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شاخص ها و مالک های یک انتخاب درست 
به زودی شهرمان همگام با سایر نقاط ایران اسالمی درگیر انتخاباتی 
مهم و سرنوشت ساز برای انتخاب افرادی بعنوان نمایندگان مردم در 

مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسالمی خواهد بود.
سالیق و عالیق بسیاری در یک انتخاب دخیل اند، یک انتخاب اشتباه 
برای مردم شهر و حتی  را  قابل جبرانی  ممکن است خسارات غیر 
کشورمان پدید آورد. چه بسا تاکنون شهروندانمان خسارات مادی و 
معنوی بسیاری را به دلیل همین اشتباهات در انتخاب شاهد بوده اند.

بدون شک بزرگترین نیازهای شهرستان ما اشتغال و ازدواج جوانان، 
فقدان  باغات،  تخریب  گی،  زده  سیاست  گی،  یافته  توسعه  عدم 
مدیریت توانمند و موثر و آینده نگر شهری، عدم شناسایی و استفاده 
از استعدادهای مادی و فکری و معنوی نهفته در درون همین مردم 
به دلیل اعمال نظرهای سلیقه ای، اعتیاد، مهاجرین بی کیفیت و کم 
کیفیت، مهاجرت فرهیختگان و سرمایه ها از شهرستان به مناطق 
برای  مطرح  کلی  معیارهای  استان.  و  کشور  مرکز  جمله  از  دیگر 
شناسایی و انتخاب فرد اصلح به عنوان نماینده شایسته مردم عبارتند: 
از معیارهای اخالقی، مثل اینکه فرد عمال متخلق به اخالق انسانی 
و اسالمی بوده و به راستگویی و تواضع و امانتداری و تدین و صبر و 
حوصله و پاک دستی شهره بوده و پر انرژی و پر تالش پیگیر مطالبات 
قانونی حوزه انتخابیه باشد. کسی که دنبال قدرت طلبی و جاه طلبی و 
منفعت طلبی و ثروت اندوزی و زد و بند با صاحبان قدرت و سرمایه و 
منافع حزبی و گروهی و باندی نباشد و منافع ملی را بر منافع شخصی 
خود و دوستان و آشنایان و بستگانش ترجیح دهد و برای حفظ قدرت 
هر وسیله ای را دستاویز اهداف خود قرار ندهد و از دین و مذهب و 

مقدسات مردم نردبانی برای پیشبرد اهداف مادی خود نسازد.
علمای اخالق معتقدند  که فرق بین عاقل و احمق آنست که عاقل 
اول فکر می کند و بعد کاری را انجام می دهد و احمق اول کار می 

کند و سپس می اندیشد و از کرده خود پشیمان می شود.
خواجه عبداهلل انصاری می گوید هر کس عقالنیت دارد همه چیز دارد، 
هم دنیا را دارد و هم آخرت را و هر کس عقالنیت ندارد نه دنیا را دارد 

و نه آخرت را.
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شرکت در انتخابات حق قانونی مردم در نظام مردم ساالری 
دینی است، اگر در انتخاب و گزینش مصادیق مردم دچار اشتباه 
شوند، این حق به درستی ادا نخواهد شد و مردم الجرم باید یک دوره 
4 ساله را تحمل کنند و در این میان چه فرصت ها و استعدادها و 
ثروت هایی که بر باد فنا خواهند رفت. مقام معظم رهبری در این 
خصوص می فرمایند: " همچنانکه شرکت در انتخابات یک وظیفه 
باید  "ملت  است".  وظیفه  یک  هم  آگاهانه  و  خوب  گزینش  است، 
تالش خود را بکند، باید زحمت بکشد و دنبال اصلح بگردد. من مکرر 
عرض کرده ام که مسئله، مسئله ی دین و خدا و ادای تکلیف است. 
همچنان که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است انتخاب اصلح هم 
یک تکلیف الهی است. قبال هم گفتیم که تفاضل ولو کم باشد، در 
این قضیه بسیار است. باید بگردید، بین خودتان و خدا حجت پیدا کنید، 
یعنی بتوانید از راهی بروید که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل 
به این فرد رای دادید، بتوانید بگویید به این دلیل، بین خودتان و خدا 
، دلیل و حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رای بدهید. 
مردم باید این کار را بکنند و ما هم از خدا می خواهیم و دعا و آرزو 
می کنیم که خدای متعال دلهای مردم را به سمت نامزد اصلح، آن 
که واقعا صالحیتش بیشتر است هدایت کند". همچنین می فرمایند:" 
بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخالص و امانت، بهترین از 
درد  انقالب،  های  میدان  در  برای حضور  آمادگی  و  دینداری  لحاظ 
آشناترین و دردمندترین نسبت به نیازهای مردم را انتخاب کنند. ملت 
هوشیار ایران باید دقت کند که در میان همین متخصصان، متدین ها 
را انتخاب کند، زیرا دین و تدین مانع وابستگی می شود و اگر دینداری 

نباشد، وابستگی آسان می شود".
در این راستا حضرت امام خمینی)ره( می فرمایند: "مردم شجاع ایران 
با دقت تمام به نمایندگانی رای دهند که متعهد به اسالم و وفادار 
به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند. در قول 
اسالم  مستضعفین،  اسالم  زمین،  پابرهنگان   اسالم  مدافع  عمل  و 
رنجدیدگان تاریخ، اسالم عارفان مبارزه جو، اسالم پاک طینتان عارف 
و در یک کلمه ، مدافع اسالم ناب محمدی)ص( باشند و افرادی را 
که طرفدار اسالم سرمایه داری، اسالم مستکبرین، اسالم مرفهین بی 
درد، اسالم منافقین، اسالم راحت طلبان، اسالم فرصت طلبان و در 
یک کلمه اسالم آمریکایی هستند طرد نموده و به مردم معرفی نمایند. 
به نمایندگانی رای دهند که متعبد به اسالم و وفادار به مردم باشند و 

در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند".
آینده ای  ترسیم  ایران و  قاطبه مردم  برای  انتخابی درست  امید  به 

روشن برای آرمان های امام و شهدا. 
به امید ایرانی آباد و سرفراز
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خبر کهندژ
استانداری  محوریت  با  شهدا  روز  بزرگداشت  ستاد 

اصفهان تشکیل شد
جهت گرامیداشت روزشهداء

) 22 اسفندماه( ستاد بزرگداشت 
این روز متشکل از کمیته های 
مختلف با محوریت استانداری 

اصفهان تشکیل شد.
سردارعبداهلل کریمی سرپرست 

بنیادشهید و امور ایثارگران استان اصفهان ضمن اعالم این خبر و 
لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب و هشت سال دفاع 
مقدس گفت: این ستاد از 7 کمیته ) تبلیغات و اطالع رسانی ، مراسم 
و یادواره ها، تدوین و نشر فرهنگ ایثار و شهادت، کمیته هنری، 

دانش آموزی، فضاسازی شهری و پشتیبانی( تشکیل شده است.
وی افزود: در این جلسه پیشنهادات ادارات و نهادها مورد بررسی قرار 
گرفت و آندسته از فعالیت هایی که زمینه بروز و ظهور داشته باشد 

عملیاتی خواهد گردید.
وی خاطرنشان کرد: در کمیته تبلیغات و اطالع رسانی صدا و سیما، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری اصفهان و سایر دستگاهها که 

توان تبلیغات دارند به فعالیت می پردازند.
وی ادامه داد: کمیته مراسم و یادواره ها با مسئولیت سپاه پاسداران، 
هماهنگی  شورای  و  مقدس  دفاع  های  ارزش  و  آثار  حفظ  بنیاد 
تبلیغات به برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم ، مراسم تجلیل از 
مروجین فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از مادران شهدا خواهند 

پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: کمیته تدوین و نشر فرهنگ ایثار و شهادت 
برنامه ی رونمایی از 37 عنوان کتاب منتشر شده در حوزه ایثار و 
شهادت را توسط معاونت فرهنگی بنیادشهید و امور ایثارگران استان 

اصفهان برگزار می کند.
برگزاری  خیابانی،  تئاترهای  برگزاری  کرد:  تصریح  کریمی  سردار 
سرود، نقالی و شب های شعر، برگزاری نمایشگاه های نقاشی و 
نقاشی خط با موضوع شهید و شهادت از جمله فعالیت های کمیته 
هنری است. کمیته دانش آموزی و دانشجویی با مسئولیت آموزش 
و پرورش و دانشگاهها و ستادهای شاهد نیز به فعالیت در زمینه این 

روز خواهند پرداخت.
سرپرست بنیادشهید و امور ایثارگران استان اصفهان از شهرداری به 
عنوان کمیته فضاسازی شهری و امور ایثارگران استانداری اصفهان 

به عنوان کمیته پشتیبانی نام برد.
وی خاطرنشان کرد : بنیاد حفظ و نشر آثار ارزش های دفاع مقدس 
نیز برای گرامیداشت این روز برنامه های متنوعی از جمله تجلیل از 
خادمان فعال در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت ، برگزاری یادواره ها 

را در برنامه کار خود خواهد داشت.
وی درپایان از تمامی ارگان ها و نهادها خواست تا برای برگزاری 
هرچه بهتر مراسم  بزرگداشت روز شهدا و برای شناخته شدن بیشتر 
این روز در میان مردم شهیدپرور استان اصفهان با تمام توان فعالیت 

نمایند.
بهتر  برگزاری هرچه  برای  این جلسه  گفتنی است کلیه مصوبات 
گرامیداشت روز شهدا )22 اسفند ( به کلیه ادارات و دستگاهها ابالغ 

شده است.

امروزه با پیشرفت فعالیت هاي گونا گون اشخاص در جوامع و به خصوص 
شهرهاي بزرگتر  ارتباطات اجتماعي بیشتر،گسترده تر و پیچیده تر شده 
و به دنبال آن اعمال حقوقي بیشتري نیز انجام مي گردد، قراردادهاي 
مختلفي میان اشخاص منعقد مي شود، اسناد تجاري بیشتري  بین آن 
ها رد وبدل مي شود و با بروز اختالف نیز ، دعاوي بیشتري بین آنها در 

دادگاه ها و دیگر مراجع قضائي و اداري مطرح مي گردد.
اما الزمه ي  موفقیت در این قبیل امور، داشتن آگاهي الزم از شرایط 
دانستن  نیز  و  تجاري  اسناد  تبادل  و  قرارداد  انعقاد  بر  حاکم  مختلف 
چگونگي اقامه دعاوي در مراجع مختلف و تعقیب آن تا حصول نتیجه 
نهایي است. امروزه الزم است تا در فعالیت هاي خود با اهل خبره هر 
کار مشورت کرد و این درست همان حلقه ي مفقوده اي است که در 

بسیاري مقاطع مشاهده نمي شود.
یعني فرد ابتدا اقدام  به انعقاد قرارداد ي با دیگران مي کند و اگر بعدا 

مشکلي پیش آمد به دنبال مشاوره گرفتن از وکیل و دیگران مي رود.
اما این راه چاره نیست. براي جلو گیري از ضرر هاي مالي،  تلف شدن 
وقت و ضایع شدن احتمالي برخي حقوق خود الزم است قبل از انجام 
هر کاري با مشورت گرفتن از وکال و مشاورین حقوقي ، مسیر پیش 
روي خود را هموار تر کرد و راه را براي اقدامات مناسب بعدي تا دست 

یابي به حقوق قانوني خود باز کنیم.
را  مسیر  بهترین  قضایي  مراحل  تمامي  به  علم  با  حقوقي  مشاورین 
رهنمون خواهند شد. امروزه داشتن یک مشاور حقوقي از اهم مهمات 
است زیرا در دنیاي امروز ساده ترین امور نیز از بار حقوقي برخوردارند و 
چه بسا با علم اندک در این زمینه موجبات تضییع حقوق خود و دیگران 
را فراهم سازیم، فلذا در تمامي جوامع پیشرفته هر خانواده داراي یک 
مشاور حقوقي است و در جامعه ما نیز اهمیت این موضوع بیش از پیش 

به منصه ظهور رسیده است.
الزم است با الگو برداري از جوامع پیشرفته بستري فراهم کنیم تا در 
کنار هر خانواده و نهاد حقوقي یک وکیل و یا مشاور حقوقي قرار گیرد  

و همه مراحل تحت مشورت و هدایت آنان به نتیجه برسند.
این اقدام مسلما از تضییع حقوق آحاد جامعه جلوگیري مي کند و موجب 

خواهد شد با اطمیناني کامل مسیر زندگي رو به پیشرفت را طي کنیم.
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مسابقه پیامکی ایثار به مناسبت
 بزرگداشت روز شهید
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انتخابات مجلس دهم
زندگی  آزاد  و  خوب  خواهند  می  مردم  ی  عامه  دنیا،  جای  همه  در 
کنند و هر روز راه پیشرفت و توسعه را طی نمایند و کشور ما از این 
قانون جهانی مستثنی نیست. از آن جا که در هر جامعه مستلزم وجود 
استعدادها، توانایی ها و مهارت های پرورش یافته ی افراد یک جامعه 
است که به صورت مناسب والگو سازی شده وارد عرصه ی اجرا و 
توسعه یافتگی گردند؛ این بدان معنی است که تخصص، تعهد، مهارت، 
به  پیشرفت جامعه  روند  راه  در  را  ثروت وسرمایه های کشور  تفکر، 

دست گیرد.
دکتر محمود سریع القلم در کتاب »عقالنیت و توسعه یافتگی ایران« 

هفت مشخصه را برای پیمودن مسیر توسعه یافتگی مطرح می کند.
شاخص دوم، در حلقه ی پیچیده آزادی و توسعه یافتگی، این است که 
عموم مردم با سیستم دولتی و با نخبگان خود، احساس راحتی کنند. در 
بسیاری از کشورهای جهان سوم، عموم مردم نسبت به دستگاه دولتی 
و حکومتی خود، احساس بیگانگی می کنند. وقتی تمایل واحساس 
راحتی میان دولت و مردم وجود نداشته باشد، روح واحد بر کل حیات 
اجتماعی وسیاسی آن جامعه نیز حاکم خواهد شد. احساس راحتی مردم 
بر  را  مردم  دولت،  که  شود  می  حادث  زمانی  خود،  دولت  به  نسبت 
کارگزاران خود الویت دهد و برای قضاوت مردم ارزش قائل باشد وبا 

توجه به امکانات خود، نیازهای آن ها را تامین کند.
و  کالمی  رفتاری،  خانوادگی، شخصیتی،  رغم صدها خصوصیت  به 
انسانی که برای مسئولین مطلوب، قائل شویم. یک خصلت ما فوق 
عموم این خصایص قرار می گیرد، خصلت عشق به سرزمین ومیهن 
از  قبل  باید  فرد  نماند صیقل شخصیتی  گفته  نا  البته  مردم.  و  خود 

موقعیت اجتماعی و سیاسی شکل گرفته باشد!
اگر سیاستمداران عشق به سرزمین خود را داشته باشند، حتماً تالش 
می کنند تمام افراد جامعه حداقل از یک رفاه نسبی برخوردار باشند و 
نباید سعی شان بر این باشد که تنها در چهار چوب » رسانه« مقبول 
عمل کنند. نماینده مجلس رابط بین دولت و ملت! یکی از وظایف 
نمایندگان مجلس این است که صدای مردم را به گوش دولتمردان 
برسانند و چه بسیار صداهایی که حق طلب بوده اند و در گلو شکسته 

شده اند!
در شرح حدیثی از امام صادق )علیه السالم( توسط حضرت آیت آله 
العظمی خامنه ای در جلسه درس خارج فقِه پنجم دی ماه 89) بیستم 
از  یکی  گوید:  می  تغلب  ابن  ابان  است:  آمده  الحرام1432(  محرم 
اصحابمان از برادران شیعه، از من خواسته بود که برای انجام حاجتی با 
او بروم و یک کاری را برایش انجام دهم. در همان زمان ابان ابن تغلب 
به همراه امام صادق)ع( در حال طواف گرد خانه خداست. »فاشار الّی«. 
آن برادری که از من درخواست کرده بود با او بروم و کاری برایش 
انجام دهم، در اثنای طواف به من اشاره کرد که بیا. دلم نخواست که 
در حال طواف، حضرت را رها کنم وسراغ او بروم. خوب، واقعاً چه اقبال 
بزرگی است که انسان با امام معصوم گرد خانه خدا را طواف کند. در 
اثنای طواف، باز رسیدیم به آن جایی که مرد از دور ایستاده بود و باز 
دوباره به من اشاره کرد. این دفعه حضرت چشمشان افتاد و او را دیدند. 
فرمودند: این شخص با تو کار دارد؟ گفتم: بله. فرمودند: او کیست؟ 
گفتم: از خود ماست، از برادران شیعه ماست. فرمودند: پس برو ببین 
چه می گوید. عرض کردم من در حال عبادتم و مشغول طواف هستم، 
اگر طواف  بلی. پرسیدم: حتی  بروم؟ فرمودند:  را قطع کنم و  طواف 

فریضه هم بود، باز قطع کنم وبروم؟
حضرت فرمودند: بلی، حتی در وسط طواف فریضه وقتی برادر تو با تو 
کار دارد و از تو درخواستی می کند، باید طواف را قطع کنی و بروی. 

اطاعت کردم و جدا شدم و با آن شخص رفتم. بعد آمدم خدمت حضرت 
و پرسیدم: این چه حقی است که این طور ایجاب می کند، انسان طواف 
واجب را قطع کند؟ حق مومن را سوال کردم. حضرت فرمودند: رها 
را تکرار نکن. اصرار  این سوال  کن دیگر، سوال نکن الترده، یعنی 
کردم و بعد حضرت شروع کردند حقوق مومن را گفتن. علت این هم 
که می فرمودند سوال نکن، این است که وقتی دانستی، گیر می افتی 

ومجبوری عمل کنی.
همه ما خوب می دانیم پیشرفت و توسعه یافتگی تصادفی نیست!

اگر خوب و موشکافانه در جوامع امروزی نگاهی بیندازیم، متوجه می 
شویم هیچ پیشرفتی نبوده که بدون برنامه ریزی و تالش جمعی به 
نتیجه رسیده باشد. پیشرفت تابع تصمیم گیری و اقدامات تسلسلی 
تا دوره های  از اطراف یک نماینده  است. گاهی یک تصمیم خوب 
بعدی ادامه می یابد و باعث رشد جامعه در یک زمینه ی خاص می 

شود.
مدیریت حرف اول را می زند!. ما در جامعه امروز، به مدیریت خوب و 
کاربردی نیازمندیم. بسیاری از مدیریت ها نه بر اساس اصل مدیریت، 
بلکه بر اساس کنترل قرار دارند. کنترل تنها حفظ جامعه را نتیجه می 
شود؛ اما مدیریت بهبود واصالح امور اجتماعی و شهروندی و توسعه 
یافتگی را ناشی می شود. مدیریت، نوعی کنترل نا محسوس نیز می 
باشد. اگر بتوان تمام جبهه ها و گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی 
جامعه را با وجود همه تضاد های فکری و سیاسی هنرمندانه مدیریت 
کرد، بسیاری از اختالفات ریشه کن شده و مهم تر از آن، همه گروه ها 
با همه تضادهای فکری وسیاسی به نتایج مثبت در مسیر پیشرفت خود 

می رسند و در نهایت به پیشرفت جامعه کمک می شود.
حضور موثر و مفید یک نماینده خوب بدین معنی است که با وجود 
نقاط ضعف و مشکالت و ایرادات اساسی در شهر، با قدرت استدالل 
و مدیریت مناسب بتوان مسائل و مشکالت را به سمت بهبودی و تا 
رفع مشکل ادامه داد و تخم پیشرفت های بزرگ را در بستر جامعه 
پاشید، حتی اگر در دوره های بعدی این امانت را به دست نماینده ی 
بعدی سپرد. بر طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی، هر نماینده 
در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و 
خارجی اظهار نظر نماید. این انتخاب قرار نیست تنها دنبال کردن یک 
ماجراجویی سیاسی باشد، بلکه باید با نگاهی موشکافانه و عمیق به این 

موضوع برسیم که تنها ظواهر افراد را تایید نکنیم.
ما همه امیدواریم همه ی عزیزانی که لباس خدمت به شما مردم را می 
پوشند، ابتدا جایگاه خود را بشناسند و بدانند لباس خدمت به مردم، مایه 
عزت است و اگر درست عمل شود، خادم به آنچه می کند راضی است 

و مردم بر آن چه بر سرشان می رود رضایت خواهند داشت.
و باز هم امیدواریم آنانی که در این عرصه پا می گذارند، در نهاد خود 
متوجه شده باشند که برای چه هدفی پیش می روند و برای چه کسانی 
تصمیم می گیرند!                                             )سمیرا نکوفر(

لزوم مشاوره حقوقي قبل از هر اقدامانتخابات مجلس دهم

شماره 8 اسفند ماه 1394

عترت حضرت  و  قرآن  فرهنگی  زنی ساختمان  کلنگ 
محمد)ص( در منظریه 

استاندار اصفهان آقای دکتر زرگرپور در نهمین روز از دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی با حضور در شهرستان شهید پرور و انقالبی 
رضوانی  جمعه،  امام  رحیمی  اهلل  آیت  همراهی  با  شهر  خمینی 
استانی  و  محلی  مسئولین  سایر  و  حاج حیدری شهردار  فرماندار، 
و با حضور تعدادی از خیرین قرآنی، ساختمان اداری آموزشی مهد 
قرآن کریم در منظریه به مساحت زمین 1000 مترمربع و با طراحی 
معماری در چهار طبقه را کلنگ زنی کردند. بناست این ساختمان با 
حمایت مسئولین و کمک های مادی و معنوی جامعه خیرین قرآنی 
شهرستان با زیربنای حدود 4000 مترمربع احداث گردد.  همچنین 
با  فرهنگی،  و  خدماتی  عمرانی،  طرح  چندین  افتتاح  به  استاندار 
از  که  پرداخت  مسئوالن خمینی شهر   و  مردم  از  حضور جمعی 
جمله عبارتند از : بلوار سفیر امید، بلوار ابوالبرکات، روشنایی بلوار 
سروش، مرکز پشتیبانی اتوبوسرانی شهرداری خمینی شهر، سازمان 
موتوری شهرداری، اتاق اصناف شهرستان، پل معلق و زیپ الین 
منطقه گردشگری چشمه الدر  ،  پارک کوهستانی کوه سفید درچه 

و افتتاح کالنتری 16 منظریه. با حضور فرماندهی انتظامی استان.
سردار سرتیپ آقاخانی در آیین گشایش کالنتری 16 منظریه گفت: 
این دهمین کالنتری است که در طول سال 93 و 94 در استان راه 
اندازی می شود. سردار آقاخانی با تاکید بر اینکه استاندار زرگرپور از 
جمله مسووالنی است که دغدغه امنیتی زیادی دارد،  خمینی شهر 

را شهر متدینین، فضال، علما، شهدا و هنرمندان خواند.
 همچنین اهدای 120سند مالکیت اراضی کشاورزی و مسکونی 
نیز توسط استاندار در درچه انجام شد. الزم به ذکر است در افتتاح 
طرح های یاد شده، شهرداران خمینی شهر  و  درچه و مسئولین 
و مدیران بنیاد مسکن، ثبت اسناد و امالک، اداره برق، فرماندهی 
نیروی انتظامی، راه و شهرسازی، اداره صنعت و معدن،  مسئولین 
اتاق اصناف و تعدادی از خیرین عضو جامعه قرآنی شهرستان حضور 

داشتند.

روشنفکری
شخصیتی  روانشناسی   از  تازه  روایتی 

عبدالخالق سدهی
)متن سخنرانی در گروه تاریخ آموزش و 

پرورش خمینی شهر(
زبی مقداری خار لب دیوار دانستم که ناکس 

کس نمی گردد از این باال نشینی ها
ام که  بارها گفته  :"من  مقام معظم رهبری 
روشنفکری در ایران، بیمار متولد شد. مقوله 
روشنفکری، با خصوصیاتی که در عالم تحقق 
به  نگاه  علمی،  فکر  آن،  ...در  دارد،  واقعیت 

در  درد  احساس  هوشمندی،  فرزانگی،  آینده، 
مسائل اجتماعی، به خصوص آن چه که مربوط به فرهنگ است، در 
کشور ما بیمار و ناسالم و معیوب متولد شد، ...چون کسانی که روشن 
فکران اول تاریخ ما هستند، آدم های ناسالمی اند، ...میرزاملکم خان 
ارمنی، میرزا فتح علی آخوندزاده، حاج سیاح محالتی. این کسانی که 
اولین نشانه ها و پیام های روشن فکری قرن نوزدهمی اروپا را وارد 

ایران کردند، به شدت نامطمئن بودند".
مهمترین مولفه های روشن فکری بیمار از نظر معظم له عبارتند از :

1- دشمنی با دین و بی اعتنایی به سنت های بومی 2- اعتقاد به 
جهان بینی علمی و بزرگ شمردن هر آنچه که متعلق به بیگانه است 
3- شیفتگی و خودباختگی و دلبستگی بی قید و شرط در برابر غرب. 
میرزا عبدالخالق سدهی ، که شغلش گنه کشی یا تخت کشی )گیوه 
درست کردن( در محله ورنوسفادران  بود. شغل گنه کشی نشسته و در 
روی زمین انجام می گرفت و همین نشستن بر روی زمین صبوری و 
قناعت و خاکی بودن برای او به ارمغان آورده و مانع غرور و خودبینی 
و باال نشینی! شده بوددکتر مهدی ملک زاده درباره روانشناسی او به 
اشتباه مینویسد: اوروحی سرکش داشت! به عقیده نگارنده  منظور دکتر 
از روح سرکش عبدالخالق  این است که تحمل او از تکبر شاهزادگان 
و عوامل استبداد قاجار به حد انفجار رسیده بود و این موضوع با شغل 
ایشان پیوستگی داشته است چون می دانیم هرچه فردی رتبه گرفته 
و باالنشین یا میزنشین شد به همان اندازه فیس و تکبرش باالتر رفته 
و مکانش باال و باالتر رفته  تا آن جا که با فریب مردم در بلند ترین 

طبقات ساختمان جاگرفته و هم شان خدا می گردد  بنابراین او شجاع و 
فرهیخته بود و چنین ویژگی ناشی از شغل او بود زیرا کارگر گنه کش 

در شغلش  میز و صندلی و متعلقاتی همچون سایر مشاغل نداشت 
دکتر مهدی ملکزاده در ادامه به درستی می نویسد:عبدالخالق افکاری 

بلند داشت.
یکی دیگر از ویژگی های او این بود که تنها به فکر براندازی حکومت 
قاجار نبود بلکه بر خالف روشنفکر نما ها معتقد بود که قبل از براندازی 
باید جایگزینی مشخص و شفاف داشته باشیم او به دنبال ثروت و مقام 
نبود هدفش  همچون مرحوم آیت ا..سید محمد طباطبایی این بود که 
مردم ایران آگاه شوند که ایران سرزمین آن هاست و باید این کشور را 

دوست داشته و از آن محافظت نمایند.
آزادیخواهان  سران  اجتماع  عضو  سدهی  عبدالخالق  میرزا  مرحوم 
مشروطه در تهران بود، در این اجتماع 54 نفری از سران به اصطالح 

آزادیخواه، افراد زیر حضور داشتند.  
ازلی گری وعضو فعال حزب سوسیال  به  المتکلمین )متهم  1.ملک 
دمکرات( 2.سید جمال الدین واعظ 3.میزا یحیی دولت آبادی)رییس 
بابیه ( 4.اردشیر جی )یکی از طراحان حکومت پهلوی  ازلیه و  فرقه 
ناسیونال  گرایش  )با  سیاح  5.حاجی  بریتانیا(   جاسوس  و  ایران  در 
لیبرالیست و عضو فراماسونری ( 6.ارباب گیو زرتشتی 7.میرزا ابراهیم 
خان منشی سفارت فرانسه 8.میرزا جهانگیر خان 9.سید محمد رضا 
مساوات 10.جالل الممالک ایرج 11.مجد االسالم کرمانی 12.جناب 
اصفهانی13.سید عبد اوهاب اصفهانی 14.سید عبد الرحیم اصفهانی 
15.مرشد آقا16.میرزا سلیمان خان میکده 17.یحیی میرزا 18.مجلسی

  مرحوم میرزا عبدالخالق سدهی که بر خالف روشنفکر های دوران 
پس از خود عقلی نقاد و نه نقال داشت  در این اجتماع 54نفری و در 
خانه میرزا سلیمان خان میکده  چنین سخنرانی  فرمودند: : "ما از عقاید 
و آرزوهای یکدیگر کامال آگاهیم و از مصائب و سختی هایی که هر 
یک از ما ها در راه ایمان خود کشید ه ایم مطلع هستیم و فساد دستگاه 
ستمگری و استبداد را میدانیم و نفوذی که اجانب در رگ و ریشه ان 
سازمان پیدا کرده برای همه ی ما روشن و غیرقابل بحث است  و همه 
ی ما بر این عقیده هستیم که تا این دستگاه ظلم و ستمگری از میان 
نرود و امور کشور ایران بدست مردان وطن پرست و عاقل و عدالتخواه 

نیفتد و به جای اراده شخصی قانون در مملکت حکومت نکند، حیات  
و بقای ایران ممتنع و بلکه محال است" .

سوسیال  حزب  عضو  سدهی  عبدالخالق  مرحوم  نگارنده  عقیده  به 
اما  مشروطیت  رو  میانه  طرفداران  از  و  سکوالر  التقاطی  دمکرات 
مخالف نفوذ مذهب در سیاست و هدفش محدود کردن دخالت علما 
در سیاست و انجام اصالحات غیر مذهبی بود و دوست داشت مردم را 
به ایرانی گری)ناسیونالیسم باستان گرا ( پای بند و عالقه مند گرداند 
او طرفدارحکومتی الئیک بود. اما میرزا عبدالخالق و دوستانش در آن 
اجتماع  با آن گنده گنده حرف زدنشان  نمی دانستند که در پس این 
اجتماع و در باغ سبز ها چه حیله ها و مکاری ها از طرف اردشیر جی  
جاسوس انگلستان نهفته است و هیچ گربه ای بخاطر صاحبخانه پی 

صید موش نمی رود! 
نفت خام کشف شده،  ایران  مملکت  در  بود که  بی خبر  عبدالخالق 
نفتی که با آن چهره ی سیاه خود، آسایش و آرامش را از مملکت ما 
خواهد گرفت و اگر برای مردم دنیا روشنایی و سعادت می آورد، قرار 
است برای ما تاریکی و نکبت و تیره بختی بیاورد. سخنی دربین اهالی  
سده را شنیده بود که خوشگلی زیاد برای انسان بدبختی می آورد اما 

فراموش کرده بود!
بازگویا عبدالخالق همچون روشنفکران دیگر  فراموش کرده بود که 
سازمان جاسوسی انگلستان در جهان خواری خود تجدید نظر نموده و 
قرار است  با راه انداختن شعار مشروطه و مبارزه با دین و برپایی  دیگ 
ها و مجمعه های  پلو و قیمه بادمجان در سفارت خود ، قرارداد های 
نفتی ذلت باری را منعقد کند  تا هر زمان شاهی  مخالف با سیاست 
مجلس  وکالی   همان  دست  با  نخواستند  را  خود  استعماری  های 
معزولش کنند.تجدید سیاستی تا حکومت ها را از تک حاکمی به مردم 
حاکمی تبدیل نموده پای ملت ها را به پیش کشند کشتن ناصرالدین 
شاه سخت گیر و جانشین گرداندن پسر کودک صفت بی اراده اش 

مقدمه چنین سیاستی بود .
درس  سیاستمداران  که  دارد  ای  گوریده  و کالف  سر  هزار  سیاست 
خواند ه آن پای آن استخوان ها خرد کرد ه اند و هنوز در حل غوامض 
آن درمانده اند چگونه کاسبی همچون عبدالخالق سدهی  با 5 شاهی 
بده ،دهشاهی بستان!  می خواست از آن سر در بیاورد و یک شبه با 

سیاستمداران روس و انگلیس پنجه در افکند؟

رسول صرامی)سروش(

بهار                    غالمرضا مهدی پور) معمار(

              عید آمد و گل هـای بهاری آمد
              با نغمه سـر مسـت قنــاری آمد

           سر سبزی و خرمی نشانش این است
           فصل خوش و عشق و بی قراری آمد

با درختکاری به استقبال بهار می رویم

مسابقه پیامکی ایثار به مناسبت بزرگداشت روز شهید 
و  روزشهید  مناسبت  به  اصفهان  استان  ایثارگران  امور  و  بنیادشهید 
22اسفندماه همزمان با سالروزتأسیس این نهاد مسابقه پیامکی ایثار 

را برگزار می کند.
 سیدعلی قریشی معاون فرهنگی بنیادشهید و امور ایثارگران استان 
با  همزمان  گفت:  ایثار  پیامکی  جشنواره  فراخوان  اعالم  با  اصفهان 
فرارسیدن روز 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا و صدور فرمان امام )ره( 
در خصوص تأسیس نهاد بنیادشهید، نخستین جشنواره پیامکی ایثار در 

راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود.
وی اهداف این جشنواره را فرهنگ سازی در میان نسل جوان و آشنایی 

عموم مردم با روز شهید یعنی 22 اسفندماه عنوان کرد و افزود: برای 
شرکت در این جشنواره عالقه مندان می توانند آثار خود را در قالب 
قطعه ادبی با حداکثر22کلمه تا پایان 22 اسفند94 به سامانه پیامکی 

شماره 3000697273 ارسال نمایند.
قریشی با اشاره به جوایز این جشنواره خاطرنشان کرد: در مجموع برای 
این جشنواره به ده نفر از نفرات برگزیده لوح تقدیر به همراه جوایز 
نقدی اهداء خواهد شد. جایزه نفراول کمک هزینه سفرزیارتی به مبلغ 
5میلیون ریال، نفردوم کمک هزینه سفرزیارتی به مبلغ 3میلیون ریال، 
نفرسوم کمک هزینه سفرزیارتی به مبلغ 2میلیون ریال و نفرات چهارم 

تا دهم کمک هزینه سفرزیارتی به مبلغ 1میلیون ریال خواهد بود.

در  برتر  نفرات  اعالم  و  داوری  کرد:  تصریح  وی 
آثار  همچنین  و  شد  خواهد  انجام   95 اردیبهشت 
برگزیده در این جشنواره در کتاب جشنواره به چاپ 

خواهد رسید.
گفتنی است، عالقه مندان جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به سایت بنیادشهید و امورایثارگران 

استان اصفهان به آدرس 
www.bonyadshahid.irبخش اطالعیه ها مراجعه نمایند.
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کهندژ: ضمن تشکر از شما که جهت اطالع رسانی در خصوص 
عملکردتان در مدت سه و نیم سال گذشته بعنوان نماینده مردم 
شهرهای  محترم  شهروندان  و  مخاطبین  به  شهرستان  فهیم 
درچه، کوشک، اصغرآباد و خمینی شهر فرصتی را در اختیار 

ماهنامه کهندژ قرار دادید.
جناب آقای صرامی، در زمان تبلیغات انتخاباتی، شما شعارهایی 
را مطرح کردید، در مدتی که بعنوان نماینده شهرستان مشغول 
خدمت بوده اید تا چه حدی این شعارها جامه عمل پوشیده 

است؟ 
زمانی پیش آمد که ما بتوانیم با یکی از رسانه های وزین شهر 
هنگام  در  من  که  کنیم. شعارهایی  به طور صمیمی صحبت 
تبلیغات انتخاباتی در 4 سال پیش دادم، بنده معتقد بودم که 
موتور محرکه شهر خاموش است و باید روشن بشود که بعضی 
بر  بر تعویض و عده ای مبنی  این موتور محرکه را مبنی  ها 
تعمیر  بعضی  خودرو  کارهای  تعمیر  قول  به  دانستند.  تعمیر 
کارند و بعضی ها تعویض کارند. ما در موتور محرکه شهر آسیب 
شناسی کرده و مصمم بودیم اگر بخش مدیریت شهر که بخش 
مهم و موثر در مدیریت است تغییرات اساسی در نوع نگرش و 
مدیریت آن ها شود مطمئناً شرایطی فراهم می شود که بتوان 
کارهایی رو به جلو انجام داد.  وقتی نگرش نیروی انسانی در 
مجموعه مدیریت تغییر کند، منابع مالی جذب می شود و ما 
نفع  به  را  استفاده  بیشترین  از کمترین فرصت ها  توانیم  می 
مردم داشته باشیم. اعتقاد بنده بر این است که شهر ما شهر 
بی پول و بی پتانسیلی نیست و کسانی که در گذشته مدیر می 
شدند توجیه می کردند و عدم کفایت مدیر بودن خودشان را 
نشان می دادند مبنی بر اینکه پول نیست، منابع نیست، شهر 
ما شهر فقیری هست و یا ما می خواهیم کار کنیم دیگران نمی 
گذارند و وقت مردم را می گرفتند. من این را زیر گزینه های 
چنین  که  کردم  اعالم  و  دانستم  محرکه  موتور  کردن  روشن 
چیزی نیست و ما در زمان بی بضاعتی دولت و رکود تورمی، 
جنگ اقتصادی دولت کار می کنیم و مشقی ایجاد می کنیم 
که این مشق سر لوحه مدیران بعدی بشود. بحمداله با دعا و 
همت مردم و همراهی آن ها همه اقشار به ما انرژی دادند که 
در حال حاضر رسیدیم به جایی که می توانیم بگوییم خدا را 
شکر موتور محرکه شهر روشن است و کار در حال انجام است. 
ما نمی گوییم آمدیم منجی باشیم یا منجی بودیم، ما  آمدیم 
شهر را چندین مرحله از کارهای مختلف جلو انداختیم. مردم 
ما در زمان تبلیغات خواسته ها یشان و امکاناتی که در کاشان 
و نجف آباد هست را خیلی به رخ ما می کشیدند. ما به احکام 
بودجه ای دولت مراجعه و مشاهده کردیم که  و ردیف های 
و  قدرت  پر  مدیریت  راس  در  اینکه  و  ندارد  وجود  ما  جایگاه 
پیگیر شهر، بنده با تالش و همکاری مبادی ذیربط مقادیر قابل 
توجهی از بودجه های دولتی و ردیف ها واحکام را توانستیم 
وارد این شهر کنیم که اگر شما ریز آن را خواستید به سمع و 

نظر شما خواهم رساند.  
کهندژ: در زمینه اشتغال  جوانان اقداماتی را که انجام داده اید 

توضیح دهید: 
دو سه زمینه برای شما عرض می کنم. رسم و رسومی که امروز 
وجود دارد این است که االن یک نفر با برگه ای که در دست 
نماینده مراجعه می کند  و  می خواهد جایی  به دفتر  دارد 
ندارد.  وجود  قانون  متن  در  چیزی  چنین  که  شود  استخدام 
استخدام بر اساس آزمون و گزینش چند برابری و نهایتاً مجوزی 
که مجلس شورای اسالمی به دولت می دهد داده می شود و 
قدیم ها گذشت که با نامه به فرماندار و شهردار و امام جمعه 
و نماینده؛ یک نفر گزینش، وارد کارهای اداری می شد. طبق 
قانون 5 ساله باال دستی دولت باید چابک سازی و کوچک بشود 
و از حجیم شدن دولت می خواستند با این قانون جلوگیری 
کنند ولی اشتغال مولد را موظفیم ایجاد کنیم. به لحاظ اینکه 
این شهرستان در شعاع 50 کیلومتری مرکز استان قرار دارد ما 
خیلی ازکارخانه ها و زمینه های اشتغال را نمی توانیم داشته 
باشیم . در شمال شهر خمینی شهر زمینه ایجاد شهرک مواد 
شهرک  است.  انجام شده   آن  واگذاری  فراهم شده  غذایی 
حوله بافان دارد نهایی می شود و  واگذاری آن آماده است. 
بر  به شهرک چوب که  اعالم کردیم.   اتحادیه مربوط هم  به 
دولتی  مشاغل  اگذاری  و  که  اساسی  قانون  بخش 44  اساس 
به بخش خصوصی است. در برآوردی که کردیم چهار پنج 
هزار شغل در این شهرک ایجاد خواهد شد. این ها شعار 
نیست. جایگاه 3 شهرک نامبرده قابل مشاهده و بررسی و دیدن 
می باشد . شهرک اشترجان که  در کنار فالورجان واقع شده 
بخشی از بیکاری این منطقه را جبران کرده است. در شهرک 
منتظریه در کنار نجف آباد، ما این شهرک ها را در کنار خمینی 
شهر نداشتیم؛ علت آن هم عدم پیگیری مسئولین بود که باید 
انجام می دادند. 10 الی 16 سال پیش کلنگی در محدوده برق 
و الکترونیک می زنند، 7 تا واحد مشغول شدند چون زیرساخت 
از  . وقتی 10 تا16 سال  ها مثل برق و آب و تلفن نداشتیم 
نتوانیم زیر ساخت  یک کلنگ بگذرد و ما کارخانه بسازیم و 
ها را فراهم کنیم و بعد از این مدت ببینیم هفت تا کارخانه 
را  غذایی  مواد  وقتی شهرک  امروز  ولی  نیستند،  فعال  بیشتر 
روبرو می شویم. در جنوب  با کمبود زمین  واگذار می کنیم 
خمینی شهر بعد از 10 -12 سال مرحوم سید محمود ابطحی 
که پیگیر شهرک گلخانه ای  بودند و خود گلخانه داران که 
اکثرا فارغ التحصیالن هستند می دانند که ما در این 3 الی 4 
سال چقدر دوندگی کردیم تا توانستیم این زمین ها را واگذار 
کنیم. اولویت ما در واگذاری این زمین ها فارغ التحصیالن رشته 
باغبانی است و تسهیالت کم درصد دولتی  های کشاورزی و 
که در حال انجام می باشد و انشا اله باعث شکوفایی خواهد 
شد و همینطور توانستیم بیش از 6 الی 7 میلیارد تومان وام 
مهر  از طریق صندوق  که  کنیم  اشتغال جذب خمینی شهر 

کارآفرین این اتفاق مهم افتاد. در همین راستا در اولین سال 
نمایندگی بنده پیگیری هایی شد که توانستیم ساختمان بانک 
قرض الحسنه مهر امام رضا )ع( که امروز کارآفرین امید شده 
را خریداری کنیم و اعتمادی برای پایتخت ایجاد کردیم. وام 
اشتغال که بررسی می شود و در اختیار مشاغل خرد و متوسط 
قرار خواهد گرفت و ایجاد اشتغال صورت می گیرد میزان کمی 
برای  و  کردیم  پیگیری  را  قالیبافان  مسائل  همچنین  نیست 
تعاونی آن ها تسهیالت قابل قبول کم درصد گرفتیم که پس از 
6 الی 7 جلسه مهم با حضور خودشان در تهران و اصفهان این 
مهم محقق شد و نهایتاً ما موظفیم که پیگیر مشاغل شویم و 
بخشی از نیاز جامعه را بر طرف کنیم بقیه استخدام ها هم بر 

اساس قانون و آزمون وگزینش می باشد.
کهندژ: جناب صرامی در خصوص زیر ساخت های  فرهنگی 

شهر چه اقداماتی انجام داده اید؟:
فرهنگ باالخره در کتاب های معتبر ایرانی، خارجی، اسالمی و 
اروپایی  تعریف خود را  دارد. ما باید یک سری زیر ساخت ها را 
از لحاظ فرهنگی فراهم کنیم مثل نرم افزاری. شهر ما باید شهر 
آرامی باشد شهر ما سیاست زده است و وقتی سیاست زده باشد 
در آن کاری انجام نمی شود. فرهنگ سازی یعنی اینکه وقتی 
گروه های سیاسی می توانند اعتقادات خود را داشته باشند و 
حرف خود و عقاید خود را بزنند ولی در شهر باید با آرامش کار 
کنند ما این را فرهنگ سازی کردیم. ما مدعی هستیم که بعد 
از سی و چند سال از پیروزی انقالب اولین سال هایی است که 
دو گروه مطرح خمینی شهر در کنار هم در حال فعالیت هستند 
و کارهایی  انجام می دهند که باعث افتخار بنده است. شب و 
روز محرم باید خیلی آرام باشد. ما باید عزاداری مشابه یزد و 
کاشان را در شهرمان با آرامش تجربه کنیم که خدا را شکر در 
سه چهار سال گذشته با همکاری نیروی های فرهنگی، ائمه 
جمعه، تبلیغات اسالمی و نیروی انتظامی و امنیتی توانستیم 
شرایطی را فراهم کنیم که در شهرآرامش محرم  بتواند شامل 
حال مردم شود و این ها فرهنگ هایی هست که ما خمینی 
شهری ها داریم. جشن هایی که در مجموعه های گردشگری 
مثل چشمه الدر با جمعیت چند هزار نفری برگزار و  هیچ گونه 
گزارش تخلفی را مشاهده نکردیم. این یعنی فراهم کردن زیر 

ساخت ها برای فرهنگ مردم.
هایی که می  و حمایت  ام  بوده  قرآنی  اتحادیه های  کنار  در 
باشم. آنها  کنار  و  بدهم  انجام  آنها  برای  پایتخت  از  توانستم 

بعد از کاشان و نجف آباد و اصفهان چهارمین شهری هستیم 
خمینی  وارد  درخشان  استعدادهای  و  تیزهوشان  مدارس  که 
های خمینی شهری  خانواده  از  نفر  هزار  نزدیک  و  شد  شهر 
فرزندان مستعد آنها در این مدارس مشغول تحصیل هستند.  
اگر سری به امامزاده سید محمد)ع( بزنیم )که به فرمایش مقام 
باشند.( فرهنگی کشور  قطب  باید  ها  امامزاده  رهبری  معظم 

ببینیم که چه زیر ساخت هایی با بناهای بسیار خوب و موثر 
در این امامزاده ایجاد شده است، طوری که در سید محمد 
قبل از نمایندگی من و اکیپ و کابینه جدید در شهرستان 
برای دعای توسل و دعای کمیل و مناسبت ها دویست 
سیصد نفر جمع می شدند، ولی االن در مناسبتهای ویژه 
مثل ماه مبارک رمضان و ماه محرم جمعیت ما بیش از 
چهل هزار نفر هستند. که ما به فرمان مقام معظم رهبری 
این زیر ساخت ها را فراهم کردیم با همکاری  اداره کل  
اوقاف و مدیریت شهرستان این جمعیت را توانستیم در 
اینجا نهادینه کنیم. نهایتاً به کمک دانشگاه آزاد شتافتم و 
هر مشکلی که داشتند از جمله توسعه 35 رشته کارشناسی 
و  ارشد برای آن ها گرفتم که معتقدم اگر زیر ساخت های 
آن جا فراهم شود، باعث تعالی این شهر می گردد. به کمک 
دانشگاه فیض االسالم رفتم و دستورات ایشان را انجام دادم، هر 
جلسه ای که در هر زمانی برگزار کردند در کنار آن ها بودم، با 
قاطعیت و جدیت و پیگیری توانستم دانشگاه پیام نور را به مبلغ 
یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان برای خمینی شهر 
خریداری کنم. بعضی از شائبه ها این است که در سال های قبل 
می خواستند زمین هایی پشت کوه که هیج جایی نوشته نشده 
بود و هیچ قولی برای واگذاری آنها نبود را برای دانشگاه پیام 
نور بگیرند و وقتی بنده وارد این پرونده شدم دیدم که تا انقالب 
حضرت حجت)عج( هم طول می کشد و نهایت تالشم را کردم 

و موضوع را به نتیجه رساندم.
امروز خمینی شهر در کریدور علمی ایران قرار دارد و 
هم  کنار  و  آرامش  و  باشد  می  نور  پیام  دانشگاه  دارای 
لبخند زدن در شهر ما همیشه ریشه داشته و  بودن و 
امروز نهادینه شده و من خوشحالم که در شهری آرام و 

پر کار دارم مدیریت می کنم. 
کهندژ: فعالیت های انجام شده در خصوص شهرهای درچه، 

کوشک و اصغرآباد را برای مخاطبین محترم توضیح دهید؟
خیلی از مردم وقتی گزارشات ما را گوش می کنند می گویند 
این نقش فرمانداری و شهرداری هاست. ما باید با هم تفاهم 
کنیم و فرهنگ گذاری کنیم. این درست است که نماینده شهر 
یک مقام ما فوق است و در متن قانون تعریف های متعدد از 
آن شده و ضریب نفوذ زیادی دارد، ولی وقتی در شهر قرار می 
گیرد باید یک نوکر تعریف شود؛ در حاکمیت و قانون گذاری 
باید آثار خودش را داشته باشد و در شهر باید در کنار مردم 
باشد. در حاکمیت باید جدیت و قاطعیت خودش را داشته باشد. 
در شهر باید صمیمی باشد و در حاکمیت باید پیگیری های او 
زبانزد باشد. در شهر باید شنونده خوبی باشد. ادعای من این 
است که در طی 3 الی 4 سال گذشته در کنار شهرداری ها و 

شورا ها قرار گرفته ام. 
مطمئناً اگرنماینده در کنار شورا ها  )ادامه در صفحه بعد(                                          

سه سال ونیـم تالش نماینده 
مردم شهرستان خمینی شهر

تومان واحد پول هشتصد ساله ایران
و حذف  پول  واحد  تغییر  که  است  مدتي 
مورد  جدید  پول  گذاري  نام  و  صفر  چند 
شده  اقتصادي  محافل  در  وگفتگو  بحث 
است وحتي نام گذاري آن هم به نظرسنجي 
آخرین  ودر  است  شده  گذاشته  اینترنتي 
وپارسي  تومان  بین  سختي  رقابت  اخبار، 
در گرفته که بیان چندنکته براي نامگذاري 

پول جدیدضروري به نظرمي رسد.
وتنهامزیّت  است  فارسي  واژه  هرچندپارسي 

آن همین است ولي واژه مناسبي براي واحدپولي 
کشورمان نیست،که دالیل زیردرجهت اثبات آن مي باشد.

که  واژه  این  مغول  است.باهجوم  مغولي  واژه  تومان 
بیشترکارکردنظامي و لشکري داشت واردکشورمان شد. مغوالن 
این  و سپس  گفتند  مي  تومان  رایک  نفرلشکري  هزار  ده  هر 
واژه کارکرد مالي پیداکرد و برهرده هزار دینار گفته شد،وبراي 
به کار گرفته شد. در همان  شمارش آسان محاسبات دیواني 
به  باارزش  واحد شمارش  یک  عنوان  به  هشتم  و  هفتم  سده 
کتاب  در  مثال  براي  رفت؛  کار  به  ودیواني  اسنادمعامالت 
شمس  »خواجه  آمده  خان  غازان  زندگي  در  التواریخ  جامع 
الدین صاحب الدیوان گفت: از هر ده تومان که پادشاه اطالق 
فرمودهشت تومان توفیرمي کنم وبه دو تومان بروالیت برات مي 

کنم ]رشیدالدین فضل اهلل ،ص315[
در زمان صفویه، تومان واحدرسمي پول کشورمان بودو به همراه 
سایرواحدهاي دینار، عباسي و غازان به کار         مي رفت.

تومان  بر مبناي  ایراني  حتي شمارش سیاقي دانش ریاضیات 
ودینار بوده است.در ادامه دوره هاي تاریخي تومان در زمانهاي 
افشار وزندیه هم واحدرسمي بود و در طي این نود سال اخیر 
که واحدرسمي ریال بوده، مردم همواره از تومان استفاده مي 
کردند. چرابایداین واژه هشتصدساله که باتاریخ و فرهنگ ایران 
عجین شده را ناگاه کنار بزنیم واز یک واحدپول جدیداستفاده 

کنیم.
2- چه بخواهیم قبول کنیم یا نکنیم، هجوم مغول وحکومت 

ایلخانیان بخشي از تاریخ وهویت ماست.
هجوم مغول هرچندکه در آغاز با خرابي وکشتار همراه بودولي 
ایران واروپا شد  تا  باعث آساني آمد وشداز چین و مغولستان 
وتاریخ  فارسي  وزبان  تجارت  توسعه  فرهنگي،  تبادل  وباعث 
نویسي شد واز همان موقع بسیاري از واژه هاي مغولي ترکي به 
فرهنگ واژگان فارسي افزوده شد وهمان زمان با مسلمان شدن 
مغوالن واسکان آنان در ایران جذب بدنه کشور شدند وایراني 

شدند. پس این واژه بار تمدني وتاریخي دارد.
3- ایران وتمدنش از آِن تمامي ساکنان واقوام است و نباید به 
این بهانه که تومان فارسي نیست، به آساني کنار گذاشته شود 

وبه دیگراقوام وبرهه هاي تاریخي بي توّجه باشیم.
4- گستردگي استفاده از تومان خاص کشورمان نبود، بلکه این 
واحد هم در کشورهاي همسایه ونواحي زیرتسلط ایرانیان در 
دوره هاي گذشته استفاده مي شده ونامي آشنا دربین تمامي 
مردم ایران و سایرکشورهاي جهان است و براي فراگیرشدن واژه 

پارسي زمان وتبلیغات فراواني نیاز است.
دیگراز  یکي  وفرهنگ،  وتمدن  وتاریخ  ازگذشته  بریدگي   -5
زیان هاي کنارگذاشتن تومان است. در تمامي اسناد وکتابهاي 
به جاي مانده همگي از واژه  تومان استفاده شده است. نکته 

دیگراینکه رسم خط سیاقي برمبناي تومان بناشده که درصورت 
تغییر واحد باعث هرچه بیشتر فراموش شدن این دانش ریاضي  
ایراني مي شود. تا همین چندسال پیش طبق خط سیاقي براي 
یک تومان تا چند میلیون تومان از نشانه هاي سیاقي ایراني 

استفاده مي کردند.
تبدیل  مالي  امور  در  ومردم  حسابداران  اشتباهات  عمده   -6
تومان و ریال به یکدیگر مي باشد. ریال واحدرسمي پول وتومان 
واحدغیررسمي ولي متدوال پول مي باشدکه اگر واحدرسمي 
تومان باشد این تفاوت وتمامي اشتباهات آن از بین خواهد رفت. 
براي مثال بیشتر کم سوادان از نوشتن چک به ریال ناتوان مي 
باشند و در این تبدیل تومان و ریال به یکدیگر اشتباه زیاد رخ 
مي دهد،که با این تغییر واحد تمامي مشکالت حل خواهدشد.

ازیک  دلزدگي  ایرانیان  نه چندان خوب  عادات  از  اینکه  دیگر 
محصول یا پدیده یا برخي شاخصه هاي فرهنگي به یکباره است. 
براي مثال دراین پنجاه ساله اخیرعمده میراث تاریخي، قلعه ها 
ودروازه ها و مساجد تاریخي را تخریب و به جاي آن از یک 
معماري بي هویت که حتي تاب یک زمین لرزه کم قدرت را 
نداشت استفاده شدکه امروزه بافت فرسوده میراث آن تخریبها 

است. 
 براي مثال در چندسال پیش هم به یکباره تولیدماشین پیکان 
پنجاه  خودرو  این  ولي  شد،  متوقف  سال  پنجاه  ازحدود  پس 
سال خودروي شخصي وعمومي مردم بود. ماشین پلیس وتمام 
ادارات پیکان بود وصنعت خودرو سازي با پیکان آغازشد، ولي 
ناگاه آن را از تولید انداختند وهمگان نیز خوشحال شدند. در 
حالیکه ماننددیگرخودروسازان مثل بنز و پژو به موازات پیشرفت 
پیکان  نام همان  به  ولي  توانستیم مدلهاي جدید ومدرن  مي 
تولیدکنیم؛ تاقدمت دیرینگي آن حفظ شده باشد. امیدوارم که 
دولت عزیز، مسئوالن بانکي این واحدپول هشتصد ساله را حفظ 
وحتي آن را جزء میراث فرهنگي کشوربداند وآن را ثبت ملي 

نماید.
این مقاله فقط در مورداستفاده از واژه تومان است، دیگرجزئیات 

را در مقاله بعدي ادامه مي دهم.
ماهنامه کهندژ:

با توجه به این که اولین سکه ها توسط حکومت مقتدر هخامنشی 
در ایران ضرب گردیده است و در آن زمان واحد های پولی ایران 
را "دریک و یا داریک" بر گرفته از زمان داریوش اول هخامنشی 
می خوانده اند پیشنهاد می گردد واحد پول ایران از ریال که 

کلمه ای اسپانیولیست به داریک تبدیل گردد.
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گرمی هوای تابستان شدت کرده بود . آفتاب بر مدینه و باغها و مزارع  
اطراف مدینه به شدت می تابید، در این حال مردی به نام محمد بن 
منکدر که  خود را از زهاد و عباد و تارک دنیا می دانست - تصادفا به 
نواحی بیرون  مدینه آمد ، ناگهان چشمش به مرد فربه و درشت اندامی 
افتاد که معلوم بود در این وقت، برای سرکشی و رسیدگی به مزارع 
خود بیرون آمده ، و به واسطه  فربهی و خستگی به کمک چند نفر 
که اطرافش هستند و معلوم است کس و کارهای خود او هستند، راه 
می رود .  با خود اندیشید : این مرد کیست که در این هوای گرم خود 
را به دنیا مشغول ساخته است ؟! نزدیکتر شد ، عجب ! این مرد محمد 
بن علی بن الحسین ) امام باقر علیه السالم(  است ؟ این مرد شریف، 
دیگر چرا دنیا را پی جویی می کند ؟! الزم شد نصیحتی بکنم و او را از 

این روش باز دارم . 
نزدیک آمد و سالم داد . امام باقر نفس زنان و عرق ریزان جواب سالم 
داد . - " آیا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در طلب دنیا بیرون بیاید 
، آن  هم در چنین وقتی و در چنین گرمایی ، خصوصا با این اندام فربه 

که حتما باید متحمل رنج فراوان بشوید ؟ !". 
" چه کسی از مرگ خبر دارد؟ کی می داند که چه وقت می میرد؟ شاید 
همین  االن مرگ شما رسید. اگر خدای نخواسته در همچو حالی مرگ 
شما فرا رسد ، چه وضعی برای شما پدید خواهد آمد ؟ ! شایسته شما 
نیست که دنبال دنیا بروید ، و با این تن فربه در این روزهای گرم ، 
این مقدار متحمل رنج و زحمت بشوید . خیر، خیر، شایسته شما نیست 
" . امام باقر دستها را از دوش کسان خود برداشت و به دیوار تکیه 
کرد و گفت : " اگرمرگ من در همین حال برسد و من بمیرم ، در 
حال عبادت و انجام وظیفه از دنیا رفته ام، زیرا این کار، عین طاعت و 
بندگی خداست . تو خیال کرده ای  که عبادت منحصر به ذکر و نماز و 
دعاست. من زندگی و خرج دارم، اگر کار نکنم و زحمت نکشم، باید 
دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز کنم. من  در طلب رزق می روم 
که احتیاج خود را از کس و ناکس سلب کنم. وقتی باید از فرارسیدن 

مرگ ترسان باشم که در حال معصیت و خالفکاری و تخلف از فرمان 
الهی باشم، نه در چنین حالی که، در حال اطاعت امر حق هستم، که  
مرا موظف کرده بار دوش دیگران نباشم، و رزق خود را خودم تحصیل 

کنم ".  
که  کردم  خیال  خود  پیش  من   ، بودم  کرده  اشتباهی  زاهد:"عجب 
دیگری را نصیحت کنم . اکنون متوجه شدم که خودم در اشتباه بوده ام 
، و روش غلطی را می پیموده ام و احتیاج کاملی به نصیحت داشته ام". 
) بحار االنوار، چاپ کمپانی، جلد 11، حاالت امام باقر، صفحه 82، 

داستان راستان، شهید مرتضی مطهری، ص73
ضرب المثل قرانی:

پیامبر وظیفه ای جز رسانیدن پیام  ُسوِل إاّل الْبالُغ؛   َوما َعلَی الرَّ
)الهی( ندارد.« )سوره ی مائده، آیه ی 99(

معادل قرانی :
 گر نیاید به گوش رغبت کس          بر رسـوالن پیام بـاشد و بس

از ما گفتن بود.
لطیفه قرانی: درخت خربزه،اهلل اکبر!

اعرابی ای به مسجد رفت و در نماز جماعت شرکت کرد.امام جماعت 
سور" بقره را خواند اعرابی بر اثر ایستادن زیاد، بسیار خسته شد.بدین 
از چند روز، در مسجدی به نماز  جهت نماز را رها کرد و رفت.بعد 
اعرابی فورا  را شروع کرد،  اقتدا کرد.امام قرائت سوره فیل  جماعت 
نمازش را شکست و پا به فرار گذاشت.گفتند: چرا چنین می کنی؟ 
گفت:آن امام سوره" بقره را خواند، ما از پا افتادیم؛ وای به حال ما که 

این امام می خواهد سوره فیل را بخواند!
درخت گردکان با این بزرگی                    درخـت خربـزه اهلل اکبر
                                            موسسه مهد قرآن کریم خمینی شهر

رضا میرزا رضی

نصیحت زاهد
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ماهنامه کهندژ

صاحب امتیاز: شرکت سرمایه گذاری فرهنگ وتوسعه منظریه به مدیر عاملی مهندس سید اکبر منتظری
مدیر مسئول: دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی   طراح وصفحه آرا: زهره صفار

به  را  ها  شهرداری  و  ها  شورا  و  بگیرد  قرار  ها  شهرداری  و 
حاکمیت بدون واسطه وصل کند و مطالبات آن ها را در سطوح 
وزارت خانه های مختلف ببرد، آن موقع است که ما می توانیم 
بگوییم که در شهرداری کار انجام می شود. مطمئناً در درچه، 
کوشک و اصغرآباد و روستاهای تیرانچی و  قلعه امیریه، هم 
شوراهای قبل و هم شوراهای جدید و شهردار قبل و شهرداران 
جدید می توانند این شهادت را منصفانه بدهند که هر موقع هر 
جایی زنگ زدند و نظر آن ها این بود که من در کنارشان باشم 
تا یک مشکل بزرگی را حل کنیم، آن کار انجام شده است. هیچ 
وقت ادعا نکردم، سه سال و نیم وقت در شهر تریبون داری 
نکردم و در مساجد سخنرانی نکردم، تا ادعای من مبنی بر منت 
نباشد ولی خدا را شکر با همکاری ای که بنده  با درچه داشته 
ام فاضالب 30 ساله دارد، 3 ساله انجام می شود و مردم کنار 
ما قرار گرفتند. امام جمعه محترم در کنار ما قرار گرفت. شب 
نامه ها و روزنامه ها نمی توانند آثار کاری ما را باطل کنند. اگر 
ما می خواستیم دست روی دست بگذاریم و جلسات چندین 
سال  سه  از  بعد  درچه  شهر  فاضالب  مطمئناً  نگیریم  ساعته 
انجام شدنی نبود و تا 25 الی 30 سال دیگر طول می کشید 
. با پیگیری های مجدانه که با محوریت بنده صورت گرفت و 
همکاری بعدی با شورا و فرمانداری خمینی شهر این بود که 
بخشی زیادی از درچه سند ندارد و سند دار شدن یک ملک 
باالخره درچه دارد سند دار  اقتصادی خانواده.  یعنی پشتوانه 
می شود. توسعه مخابرات در بخشی از فضا های شهری درچه 
در حال انجام است. بخشی از پیگیری های روشنایی درچه را 
هم بنده انجام داده ام. 5 تا مشکل در محله تیرانچی بود. به 
از اول انقالب تا االن این مشکالت بوده و به حول و  قوه الهی 
االن که من با شما صحبت می کنم بر طرف شده : بهداری، 
مراکز آموزشی، دهیاری، مشکل آب شرب و توسعه روستا که 
خود دهیاران و شورایاران روستایی معتقدند. بزرگترین پروژه 
که ما داریم انجام می دهیم کمک به بنیاد مسکن و مسکن 
و شهرسازی با محوریت پیگیری های بنده و بخشدار محترم 
خمینی شهر این است که جاده گاز از یک جاده پر خطر به 
من  عقیده  به  که  شود  تبدیل   بانده  دو  نشاط  پر  جاده  یک 
توانند آن را  باشد که مردم می  از معجزات زمان تحریم می 
مشاهده کنند. اهالی درچه و تیرانچی می توانند از این مسیر 
عبور کنند و  ازآن فضای ایجاد شده به نفع خودشان استفاده 
کنند. در کوشک هم اتفاقاتی افتاده باالخره این نشست ها با 
شورای شهر کوشک، شورای قبل و هم شورای جدید و پیگیری 
امام جمعه محترمشان  ها  و هم کاری ها و هم فکری های 
باعث شد مبالغی را بنده دادم که کانون بانوان خریداری شد و 
یک کارگزاری بیمه برای آن ها امتیاز بگیریم که برای تعویض 
نکنند.  مراجعه  به خمینی شهر  و خدمات خودشان  دفترچه 
همچنین با کمک شورای محترمشان برق خیابان جنت روشن 
شد، توانستیم اداره گاز مستقل برای خدمات گاز رسانی فراهم 
کنیم و مبالغی را هم  بگیریم برای توسعه مخابرات. مهم این 
است که ما پیگیر باشیم، ما قصد نداریم هیچ کدام از کارها را 
به نام خودمان ثبت کنیم، ما در کنار مردم هستیم. مردم باید 
کنار  در  دارد  وظیفه  انتخاب می شود  که  ای  نماینده  بدانند 
شهرداری ها و شورا ها باشد که سابق بر این همیشه در شهر ما 
مسئولین شهر ما به طور ضربدری با هم قهر بودند و همدیگر 
را تحویل نمی گرفتند و این حلقه های وصل نمی تواند باعث 
این دست تحوالت شود. در شهر اصغر آباد که یک شهر جدید 
التاسیس بود و به نا حق و بی موقع این روستا تبدیل به شهر 
ما شاهد تحول آسفالت هستیم. در حال حاضر خیابان  شد، 
های اصلی را که مردم مشاهده می کنند نتیجه تالش من و 
شورای شهر بوده با پیگیری های انجام شده یک دستگاه آتش 
نشانی گرفتیم. باالخره پیگیر هستیم که مدرسه شریف تخریب 
و بازسازی شود. خیابان های گاز و معابر اصلی دارد روشن می 
شود همه این ها نشان از تحول می باشد. مهم ترین اتفاقی که 
در شهر اصغر آباد در حال وقوع است، این است که باالخره بعد 
از این همه گسترشی که شهر دارد، یک پاسگاه نیروی انتظامی 
در آن در حال افتتاح است که ما با رای زنی های زیاد توانستیم 
از این به بعد  این امتیاز را بگیریم که مردم خوب اصغر آباد 

امنیت را در کنار خودشان خواهند داشت.
کهندژ: از سالها قبل صحبت از ادغام خمینی شهر با اصفهان 
و یا تشکیل یک فرمانداری ویژه  بوده نظر جنابعالی در این 

خصوص چیست؟
ما در وزارت کشور یک بخش داریم به نام تقسیمات کشوری 
در  شده  کارشناسی  عدم  صورت  به  دهم  دولت  زمان  در  که 
برخی شرایط ویژه انجام شد که یک حکم بیشتر نیست. هیچ 
اتفاقی نمی افتد. ما تصمیم داشتیم فرمانداری ویژه را بگیریم 
که متاسفانه یکی از گروه های سیاسی شهر که با ارتباطی که 
انداخت و جلوی آن را گرفت.  با دولت قبل داشت به تعویق 
باالخره این ارتباطات آثار مخرب خودش را در شهر ما گذاشت. 
ما تمام مستندات آن را داریم و به موقع چاپ می کنیم و در 
تصمیمات فرمانداری  نهایتاً  اختیار مردم قرار می دهیم. ولی 
ویژه و الحاق خمینی شهر به اصفهان و اینکه خمینی شهرجزء 
اصفهان شود نیازمند تفاهم دو طرفه است که باید در استان 
انجام شود و باید تمام زیر ساخت ها در خمینی شهر به حدی 
به خواستگاری داماد  را  به اصطالح ما عروس خود  برسد که 
نبریم و و قتی توسط شورای قبل  طرح موضوع شد در شورای 
اصفهان جلسه ای گرفتندو نپذیرفتند. ما باید تمام زیر ساخت 
ها را در شهر پیاده کنیم که جذابیت الحاق وجود داشته باشد 
و اگر بنده با مردم به این تفاهم رسیدیم. اگر در رهنان برویم 
می بینیم که تفاوت خاصی در شهر اتفاق نیفتاده و من معتقدم 
که اول باید زیر ساخت ها را فراهم کنیم و بعد ندای الحاق سر 
بدهیم این کار را باید طوری انجام  دهیم که  الحاق به ضرر 

شهر ما نباشد.
تحول در بهداشت بی نظیر است و ما آن را به روز کردیم که 
اول  تا  ما  و  است   ترمیم  در حال  اشرفی  بیمارستان  باالخره 
ساختار را درست نکنیم، تجهیزات را درست نکنیم، نمی توانیم 
نیروی انسانی را درست کنیم و نیروی انسانی و متخصص جایی 
می روند که فضای کار برای آن ها شاد باشد. در بیمارستان 

اشرفی متخصصین زیر بار نمی رفتند، ما اول آمدیم ساختار 
آن ها را تغییر دادیم . در حال حاضر در حال نو کردن تمام 
تا در آن جذابیت  بیمارستان هستیم  تجهیزات و تخت های 
ایجاد کنیم. این بیمارستان 45 ساله است یعنی زمان 11 تا 
نماینده. بیمارستان ساعی به همت خیرین در حال ساخت می 
وطاعتا در  دادند سمعاً  بنده هر موقع هر دستوری که  باشد. 
کنارشان بودم و هیچ موقع با نگاه حذفی به این ها نگاه نکردم. 
از مردم دعوت می کنم بیمارستان منظریه را که آسفالت آن 
تمام شده و روشنایی و شیشه اندازی و رنگ روغن و آسانسور 
در حال کار آن را ببینند که این نوید  افتتاح بیمارستان منظریه 
می  اضافه  ما  شهر  به  خواب  تخت  که 198  دارد  ما  برای  را 
کند. وقتی بنده در زمان تحریم ها این بیمارستان را تحویل 
گرفتم پیشرفت کار حدوداً 30 درصد بود. این حرف جنجالی 
این را چاپ کند که موقعی که  امیدوارم ماهنامه شما  است. 
بنده این بیمارستان را تحویل گرفتم حدوداً  30 درصد بود و 
من کارشناسان را دعوت می کنم که عکس های تبلیغاتی که 
نماینده قبل گرفته و بروشورهایی که چاپ کردند، ستونی در 
این عکس هست که نشان می دهد هیچ فعالیتی انجام نشده 
است و کفپوش هایی که اصاًل وجود ندارد. مهندسین می توانند 
قضاوت کنند ساختمانی که ستون های آن هنوز بتنی و بدون 
نماست  چند درصد است؟ هر درصدی که مهندسین بگویند، 
انجام  که  هایی  پیگیری  تحریم  زمان  در  کنیم.  می  قبول  ما 
بروند.  بیرون  بیمارستان  این  از  پیمانکاران  نگذاشتیم  ما  شد 

دو باند جاده کمر بندی افتتاح شد 
که وقتی بنده این جاده را در زمان 
تحریم ها و انقباض های اقتصادی 
آزاد  و  اولیه  بیس  گرفتم،  تحویل 
سازی نصف آن انجام شده بود یعنی 
در یک باند آن به طور کامل هیچ 
اتفاقی نیفتاده بود و حدوداً یک سوم 

از آزادسازی پاالیشگاه تا جاده آزادگان باقی مانده بود که خدارا 
شکر به حول قوه الهی باند اول آن را با آقای دکتر نیکزاد و باند 
دوم آن را با آقای آخوندی در دولت یازدهم افتتاح کردیم و 
مشکل آب شرب جنوب خمینی شهر که آلوده  و کم فشار بود، 
باالخره در محله های وازیچه، جوی آباد قدیم و جدید حل شد. 
به حول قوه الهی در پایین شهر حدوداً با مبلغ 2 میلیارد و 400 
میلیون تومان که گرفتم  ادامه آن منتهی می شود به لوله وسط 
خیابان امیرکبیر که در اولین فرصت انشااله افتتاح خواهد شد. 
من نوید آب آشامیدنی پر فشار  و بهداشتی را به مردم می دهم.

کارخانه آرد هم به علت زدن مکمل، نان سالمی به مردم تحویل 
نمی داد و آزمایشگاه نان در خمینی شهر نبود،  باالخره امروز 
داریم  آرد  کارخانه  کنیم، 8 عدد  مردم صحبت می  با  ما  که 
به خاطر  ما  و  کنند  می  رقابت خدمات دهی  با  مردم  به  که 
در  کنیم  قطع  را  ها  البی  و  ها  واسطه  بخواهیم دست  اینکه 
روبروی  گاردر  محله  بهداری  در  آزمایشگاهی  شهر  خمینی 
مسجد سیدالشهدا فعال است و اگر مردم اعتراضی داشتند می 
توانند بخشی از آن نان را به آزمایشگاه ببرند و آزمایش کنند 
و از سالمتی نانی که مصرف می کنند با خبر باشند. من یقین 
دارم نانی که ما قباًل می خوردیم بهداشتی نبوده و بسیار نگران 
کننده بود.  ما30 درصد مصرف جوش شیرین در نانوایی ها 
ببینیم که  اگر هرگونه گزارشی  و  به صفر درصد رساندیم  را 
جوش شیرین در نانوایی ها مصرف می شود با مراجع قضایی 
و انتظامی و بازرسی صحبت کردیم که قاطعانه برخورد کنند و 
همان نانواها را ما امروز داریم در مراکز فنی وحرفه ای آموزش 
می دهیم. با خیرین صحبت کردیم و پیگیری که خودم انجام 
دادم و پول در اختیار معتمدین قرار دادیم. امروز ما بانک خون 
سه طبقه با 600 متر زیر بنا داریم که دارای فضایی بسیار لذت 
بخش و نشاط آور است . در محله وازیچه و جوی آباد یک سرای 
محله در حال ساخت داریم . مبالغی بیش از چند میلیارد تومان 
در اختیار شهرداری ها قرار داده ایم تا بتواند توسعه آسفالت را 
در خمینی شهر راه اندازی کنند. این پول ها پول هایی است که 
در زمان تحریم وارد خمینی شهر شده. پاسگاه منظریه که جزء 
آرزوهای شهرک نشینی این شهر بوده، همین چند روزه افتتاح 
می شود و به بیش از 85 هزار نفر مردم خوب شهرک منظریه 
تقدیم می شود که مردم واقعاً نیاز داشتند و من نمی دانم چرا 
در سنوات گذشته و قبل از مدیریت ما کسی پیگیر این مسئله 
نبود. پاسگاه جوی آباد آماده کلنگ زنی می باشد. قبل از بنده 
کاًل  5 تا پاسگاه در کل شهرستان خمینی شهر وجود 
داشته و بعد از بنده در این 4 سال ما توانستیم 4 بال 
امنیتی در خمینی شهر اضافه کنیم. اگر در خمینی شهر 
مساله ما امنیت و نرسیدن به موقع پلیس در محل جرم 
و جنایت است، االن به این جا رسیدیم که تاریخ خمینی 
شهر 5 تا پاسگاه و تاریخ 4 ساله صرامی وهمراهانش 4 تا 
پاسگاه داشته و ما توانستیم بال های امنیتی شهرستان 
خمینی شهر را به نفع مردم به 9 پاسگاه رقم بزنیم. این 
ها زحمات طاقت فرسایی است که من یک دهم آن را برای شما 
گفتم . انشااله نه دهم باقیمانده را در زمان تبلیغات به سمع و 
نظر مردم خواهم رساند. اگر نماینده شوم ادعای من این است 
که ما 50 کیلومتری امکانات و تجهیزات کاشان بودیم و االن آن 
را به  2 کیلومتری رساندیم. مطمئناً ما خمینی شهر را از لحاظ 
زیر ساخت و تجهیزات شهری به 15 کیلومتر آن طرف کاشان 
خواهیم رساند. و اگر بارش کار را در دوره اول نمایندگی صرامی 
داشتیم، انشااله در دوره دوم نمایندگی صرامی طوفان اینکار را 
خواهیم داشت. ما از لحاظ مدرسه تیز هوشان کاشانیم. از لحاظ 
سرانه تخت وتجهیزات بیمارستانی کاشانیم و از لحاظ کرسی 
با مدیریت دانشگاه  بنده  های دانشگاهی و حمایت هایی که 
های مختلف داشتیم کاشانیم. یک مقدار در رابطه با مبلمان 
شهری و فضای سبز داریم کار می کنیم. بخش گردشگری  را 
داریم کار می کنیم و نویدی که من به مردم خمینی شهر می 
دهم و همیشه می گفتند پول های محمود آباد کجاست. امروز 
الی 4 سال دوندگی   از 3  بعد  به آن ها می گویم که  من 
این  ایران که برندی هست برای  بزرگترین شهر سنگ 
توسعه صادرات  کارگروه  از  آن  و مجوز  امتیاز  که  شهر 

استان و کشور گرفته شده که این امتیاز در هیج جای 
خاورمیانه  سنتر  بزرگترین  ندارد،  وجود  ایران  دیگر 
خواهد شد و هر کسی در هر جایی از کشورهای اطراف و 
داخل کشور خواست از محصوالت سنگی و فرآورده های 
این  به  تواند  کند، می  تجارت  یا  کند  سنگی خریداری 
سنتر مراجعه کند و االن در حال واگذاری زمین آن هستیم 
سرمایه گذاران آن ایتالیایی و فرانسوی و آلمانی هستند. این 
شعار نیست. اقتصاد دانان می دانند که گرفتن یک امتیاز، کار 
هر کسی نیست. باالخره با شهردار محترم، فرماندار محترم با 
محوریت نماینده پیگیری هایی شد. این همان اشتغالی است 
که شما سوال کردید. آیا می شود  در خمینی شهر حرف زد، 
سیاسی بازی کرد و گروه های سیاسی را به جان هم انداخت 
و فقط صحبت های شعر گونه کرد و این کار ها را انجام داد. 
این کارها حاصل یک هماهنگی و یک همراهی و فرهنگ سازی 

هست که گزارش آن را به شما عرض کردم.
بعد از بیست سال که خود قرض الحسنه ها متوسل این بودند 
که باید متحد باشند تا پول پر قدرت خمینی شهر بیرون نرود. 
خودشان هم می دانند که آن ها راجمع کردیم وحضرت آیت 
اله جبل عاملی و فرماندار شهر در آن جلسه حضور داشتند. 
بنده به عنوان مجری در این جلسه بودم که سه ساعته توانستم 
اتحادی برقرار کنم  و امروز شورای هماهنگی قرض الحسنه ها 
در خمینی شهر انجام شده پول هایی که می رفت در کانون     
حسنات استان اصفهان در حال   حاضر به صورت پول پر قدرت 
می  ها  این  و  هست  شهر  در     
توانند در آینده پشتوانه های پولی 
باشند. در خمینی شهر  قدرتی  پر 
احیا شدند.  دوباره  ها  خوان  تعزیه 
بیرون  باغ  از  را  ها  آن  های  اسب 
ها  آن  اختیار  در  پیست  کشیدیم، 
کنندو  سواری  اسب  که  گذاشتیم 
تمام گروه ها در شهر) فرهنگی هنری( در حال فعالیت هستند 
و بر اساس موازین انقالبی و اسالمی در کنار هم حرکت های 
پر جوش وخروشی را انجام می دهند که امیدوارم خداوند این 
حرکات را از ما قبول کند و قدرت هم به شما بدهد که شما 
با بیشتر از پنج هزار متر  مدرسه عماد  بنویسید.  بتوانید 
توانند  مردم می  که  است  افتتاح  در حال  بنا  زیر  مربع 
بروند و این صحنه را ببینند. یک ساختمان یک طبقه 
برای باز نشسته ها در پارک پیروزی در حال ساخت است 
که قبال بازنشستگان کارهای اداری خود را در دخمه های 
از هم پاشیده انجام می دادند و  االن در یک ساختمان 
بسیار قشنگ که در پارک پیروزی در حال ساخت می 
یک  ببینند.  را  عماد  مدرسه  داد.  خواهند  انجام  باشد 
پیگیری  با  سازد  می  دارد  آباد  جوی  در  نجفی  آقای  مدرسه 
بنده )از بنیاد برکت از دفتر مقام معظم رهبری( این مدرسه 
در جوی آباد جدید به نام حضرت زینب )س( در حال ساخت 
می باشد. ورزشگاه الدره رو به اتمام است . زورخانه آدریان هم 
می  کلنگ  فروشان  برای  ای  زورخانه  داریم  است.  اتمام  روبه 
زنیم. به کمک زورخانه سازان اندآن خواهیم شتافت. مبلغی را 
به کتابخانه سجادیه دادیم. مبلغی را به کتابخانه دستگرد دادیم. 
این ها پیگیری  مبالغ خوبی را به مساجد سطح شهر دادیم. 
های یک نماینده است. مطمئناً امسال در شب عید جشنواره 
گل شب بو را برگزار می کنیم. این یک جشنواره ملی است و 
نهایتاً باعث شادابی این صنف خواهد شد و ما در این چند سال 
تالش کردیم که آب کانال ها خشک نشود. و کمترین خسارت 
تومان  میلیارد  مبلغ 2   . باشیم  را در شهر داشته  خشکسالی 
برای ماست بندها در نظر گرفتیم که ساماندهی کنیم،2 میلیارد 
تومان هم برای نانواهای خانگی گرفتیم که ساماندهی به کسب 
و کارآن ها بدهیم. امیدواریم که در آینده بتوانیم نان خوب این 

شهر را برند کنیم به منظور صادرات به استان های همجوار.
کهندژ: در خصوص مشاغل مزاحم چه تدبیری شده؟

جزء شئونات کار شهرداری و فرمانداری است ولی با تفاهم نامه 
ای که بنده محوریت آن را داشتم با حل مشکل منظریه که 
پول هایی که دهه 60 الی  68 از خمینی شهر خارج شده بود 
و منظریه بال تکلیف بود، به خمینی شهر برگردد. گره کوری 
که بین دو شاخ؛ الدر و منظریه بود با محوریت بنده بعد از سه 
سال دوندگی و همکاری شورای شهر انجام شده است. انشاله در 
آینده ای نزدیک این زمین ها در اختیار شهرداری قرار خواهد 
گرفت. شهرداری می تواند طبق قول هایی که دوره اول شورا 
به مردم داده اند مشاغل مزاحم ونیمه مزاحم را از شهر خارج 

کنند. 
کهندژ: در مورد تولید عسل در تیرانچی شنیده شده اتفاقات 

تازه ای در حال  وقوع است:
در تیرانچی که بیش از تقریبا 4000 نفر جمعیت زندگی می 
بنده  تولید می شود.  از 2500 تن عسل  کند، در سال بیش 
این تفکر شهر عسل را دراختیار دهیاری و تعاونی مربوطه 
زنبور داران  با  را  وارد شد، جلساتی  اتحادیه مربوطه  قراردادم 
این محل برگزار کردیم. در آینده ای نزدیک با پیگیری های 
انجام شده و جلسات بسیار خوبی که گرفتیم، دولت و مجلس 
شهرک  الغدیر  و مردم درمحله تیرانچی در مجاورت خیابان 
عسل تاسیس می شود. ما معتقدیم که کارگر باید به سود 
کار خودش برسد. ما باید دست واسطه ها را قطع کنیم. آن جا 
روند  دارندو می  باغاتی  برای کسانی که  است  ترمزگاه خوبی 
به طرف گردشگری غرب استان و در راه برگشت عسل بسیار 
خوب و با اطمینانی را می توانند از این محل تهیه کنند. چون 
وقتی یک جا سنتر یک کار بزرگ می شود، تقلب در آن کمتر 
عسل  مهد  تیرانچی  )به  تابلوی  آینده  ماه  یک  طی  است. 
ایران خوش آمدید( را در بلوار الغدیر مشاهده خواهید کرد. 
باغات شهر رو به انقراض است و ما مشکل کمبود آب داریم و 
عملیات تغییرکاربری که انجام می دهند باعث تخریب باغات 
قانون  آن  داریم که  قانون  ها  کاربری  تغیر  برای  ما  می شود. 
مجلس  در  الحمدهلل  باشد.  می  زیادی  بسیار  مشکالت  دارای 
شورای اسالمی حدوداً 2 هفته پیش قانون جدیدی که دارد 

نوشته می شود، اصل هشتاد و پنجی شد و به سرعت در حال 
بررسی می باشد. من مطمئنم که این اصالح قانون در مجلس 
نهم، قبل از شروع مجلس دهم رخ خواهد داد. این اصل هشتاد 
وپنجی، سرعت رسیدگی به قوانین و نهایی شدن آن را بیشتر 
می کند. این بحث ملی است ولی ما در باغات خمینی شهر فکر 
ساخت باغ ویالها هستیم و با مدیر کل استان اصفهان صحبت 
کردیم تا متراژ قابل قبولی که در حال حاضر ما نمی توانیم 
با آن موافقت می کند و  اینجا اعالم کنیم و مدیریت استان 
اجازه می دهد اتاق هایی را بسازند تا اینکه بتوانند از اشجارشان 
حراست ونگهداری کنند . من معتقدم که در خمینی شهر اگر 
باغ ویالها در حد استاندارد ساخته شود، خانواده ها به همان 
میزانی که به باغ مراجعه می کنند تمام تالش خود را می کنند 
که اشجارشان حفظ شود. متاسفانه بعضی از نسل های میوه 
"سبری" رو  به  باشد. نسل  انقراض می  به  ها در شهر ما رو 
انقراض هست که ما برنامه هایی را با جهاد کشاورزی داریم که 
سبری منقرض نشود. همچنین برای تقویت نسل گالبی و هلو 
در خمینی شهر برنامه های خوبی داریم و نهایتاً تنباکوی زرد 
طالیی خمینی شهر که شهرت جهانی دارد و صادرات ویژه 
ایران در بخش دخانی می باشد، طی چند سال گذشته 70 الی 
80 درصد افزایش قیمت داشته است که بنده پیگیری کردم 
منجر به جذابیت شغلی برای کشاورزان خواهد شد که تنباکو 

کاری کنند ودرآمدی باشد برای سبد خانواده آن ها.
کهندژ: در مورد آالیندگی پاالیشگاه و نیروگاه که نفس شهر را 

گرفته چه اقداماتی انجام داده اید؟:
با بازدیدهای متعددی که بنده از نیروگاه و پاالیشگاه داشتم 
مردم  تنفس  به  حمله  از  دست  که  گفتم  مسئولین  به  بارها 
مجمع  رئیس  بنده  که  اولی  سال  در  خوشبختانه  بردارند. 
نمایندگان استان اصفهان بودم و بازدیدی که از نیروگاه کردم 
و مناظره ای که بین بنده و استاندار آقای ذاکر اتفاق افتاد در 
تلویزیون که بنده در استودیو بودم، به طور مستقیم به ایشان 
تلفنی اعالم کردم که مگر پاالیشگاه اصفهان گالبی تولید می 
کند که آالینده نیست و بنده وقتی که از کنار پاالیشگاه رد 
می شوم بوی گالبی نمی آید. همین مباحث باعث شده که ما 
پیگیری کنیم و به همراهی نماینده محترم شاهین شهر هم 
قسم شدیم که این صنعت سبزی که پاالیشگاه اعالم کرده را 
بشکنیم. پاالیشگاه رفته بود محیط زیست را دیده بود فیلتر 
و  بود  قرارداده  خودش  آالینده  خروجی  مبادی  در  را  هایی 
اعالم کرده بود که من آالینده نیستم. باالخره کارشناسان را 
فعال کردیم و گفتیم اگر به فرض آالیندگی از بین رفته باشد، 
آالیندگی پاالیشگاه فقط آالیندگی هوایی نیست و آالیندگی 
زیر زمینی هم داریم که با هیچ فیلتری نمی توان جلوی آن 
را گرفت. از طرفی دیگر حوضچه گوگرد آن هم همچنان هم 
روباز است و ما در تاریخ 94/10/15 توانستیم با همکاری 
مجدانه نماینده شاهین شهر جلو آالیندگی پاالیشگاه را 
بگیریم. شهردار قبلی  تحقیقات و سرمایه گذاری هایی کرده 
بود ولی نماینده باید برود در پایتخت کنار معاون رئیس جمهور 
و محیط زیست قرار بگیرد و کارشناسان را جاهایی که شهردار  
راه نمی دهد نماینده باید برود و مطمئناً حرکت بنده و نماینده 
محترم شاهین شهر منجر به این شد که بیش از 600 میلیارد 
تومان برای استان زنده شود، برای معوقات سال 93 و 94،که 
امیدوارم که بخشی از آن به خمینی شهر برسد. نهایت هدف 
اینکه این آالینده به خمینی شهر نرسد و ما پاالیشگاه را از عدم 
آالیندگی خارج کنیم، کار بزرگی می باشد. چون فسادی که 
در این اعالم بود باعث شده بودکه قلب ما را جریحه دار کند و 
تنها پاالیشگاهی بود که در ایران اعالم کرده بود که من آالینده 
نیستم و خدا را شکر ما توانستیم آالیندگی آن را تصویب کنیم.

و در مورد نیروگاه؟
با حرکت خوبی که آقای استاندار کردند توانستند خط ورود 
مازوت و سوخت نا مرغوب را  به نیروگاه را قطع کنند و ثابت 
امیدوارم که  باشد آالینده نیست.  شده وقتی سوخت آن گاز 

مردم، خوب وخوش وسالمت باشند.
کهندژ: جناب آقای صرامی برنامه آتی شما چیست؟ چنانچه 
شما نماینده نشدید آیا این امکان وجود دارد که این زحمات 
و پیگیری هایی که توسط شما انجام شده نیمه کاره نماند و 

متوقف نشود؟
 هرچه که مردم انتخاب کنند مورد قبول ماست. اگر نماینده 
بشوم یا نشوم تمام تجارب خودم را در اختیار هر کسی که مردم 
انتخاب کنند قرار خواهم داد و پیگیری های خودم و تجاربم 
را حتماً در اختیار همکار بعدی خودم قرار می دهم. از مهم 
ترین کارهایی که کردم این بود که با هیچ گروه سیاسی نبودم 
و هیچ حرف سیاسی نزدم و امیدوارم در پرتو این تفکر ما مردم 
خوشحال باشند و اتفاقی که قباًل نیفتاده این است که هیچ گونه 
روند پیگیری در اختیار بنده قرار گرفته نشد که من بتوانم آن 
را ادامه بدهم و هر مطلبی را از صفر شروع کردم. نشست های 
متعددی گذاشتم تا توانستم روی ریلی قرار بگیرم که بتوانم به 

مردم خدمت بدون منت و پر انرژی کنم. 
و  امنیت  و  سازی  زیبا  برای  افتاد  اتفاق  شهر  در  که  چیزی 
جلوگیری از بعضی از نا بهنجاری ها روشنایی شهر بود. بلوار 
خیابان  سیادت،  عماد  میردامادی،  پورفسور  باغبان،  دانشجو، 
سروش منظریه، شهید فهمیده، خیابان صفا و جنت کوشک 
اصغرآباد  گاز  خیابان  درچه،  حاشیه  های  خیابان  از  بعضی  و 
با بیشتر از 2 الی 3 میلیارد تومان  و خیابان تختی اصغرآباد 
بودجه گیری االن دارد روشن می شود. این نوید را بدهم که در 
پایان نمایندگی بنده هیچ خیابانی خاموش نباشد. تیر برق های 
خیابان امام شمالی و جنوبی هم در حال تعویض می باشد که 
با یک باد می افتاد. این بودجه های میلیاردی را داریم در این 
شهر می آوریم. یک دونه یک ریالی در زمان جشن احمدی نژاد 
وارد شهر ما نشد و ما می گوییم که شهر ما باید روشن باشد و 

این انقالب روشنایی را به مردم تقدیم می کنیم.  
                                                                                                           

امید مهرابی
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قبول  مورد  کنند  انتخاب  مردم  که   هرچه 
ماست. تمام تجارب و پیگیری های خودم 

را در اختیار همکار بعدی قرار خواهم داد.

برج های کبوتر یادگار دوران کهن
کهن،  پهنه  این  سرتاسر  در  مانده  جا  به  آثار 
همگی حکایت از کمال اندیشه فن وهنر مردم 
و تمدن خاص آن هاست که با تالش و کوشش 
فراوان و همت واال و هوش و ذکاوت بی نظیر بر 
حسب احتیاجات و نیاز زیستی خویش با تدابیر 
ساده و وسایل ابتدایی این سرزمین کم آب و 
کم  حاصل را آباد کرده و بر نهرها پل ساخته 
شد و سد زدند وبرای مشروب ساختن مزارع و 

بوستان ها با ساماندهی و سازمان بخشی آب های عمقی وسطحی 
به شکل حفر قنات و احداث مادی ها نهایت استفاده از آب را می 
کردند و در کنار آن برای حاصلخیز کردن زمین های خام و خشک 
به فکر استفاده از فضوالت کبوتران افتادند. ساخت برج کبوتر و فکر 
استفاده از فضوالت کبوتران معلوم نیست از طرف چه کسی و از کدام 
برهه زمانی آغاز گردیده؛ تنها سندی که شاید بتوان تا حدودی از آن 
استفاده کرد، سفرنامه ها و برخی کتب تاریخی است که سیاحان و 
جهانگردان و مورخانی هم چون شاردن  و ماکسیم سیر و ... در نوشته 

های خود بر اساس آنچه می دیدند و در خصوص شکل ظاهری و 
نحوه برداشت فضله یا خرید و فروش و گاهی تعداد برج ها بسنده 
می نمودند. جمع آوری فضوالت کبوتران تنها صرف ساخت برج های 
این فضوالت در حاصلخیز کردن زمین  کبوتر است. قسمت عمده 
های زراعی و مقدار کمی هم برای دباغی به مصرف می رسیده است.

در شرایط  متوسط  ابعاد  با  برج  یک  برای ساخت  الزم  زمان  مدت 
می  ساده  کارگر  تا  استاد  از  اعم  کارگر   2 به  روزانه  و  ماه   6 مهیا 
باشند. ارزش تجاری و اقتصادی فضوالت مداوم نیست، اما حقیقت 

امر ایجاد محیط امن برای 
جذب کبوتران بوده است. 
با ریختن دانه و دور کردن 
اطراف  از  موذی  حیوانات 
دو  به  نهایت  در  ها  برج 
دسته فعال یا گرم و برج 
و  فعال  غیر  یا  های سرد 

نیمه فعال تقسیم می شدند. 


