
حضور  و  بودن  مسلمان  وجود  با  که  مردمانی 
تاریخ  نتوانست در طول  سرداران نظامی هیچ گاه 
اسالم نقش صحیحی ایفا کنند. کوچ اجباری توسط 
سالطین و حاکمان در طول تاریخ نتوانسته کارکرد 

صحیحی داشته باشد. 
در مورد کوی مفتح نیز باید به فرهنگ سنتی کاشان 
محله ای  چنین  تشکیل  سابقه  از  گرچه  کرد.  اشاره 

اطالعات دقیقی در دست نیست. 
برخی آن ها را مهاجرین جنوب کشور می دانند و برخی 
طی  که  لر  اقوام  و  شیراز  شدۀ  داده  کوچ  مهاجرین 
سال های متوالی جای خود را  به جمعیت سرریز دیگر 
برهم زدن نظم و  و  شهرستان ها داده اند. هنجارشکنی 
انضباط اجتماعی وجه مشترک همه این افراد می باشد 
تسری  کاشان  نقاط شهر  دیگر  به  را  آن  تدریج  به  که 

می دهند.
اذعان کرد، قرار گرفتن کاشان در  باید  از سوی دیگر، 
وجود  آن  موازات  به  و  ایران  صنعتی  استان   8 ردیف 
اشتغال و فرصت های شغلی متعدد، جاذبه مهاجرت برای 
بیشتر  را  این شهرستان  به  مهاجرت  و  کار  جویندگان 
کرده است. لذا فرد وقتی نتواند کسب وکار مناسبی برای 
خود دست وپا کند با حضور در این منطقه، جذب خرده 

گروه بزهکار می شود. 
شواهد ناظر بر آن است مردمان منطقه به دلیل ذوب 
نشدن و نپذیرفتن فرهنگ غالب کاشان و روی گرداندن 
مردم شهرستان از اهالی این منطقه به عنوان ناخودی 
فعالیت های  انجام  برای  را  عرصه  شدن،  منزوی  و 

هنجارشکن مفید می دانند.
چالش  با  شهرستان  مسئولین  مواجهه  زمینه  در 
مذکور، طرح های متعددی توسط مسئولین شهرستان 
طرح های  از  برگرفته  همگی   که  است  گرفته  صورت 
شکست خورده شهرهایی با وضعیت مشابه می باشد. لذا 
مسدود  را  اطالعات  به  دسترسی  مسئولین  که  زمانی 
نمایند و دانش آموختگان جامعه شناسی محدود شوند، 

نباید شاهد نتیجه مفیدی بود. 
نبود مراکز فرهنگی از قبیل مساجد و هیئات مذهبی، 
فرهنگسرا، پارک و همچنین آموزشگاه های هنری افراد 
به جای درگیر شدن در فعالیت های اجتماعی روی به 
سمت خرده فرهنگ بزهکاری آورده و با عملکرد ناقص 
ماموران امنیتی و شهری عرصه برای جوالن چنین خرده 

فرهنگ هایی فراهم می شود.
در پایان باید گفت که تنها با راهکارهای کلیشه ای و اتکا 
به نیروهای قهری و دوری کردن از فعالیت های فرهنگی 
نمی توان مسئله اجتماعی بزرگی همچون کوی مفتح را 
نقاط  دیگر  به  تسری  در حال  این معضل  کرد.  درمان 
کاشان همچون مسکن مهر و خیابان نظنز نیز می باشد. 
معضلی که همه نشأت گرفته از فرهنگ سنتی کاشان 
به پدیده مهاجرت در کاشان و  و بی توجهی مسئوالن 
توزیع ناعادالنه درآمد و خدمات شهری در شهر کاشان 
حتی  و  منطقه  این  در  موجود  چالش  البته  می باشد. 
مناطق دیگر چند بعدی است و تحلیل ارائه شده توسط 
نگارنده، ناظر بر بخشی از واقعیت های موجود شهرستان 
کاشان است که البته می تواند شروع اصالحات در زمینه 
سیاست گذاری اجتماعی با محوریت عدالت و عقالنیت 

در  شهرستان  کاشان باشد.

روز  نشست خبری صبح  در   قرائتی/  مسعود 
شنبه هشتم مرداد ماه در سازمان غذا و دارو، دکتر 
تقی زاده به تشریح طرح دارویاری برای خبرنگاران 
پرداخت و گفت: با توجه به افزایش صفر تا ۵0 
درصدی دارو، طی حذف ارز ترجیحی، این گرانی 
در سبد مصرفی بیمار قرار نمی گیرد بلکه توسط 

سازمان بیمه گر پرداخت می شود.
وی  گفت: در گذشته به سبب پرداخت سوبسید 
دارو  معکوس  قاچاق  ترجیحی  ارز  اختصاص  و 
خصوصا در شهرهای مرزی صورت می گرفت؛ اما 
اکنون 3۶۶ قلم از این داروهای پرمصرف در لیست 

بیمه قرار گرفته و ۱۱۹ قلم دیگر نیز از قبل افزایش قیمت 
داشته است. اکنون اگر این داروها بدون نسخه پزشک 
تهیه شود، مشمول بیمه نخواهد بود و قیمت آن آزاد 
به کشورهای  راه قاچاق آن  بنابراین  محاسبه می گردد 

همسایه مسدود گردیده است.
وی مقدار افزایش بهای هر دارو را جداگانه و مختص خود 
آن دانست و تنها با نصب نرم افزاری در داروخانه سهم 

بیمار و سازمان بیمه از هم تفکیک می گردد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ۹۶ درصد از داروها در 
داخل تهیه می گردد که البته تحت لیسانس شرکت های 
خارجی و مواد آن وارداتی بوده و هزینه های بسته بندی 
اضافه  آن  به  نیز  مخصوص  ورق  و  ظروف  پت،  مانند 
صورت  به  کشور  داروهای  از  درصد   ۴ تنها  می گردد. 
محصول نهایی وارد می شود. اصالح الگوی مصرف و پرهیز 
از خود درمانی و تهیه داروی بدون نسخه از دیگر اهداف 

دارویی  مسئولین  که  و هست  بوده  طرح  این 
کشور، آن ها را از خواص این طرح می دانند.

تقی زاده، در عین حال محاسبه و رسیدگی به 
سهم بیمار و بیمه گر را کمی مشکل دانست و 
اجرای این طرح را که از روز ۲3 /۴ /۱۴0۱ آغاز 
گردیده تنها با نصب نرم افزار و ارائه فاکتور توسط 
داروخانه میسر دانسته و داروخانه را ملزم به ارائه 

این فاکتور نموده است.
مصرف بیش از اندازه سرم ها در کاشان

دکتر تقی زاده و دکتر نساج در پاسخ به سؤال 
در  سرم  کمبود  بر  مبنی  خبرنگاران  از  یکی 
بیمارستان ها و بعضی از مراکز درمانی، سهم کاشان از 
مصرف سرم را بیش از اندازه دانست و گفت: شاید یکی 
از علل این مصرف باال، اصرار بیمار به پزشک مبنی بر 
تجویز بیش از حد دارو و تعجیل در امر بهبود باشد که 
این یک باور و الگوی غلط بوده و باید اصالح شود. بر این 
اساس، وی هیچ گونه اهمال و کمبودی را در تهیه سرم 

شهر نپذیرفت و حتی آن را از حد نرمال باالتر دانست.

با طرِح دارو یاری؛
افزایش قیمِت دارو توسط بیمه پرداخت می شود نه بیمار

بین المللی نظامی ۲0۲۲ در  هفتمین دوره مسابقات 
رشته »شکار شاهین« در حوزه پهپادی با حضور چهار 

کشور از صبح روز ۲۴ مرداد در کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار علی باللی مشاور 
برگزاری  از  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  عالی 
بین المللی نظامی ۲0۲۲ در  هفتمین دوره مسابقات 
رشته »شکار شاهین« در حوزه پهپادی با حضور چهار 

کشور در کاشان خبر داد.
روسیه،  ایران،  کشور های  از  تیم هایی  افزود:  وی 
بالروس و ارمنستان در این دوره از مسابقات حضور 
دارند و جمهوری اسالمی ایران با یک تیم در مسابقات 
بین المللی نظامی پهپاد شکار شاهین شرکت می کند.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه و سخنگوی 
این دوره از مسابقات گفت: بیش از ۷0 نفر از نظامیان 
پنج  در  مسابقات  از  دوره  این  در  یادشده  کشور های 
بخش  چهار  و  تیراندازی  و  جسمانی  آمادگی  مرحله 

روز، حمایت  سه  در  هوایی  شناسایی  شامل  پهپادی 
و  توپخانه، شناسایی در شب  هوایی و تصحیح آتش 

پیوستگی شناسایی به رقابت می پردازند.
از  هدف  گفت:  مسابقات  این  اهداف  بیان  در  وی 
شاهین  شکار  نظامی  بین المللی  مسابقات  برگزاری 
دوستی  و  صلح  پیام  ابالغ  پهپادی  حوزه  در   ۲0۲۲

سایر  با  ایران  اسالمی  مشترک جمهوری  همکاری  و 
و  جهانی  تروریسم  با  مقابله  برای  جهان  کشور های 
سطح  ارتقاء  همچنین  و  جهان  ناامن کننده  عوامل 
آمادگی و توان رزم و انتقال تجربیات و دست یافته های 

نظامی در زمینه پهپاد به کشور های دوست است.
سردار باللی با بیان اینکه آیین افتتاح این مسابقات 
صبح امروز با رعایت موارد ایمنی پروازی و زمینی و 
برگزار می شود،  بهداشتی  همچنین دستورالعمل های 
گفت: آیین اختتامیه این دوره از مسابقات هم ششم 
شهریورماه در کاشان برگزار خواهد شد. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: اولین دوره مسابقات نظامی در سال 
قزاقستان در ۱3  و  با محوریت کشور روسیه   ۲0۱۵
دعوتنامه  ارسال  با   ۹۵ سال  از  و  شد  برگزار  رشته 
رسمی از کشور روسیه و موافقت فرماندهی معظم کل 
قوا تاکنون نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران در 

شش دوره این مسابقات شرکت کردند.

برگزاری مسابقات بین المللی 
نظامی پهپاد در کاشان

ازحمایتمالیتاغربالگری؛
رومیکا، پشتیبان تمام قِد بیماران سرطانی

خبرنگار  روز  با  امسال  عاشورای  تقارن  قرائتی/  مسعود 
بهانه ای بود تا این بار اصحاب رسانه ِگرد مؤسسه امدادگران 
عاشورا جمع شوند. در این ضیافت که ظهر روز جمعه ۲8 
»سیدمحمد  شد،  برگزار  متفاوت  رستوران  در  ماه  مرداد 
خانواده های  حضور  مؤسسه،  این  مدیریت  تمدنی« 
شکیبایی  و  مساعدت  از  تا  دانست  بهانه ای  را  خبرنگاران 
آنان نسبت به این شغل و حرفه قدردانی و خانواده ها را به 

همراهی و همدلی بیشتر ترغیب و تشویق نماید.
مؤسسه  تعریف  برای  پلی  را  دعوت  این  از  تمدنی، هدف 
دانست و گفت ما برای جذب خیرین و امور مالی مشکلی 
نداریم، بلکه امیدواریم خبرنگاران در قالب یادداشت، اخبار 
زودهنگام   تشخیص  و  غربال گری  زمینه  در  گفت وگو  و 

افزایش مبتالیان را کندتر کنند.
وی این موضوع را نه مطالبه گری بلکه خواهش برشمرد و 
از همه حضار دعوت نمود تا هر شنبه صبح تا ظهر برای 
مالقات عمومی به این موسسه بیایند تا از نزدیک ببینند 

مردم مبتال چگونه درخواست کمک می نمایند.
مدیر مؤسسه امدادگران عاشورا در این زمینه گفت: گاهی 
قیمت یک آمپول پنجاه میلیون تومان است و شخص اگر 
را  خانه  وسایل  باید  کند،  تهیه  را  آن  از  عدد   ۶ بخواهد 
بفروشد و گاه این هزینه ها تا آنجا باال می رود که بیمار یا 
خانواده او مجبور به فروش خانه می گردد. همه این ها در 

حالی است که ۹۹ درصد بیماران دست دراز نمی کنند.
نفر   ۵۲0 بر  افزون  را  کاشان  اِم اِس  بیماران  آمار  وی 
تومانی  میلیون  ده  نسخه های  دچار  گاهی  که  نمود  ذکر 

می شوند.
تمدنی، اشاره ای نیز به آمار بیماری جدید پروانه ای داشت 
که تاکنون هشت نفر در کاشان و حومه مبتالیان به آن 
بیماری،  فقره  این  در  است؛  گفتنی  شده اند.  شناسایی 
پوست و گوشت بیمار دچار عفونت و ریزش می شود که 
نیازمند باند و گازی است که از سوئد می آید و ما به دلیل 

وجود تحریم ها از آن محرومیم.
مدیر مؤسسه خیریه رومیکا، مددجویان این مؤسسه را در 
سال ۱۴00 تعداد ۴۹8 نفر ذکر نمود که در سال ۱۴0۱ 

)تا زمان حاضر( ۵۷ نفر به آن اضافه شده است.
نفر تشکیل  این یعنی در هر چهار روز یک  ادامه داد:  او 
یک  روز  سه  هر  به  آمار  این  امروز  که  داشته ایم  پرونده 

پرونده مددجو رسیده است.
تمدنی در راستای کم کردن این آمار گفت: ما دست نیاز 
به سوی همه مردم دراز می کنیم که با هر توان و حرفه ای 

ما را یاری کنند.
و  مذهبی  هیئات  حاشیه  در  فعالیت  به  زمینه  این  در  او 
مراسم عزاداری محرم اشاره نمود و گفت: اخیراً در چنین 
جاهایی فعالیت های خوبی در زمینه غربال گری و آموزش 
که  گرفته  صورت  بانوان  میان  در  خصوصا  خودآزمایی  و 

بسیار رضایت بخش بوده است.
مدیر رومیکا اضافه کرد: با باال رفتن سطح آگاهی و دانش 
شناسایی  با  و  می گیرد  صورت  موقع  به  شناسایی  مردم 
هزینه تر خواهد  و کم  راحت تر  درمان   موقع سرطان،  به 
بود. گفتنی این که، نام دیگر مؤسسه امدادگران عاشورا، 

رومیکا است که برگرفته از رویش امید کاشان می باشد.
در این جلسه دکتر میثم نمکی، رئیس اداره ارشاد کاشان 
نیز حضور داشت که ضمن تشکر از مؤسسه و خبرنگاران 

سخنانی را در این زمینه ایراد نمود.
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داستانناندرکاشانوچوبهاییکهپشم
ندارند!

مهدیسلطانیراد

»با بیش از 80 نانوایی که روز جمعه ۲۱ مرداد در 
قانونی  برخورد  کردند،  تعطیل  کاشان خودسرانه 

می کنیم.« 
این وعده  ای است که رئیس اداره جهاد کشاورزی 
رسانه  یک  با  گفت وگو  در  بعد  روز  شهرستان 
خبر،  لحن  که  پیداست  ناگفته  و  می دهد  محلی 
تهدیدآمیز است و می خواهد بگوید: ای متصدی 
این  که  کن  جمع  را  حواست  نانوایی،  خودسر 

اخطار آخر است!
این اخطارها را در چند سال اخیر  سئوال: نظیر 
که اوضاع پخت و عرضه نان در کاشان به شکلی 
بار شنیده  است، چند  نظارتی  بی  عجیب درگیر 

باشیم خوب است؟! 
در سال های اخیر، و بنا به مسئولیتی که خاندایی 
ویژه  فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی  »معاون 
کاشان« قبال بر عهده داشت، او در موارد متعدد 
درباره اوضاع نابسامان توزیع نان کاشان از برخورد 
البته  و  کم فروش  و  فروش  بی کیفیت  نانوایان  با 
می داد؛  خبر  نانوایی  خودسِر  تعطیل کننده های 
باقی است  اما عجیب است که حکایت همچنان 
کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس  نبود  اگر چنین  که 
شهرستان روز شنبه ۲۲ مرداد از برخورد با بیش 
از 80 !! نانوایی متخلف که خودسرانه در یک روز 

بسته اند، نمی گفت.
خوب است رسانه های خبری کاشان، کمر همت 
مختلف  ابعاد  روی  هفته  یک  برای  و  ببندند 
داستان عجیب و غریب نان در شهرستان متمرکز 
شوند تا عمق ماجرا برای مسئوالنی که از رسانه ها 
منتشرکننده  و  مردم  گویای  زبان  می خواهند 

حقیقت باشند، روشن شود.
شهرستان(  غذایی  امنیت  )قرارگاه  امروز  سؤال: 
که گویا شش ماهی ست با مدیریت عالی فرماندار 
در  مزروعی  یعنی جواد  او  تام االختیار  نماینده  و 
فرمانداری تشکیل شده و این مجموعه مسئولیت 
برخورد با تخلفات عرضه کاالهای اساسی از جمله 
چگونه  دارد،  عهده  بر  را  نان«  توزیع  و  »پخت 
می تواند با بسته بودن بی جهِت 80 نانوایی در یک 

روز کنار بیاید؟! 
تعطیلی های  این  بگوییم  اگر  نیست  پربیراه  آیا 
شگفت آور که در ماههای قبل نیز مشاهده شده 
این  مسئولیت  ایفای  نبودن  جدی  نتیجه  بود 
قرارگاه یا کارگروه سامان دهی گندم  و آرد و نان 

شهرستان است؟
سؤال: به راستی علت تعطیلی خودسرانۀ بیش از 
80 نانوایی آن هم در سه وعده در یک شبانه روز 
چیست؟ عدد 80 ، برای یک شهرستان کم نیست 
از مردم در یک روز  و این یعنی جماعت زیادی 
شرق و غرب و شمال و جنوب کاشان را جستجو 
کرده تا در بین نانوایی های فعال، چندتایی قوت 
برخی  احتماال  بین  این  در  و  کنند  پیدا  الیموت 
برای  زیادی  مشتری  شهرستان  سوپرمارکت های 

نان داشته اند!! 
سؤال: آیا شاطرهای عزیز به موردی اعتراض دارند 
که این گونه با خلق اهلل تسویه حساب می کنند؟! 
که  ندارد  پشم  مسئوالن  چوب  باصطالح  آیا 
از  شماری  بین  در  همچنان  بازی«  »خودسرانه 
اعضای یک صنف ادامه دارد و فریادرسی نیست؟!
سؤال: چرا این رهاشدگی نظارِت جدی بر پخت 
بر  به جایی می رسد که  نان در کاشان،  توزیع  و 
اثر همین تعطیلی های خودسرانه، در شهر گاهی 
کنار  در  خردکن  اعصاب  و  طوالنی  صف های  با 

شماری از نانوایی ها روبرو می شویم؟!
بی کیفیتی  روال،  از  خارج  تعطیلی های  کنار  در 
مصیبتی  خود  برای  هم  کاشان  در  دولتی  نان 
 ۵00 دولتِی  لواش  نان  مثال  عنوان  به  و  است 
تا  تنها  تازگی اش  و  نرمی  به اصطالح  که  تومانی 
الجرم  نبود،  تان  طبع  باب  اگر  پابرجاست  خانه! 
تومان   ۵00 همان  روی  دیگر  تومان   ۲00 باید 
اما  اندازه  آزاد«،با همان  »نرخ  با  نانی  تا  بگذارید 

با ماندگاری بیشتر به خانه ببرید!
است  گویا همین  و حقیقت هم  نظر می رسد  به 
که داستان نان در کاشان، با مسئوالنی که وظیفه 
خود را فقط در حد برپایی کارگروه ها و جلسات 
بی حاصل خالصه کرده اند، گره خورده است، و اال 
تهدیدهای گهگاهی فالن مدیر در پی یک تخلف 
و  خط  و  قبلی  جلسات  می دهد  نشان  گسترده، 
نشان کشیدن های پیشین، تن و بدن هیچ شاطر 

و متصدی نانوایی متخلفی را نلرزانده!
مسئول ارشد فرمانداری یا معاونانش و یا مسئول 
تعزیرات و یا مدیر صنف نانوایان که احتمال قریب 
به یقین برای خانه اش مامور خرید دارد و پس از 
پایان ساعت کاری اش در شهر به دنبال نان برای 
معترض  صدای  نمی تواند  هیچ گاه  نیست،  خانه 
ساده  مسئله  یک  مورد  در  که  بشنود  را  مردمی 
مطالبه  توزیع اش  و  کیفیت  مسئله  و  نان  مانند 

دارند.

گهگاهیحرف های

*کاوش های ما در اینجا )فیض آباد( سال ۹۱ آغاز شد. 3 سال 
باستان شناسی در دانشگاه  از آن یعنی سال88 رشته  پیش 
واحد  باید ۲0  دانشجوها  موقع،  از همان  ایجاد شد.  کاشان 
عملی خود را در یک سایت باستان شناسی می گذراندند. ما با 
پیمایش، متوجه شدیم این  موقعیت به دالیل مختلف مانند 
وجود  و  امامزاده  به  نردیکی  بوده،  یک شهر  این جا  که  این 
موقعیت  آمد  و  رفت  سهولت  و  شهر  به  نزدیکی  و  امنیت 
عملی  واحدهای  گذران  همچنین  و  کاوش  برای  مناسبی 

است، لذا این  نقطه را انتخاب کردیم.
برای کشف یک محوطه باستانی توسط باستان شناس، چند 
مسیر وجود دارد. یکی حفاران غیرمجاز که پس از مدتی و درز 
اطالعات آن می توان فهمید آن نقطه، ارزش باستان شناسی 
مغناطیسی  ردیای  و  ژئوفیزیک  و  علمی  ابراز  با  دوم  دارد. 
میاِن  بررسی  شامل  که  پیمایشی  بررسی  با  بعدی  مورد  و 
حجمی زیادی از خرده سفال های ریخته شده در یک  منطقه 
و بقایای معماری و و پوشش گیاهی می توان دریافت، فالن 
سال  از  ما  است.  کاوش  و  باستانی  موقعیت  دارای  منطقه 
اکنون در فصل هشتم کاوش در »فیض آباد«  بدین سو،   ۹۱
هستیم که در این بین از آذر ۹8، کار ۲ سال به علت کرونا 
متوقف شد. سال ۱۴00 هم که برنامه ای نداشتیم، لذا برای 

سال جاری مجدد کاوش ها را آغاز کرده ایم.
متاسفانه  اما  است؛  ایلخانی  دوره  به  مربوط  شهری  *اینجا 
نمی دانیم چرا و دلیلش روشن نیست که بعد از این دوره به 
اینجا  از  به علتی و سر فرصت  چه علت متروک شده. گویا 
کوچ کرده اند؛ زیرا هیچ شیء و مکشوفه سالمی در این نقطه 
نداریم. در اینجا هیچ نشانه ای از جنگ نیست که بگوییم در 

اثر غارت مردم نقل مکان کرده اند.
باعث  کم آبی  شاید  که  می کردیم  تصور  کاوش ها،  البالی 
این اتفاق شده؛ اما بعد با مطالعه و دقت دریافتیم اگر علت 
یعنی  پدیده  این  باید  کیلومتری   ۵0 شعاع  تا  باشد  کم آبی 
کم آبی تاثیر گذاشته باشد؛ اما می بینیم که نوش آباد در ۱0 
ادامه  پابرجا بوده و حیات در آن  اینجا همچنان  کیلومتری 
جابجایی  این  دلیل  نمی توانسته  آبی  کم  پس  است.  داشته 

باشد.

زلزله  از  نشانه ای  نه  بگردیم؛ چون  دیگری  علت  دنبال  باید 
داریم و نه جنگ و باید دریابیم چه چیز باعث متروکه شدن 
نقطه  این  چون  مهم؟  چرا  است.  شده  مهم  محوطه  این 
شهری بوده که تمام ساختارهای یک شهر ایرانی-اسالمی را 
داراست. یعنی ما اینجا ارگ حکومتی مربع شکِل 80 در 80 
داریم که در قیمت شمال شرق آن شاه نشین وجود داشته و 
بقایای آن اکنون موجود است و در بیرون از ارگ، شارستان 
بازار  البته  و  است  و حمام  دارای مسجد  به حتم  که  داریم 
که این ها فضاهای مورد نیاز یک شهر است و قسمت بیرون 

شهر یعنی َربَض به معنی خارج از شارستان. سؤال دیگر این 
که مثال گورستان این شهر کجا شکل گرفته؟ 

دارند،  پیوند  گورستان ها  با  امامزاده ها،  که  آن جایی  *از 
حدس ما این است که در اطراف این امامزاده، می توانیم به 
گورستان مردمان این شهر ایلخانی هم نزدیک شویم، منتها 
نکته جالب درباره گاه نگاری این شهر در سال ۹۷ رخ داد. 
ما تا سال ۹۷ تصور می کردیم در اینجا ما فقط آثار و دوره 
نیم  و   ۴ عمق  در  که  گمانه هایی  با  ولی  داریم،  را  ایلخانی 
متری زدیم، به آثار سالمی رسیدیم. آثار سالمی که یکی از 
آن ها در ایران کم نظیر است و آن هم اَبریق یا آبریز سفالی به 
شکل خروس است که کامال سالم می نماید. با توجه به این 
داشتیم،  در همان عمق  دیگری  اشیاء سالم  کنارش  در  که 
این جا روستایی در عصر سلجوقی- این است که  تحلیل ما 

خوارزمشاهی وجود داشته که آن روستا غارت شده؛ اما در 
پس غارت، برخی اشیاء سالم را دیگر با خودشان نبرده اند.

اگر  و  داشتیم  خروس  این  و  خمره  و  مفرغی  بشقاب  مثال 
آن  حتم  به  می یافتند،  فرصت  ایلخانی  دوره  مثل  این ها 
خروس را با خود می بردند! پس )دو دوره بودن( اینجا برای 

ما مسجل شده.

که  است  سلجوقی-خوارزمشاهی  که  ایلخانی  از  قبل  دوره 
یک روستا بوده و دوره ایلخانی که یک شهر بوده یعنی ما 

اِلمان های شهری را اینجا در این فضا به وضوح می بینیم.
برخالف  که  یافتیم  سکه ای  ما  هم،  امسال  کاوش  *در 
سکه های مکشوفه قبلی که هیچ یک خوانا نبودند، این سکه 
کامال خواناست و پس از بررسی مشخص شد که این سکه 
ما دیگر سند  یعنی  است  ایلخانی«  »ارغون  به دوره  مربوط 
مکتوب از اینجا داریم که این محوطه در حوالی سال ۶80 
قمری مسکونی بوده و احتماال تا سال ۷۴0 هم در آن زندگی 
جریان داشته تا سال ۷38 قمری که دوره فروپاشی ایلخانان 
است و طبیعتا ما انتظار داریم که بعد از دوره ایلخانی چیزی 

در اینجا نباشد.
اینجا از چینه و خشت ساخته شده، منتها در عمق شاه نشین، 
برای آن ها  نشان می دهد  این  و  داریم  را هم  ما عنصر آجر 
برای  از آجر  و  تولید شده  بوده که آجر هم  شاه نشین مهم 

ساخت آن فضا بهره گرفته اند.
ضمن این که امسال از داخل یکی از آن تنورها، ما یک قطعه 
اینجا  این می کند  از  یافتیم که حکایت  کاشی زرین فام هم 
ما بنایی داریم که به حتم قسمتی از آن با کاشی  زرین فام 
یا  و  کاخ ها  در  یا  ارزشمند  کاشی  نوع  این  از  شده.  آراسته 

مساجد و امامزاده ها استفاده می شود.
تا اینجا و در بررسی های ما، در قسمت شاه نشین از کاشی 
اینجا  در  که  این  سراغ  برویم  باید  فعال  پس  نشده  استفاده 
از نوع  با کاشی  مسجدی هست که محرابش یا دیوار هایش 
زرین فام، آراسته شده. البته بررسی و کاوش این بخش را در 
و کشف حقیقت  بررسی  این  ادامه می دهیم که  بعد  فصول 
باال میسر  از  بر اساس پیمایش محیطی و یا کشف پالن  یا 
طریق  از  نشد  مقدور  هم  محیطی  پیمایش  با  اگر  می شود. 
ژئوفیزیک می توانیم پالن اولیه را تشخیص بدهیم و بعد روی 

خواناسازی آن پالن تمرکز کنیم.
*ما در حال حاضر، به رغم این که به نظر می رسد یک فاز 
این  چون  ولی  هستیم،  بررسی  مشغول  را  تاریخی(  )دوره 
تنورهای ذوب )اجاق( از جهت استقرار در یک سطح نیستند 
و اصطالحا باال و پایین هستند، این نشان می دهد ما اینجا 
چند فاز داشته ایم، ضمن این که الیه های متفاوت رنگی در 
عمق 3 متری که یکی از آن ها شامل عنصر خاکستر است، 

نشان می دهد اینجا دو فاز را شاهدیم.

در مورد اجاق ها که شبیه تنور کوچک هستند، تصور اولیه ما 
این بود که این ها کارکرد تنور داشته اند، ولی هیچ رد و اثری 
از تنور نیافتیم؛ اما با کشف بوتۀ فلزکاری )ابزار ریختن فلز 
مذاب در قالب( ما وارد فاز صنعتی در این منطقه شده ایم. 
از  این که فضای ما کوچک تر  به رغم  امسال،  در کاوش های 
سال های قبل بود ولی نتایج درخور توجهی داشت، حداقل 
درباره کاربرد و گاه نگاری این فضاها نتایج خوبی در اختیار 
ما گذاشت. از جمله این که ما با کاوش در الیه های پایین تر، 

به یک دوره قبل از ایلخانی هم رسیدیم.
هم  را  رنگ ها  تفاوت  خاک،  الیه های  در  اینجا،  در  *ما 
باعث  که  داریم  عامل  دو  باستان شناسی  در  ما  شاهدیم. 
ویرانی یک محوطه و تبدیلش به یک سایت باستانی می شود.
عامل طبیعی مثل سیل و زلزله و باد و باران و عامل انسانی 

مثل جنگ و آتش سوزی.
اکنون ما در اینجا می توانیم بازی عوامل انسانی و طبیعی را 
ببینیم. در قسمت باالتر کاوش و گمانه زنی، سهم خاک و باد 
را می بینیم و قسمت پایین تر آوار است، یعنی دیوارها و سقف 
فروریخته و فرصت کافی به باد داده که آن ها را بپوشاند. این 
سایت  یک  شکل گیری  برای  انسانی  و  طبیعی  عوامل  بازی 
باستان شناسی است. ما اصطالحاً به عوامل طبیعی می گوییم 
نیز  »نهشته های  انسانی  عوامل  به  و  »نَِهشته های طبیعی« 

فرهنگی« اطالق می کنیم.
* در مورد وجود کارگاه سفال، باید چند عنصر و تجهیزات 
برای اثبات، وجود داشته باشد. مواردی مانند: چرخ و حوضچه 
پسماندهای  و  پایه  سه  و  قالب  مثل  ابزارآالت  گل،  تبدیل 
سفالگری. ما فعاًل در اینجا هیچ یک از این نشانه ها را نداریم. 
بنابراین نمی شود گفت ما در اینجا کارگاه سفال گری داریم، 
چون  بوده  فلزکاری  به  مربوط  کوره ها،  این  احتماال  ولی 
اینجا کشف  برای ذوب در  بوته  همان گونه که پیشتر گفتم 
شده، ولی البته با یک پدیده و یک شاهد نمی شود قضاوت 
کامل کرد؛ چون این یکی از فرضیاتی است که وجود کارگاه 

فلزکاری را به ما نشان می دهد.

کتاب آدم هاي سمي
نویسنده: لیلیان گالس

مترجم: مینا فتحي و نهضت صالحیان
نشر: لیوسا

انسان  استخوان های  می تواند  چوب  و  »سنگ 
را خرد کند، اما زبان نمی تواند.« احتماالً اغلب 
ما در دوران کودکی از بزرگ ترها شنیده ایم که 
حرف باد هواست و به انسان آسیب نمی رساند. 
یا شاید شما هم زمانی که کودک بودید با بچه ای 
لوس و گستاخ روبه رو شده اید که با نیش کالم 
و زبانی گزنده حرفی به شما زده تا شما را آزار 

دهد. 
با  چگونه  نمی دانستید  این که  بدلیل  هم  شما 
چنین موجود گستاخی برخورد کنید، یا چون 
به شما گفته شده بود حرف باد هواست و ارزشی 
ندارد، سعی کرده اید آن را نادیده بگیرید و برای 
آرام کردن خود گفته اید: »ولش کن! حرف باد 
هواست و ارزش ناراحت شدن را ندارد« و به این  
ناراحت تان  که  را  حرفی  کردید  سعی  ترتیب 

کرده نشنیده بگیرید و فراموش کنید. 
مردم  اکثریت  از  دسته  آن  جزو  هم  شما  اگر 
گفتار  و  رفتار  مقابل  در  نمی دانید  که  هستید 
دهید،  نشان  واکنش  چگونه  گستاخ  آدم های 
با  که  باشد  فرارسیده  آن  زمان  اکنون  شاید 
برای  شدن  قائل  ارزش  و  مسئله  این  بازنگری 
در  را  نگرش خود  آرامش خود،  و  انسانی  شأن 
این زمینه تغییر دهید و در رابطه با برخی افراد 
به  آن ها  جانب  از  که  آسیبی  و  رفتارهایشان  و 

شما می رسد تجدیدنظر کنید. 
استخوان های  چوب  و  سنگ  چند  هر  که  چرا 
یا  جسم  که  بدانیم  باید  ما  می شکند،  را  آدم 
روح انسان نیز با کلمات و گفته های آزاردهنده 
و بیجا صدمه می بیند و درهم می شکند. بدون 
شک کلمات نیز می تواند به روح و جسم انسان 

آسیب برسانند. 
به عنوان  حرفه ای  کار  سال ها  طی  در  من 
بین  روابط  مشاور  درمانی،  گفتار  متخصص 
شگرف  تأثیر  وضوح  به   رفتاردرمانگر،  و  فردی 
کلمات را در انسان دیده و تجربه کرده ام. من 
رفتارهای  مخرب  پیامدهای  شاهد  نزدیک  از 
یا  نادان  افراد  نابجایی  و  ناروا  گفتار  و  زشت 
سمی در زندگی افراد بوده ام و دیده ام زمانی که 
قرار  آدم ها  این  زهرآگین  تیرهای  هدف  مورد 
و  شکننده  می توانیم  حد  چه  تا  می گیریم 

آسیب پذیر باشیم.
چنان  عاطفی  و  روحی  لحاظ  از  انسان ها  ما 
چیزهای  نه تنها  که  هستیم  اثرپذیر  و  حساس 
اتفاق  ما  برای  کودکی  دوران  در  که  را  بدی 
بلکه  می کنیم،  ثبت  خاطر  در  همواره  افتاده 
آینده مان،  زندگی  ناخودآگاه  به طور  چه بسا 
اعتمادبه نفسمان  و  زندگی،  مهم  تصمیمات 
و  کودکی  دوران  طی  در  آنچه  اساس  بر  نیز 
در  با  می خورد.  رقم  شنیده ایم  و  دیده  رشد 
که  فهمید  می توان  این ها  همه  گرفتن  نظر 
برای خالصی  بزرگسالی  در  ما  از  بسیاری  چرا 
)که  پایین  اعتمادبه نفس  از  ناشی  مشکالت  از 
ناچار  دارد(  کودکی  تجربیات  در  ریشه  عمدتاً 
می شویم به روان شناس و روان درمانگر مراجعه 

کنیم.

به پیشنهاد: دکتر زهرا هاشم زاده
)مؤسس کتاب اردیبهشت کاشان(

زیارتی  و  شاهد  خیابان  حدفاصل  آدرس: 
)خ یاسر(. تلفن: 031۵۵۵4023۵

گفتوگوبادکترنوریشادمهانی؛ تیکه کتاب
در جستجوی زندگی

 عصر ایلخانی در نوش آباد

پذیرش آگهی
در هفته نامه 

»مـردم سیـلک«
031- 55466832

بالینی/   روانشناسی  افشاری-کارشناس ارشد  بهروز 
از  که  است  روانپزشکی  انتخاب،  نظریه  ویلیام گالسر، خالق 
را  دارودرمانی  و  روانپزشکی  با  مخالف  ساز  کار خود  ابتدای 
کلید زد. او از چارچوب های متعارف روانپزشکی فاصله گرفته 
و اصرار دارد که راهکار بسیاری از مشکالت ما انسان ها، در 
از  نه استفاده  انتخاب هایمان نهفته است و  اصالح رفتارها و 
داروهای روانپزشکی. او معتقد است که هر چه مرکز کنترل 
درونی در انسان ها بیشتر تقویت و تثبیت شود، مشکالت و 

چالش هایشان در زندگی کمتر خواهد شد.
به مثال های زیر توجه کنید:

۱( دوستم مرا عصبانی کرد و من سرش فریاد زدم.
۲( شرایط اقتصادی فعلی نامساعد است و من امیدی برای 

زندگی ندارم.
دنیای  در  اتفاقی  دارند:  مشترک  ساختار  یک  جمالت  این 
ما  ذهنمان،  دادن  قرار  تأثیر  تحت  با  و  روی می دهد  بیرون 
را برمی انگیزد تا پاسخی در برابر آن نشان دهیم. این مورد 
روانشناسی کنترل بیرونی نامیده می شود که باعث می شود 
برای  دیگران  کنترل  برای  تالش  و  تنبیه ها  و  تشویق ها  که 
عملیاتی  پیش فرض  باشند.  داشته  سزایی  به  اهمیت  ما 
کار  که  را  افرادی  که:  است  این  بیرونی  کنترل  روانشناسی 
را که شما  آن کاری  تا  تنبیه کنید،  انجام می دهند،  اشتباه 
فکر می کنید درست است، انجام دهند. سپس به آن ها پاداش 
این  کنید.  تثبیت  و  را حفظ  جدید  رفتاری  الگوی  تا  دهید 

پیش فرض، الگوی ذهنی اکثر افراد است.
انگیزه های  و  احساسات  رفتارها،  منشاء  انتخاب  تئوری  اما 
انتخاب ها و رفتارهای آن ها و تحلیل های درونی  را  انسا ن ها 
انسان ها در نظر می گیرد. یکی از موارد مهم در این تئوری، 
نیازها و احساسات پایه ی انسان است. این نیازها و اولویت های 
آن ها برای هر فرد، ریشه انتخاب های مهم زندگی او را تشکیل 

می دهند. ده اصل اساسی نظریه انتخاب عبارتند از:
کنیم،  کنترل  را  رفتارهایش  می توانیم  ما  که  کسی  تنها   *

خودمان هستیم.
* تنها چیزی که بین ما و دیگران رد و بدل می شود، اطالعات 
انتخاب خودمان  به  اطالعات چه کنیم،  این  با  این که  است. 

بستگی دارد.

* تمام مشکالت روانشناختی بلندمدت، از جنس »مشکالت 
در رابطه« هستند.

ماست.  زندگی کنونی  از  بخشی  رابطه ای، همواره  * مشکل 
ما می توانیم از خیلی چیزها آزاد شویم؛ اما هرگز نمی توانیم 
شادمانه  رضایت بخش،  شخصی  رابطه ی  یک  حداقل  بدون 

زندگی کنیم.
* رویدادهای دردناک گذشته، در آن چه امروز هستیم نقش 
مهمی دارند؛ اما مرور دوباره ی آن ها، کمک چندانی به نیاز 

امروز ما )بهبوِد رابطه ی فعلی مان( نمی کند.
* ما دارای پنج محرک اصلی ژنتیکی هستیم: نیاز به زنده 
به  نیاز  قدرت،  به  نیاز  خاطر،  تعلق  و  عشق  به  نیاز  ماندن، 

آزادی، نیاز به تفریح.
* ما برای تأمین نیازها، باید یک یا چند تصویر را در دنیای 
کیفی خود بهبود دهیم. دنیای کیفی بخشی از دنیای ماست 
که از مهم ترین چیزهایی که می دانیم و می شناسیم تشکیل 

شده است.
* ما از لحظه ی تولد تا مرگ، مشغول »رفتار کردن« هستیم. 
است:  شده  تشکیل  جدایی ناپذیر  بخش  چهار  از  کلی  رفتار 

عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی.
شوند  بیان  مصدر  یا  فعل  قالب  در  باید  همیشه  رفتارها   *
»به  مثال:  عنوان  به  باشیم.  جمله ها  فاعل  خودمان  حتماً  و 
بگوییم  هستم،  افسردگی  دچار  یا  شده ام  افسرده  من  جای 
افسردگی  احساس  باشم؛ من  افسرده  تا  انتخاب کرده ام  من 

می کنم؛ یا من خودم را افسرده کرده ام«.
* رفتار همیشه انتخابی است. البته ما روی دو بخش فکر و 
عمل قدرت انتخاب داریم و فیزیولوژی و احساس، به عنوان 

تابعی از این انتخاب ما، تحت تأثیر قرار می گیرند.
نظریه انتخاب در حوزه های مختلفی همچون خالقیت، عشق، 
نیز  و  مدرسه  و  درس  آموزش،  اعتماد،  تعارض ها،  ازدواج، 
محیط کار کاربرد دارد. اکنون به بررسی اجمالی رابطه های 

نزدیک و شادمانی که اهمیت به سزایی دارند می پردازیم:
رابطه های نزدیک و شادمانی

انسان بیش از هر چیز، موجودی اجتماعی است که به عشق 
و وابستگی نیاز دارد و پس از نیاز به زنده ماندن و بقا به عنوان 
مهم ترین  روابط شخصی،  و  تعلقات  انسان،  نیاز  پایه ای ترین 
بلندمدت،  در  می شوند.  محسوب  ما  ناشادی  و  شادی  عامل 
تنها مشکل جدی که می تواند در زندگی انسان وجود داشته 

باشد و باقی  بماند، مشکل »رابطه« است: رابطه با دوستان، 
انسانها  اگر  به همین علت،  اطراف.  نزدیکان، شغل و محیط 
میخواهند زندگی سالم تری داشته باشند، باید برای مدیریت 

و بهبود روابط خود وقت بگذارند.
 

معرفی کتاب
کتاب  نخستین  اگر چه  ویلیام گالسر،  انتخاب  نظریه  کتاب 
او نیست، بی تردید مهم ترین کتاب اوست. حتی مترجم این 
نکته  این  به  کتاب  جلد  روی  بر  فیروزبخت(  )مهرداد  کتاب 
که  است  کتابی  »بهترین  کتاب،  این  که  است  کرده  اشاره 
تاکنون ترجمه کرده ام«. توصیه  می شود که این کتاب را نه به 
عنوان یک نظریه ی علمی در روانشناسی بلکه به عنوان یکی 
از بهترین کتاب های خودیاری بخوانید و انتظارات خود را از 

آن، بر همین اساس تعدیل و تنظیم کنید.

روانشناسی : تئوری انتخاب

غزل  مجموعه  قلم،  روز  تیر   ۱۴ با  هم زمان 
»رؤیای تجلّی« هشتمین اثر شاعر و نویسنده ی 

کاشانی مهشید تجلیان منتشر شد.
غزل   چهل  از  منتخبی  دربرگیرنده ی  اثر  این 
صفحه   8۲ در  که  می باشد  جوان  شاعر  این 
توسط انتشارات ایجاز تهران در تیرماه ۱۴0۱ 
اجتماعی،  مختلف  مضامین  و  شده  منتشر 
و  اخالقی، عاشقانه و سایر ضرورت های فکری 

فرهنگی موردنظر شاعر را شامل می شود.

ادبیات

هزارسالۀ  هشت  و  باستانی  قدمت  سلطانی راد/  مهدی 
باعث  همواره  می شود،  شناخته  سیلک  نماد  با  که  کاشان 
»کاوش های  جهت  مختلفی  موقعیت های  پدیدآمدن 
از  پس  دهه  چند  شده.  منطقه  این  در  باستان شناسی« 
تحقیقات اولیه گریشمن در سیلک، دکتر ملک شهمیرزادی 
در دهه 80 باز هم برای یافتن نشانه های دیگری از تمدن 

در سیلک، دست به کاوش زد.
طی سالیان اخیر نیز، در مناطقی مانند »اریسمان، استرک 
باستان شناسان  توسط  رسمی  کاوش هایی  کفتارخون«  و 
منطقه  در  ویژه  به  کاشان  منطقه  قدمت  تا  گرفت  انجام 
کفتارخون به ماقبل هشت هزار سال برسد. کاوش ها البته 
مانند داستان )فیض آباد( همیشه هم به یافتن نشانه هایی از 
زندگی در عصر نوسنگی و آهن و مفرغ و ساسانی و اشکانی 
ختم نمی شود! و این بار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان 
شهری  کشف  به  نوری شادمهانی،  رضا  دکتر  محوریت  با 

مربوط به دوره ایلخانی در این منطقه موفق شدند.
در ماه گذشته و با اعالم خبر دستیابی به یک قطعه کاشی 
»محوطه  رسیده  اتمام  به  کاوش  در  زرین فام  ارزشمند 
ایلخانِی فیض آباِد نوش آباد«، با حضور در این منطقه فرصت 
ارزش  و  قدمت  پیرامون  نوری شادمهانی  دکتر  با  گفت وگو 

این سایت تاریخی برای مان مهیا شد.
آنچه در ادامه می خوانید، ماحصل گپ و گفت ما با استاد 

باستان شناسی دانشگاه کاشان و مسئول این پروژه است.
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رضا  خورشیدی   ۴۴ سال  فروردین ماه   ۲۱ در  قرائتی/  مسعود 
شمس آبادی در کاخ مرمر اقدام به تیراندازی به قصد ترور شاه می نماید. 
می  جاویدان( خدمت  )گارد  مرمر  کاخ  در  وظیفه  سرباز  عنوان  به  وی 
این  در  موثق  نسبتاً  منابع  از  شفاهی  صورت  به  و  ظاهر  به  آنچه  کرد. 
زمینه به دست می آید چنین است: احمد کامرانی و حسن شریف هر 
دیگر  کاشانی  به یک  متعلق  که  تهران  در  ای  در خانه  کاشان  اهل  دو 
بود، رفت و آمد )مجردی( داشتند. در آن خانه، شخصی دیگری نیز با 

آنان دوست و همدم بود. 
حسین  جز  نبود  کسی  او 
در  که  شخصی  ساعدی. 
به  ملی  نهضت  سال های 
توده  حزب  هوادار  عنوان 
کارگری  تشکیالت  خصوصا 
روزگار  آن  شهرت داشت. در 
مرسوم  نیز  بعدها  چنانچه 
بچه های  هست  و  بوده 
کاشانی در تهران یا هر جایی 
می یافتند   را  یکدیگر  دیگر 
یا  مجردی  خانه  به  اگر  و 
دانشجویی راه می بردند، آنجا 
می ساختند.  خود  پاتوق  را 

گاهی در این جمع، افرادی از هر قشر و مرامی با هم دیده می شدند. 
محفل  بگوییم  است  بهتر  یا  خانه  آن  در  که  این  از  روزگار،  آن  در 
روی  توانست  می  چقدر  سوابق  آن  با  ساعدی  اینکه  و  می گذشت  چه 

شمس آبادی اثرگذار باشد رازی است که هرگز فاش نشد.
از  او  علیه  توطئه  این  که  کند  تبلیغ  می خواست  شاه  چه  آن  برخالف 
حداکثر  تا  شده  دیده  تدارک  شمالی  همسایه  خصوصاً  و  چپ ها  سوی 
بهره برداری و کمک را از شرکای غربی اش بگیرد، اعضای مرتبط با واقعه 

کاخ مرمر از یک مرام و ایده و سازمان یافته نبودند. 
دوستی و رفت وآمد آنان تنها بر پایه سوابق همشهری بودن، آن هم در 
یعنی  اصلی  نفر  خصوصاً  بود.  گرفته  شکل  کاشان  مانند  کوچکی  شهر 
رضا شمس آبادی که نه تنها از سنخ و مرام آن دو یا سه نفر دیگر نبود، 
رهبری  به  خرداد   ۱۵ قیام  تأثیر  تحت  و  داشت  مذهبی  گرایش  بلکه 
از آن رخداد بزرگ بیشتر  اینکه دو سال  امام خمینی قرار داشت. چه 

نگذشته بود.
آن چه عجیب تر، این واقعه را با کاشان و کاشانی پیوند می زند، طنز تلخ 
یا شیرین روزگار و چینش مهره های این رخداد است. در طرف مقابل 

ضارب )شمس آبادی( یک کاشانی دیگر به نام بابائیان قمصری است که 
با درجه استوارِی گارِد جاویدان در صحنه حضور دارد. 

یا  است  تیر شمس آبادی  و خطای  از خام دستی  نیست  معلوم  باز هم 
کاخ  کاشی  محافظ  این  نصیب  گلوله  که چندین  اوست  فداکردن  خود 
می گردد تا دستگاه سلطنت به پاس این فداکاری، خانواده او را در پناه 
الطاف مالی و اجتماعی خود بگیرد تا آنجا که پارکی در تهران انتهای 
خیابان خوش جنوبی به نام پارک بابائیان ثبت شود. پس از انقالب این 

پارک به کمیل تغییر نام داد.
پس از شهادت رضا شمس آبادی در حین نقشه ناکامش، حسن شریف 
 ۷ از تحمل  بعد  کامرانی  احمد  آزاد می شود.  از چند سال حبس  بعد 

سال حبس به شهرش کاشان باز می گردد. 
او هرگز در این باب با کسی صحبت نکرد. اگرچه مردم شهر همه می 
دانستند و او را با لبخند و انگشت نشان می دادند؛ اما کامرانی همچنان 
سرمایشی  وسایل  و  یخچال  کار  در  خود  صنعتگری  به  بسته  فرو  لب 

مشغول بود. 
حتی پس از انقالب اسالمی و برچیده شدن سایه ساواک او همچنان به 
سکوت توأم با هراس و توهم خود ادامه داد تا آنجا که به حکم ضرورت 

این  با  یافت.  پایان  روند  همین  با  نیز  خاکسپاری اش  و  در کشید  زبان 
نیز  را  و خود  بُرد  در  به  سالم  مهلکه جان  از  که  حالی  در  شاه  برنامه، 
شاهی بخشنده -که تنها برای جانش تالش نمی کند و مخالفینش را هم 

می بخشد-، جلوه گر نمود.
می توان  که  کسی  رخداد.  این  محرکه  نیروی  و  احمد  دوست  اما  ..و 
تدبیر  که  کسی  ساعدی.  جز حسین  نبود  کسی  خواند  ایدئولوژیک اش 
تا  کند  رو  مخفی  زندگی  به  و  فرار  تا  می کرد  حکم  ماجراجویی اش  و 
موعود  سرزمین  به  و  سپرده  اَرس  رود  خروشان  امواج  به  تن  که  آنجا 

خیالی اش اتحاد جماهیر شوروی پناهنده شود. 

را  بهایی  چه  آن،  بابت  و  می گذارد  اجرا  به  را  پرهزینه  نقشه  این  او 
می پردازد؛ آن هم خود رازی ست که چندسال قبل در مزار دشت افروز 
قول  )به  یوسف«  »عمو  خانه  به  گذاردن  قدم  رفت.  خاک  زیر  به 

هم کیشانش( خالی از خطر و ریسک نبود. 
در آنجا چه پناهندگانی که سر از زندان یا اردوگاه های کار اجباری در 
سیبری در می آوردند و چه زندگی ها و خانواده هایی که در این راه  

تباه می شدند. 
 30 مدت  به  ورود(  سخت  دوران  گذراندن  از  پس  )شاید  ساعدی  اما 
سال در تاشکند پایتخت ازبکستان زندگی کرد. در آنجا صاحب همسر 
بروز  انقالب اسالمی و  از پیروزی  بعد  و فرزند شد. سرانجام چند سال 
و  شاد  بازگشت.  ایران  به  ساعدی  در کشور شوروی، حسین  اصالحات 
دوستان  و  اقوام  تا  گذاشت  قدم  کاشان  زادگاهش  به  یکسره  مشتاقانه 

احمد  خصوصا  قدیم 
را  گذشته  همه  و  کامرانی 
این  اما  بگیرد؛  آغوش  در 
بود.  کوتاه  وصال،  و  رجعت 
این  در  چندانی  امان  اجل 
کامیابی به او نداد و با سکته 
ای ناگهانی به آرامش ابدی 
رسید.  بدین ترتیب تکه ای 
کاخ  ماجرای  پازل  از  دیگر 
به  رازها  دیگر  با  توأم  مرمر 
گردید.  مدفون  خاک  زیر 
ماجرای  پر  زندگی  از  آنچه 
بر  شعری  گشته  مکتوب  او 

روی سنگ گور اوست که اگرچه سراینده اش معلوم نیست؛ اما حقیقتی 
موزون از زندگی پر فراز و نشیب حسین ساعدی است.

این گور سینه باِز دل از دست داده ای ست
که اندر جدال دهر دیدۀ نشیب و بی فراز 

آن کو ندید، بالِش راحت شبی سرش
ناسوده آنکه لحظه ای از زحمت رقیب
آن کو نبود داروی دردش به غیر عشق
آن کو نُجست بر دل بیمار خود طبیب

شور و سرور رنجبران، مرهم دلش
سودای او عدالت و آزادی اش حبیب

دستی تُهی و سینه پر از درِد خلق و دل
خون باِر فتنه سازی ایام پرفریب

یک عمر حبس و رنج و مرارت به جرم عشق
آوارگی و خانه به دوشی شدن نصیب

 این بود سرنوشت ساعدی انسان پاکدل
یا آن حسین در وطن خویش تن غریب

 

احمدکامرانوترورشاه؛

صبح کامرانی رازی که در دشت افروز دفن شد
مزار   ۱۴0۱/۵/۱۲ روز  سپیده دم  کاظمی/  بنی  علی 
دشت افروز کاشان میزبان مرد رنج کشیده ای از روزگار 
قدر ناشناس بود. در این صبح گاه، جسم و روح کامرانی 
به آرامش ابدی پیوست. مردی که خواسته یا ناخواسته 

نامش با حادثه کاخ مرمر گره خورد.
از بهترین دوره جوانی اش را زیر شکنجه  او هفت سال 
از هر  قبل  احمد کامرانی  زنده یاد  زندان سپری کرد.  و 
که  صنعتگری  بود.  کارآفرینی  و  صنعت  مرد  قضاوتی 
در  را  یخچال سازی  و  سردخانه  صنعت  اولین بار  برای 
کاشان بنیاد نهاد و تا زمانی که توان داشت در انجام این 
کار کوشید و البته شهرتش در این فن، به دیگر شهرها 
این رشته  به عنوان متخصص و کارشناس  نیز رسید و 
ایران شناخته شد. امروزه بیشتر کسانی که در این  در 
صنعت در کاشان فعالیت دارند، از شاگردان دیروز وی 
مرد، وجدان  این  برجستگی های  از  محسوب می گردند. 
ارائه  با تضمین  و  بدون عیب  تولیداتش  بود.  کاری وی 

می شد. 
شروع کارش با ساخت کابینت آشپزخانه در حومه شهر 
آغاز شد و با توجه به کارآموزی در کارخانجات یخچال 
سازی بزرگ تهران به ساختن یخچال و فریزر و ساخت 

سردخانه های بزرگ پرداخت.
او با بنیان گذار تولیدِی شعله شرق بود که بعدها به شعله 
کویر تغییر نام داد و برای اولین بار سازنده یخچال های 
ویترینی ساخت کاشان گردید. محصولی که زینت بخش 
فروشگاه های بزرگ شهر شد و بعدها به دیگر شهرها نیز 

صادر گردید.
در جوانی به کار برق و صوت و الکترونیک عالقه مند بود 
و در این زمینه نوآوری هایی از خود بروز داد که در یکی 
با تصویر به چاپ رسید.  از مجالت علمی تهران همراه 
افراد  با  بودنش  زندانی  سال های  در  اگرچه  کامرانی 
آشنا  زندان  در  سیاسی  مختلف  گروه های  از  مشهوری 
مبارزین  از  اینکه جدش  به  توجه  با  و  بود  و هم سلولی 
)مشروطه خواه(  بدین نام  و  بود  کاشان  مشروطه خواه 
وابستگی  دسته ای  و  گروه  به  هرگز  اما  داشت؛  شهرت 

پیدا نکرد و مستقل زیست. 
درونی  استعداد  از  بایستی  که  بود  آموخته  او  به  تجربه 
خود که همانا صنعت و کارآفرینی می باشد، بهره جویی 
کند. رشد و ترقی در بعضی از شهرها به مذاق بعضی ها 
دیده  ناسالم  رقابت  و  حسادت  این روی  از  نمی سازد، 
کسانی  همواره  ابتکاری  و  فنی  کارهای  در  و  می شود 

کارشکنی می کنند. 
نبود. برخوردار  خصلت ها  این  از  هیچ روی  به  کامرانی 
خود  همانند  شاگردانی  تا  می نمود  کوشش  و  سعی  او 
تربیت کند که خودساخته باشند و در این کار موفق بود. 

هرچند هیچ کدام به جایگاه وی دست نیافتند.
در انجام کارهای فنی بسیار سخت کوش و سختگیر بود. 
دیگران سخاوتمند  به  و کمک  تولیدات  فروش  در  ولی 
و آسان گیر بود. حتی در وصیتش هم نخواست  در آن 
بیت  مصداق  تا  اندازد  زحمت  به  را  دیگران  سپیده دم، 

زیر گردید:
مرگ سهل است ولی می کشد این غم که مرا

تا لب گور به دوش دگران باید رفت
)یاد و نامش گرامی باد(

یادداشت

دو فوتی و یک مصدوم در پی انفجار و 
آتش سوزی منزل مسکونی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان 
گفت: انفجار در یک منزل مسکونی موجب مصدوم شدن مرد ۴8 

ساله و دو خانم ۴۷ و ۱۹ساله ساکن آن شد.
 روح اهلل فدایی افزود: در پی تماس گرفته شده با ستادفرماندهی 
۱۲۵آتش نشانی مبنی بر این حادثه در ساعت 8:0۴ صبح روز ۱8 
مرداد، واقع در خیابان فاضل نراقی، تیم های عملیاتی از ایستگاه 

شماره چهار این سازمان سریعا به محل حادثه اعزام شدند.
گاز،  نشِت  اولیه  بررسی های  در  عملیات،  از  پس  وی،  گفته  به 
اتفاق تشخیص داده شده ولی علت اصلی حادثه در  این  عامل 
این حادثه موجب  اینکه  به  اشاره  با  دست بررسی است. فدائی 
اثاثیه  از  توجهی  قابل  سوختن  و  منزل  از  قسمت هایی  تخریب 
منزل شد، افزود: افراد مصدوم ناشی از سوختگی توسط تیم های 

عملیاتی اورژانس در محل به مراکز درمانی منتقل شدند.

* مردم سیلک: تا زماِن انتشار نشریه، مطلع شدیم که دو 
نفر از مصدومین این حادثه فوت شده اند.

خبر
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