
         

شنيده هاى 
انتخاباتى 

 ردپاى خاطرات كودكى دركميش دپه( حدود 55 سال)

سواد كم و ثروت زياد؛ آيا ممكن است؟
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ماهنامهماهنامه              

��  سال يكم / شمارهسال يكم / شماره1212  
��  يكشنبه / يكم شهريور ماه يكشنبه / يكم شهريور ماه 13941394  

��        88 صفحه صفحه
��        قيمتقيمت   50005000 ريال  ريال 

  

با نگاهى كارشناسى به وضعيت استان گلستان و بررسى جغرافياى طبيعى موجود و استعدادهاى آن،  شايد به جرأت مى توان 
گفت كه در حال حاضر تنها راه توسعه كل استان و باال بردن شاخص هاى رفاه استان، در منطقه بندرتركمن و گميشان مى باشد. 
همچنين الزم است به خاطر بسپاريم، روزگارى «جاده ابريشم» كه رونق شرق و غرب عالم بود و نقش ترانزيت بين الملل را برعهده 
داشت،  از دل همين صحرا و در گوشه اى از كميش دپه و در كنار آلتين تخماق و قلعه جيق مى گذشت و به يقين بايد بدانيم، خط سير 
منطقه گميشان در كنار بندرتركمن،  امروز توانايى و پتانسيل تبديل شدن به قلب اقتصاد گلستان و رونق تمام استان را دارا مى باشد ...
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اگر در جمعى خانوادگى يا جلسه مهمانى، كودكى خردسال از راه برسد و حركت ناپسندى انجام دهد يا سخن زشتى 
بر زبان بياورد يا به يكى از حاضران بى احترامى كند،پدر و مادِر آن كودك از همه بيشتر خجالت مى كشند …

اين اصلى بسيار ساده و طبيعى و عقلى است. قاعده همين است. هرجايى، هر مشكل و ناراستى و كژى و عيب و نقصى 
باشد، معلوم مى شود آب از سرچشمه گل آلود شده و درخت از ريشه آفت گرفته است...
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كارخانه: 
گنبد: كيلومتر 5 جاده گنبد به آزاد شهر ،  شركت صنايع شير فجر گنبد   تلفن: 3 ــ 3382 3331 (017)
قوچان: شهرك صنعتى قوچان ، شـــركت صنايع شيـــر فجر آساك قوچان   تلفن: 9 ــ 5415 221 (0581)

 دفتر مركزى: 
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بمناسبت هفته دولت 

لطفًا از سرصف شروع كنيد   
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مصاحبه با رجب محمد  آبادى 
 فعال اجتماعى و كارشناس ارشد مديريت و  بودجه طرح  هاى عمرانى

جايگاه تخصـص و تجربه در توسعه منطقه و استان گلستان

گ
هم
داش
منطق

      جاي

 آنا قليچ بابايى 
وگروه 53 نفر
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گرماى هوا در گنبدكاووس ركورد شكست!

سرقت پيچ، دليل خروج قطار اينچه برون از ريل!



                 

اجتماعىاجتماعى             2
شـــنيده هاى انتخاباتى    

فقدان فضاى سبز كارآمد درون شهرى ازجمله مشكالت 
ريزان  برنامه  است.ازديدگاه  بندرتركمن  محيطى  زيست 
شهرى،فضاى سبز،بخش جاندار ساخت كالبدى شهر را تشكيل 
تجديدقواى  براى  مكان  وآزاد،بهترين  سبز  دهد.فضاى  مى 
روحى وجسمى براى شهروندان وهم براى مهمانان مسافر در 
ايام نوروز وتابستان به شمار مى آيدكه به دقت هم طراحى 
و مكان يابى شده باشد.كه اين مهم در زمان تصدى شهردار 
غيربومى يعنى مهندس هوشيار پيگيرى شد.وى درسال هاى 
80-81ش.از طريق مكاتبه با راه آهن ناحيه شمال در خصوص 
غربى خيابان  واقع در ضلع  آهن  راه  اراضى  از  بخشى  تملّك 
آزادى از كتابخانه عمومى تا نبش خيابان شهيدكاسب تالش 
نمودند.دراين راستا به طول 280 وعرض 20 متر مجموعاًبه 
مقررشد  نهايى  توافقات  از  پس  كه  مربع  مساحت 5600متر 
راه  وجه  در  100/8/000/000ريال  مبلغ  درقبال  شهردارى 
آهن نسبت به تبديل ملك فوق با مالكيت شهردارى به فضاى 
اداره كل  توسط  داد  قرار  تنظيم  نمايد كه مرحله  اقدام  سبز 

حقوقى راه آهن مركزى تهران در آن زمان صورت گرفت.كه متعاقب 
آن فوراًديوارهاى كهنه برچيده شد وبه جاى آن ديوار هاى پيش 
ساخته با طرح قالى تركمنى  به انواع رنگ هاى چشم نواز كه نظر 
اقدام  اين  به خود جلب مى كرد،نشانده شد كه  را  اى  بيننده  هر 
موجب رضايت و خشنودى مردم قرار گرفت.امابابركنارى مهندس 
فكر  بومى و خودى  ورود شهرداران  و  از سمت شهردارى  هوشيار 
تغيير كاربرى وفروش و مزايده ى اين مكان آغاز شدو به نظر مى 
نقشه  اين  اين عزيزان در عملى كردن  امروز هم و غم  به  تا  رسد 
مى باشد.با گذشت چندين سال از تملّك اين مكان هنوز به فضاى 
مقوله  اين  بندرتركمن در  نشده است.وضعيت موجود  تبديل  سبز 
بسيار اسفناك است.سرانه فضاى سبز دراين شهر معادل بين 7 تا 
12 متر مربع است.فضاى سبز عمومى به فضاهايى گفته مى شود 
انحصار بخش خصوصى  بگيرد ودر  قرار  استفاده عمومى  كه مورد 
ونيمه خصوصى نباشد .با توجه به اين تعريف،تنها پارك اين شهر 
مركزى  ميدان  فضاى سبز  قديم)  استاديوم  روى  روبه  الله  (پارك 
توان دراين  را مى  راه آهن  ايستگاه  (مختومقلى) وميدانچه مجاور 
گروه قرار داد كه هيچ يك از آنها قادر به پاسخگويى به نياز فزاينده 
مردم شهر در استفاده از فضاى سبز نمى باشد.فضاى سبز خصوصى 
(باغ هاى خصوصى)وفضاى سبز نيمه خصوصى (مانند فضاى سبز 
بيمارستان ها ،فروشگاه ها و..)هر چنددر بازدهى اكولوژيكى فضاى 
سبز مى توانند نقش مؤثّرى داشته باشند اما بنابرماهيت،فاقد بازدهى 
اجتماعى هستند.از سوى ديگر درپيرامون شهرنيز هيچگونه فضاى 
سبز طبيعى يا مصنوعى وجود ندارد كه مردم در روزهاى تعطيل 
از آنها به منظور تفريح وگذران اوقات فراغت وتجديد قواى روحى 
وجسمى استفاده نمايند.به همين منظورايجاد يك تفّرجگاه بزرگ 
شهرى ضرورت دارد تا ضمن تأمين فضاى سبزعملكرد تفريحى نيز 
داشته باشد.چه جايى بهترازاين مكان يعنى اراضى خريدارى شده 
راه آهن واقع در ضلع غربى خيابان آزادى از كتابخانه عمومى تانبش 
خيابان شهيد كاسب كه هم در وسط شهر واقع شده وهم در مسير 

رفت آمد شهروندان و هم محل گذر مسافران در مسير اسكله وجزيره 
آشوراده است.رسيدگى وافزايش فضاى سبز شهر نه تنها به زيبايى 
وجذابيت شهرى مى افزايد،بلكه پناهگاهى مى شود براى استراحت 
ودور شدن از فشار زندگى روزانه ودغدغه هاى روزمره آن.بخشى از 
ساعات روز شهروندان به صورت وقت آزاديا فراغت در نظرگرفته مى 
شود ،اين جمعيت براى گذراندن وقت آزاد خود با انواع ذوق وسليقه 
ها خانه را به قصد خيابان ها ترك مى كنندتا ساعات باقى مانده را 
برحسب سليقه وميل خود وقت گذرانى كنند.اما دريغ از جايى يا 
مكانى مناسب براى جذب وپذيرش اين جمعيت! براساس شاخص 
سرانه نظام شهرسازى جهانى  N.I.C  به ازاى هرشهرونددر مناطق 

شهرى به 15 متر فضاى سبز نيازاست.
مراكز  در  ويژه  به  شهروندان  وآمد  رفت  امر   تسهيل  جهت 
حساس واصلى شهرها به ازاى هر نفر 3 مترمربع ودر فضاى تجارى 
وفروشگاه ها به ازاى هر شهروند به ميزان جايى كه اشغال مى كند 
جهت رفع نياز ومايحتاج خويش 1/5 متر مربع است.در همين راستا 
شهردارى وشوراى شهر به عنوان متصديان اصلى مديريت شهربه 
برنامه ريزى،نظارت واجراى طرح هاى مربوط به فضاى سبز عمومى 
نياز دارند واين امر بايد به صورتى كامًال فنى وحساب شده در برنامه 
پيش  شهر  توسعه  هاى  برنامه  )يا  واعتبارات  (بودجه  ساالنه  هاى 
بينى شودوشهردارى ها برحسب ماده 99 از قانون شهردارى،موّظف 
را  شهر  پيرامون  هاى  شهر،تفرجگاه  حريم  نقشه  تهيه  با  هستند 
سامان دهى نمايند وبرساخت وسازهاى اين محدوده نظارت كنند.

فضاى سبز انسان ساخت،عبارت از فضايى است كه عمدتاً متشكل 
از گياهان وبرخوردار از عملكرد وباز دهى اكولوژيكى –زيست معين 
بوده ودر خور شرايط زيست محيطى حاكم بر محيط باشد.براساس 
پارك (فضاى سبز)  3 بندرتركمن جمعاً  مطالعات طرح هادى در 

اين  اندوسرانه  داده  پوشش  را  زمين  داردو49430مترمربع  وجود 
كاربرى معادل 1/2مترمربع است.درعين حال كه اين سرانه درقياس 
با سرانه پيشنهادى وزارت مسكن وشهرسازى (12-7مترمربع) بسيار 

بيش  محروميت  وبيانگر  بوده  وناچيز  اندك 
است،مقدار  سبز  فضاى  از  شهر  اين  ازحد 
الله  مواردمانندپارك  برخى  نيزدر  موجود 
كافى  امكانات  استاديوم)داراى  روى  (روبه 
پارك  واقع  در  نيز  ديگر  .دوپارك  باشد  نمى 
داشته  را  سبز  فضاى  حالت  وفقط  نبوده 
به  آنها  واز  رفته  آنها  درون  به  وكمتركسى 
فراغت  اوقات  گذران  براى  مكانى  عنوان 
عبارتند  سبز  فضاهاى  كند.اين  مى  استفاده 
ازميدان كارگر وميدانچه ايستگاه راه آهن.اين 
سئوال برحقى است كه پرسيده شود كودكان 
وجوانان وحتى بزرگساالن اين شهر براى دمى 
كجا  به  خود  فراغت  اوقات  وگذران  آسودن 
بايدبروند؟اين درحالى است كه دو سينماى 
به  اسالمى  انقالب  بعداز  نيز  شهر  موجوددر 
عنوان  نيزبه  ومدتى  آمده  در  تعطيل  حالت 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  گوسفندان  طويله 
است .از نظر فضاهاى ورزشى نيز اين شهر با كمبودهاى شديدى 
روبه رواست.انتظار مى رود فضاى سبز اين شهر حداقل 5/8 برابر 
افزايش يابد تا به حداقل سرانه استاندارد معمول كشور نزديك شود.

پايان دوره ى طرح  تا  برابرافزايش فضاى سبز  درطرح هادى 5/4 
(1388)در نظر گرفته شده وپيشنهاد شده كه پارك وفضاى سبز 
شهر به مساحتى معادل 321000مترمربع راشامل گردديعنى حدود 
يابد.مهمترين  اختصاص  نياز  مورد  سبز  فضاى  به  زمين  27هكتار 
نياز فضاى سبز شهرى احداث يك پارك وسيع شهرى مى باشد.

هم چنين در هريك از محالت شهرى نيز يك پارك محله اى به 
گرفته شده  نظر  در  متر  عملكرد 500  با شعاع  وسعت 2000متر 
باشد.مانند پارك محله  آنها درحال ساخت مى  از  است كه برخى 
اى مجاور عيدگاه كه تا به حال به حالت نيمه كاره به امان خدا رها 
ايجاد،حفظ  به منظور  تقويت فرهنگ عمومى  شده است.از طرفى 
وگسترش فضاى سبز عمومى وكمك مستقيم شهردارى براى كاشت 
افرادوحاشيه  خصوصى  زندگى  محيط  سبزدر  فضاى  وايجاد  نهال 
خيابان ها ار اهميت زيادى برخوردار است وبه گسترش فضاى سبز 
منجر مى شود.با احتساب سرانه 6 متر مربع براى فضاى سبز معادل 
نياز  تا سال 1400ش. مورد  337896مترمربع پارك وفضاى سبز 
خواهد بودوبا توجه به وجود 49430متر مربع از اين فضاها در شهر 
،لزوم ايجاد 288466متر مربع  يا حدود 28 هكتار پارك و فضاى 
سبز احساس مى شود كه بايد به صورت يك پارك تفريحى بزرگ كه 
درحد شهر ومنطقه اطراف آن عمل نمايد ايجاد شودو بخشى از آن 
نيز به صورت فضاى بازى كودكان در محالت درآيد.شهر بندرتركمن 
به فضاى سبز نياز داردنه مجتمع هاى تجارى،در اين شهر به هر 
سوبنگريد جز مغازه ومكان تجارى چيز ديگرى نمى بينيد.به نظر 
مى رسد شهر بندرتركمن به لحاظ مغازه به خودكفايى رسيده باشد.

فضاى سبز هر شهر بخش جاندار،ساخت كالبدى و به مثابه ريه سالم 
هر شهرى است كه درايجاد وحفظ وافزايش آن بايد بكوشيم.

 آقاى شهردار !
         شهربندرتركمن به فضاى سبز احتياج دارد نه مجتمع هاى تجارى   

لطفًا از سرصف شروع كنيد
�  گزينه هاى احتمالى حوزه كالله 

دكتر محمد قلى مارامايى كانديداى احتمالى انتخابات 
مجلس دهم شايعه ى حمايت وى از يك كانديداى خاص را 

تكذيب كرد.
يغمور قلى زاده هم براى انتخابات استارت زد. يغمور قلى 
زاده چهره نام آشناى تركمن هاى شرق استان براى حضور 
در انتخابات آينده مجلس اعالم آمادگى كرده است .وى براى 
اين حضور از جايگاه معاونت مدير كل توسعه و تجارت وزارت 
صنعت و معدن استعفا داده است .يغمور قلى زاده بعد از جدا 
شدن استان گلستان از مازندران به عنوان نخستين تركمن 
بر كرسى معاونت استاندارى گلستان تكيه زد.وى در سالهاى 

گذشته غالبا  درتهران اقامت داشته است. 
مينودشت  منطقه  از  دوجى  حاجيلى  بردى  سبحان 
،گاليكش، كالله و مراوه تپه به عنوان كانديدا در انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى اعالم آمادگى كرده است .  ايشان يكى 
ازكانديداهاى مجلس شوراى اسالمى فعاليت هاى خود را شروع 
كرده است و با تعدادى از بزرگان شهرهاى كالله، مراوه تپه و 
گليداغ ديدارهايى را داشته است سبحان بردى حاجيلى دوجى 
داراى مدرك كارشناسى ارشد مطالعات منطقه اى است و در 
زمينه ى فرهنگى و اجتماعى، مقاالت ارزنده اى را در نشريات 
استانى به چاپ رسانيده است و يكى از آگاهان مسائل سياسى 

و اجتماعى استان به شمار مى رود. 
� گزينه هاى احتمالى حوزه گنبد

سياسى  فعالين  از  و  قال  اق  سابق  فرماندار  ايرى  جبار 
احتمالى  كانديداهاى  وضعيت  مورد  در  تركمن  اجتماعى 
شهرستان تركمن با ابراز ناميدى از كثرت بيش از اندازه از حضور 
كانديداهاى احتمالى در شهرستان تركمن گفت :تمام سعى و 
تالش و كوشش ياشولى ها براى اجماع كانديدا ها تركمن است 
براى اين موضوع هرچه تالش مى كنيم نا اميدتر مى شويم زيرا 
كه هر يك از اين نيروها جهت راهيابى به مجلس امده اند و در 
نهايت منجر به ناكامى همه انان خواهد . وى در ادامه خاطر 
نشان كرد تمركز ما در مورد انتخابات مجلس روى قلب تركمن 
صحرا گنبد كاووس است كه اميد ورايم با همفكرى و تصميم 
ياشولى ها ؛مردم گنبد با انسجام و وحدت بيشترى در انتخابات 

شركت نمايند.
تحليلگران گنبدى از افتتاح دفاتر مردمى از سوى برخى 
داوطلبين انتخابات آينده خبر مى دهند كه در فهرست آن از 
على رهبر,رشيد خرمالى و عبدالحميد شريف نيا نام برده 
مى شود.تحرك كانديداهاى حوزه گنبد در ايام ماه رمضان راكد 

بود و پس ازعيد فطر از سر گرفته شده است.

� گزينه هاى احتمالى 
حوزه بندرتركمن وگميشان

 براســـــاس شنيده ها ايــــده هاى خوبــــى كه  
به  جامعه  مختلف  اقشار  بين  در  آبادى  رجب محمد  
ويژه جوانان و قشر تحصيل كرده مطرح كرده، اين روزها 
آبادى كه  به خود جلب نموده است.  را  بيشترين توجه 

تاكنون جوان ترين كانديد اين دوره بوده توانسته با بحث 
هاى كارشناسى و تكيه برتخصص و سوابق اجرايى خود 

  
جايگاه خوبى در منطقه غرب استان ايجاد كند.  

   سعيد اسكندريان با شركت در مجالس كه به دعوت 
اهالى چند روستاى اطراف بندرتركمن و گميشان ترتيب داده 
شده بود حضور بهم رسانده و عمال با تيم كارشناسى و جوان 

خويش حضور خود را پر رنگ تر كرده است.
هواداران فعال شكيبايى مى گويند روز به روز بر طرفداران 
وى افزوده مى شود و دور از انتظار است كه رقيبشان بتواند 

راى چندانى بگيرد..
عبدالجالل ايرى  رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 

اين هفته در گرگان نشست گذاشت. 
حسين جعفرى چوگان داوطلب مجلس كه اوايل گفته 
مى شد در حال مشورت با نزديكانش مى باشد از چندى 
پيش وارد صحنه شده و ديدارهاى مردمى و سركشى به 

مراسمهاى عمومى را در راس برنامه هايش قرار داده است.

   �  گزينه هاى احتمالى 
                   حوزه گرگان وآق قال

نشست هم انديشى داوطلبين حوزه آق قال كه قراربود پنج 
شنبه شب گذشته در روستاى سن سبلى انجام شود بدليل 
حاضرنشدن برخى كانديداها نصفه و نيمه برگزارشد. در اين 
حال رشيد نافعى و رادمهر درمحل موردنظر حاضرشده و به 

سواالت مطرح شده پاسخ داده اند 
از حوزه آق قال احتماالً دكتر  غنى چوگان نيز در اين دوره 
انتخابات شركت خواهد كرد. دكتر نجم الدين غنى چوگان 
عضو شوراى شهر دوره اول شوراى اسالمى آق قالست. به 
نظربرخى از تحليلگران سياسى منطقه حضور شخصيت هايى 
چون دكتر غنى كه از وزنه هاى اجتماعى آق قال محسوب 
مى شوند شور و نشاط سياسى را در جامعه افزايش داده و 
به مشاركت حداكثرى مردم در پاى صندوقهاى راى كمك 

مى كند.
ترتيب  به  نوشته خود  در  اجتماعى  فعال  ناصرتوسلى 
رشيد نافعى,عبدالغفار رادمهر و سيدمحمد توسلى را جزو 
قدرتمندترين و بهترين گزينه هاى دوره ى پيش رو معرفى 
نموده و درباره ى عبدالناصر ايزدى عنوان كرده كه حضور اوبا 

شايعات و ابهامات بسيارى همراه است.
تركمن ها به دنبال عبدالناصر ايزدى يا فرهاد توماج 
هستند. ايزدى در دوره هشتم مجلس شوراى اسالمى نفر 
دوم شد. ولى با شكايت ناصرى از حضور در مجلس بازماند 
لذا در صورت حضور مجدد، يك رقيب بزرگى براى همه 
كانديداها خواهد بود. ايزدى در چند روز آينده قرار است به 
حوزه انتخابى خود بيايد .. وى هم اكنون به عنوان پزشك در 
بيمارستاني در كشور كويت در حال فعاليت است.فرهاد توماج 
كانديداى هم كانديداى شناخته شده اى است و اگر تركمن 

ها بخواهند مى توانند او را به صدر جدول كانديداها بياورند.

پرده اول: لطفًا از سر صف شروع كنيد، بيخود 
به دنبال استكبار جهانى نگرديد! 

اگر در جمعى خانوادگى يا جلسه مهمانى، كودكى 
انجام  ناپسندى  حركت  و  برسد  راه  از  خردسال 
از  يكى  به  يا  بياورد  زبان  بر  يا سخن زشتى  دهد 
حاضران بى احترامى كند،پدر و مادِر آن كودك از 
همه بيشتر خجالت مى كشند …اين اصلى بسيار 
قاعده همين است.  ساده و طبيعى و عقلى است. 
و  عيب  و  كژى  و  ناراستى  و  مشكل  هر  هرجايى، 
سرچشمه  از  آب  مى شود  معلوم  باشد،  نقصى 
گل آلود شده و درخت از ريشه آفت گرفته است....

روزها  و  ساعت ها  را  رجوع  ارباب  اداره اى،  در  اگر 
و  مى برند  بين  از  را  و حق كسى  مى كنند  معطل 
براى انجام ساده ترين كار، رشوه مى گيرند و مزاحم 
تازه مشغول  كار مردم هستند و ساعت ده صبح، 
صبحانه خوردن مى شوند و ساعت يازده هم براى 
اين  رئيس  مى شود  معلوم  مى روند،  خوردن  ناهار 
باشد. اين گونه  و  دوروبرها  همين  بايد  هم  اداره 

وزير  احوال  بايد  باشد،  چنين  وزارتخانه اى  اگردر 
بايد  باشند،  مردم چنين  در شهرى،  پرسيد.اگر  را 
درمركزى  رسيد.اگر  استاندارش  و  جمعه  امام  به 
زيارت  را  بايد مدير آن مركز  بود،  فرهنگى چنين 
كرد. اگر در شعبه دادگاهى، حق كسى پايمال شد 
همه  به  و  نگرفت  را  كسى  گوش  شعبه  رئيس  و 
هم  او  مافوق  مسئول  مى شود  معلوم  زد،  لبخند 
است.  نگرفته  را  او  و گوش  زده  لبخند  او  به  فقط 
قبل از اينكه سراغ تخم مرغ دزدها برويم، بايد سراغ 
شتردزدها را بگيريم. بايد از اول صف شروع كرد. 
فقط آن جوان 24 ساله روستايى قاچاق نمى بَرد و 
اگر  نيست.  مجرم  تهرانى  معتاد  پيرمرد  اين  فقط 
سرچشمه را صاف كنيم، آب از ته جوى، گل آلود 
نمى شود.هركس در هرجايى، به باالى سر خود و 
بنز سوار  وزيرى  نگاه مى كند.  بزرگترهاى خود  به 
شود، معاونانش پيكان سوار نمى شوند.اگر بزرگترها 

پيكان سوار شوند، آن وقت مى توان از كوچك ترها 
توقع داشت. هميشه بايد از سرصف شروع كنيم…
پرده دوم: «خدا» در جلسه تشريف دارند!   

ايشان در جلسه هستند و نمى توانند صحبت كنند. 
ايشان االن فرصت ندارند. مسافرت هستند. بايد از 
امكان صحبت نيست و  قبل هماهنگ كنيم. فعًال 
كه  هستند  پاسخ هايى  و جمالت  عبارات  اين   .  ...
گاهى خيلى معمولى هم به نظر مى آيند. كسى كه 
مسئوليتى دارد و بار رياستى را بر دوش مى كشد، 
آقاتر و برتر است و خيلى مهم! اين فرهنگ غربى و 
ماديست كه چنين فضايى را مى سازد. كسانى كه 
مسئوليت دارند و پست و مقامى را به دست آوردند 
و  بنشينند  عاج  برج  در  بايد  شده اند،ديگر  مهم  و 
كه  فضايى  در  نرسد.اما  آن ها  به  هم  كسى  دست 
فرهنگ الهى و اسالمى مى سازد، مسئوليت و مقام 
چيزى نيست كه كسى بخواهد براى رسيدن به آن 
تالش كند و خودش را به در و ديوار بزند و پوستر 
ببيند  را  آن  و  اين  َدم  و  بدهد  شام  و  كند  چاپ 
بكند. آنچنانى  خرج هاى  و  بدهد  وعيد  و  وعده  و 

است  وظيفه  دينى،  فرهنگ  در  مقام  و  مسئوليت 
كه اگر پيش بيايد و به گردن انسان بيفتد انسان 
به نيت خدمت  بداند و  را تكليفى شرعى  بايد آن 
كردن به مردم و به اعتقاد و باور نوكرى كردن براى 
دستورهاى  ميان  بپذيرد.در  مومنان  و  مسلمانان 
اخالقى اسالم و احاديث اجتماعى و آداب معاشرت 
دينى، آن قدر به خدمت كردن و برطرف كردن نياز 
برادران دينى سفارش شده است كه شايد درباره 
آداب و تكاليف فردى، اين قدر تاكيد نشده باشد و 
عبارات و الفاظى در اين موضوع به كار رفته است 
كه شايد درباره عبادات و طاعات شخصى استفاده 
خدا  بندگان  برترين  ديدگاه،  اين  باشد.در  نشده 
كسى است كه در پى انجام كارهاى برادران دينى 
خود باشد و راه برطرف شدن مشكالت شخصى اش، 
ديگران  مشكالت  كردن  برطرف  براى  او  كوشش 

از حج  نياز ديگران  است.برطرف كردن  بيان شده 
برتر و ارزشمندتر شمرده شده است 

پرده سوم: سوراخ دعاى آقايان مسئوالن!
بيشتر ما به طور طبيعى و ناخودآگاه، وقتى با كسى 
مسئله اى  براى  جايى  به  يا  باشيم  داشته  كارى 
ادارى مراجعه كنيم، مى دانيم كه بايد به اصطالح، 
تا  كنيم  را چاق  دماغش  و  بدهيم  حالى  به طرف 
تزريق  براى  اگر  بگذرد!  و خوشى  خير  به  كارمان 
بايد صدا بزنيم: آقاى  آمپول به تزريقاتى رفته ايم، 
دكتر! اگر نمره پايان ترمى را بخواهيم از استادى 
بخواهيم  اگر  پرفسور!  بگوييم: جناب  بايد  بگيريم، 
بنويسيم:  بايد  بدهيم،  نامه  امام جماعت محل،  به 

حضرت آيت اهللا...!
با  كه  مى دانيم  ما  عموم  عادى،  طور  به  خالصه 
طرف  كردن،  ستايش  و  تملق  و  تمجيد  و  تعريف 
مقابل را در موضع ضعف قرار مى دهيم. اين است 
محيط هاى  و  كارى  فضاهاى  در  خصوص  به  كه 
ادارى، اين تملق و چاپلوسى فساد ايجاد مى كند و 
تكبر و خودآرايى مى آورد.در نتيجه قانون و ضابطه 
فضايى،  چنين  مى دهد.در  رابطه  به  را  خود  جاى 
و  شرعى  تكليف  و  وظيفه  از  گفتن  سخن  ديگر 
به كار مردم و مساوى بودن همگان در  رسيدگى 
برابر ضوابط و سالمت نفس و صداقت و كار و تالش 
به  ما  از  است..بسيارى  مزاح  و  شوخى   ... و  مردم 
اين  از  يكى  برابر  در  راحل(ره)  امام  كه  داريم  ياد 
اشخاص چاپلوس كه در حضور ايشان زبان به تملق 
آن شخص  دادند.  نشان  واكنشى  بود، چه  گشوده 
براى  طوالنى  مدحى  هم  طاغوت  زمان  در  كه 
بود،  رسيده  خويش  مراد  به  و  سروده  ملعون  شاه 
در زمان انقالب، شايد با همان باطن در حسينيه 
جماران و در پيشگاه امام به اين گونه سخن گفتن 
را  او  امام  شديد  و  تند  واكنش  كه  كرد  باز  زبان 
با  فراگير شد كه  اين فرهنگ  شرمنده ساخت!اگر 
چاپلوسان قاطعانه رفتار شود، ديگر بخش عمده اى 

از مفاسد ادارى و اجتماعى اصالح مى شود .
متر  چند  و  ثمره  كيلو  چند  چهارم:  پرده 

دستاورد؟!
قاعده و حكم عقل و عرف اين است كه براساس اين 
انگيزه ها و آرمان ها، وضعيت موجود را بررسى كنيم 
و به عملكرد خودمان نمره بدهيم و دستاوردهاى 
رابطه  جاى  به  ضابطه  چقدر  برشماريم.  را  انقالب 
و  دانشمندان  و  عالمان  چقدر  است؟  شده  حاكم 
بى سواد  پولدارهاى  از  دانشگاه  و  حوزه  استادان 
و  شرع  نورانى  احكام  چقدر  هستند؟  محترم تر 
قوانين قرآن عمل مى شود؟ چقدر تبعيض و ظلم 
آحاد  از  نفر  چند  ديد  بايد  است؟  شده  ريشه كن 
كشيده  الهى  و  معنوى  ارزش هاى  سوى  به  مردم 
مى توان  اين گونه  را  انقالب  دستاوردهاى  شده اند؟ 
بررسى كرد؛ نه با متراژ جاده ها و ميزان توليد خربزه 
تعداد  افزايش  كه  نيست  هندوانه!آيا خجالت آور  و 
به  انقالب  ثمره  عنوان  به  را  مدارس  دانش آموزان 
شمار آوريم؟ اينكه بچه هاى مملكت بيشتر شده اند 
و مادران بيشتر زاييده اند، افتخار جمهورى اسالمى 
است؟ خداوكيلى اين ظلم به انقالب و امام نيست؟ 
اين تحقير و كوچك كردن اهداف آسمانى و واالى 
نيست  شرم آور  نيست؟آيا  الهى  و  خونين  قيام  آن 
تلفن   خطوط  تعداد  و  جاده ها  آسفالت   متراژ  كه 
واگذار شده و معادن فعال كشور را به عنوان نتيجه 
بيست و پنج سال حيات طيبه جمهورى اسالمى 
ذكر كنيم؟….اگر حدود و قوانين الهى براى همه 
به صورت يكسان جارى شد و فرقى ميان روستايى 
غريب و بى پناه و فقير با اخوى رئيس و... نبود، اگر 
مبنا و ميزان در همه امور، احكام الهى قرآن بود، نه 
فقط آياتى كه سازمان ها و ادارات به تناسب موضوع 
كار خود، باالى تابلوهايشان مى نويسند، ديگر بقيه 

چيزها خود به خود درست مى شد.
 حجت االسالم محمدرضا زائرى
 ازكتاب«خبرنگار بدون مرز» 

دويستمين  در  گرگان  شهر  شوراى  رئيس 
جلسه رسمى و علنى ضمن گرامى داشت ياد و 
خاطره شهدا، تشييع 13 شهيد غواص را در شهر 

تلنگرى براى بيدار باش مسئوالن عنوان كرد.

شهر  شوراى  رسانى  اطالع  مركز  گزارش  به 
جلسه  اين  در  ربيعى  حسين  مهندس  گرگان، 
صادق  جعفر  امام  شهادت  داشت  گرامى  ضمن 
سالروز  در  غواص  شهداى  تشييع  گفت:  (ع)، 
شهادت اين امام همام كه مظلومانه با دست هاى 

بسته به شهادت رسيدند، انجام مى شود.

ما  آرامش  و  امنيت  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مرهون جانفشانى هاى شهدا است افزود: چگونه 
مى توانيم در مقابل اين همه فداكارى هاى شهدا 
اينكه امانت دار خوبى براى  تعظيم كنيم به جز 

آنها باشيم.

همچنين  گرگان  شهر  شوراى  عضو  اين 
ضمن تبريك و گرامى داشت روز خبرنگار ادامه 

زمان مى شناسند،نه مكان و  نه  داد: خبرنگاران 
مردم  هاى  خواسته  و  منافع  براى  و  تعطيلى  نه 

همواره بدر تكاپو هستند.

پر  قشر  اين  زحمات  از  قدردانى  با  ربيعى 
و  معرفى  مردم  صداى  را  خبرنگاران  تالش، 
و  امنيت  و  نظم  ايجاد  را  آنها  رسالت  مهمترين 
آرامش در جامعه با اطالع رسانى صادقانه عنوان 

كرد.

اينكه خبرنگاران قشر پرتالش و  بيان  با  وى 
گمنام و امانتداران واقعى جامعه و منعكس كننده 
در  و  هستند  مسووالن  گوش  به  مردم  صداى 
آرامش  و  امنيت  و  نظم  و  همگرايى  اميد،  ايجاد 
در جامعه، نقش بسزايى دارند، خاطر نشان كرد: 
از  دسته  آن  تالش  مرهون  را  جامعه  سازندگى 
خبرنگارانى دانست كه صادقانه و شبانه روزى در 

جهت اعتالى فرهنگى كشور قدم بر مى دارند.

  رئيس شوراى شهر گرگان: 
تشييع شهداء تلنگرى براى

 بيدار باش ما است

آرميده  اله  نعمت   �
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            آرزوهاى شيرين

� اوراز قوانجالى    
� مترجم : حاج قاقاباى ارزانى

،عمومى  خوابگاه  ساختمان  مقابل  از  كه  هنگامى 
هنرستان موسيقى عبور ميكردم آواز شيرين انواع آالت 
موسيقى به گوش مى رسيد.اما  آواز شيرين پيانوئى كه 
از طبقه دوم ساختمان نواخته مى شدذهن مرا همانند 
اهن ربا به طرف خودش مى كشيد.به يكباره توقف كرده 
با ولع خاصى آن آهنگ را گوش كردم .با تحسين نوازنده 
قرار   . دادم  ادامه  راه خود  به  بود  ناشناس  برايم  كه  اى 
بود در هنرستان موسيقى برنامه كنسرتى اجرا شود ومن 
رسيدم  كه  .وقتى  كردم  مى  روزشمارى  ان  ديدن  براى 
كنسرت آغاز شده بود.سالن لبريز از جمعيت بود.با اين 
حال سكوت برسالن حكمفرما بود. وتنها آواى لذت بخش 
پيانوبود كه شنيده مى شد. ديدم همان آشناى قديمى ام 
با پيراهن زرين كه زير نور مى درخشيدمشغول نواختن 
كه  اين  بدون  را  او  من  »بود.  شيرين  «آرزوهاى  آهنگ 
شناختم.چه  نواخت  مى  كه  آهنگى  از  بپرسم  كسى  از 
همگى  كه  اين  مثل  سالن  داخل  جمعيت  نواختنى! 
حركتى  كه  اين  ،بدون  باشند  شده  جادو  آهنگ  آن  با 
آنجا  بار  اولين  راى  را  دادند.او  مى  گوش  دقت  با  كنند 
،با  زير نظر گرفتم .دخترى با صورت و چشمان خندان 
پرندگان  بال  همانند  انگشتان ظريفش  بود.  متوسط  قد 
روى دكمه  آرام  بودند  پرواز  در  دريا  برفراز  كه  سفيدى 
كف  وصداى  رفتند.سر  مى  پايين  و  باال  صدفى  هاى 
طاليى  ماهى  يك  شد.دخترمانند  شروع  جمعيت  زدن 
به نشانه تشكر وسپاس مقابل جمعيت سر فرودآورد.مى 
دوباره  صداى   با  توأم  هاى  زدن  كف  اما  برود  خواست 
با  كندبرگردد.آشنايى  مجبورمى  اورا  تماشاچيان  دوباره 
دختر را براى خودم شانس بزرگى حساب مى كردم.كار 
شود. مى  رديف  خود  به  خود  شود  درست  بخواهد  كه 

شبى كه يكى از هنرجويان هنرستان موسيقى كه با هم 
با  برپاكرد ودرآن مراسم  تولدى  بوديم جشن  همشهرى 
رو سر  نوازنده وخنده  به همان دختر  آشنا شدم.  گوهر 
صحبت را باز كرديم وخيلى زود آشنا وخودمانى شديم.

هر وقت كه به خوابگاه آنها مى رفتم گوهر آهنگى را كه 
برايم مى  «آرزوهاى شيرين»كراراً  داشتم  خيلى دوست 
نواخت .سازى كه با شنيدنش احساسمى كردم دوتا بال 
درمى آورم.بارها تكرار آن را مى شنيدم وهرگز سيرنمى 
شدم .اين گونه شد كه آرزوهاى شيرينم در باره گوهراغاز 

به غنچه كردن كرد.اما كسانى بودند كه عالوه بر اين كه 
باگل شدن اين غنچه ها مخالف بودندبلكه حاضر بودندكه 
او را نمى  بزنند.اسم حقيقى  تيشه به ريشه چنين گلى 
گفتند.تنها  مى  او«مورتلوجا»(سبيلو)   به  وهمه  دانم 
چيزيكه او مى كرداين بود كه لباس عجيب وغريب مى 
پوشيدوبا موهاى بلندش به سبيل باريكش تيمار مى داد.

روبه روى كاخ علمادرسايه درختان خنك خودم را براى 
امتحانات آماده مى كردم.همان لحظه اين سبيلو پيدايش 
خودرا  وروغنى  براق  موى  انگشتردارش  انگشتان  شد.با 
دارى؟گفتم  گوليا(گوهر)رابطه  با  زد.گفت:تو  مى  باال 
وهوسى.عجب  گذرا  و  موقت  نه  است  دائمى  رابطه  اين 
دخترى را براى دوستى انتخاب كردى !گفتم  مى دانى 
گفت  خودت.   براى  نگهدار  زياده  عقلت  اينقدر  ؟  چيه 
دخترهاى  اين  نشوى.  پشيمان  بعد  بكن  فكراتو  :خوب 
فــكر  شـناسيم.  مى  و  بينيم  مى  مرتب  ما،  را  شهرى 
دور  را  چشمت  كه  همين  اما  ميرند  مى  برات  مى كنى 
ديدند بالفاصله با يكى ديگر آشنا مى شوند. مى خواهى 
از آنهاست؟ ازعصبانيت كل بدنم  بگويى گوهر هم يكى 
بدهم». نشانت  بريم  بيا  كنى  نمى  باور  افتاد.«  لرزه  به 

تماشاخانه ى  وبه  برد  دنبال خود كشيده  به  مرا  سبيلو 
تئاتر بهار رسيديم.رفتيم رديف آخر نشستيم .چشمم را 
به درب دوخته بودم.همان لحظه گوهر همراه يك جوان 
وارد سالن شد.آنها دريكى از رديف هاى وسط نشستند.

يا  بينم  مى  خواب  كردم.دارم  نمى  اعتماد  چشمانم  به 
بيدارم ؟ ببين چقدر نزديك نشستند.با خود زمزمه مى 
كردم اى بى حيا ! مشت هايم را گره كرده ويكباره ازجايم 
وكشيدوگفت:بنشين  گرفت  را  دامنم  برخاستم.سبيلو 
ديگر.راست  نشديكى  باشد.اين  سالم  زوده.جانت  هنوز 
گل  دارد.اين  بويى  براى خودش  گلى  هر  اما  گويى  مى 
نمانده.»باناراحتى  برايش  ديگربويى  بوكردندكه  رااينقدر 
رسيدم  كه  اتاقم  كردم.به  ترك  تئاتررا  سالن  وعصبانيت 
تخت  روى  را  خودم  دربياورم  را  لباسم  كه  اين  بدون 
...نمى دانم چه مدت  به دنبالم آمد.  انداختم.بعد سبيلو 
نشستيم.مثل كودكى كه تازه راه رفتن را يادگرفته باشد 
افتان وخيزان بيرون رفتم وداشت آفتاب غروب مى كرد.
باشم. گوهر  پيش  بايد  اكنون  هم  من  قبلى  قرار  طبق 

آنها هنرستان راتمام كرده وديپلم گرفتندو امشب براى 
خداحافظى مراسمى داشتند.ديگر آن برنامه را فراموش 
به  دارد  وخوشحال  برلب  تبسمى  با  گوهر  كردم.ديدم 
طرفم مى آيد.سبيلو خودش را به بى خبرى زده وگفت 
بهانه  اين  شوم»وبا  رو  روبه  او  با  ندارم  دوست  كه  من 

رفت داخل اتاق.گوهر گفت چرا ديركردى نيامدى؟برويم 
كردم.گفتم  نگاهش  چپ  هستند.چپ  شما  منتظر  همه 
ديگر  يكى  بله  داد  آنجاست؟جواب  ديگرهم  يكى  حتماً 
هم هست.اتفاقاً امروز مى خواهم شما را با هم آشنا كنم.

گفت بيا بريم.با عصبانيت گفتم دستت را بكش كثافت! 
از امروز راه من و شما از هم جدا مى شود.مى خواست 
بگيرد محكم روى صورتش زدم وشدت ضربه  را  دستم 
طورى بودكه روى صورت سفيدش اثر پنج انگشت نمايان 
بود.گفتم اين هم آخرين نقطه ى صحبت ميان ما باشد.

راستى هم راهمان از فردا از هم جدا شد.او با قطار روانه 
عازم  وظيفه  نظام  انجام  جهت  نيز  ومن  شد  خود  شهر 
مركز آموزش شدم.يك روز به من مأموريت دادند به شهر 
كراسنودسكى بروم.هنگام غروب دركنار دريا مشغول قدم 
زدن بودم.تماشاى خزر زيبا،ماه و آسمانش.احساس مى 
اين همه  تماشاى  كنى كل شهر در حال حركت است. 
زيبايى هاو كشتى هاى بزرگى كه به طرف باكو مى رفت 
چقدر لذت بخش است!با خودم صحبت مى كردم ومى 
گفتم كاش اين همه زيبايى را نه تنها خودم بلكه همراه 
از  دريا  كرانه  از  دورتر  فاصله  كردم.از  مى  تماشا  گوهر 
داخل يكى از خانه ها صداى ضعيفى از پيانو شنيدم.دقت 
كردم.صدا قطع شد.شايد هم من اين طور احساس مى 
كنم.نه درست است از داخل همان خانه صدا مى آيد.گام 
هايم را تند تر كردم .درست خود همان آشنا است .درب 
اش  توجه  تمام  كه  اماگوهر  است  باز  روشن  اتاق  بزرگ 
به بدنه براق پيانو بود متوجه من كه دم درايستاده بودم 
نشد.اگر خودم را زودتر آشكار نمى كردم قلبم با تپشى 
كه داشت از سينه ام خارج مى شد.اما او با تمام وجود 
كردن  بود.برقطع  جادويى  هاى  آهنگ  نواختن  حال  در 
آهنگ هم دلم راضى نمى شد.زلف هاى مشكى او همانند 
انگشتان هنرمندش مثل سابق تكان مى  دوتامار همراه 
خورد.دست وپاى دخترهمانند مرغى بودكه دردريا شنا 
مى كرد. فكر كردم كه تازه وجوان تر ازسابق شده است.

بعد از اين كه كاسه صبرم پر شد صدا كردم گوهر! او يكه 
كنيد  مى  اشتباه  شما  برگشت.گفت  من  طرف  خورد.به 
من گوهر نيستم.من يك جورى دست پاچه شده وگفتم 
كردم  برگردم.فكرمى  خواستم  خواهم.مى  مى  معذرت 
اوهنوز از من كينه دارد وخودش را به ناشناسى مى زند.

كه  شد  باعث  صدا  داشتيد؟اين  كار  گوهر  با  گفت:شما 
توقف كنم .جواب دادم: بلى شما او را مى شناسيد؟تعارف 
در  شوهرش  با  «گوهر  بنشينم  و  شوم  اتاق  وارد  كرد 
 ) خواهركوچكش  كند.من  مى  جديدزندگى  شهرك 

كومش)هستم.»با تعجب پرسيدم با شوهرش؟« مثل اين 
كه حالتان خوب نيست » و با عجله رفت و يك ليوان آب 
نوشيدن چندجرعه آب خنك حالم كمى  آورد.با  خنگ 
بهتر شد وتوانستم خودم را كنترل كنم. قاب عكسى روى 
ديوار آويزان بودواين عكس همان جوانى بود كه درسالن 
تئاتربا گوهر ديده بودم.پرسيدم اين شوهر گوهره ؟ گفت: 
نه اين كه برادر بزرگمان است.در همان لحظه قلبم تند 
وتند تر مى تپيدوبرخودم لعنت مى فرستادم كه چه كار 
احمقانه اى انجام دادم.مى خواستم برادر وخواهر را از هم 
جدا كنم. سادگى ويك دلى نقره همانند گوهر بود.در يك 
لحظه كوتاه مثل اين كه سال ها با هم آشنا باشيم سر 
نواخت و شكل وشمايل  باز كرديم.او سازمى  را  صحبت 
او  كه  كردى  مى  واحساس  بود  بزرگش  مانندخواهر  او 
فقط براى نوازندگى آفريده شده است.غرق آهنگ هاى 
شيرين نقره بودم كه متوجه شدم اين همه نقل و يك 
قورى چايى خورده ام.گفت:مانند دانش آموزى كه براى 
اولين بارحرف « آ»را از معلم مى آموزدمن هم نخستين 
نوازم.اودر عشق  دادبراى شمامى  يادم  آهنگى كه گوهر 
اوهم  براى  اين ساز  آباد يك دوست بسيار عزيز داشته. 
آهنگ«آرزوهاى  نواختن  به  آغازكرد  بودو  بسيار شيرين 
چنين  نتوانم  خاستم.چطور  پا  به  شيرين».ناخودآگاه 
عكس العملى نشان ندهم.اين آهنگ يكى از شيرين ترين 
هاى  لحظه  واين  بود  دانشجويى  زمان  در  عمرم  دقايق 
بود. شيرينم  آرزوهاى  همان  زندگى  برگشت  قابل  غير 

اين آهنگ را بارها خواهش كردم كه تكرار كند ومهارت 
وخروش  او جوش  قلب  در  نداشت.البته  حرف  هم  نقره 
گوهر  از  زد.شايد  مى  موج  دريا  امواج  چون  هم  جوانى 
نوازنده  هيچ  مهارت  من  براى  اما  نواخت.  مى  بهتر  هم 
وشيرينى هيچ آهنگى مانند نوازندگى گوهر  وآهنگ او 
نمى شد.وقتى كه با نقره خدا حافظى كردم او گفت: باز 
هم بياييد. فكر خودم اين بودكه ديگر هيچ وقت به اين 
جا بر نمى گردم ولى به خاطر دل نقره سرم را با بى ميلى 
مى  زيادى  اتفاقات  دنيا  دادم.در  تكان  مثبت  عالمت  به 
افتد از كجا معلوم با وجود من كانون گرم يك خانواده به 
هم نريزد؟فردا من راهى شدم .هواپيما يى كه در آسمان 
كنار  در  كه  را  زيبايى  شهر  آن  گرد  پنجره  از  بود  شهر 
درياى آبى از ما دور مى شود. بدين ترتيب از«آرزوهاى 
شيرينى» كه در ته قلبم ريشه زده  ودر تمام بدنم دويده 
بود بدون اين كه به حقيقت تبديل شود يواش يواش دور 

مى شدم .خدا حافظ  آرزوهاى شيرين .      

افقى: 
1ـ آخرين پيامبر خدا ـ دومين خليفه مسلمين ـ اولين خليفه مسلمين 

2ـ  بدونـ  هنر هفتمـ  منطقه بين آزادشهر وشاهرودـ  چهار دندان نيش،جمع 
ناب 3ـ مهندس ساختمان  ـ درمانگاه ـ گياهى است با گل بنفش ـ تاجرى كه 
در تجارت زيان ديده ونتواند وام هايش را بپردازد. 4 ـ كسى كه اهل نينوا باشد 
–  اثرى از محمدبن منّور در شرح حال شيخ ابوسعيد ابوالخير   5 ـ مكر و حيله 
پنهانى ـ مادر ورزش ها ـ دست تركمن  6 ـ متر شكسته ودرهم ـ نوعى لباس ـ 
شهر نيروگاهى در مازندران ـ حرف ربط ،گاهى به معنى همراهى نيز مى آيد ـ 
جنس نامرغوب  7 ـ گرگان عرب ـ نجيب بودن ـ ديروز ـ دلير ـ خداى گمراهان  
8 ـ  فورى ـ محمد زكرياى رازى اهل ان شهر بود  9 ـ گورستان ـ تفاله عسل 
ـ گياهى با الياف معروف ـ پافشارى وسمج شدن ـ پدربزرگ ـ در اصل گشادگى 
ميان دوكوه است و گاهى به معنى سرزمين هم به كار مى رود    10 ـ جمع وهم 
ـ نزد ايرانيان است وبس ـ فرشته مرگ ـ قاضى ـ كسى كه مى ترسد  11 ـ يكى 

از چهار عمل اصلى ـ خوخواهى وخودنمايى ـ فايده دادن و فايده رساندن ، به 
معنى خودبينى هم  به كار مى رود ـ داراى رشك وحسد  12ـ روحانى برجسته 
تركمن وبنيانگذار حوزه علميه قره بالغ كه در ماه رمضان امسال  دارفانى را وداع 

گفت  ـ خليفه سوم مسلمين ـ امام هشتم (ع)

عمودى:
 1 ـ قديمى ترين ناشر تركمن صحرا كه در چاپ و نشر آثار ادبى نقش به 
سزايى داشته است  2 ـ بوران ناقص 3 ـ پيشوا وامام 4 ـ ادات تشبيه ومخفف 
آسا  5ـ  از ان طرف به معنى دانش وكالم موافق حق  6ـ  سنگين نيستـ  شهرى 
در استان كرمان با ارگ معروف 7 ـ ماده اى كه در اغلب خوراكى ها و ميوه ها 
وجود دارد  ـ جنگ ورزم  9 ـ اثرى از نظامى گنجوى  10 ـ اثر ديگرى از نظامى 
گنجوى با دو شخصيت معروف  11 ـ رهبر كمونيسم ـ نوعى ابزار كه به وسيلة 
آن مى توان دستگاهى را در فاصلة زمانى معينى روشن يا خاموش كرد،سوئيچ 

ساعتى 12 ـ هماهنگ وهم آواز  13 ـ جمع ايالت ـ هرچيز خميده را گويند ـ 
14 ـ چه وقت و يا چه كس ـ سخن گفتن و بيان كردن  15 ـ قسمتى از مغز 
ـ شناسه ـ شخم  زن ،زارع   16 ـ نژاد  مردم شوروى ـ  نوعى خط كش ـ ندا 
دهنده  17 ـ  ضد غريب وبيگانه ـ كوبيده شده  18 ـ ليسبون آشفته ـ زهر 19 
ـ وسيله تنظيم موتور بين سوپاپ واسبك  ـ ارث گذارنده  20 ـ دودمان ،خاندان  
ـ بى حركت ـ آتش من  ،از آن طرف مشتاق ناقص 21 ـ شهرى دراستان كرمان 
ـ از ويتامين ها 22 ـ وقار به هم ريخته ـ خشكى ـ ديندارى  23 ـ سفت نيست 
ـ نوعى غذا ـ اشاره به دور  24 ـ از آن طرف هنوز تكاب نشده ـ  هواى اطراف 
زمين  25 ـ اين سو نيست ـ زشت وناپسند ـ نمايشنامه غم انگيز وخنده دار  26 
ـ خانه غم   27 ـ بيهوده وبى اساس ـ عالم قدرت  وعظمت الهى  28 ـ تكرار 
حرف دوم فارسى ـ نيك بخت وبختيار  29 ـ دست بى پايان 30 ـ جسمى كه 

داراى خاصيت تشعشعات اتمى باشد

                                                                         طراح: صالح راوود

عكس بسكتبال 1345:تيم بندرتركمن با زنجان 
قهرمان آذربايجان شرقى 7 /11/ 1345 

نتيجه 28 بر 27 به نفع كلنى زنجان
 

بازيكنان بندرشاه: 
نشسته از چپ: سيروس گل محمدى ـ محمد 
ـ  ـ كيوان سازمند  اميرى ـ محمدصادق حسينى 

.............. كاكا چايچى ـ زاوودى 
ايستاده  ها تيم زنجان: 

ـ    ............ عاشورفرزادـ   : مقامات  ايستاده 
رئيس   ) زاده  قاسم  ـ   ورزش)  (دبير  نژادحسينى 
فرهنگ بندرشاه درسال1345) ـ آيت اهللا بحرعلوم 
امام  مسجد جامع ـ ...................ـ حاجى نياز بردى 

قارلى راننده  

�بررسى نام چند روستاى تركمن صحرا  
اسامى روستا به صورت كلى به دو شكل دستخوش تغيير شده است: اول اينكه در 
برخى موارد تبديل به واژه ديگرى شده مثل بصير آباد و...در برخى موارد چون واژه 
تركمنى مى باشد با لهجه و قرائت فارسى نوشته شده و به نظر بنده تعمدى در كار 
نبوده چرا كه اين اشتباه را خود تركمن ها هم دچارش شده اند .براى مثال در خروجى 
آق قال به سمت گنبد روستاى طعنه (تانا)كه با نوشتارش هم جاى بحث داريم. بعد 
از اين روستا به دو روستا ديگر مى رسيم: اولى سيغير ييلغاى كه اين روستا با اينكه 
درست نوشته شده و به معنى گاو است ولى در قرائت ساققر يلقى مى خوانيم .در 
حاليكه در مجاورت آن روستاى گأميشلى ييلغاى داريم و قبل آن تانا وجود دارد.

آيا مى توان با ناديده گرفتن اين دو روستا در دو طرفش به يك باره تفسيرى ديگر و 
متفاوت داشته باشيم .به نظر بنده قطعا خير آيا كلمه سيغير يلغاىصحيح تر بنظر 
نمى رسد؟در كنارگأميشلى ييلغاى. ما نبايد اين كلمه را توهين آميز قلمداد كنيم .اين 
اسامى بنام محل چراگاه نامگذارى شده است.. .دقت كنيم به تاريخچه اين منطقه 
روزگارى آنجا محل چراى احشام اهالى بوده و بر اساس احشام و يا منزلتى كه احشام 
در بقاى زندگى ساكنين داشته و مورد احترام بودنشان نامگذارى شده است. ممكن 
است بعدها افراد درآن محل كه چراگاه خودشان بوده سكنى گزيده باشند.البته اين 
نظر شخصى بنده مى باشد و اگر فردى نظر و تفسير ديگرى دارد مى تواند در قسمت 
نظرات درج كند.اما در مورد روستا ملك على تپه كه در اصل نام آن ملكه لى دفه 
مى باشد و آن هم بدليل وجود آثار بدست آمده از دل خاك آنجاست. ظروف سفالى 
كه نقش ملكه بر روى آنها حك شده موجب نامگذارى آن تپه باستانى بنام ملكه لى 
تپه شده است.حال روستاى آجى قاوشان كه در واقع محل تالقى يك رودخانه به 
گرگان رود است و چون آب اتصالى تلخ بوده و در زبان تركمنى آجى =تلخ مى باشد 
و كلمه دوم از فعل قاوشماق = متصل شدن و طالقى شدن، گرفته شده نه از كلمه 
«حاجى قاوشان» هرچند در اصل واژه اشتراكاتى در بنيادش ديده مى شود ولى در 
طول زمان معانى متفاوتى پيدا كرده است پس نام صحيح اين روستا را بنويسيم؛ 
آجى قاوشن. نكته بسيار جالب كه اطالعات كمى در اين خصوص وجود دارد در پى 
تعمق و كنجكاوى بنده به دست آمده اينست: شهر سيمين شهر كه از سه روستا 
اومچالى و سومى روستاى  كوتوك  دومى روستاى  اولى روستاى  تشكيل شده 
قارغى. كوتوك يعنى ريشه، اومچالى يعنى پياز و مغز نى، قارغى يعنى نى .اين سه 
روستا اجزاى يك نى بوده كه باتوجه به ترتيب قرارگيرى آن سه روستا چيزى جز 

كوتوكاين تداعى نمى شود. ريشه - غده- تنه محمود 
                                                

�  نامه هاى شاملو 
احمد شاملو شاعر نام آشناى  معاصر در ادبيات فارسى است .همه شاملو را به 
خاطر اشعارناب و نيز مجموعه كتاب  هاى« كوچه » اش مى شناسند.اما از شاملو 
نامه هايى زيبا و هنرى  به دوستان  وبه همسر و فرزندش باقى مانده است كه برخى 

منتشر شده و برخى از نامه ها در شرف انتشار است . 

«ع. پاشايى» مجموعه اى از نامه هاى شاملو به خودش را تحت عنوان «تهران.  1ـ 
خيابان آشيخ هادى» از سوى نشر چشمه منتشر كرد كه به سرعت تجديد چاپ 

شد.

به  احمِد شاملو  نامه   بيست  ـ كتاب «مثِل خون در رگ هاى من»شامِل    2
همسرش آيدا سركيسيان است كه در سال هاى40 و 50 خطاب به او نوشته است. 
آيدا سركيسيان همسر احمد شاملو بعد از پانزده سالى كه از مرِگ اين شاعر جريان ساز 
مى گذرد، اجازه  انتشار اين نامه ها را داده است. اين مجموعه 172 صفحه است و به 
زودى از سوى نشر چشمه منتشر مى شود.رابطه  عاطفى و عاشقانه  احمد شاملو و 
آيدا سركيسيان يكى از مهم ترين وجوهِ زندگى اين شاعر است كه باعِث تحول در 
زندگى شاملو شد؛  به طورى كه در بسيارى از مشهورترين اشعارش رد پاى حضوِر 
آيدا كامال محسوس است. به همين دليل مى توان اين رابطه را يكى ازتاثيرگذارترين 
روابط عاشقانه اى دانست كه شخص شاملو نيز مدام به آن اشاره داشت.فضاى حاكم 
بر اين نامه ها دربرگيرنده احساسات شخصى شاعر است،  همراه با اشاره هايى به 
برخى مسائل ادبى و سياسى روزگار. هر چند اين موضوع تا به حال آن چنان پررنگ 
به شمار نيامده است.در پايان كتاب نيز تصوير هفده نامه با دست خط شاعر گنجانده 
شده  است. در واقع فارغ از محتواى خاص اين نامه ها مى توان آن ها را بخشى از تاريخ 
زندگى شاعر به حساب آورد كه تا به امروز منتشر نشده  بود.«مثل خون در رگ هاى 
من» دومين مجموعه از نامه هاى شاملو است كه از سوى نشر چشمه منتشر مى شود.
3ـ  مجموعه اى از نامه هاى احمد شاملو به پسرش «سامان» نيز با نام «اُميد آفتابى 

من» به زودى از سوى همين ناشر به چاپ مى رسد.
�حكايت شرلوك هلمز 

و  بودند صحرانوردى  رفته  واتسون  معاونش  و  معروف،  كارآگاه  هلمز،  شرلوك 
شب هم چادرى زدند و زير آن خوابيدند. نيمه هاى شب هلمز بيدار شد و آسمان 
را نگريست. بعد واتسون را بيدار كرد و گفت: ”نگاهى به باال بينداز و به من بگو 

چه مى بينى؟...

نتيجه اى مى  بينم“.هلمز گفت: ”چه  واتسون گفت:“ميليون ها ستاره مى   »

گيرى؟“. واتسون گفت: ”از لحاظ روحانى نتيجه مى گيرم كه خداوند بزرگ است و 
ما چقدر در اين دنيا حقيريم. از لحاظ ستاره شناسى نتيجه مى گيرم كه زهره در 
برج مشترى ست، پس بايد اوايل تابستان باشد. از لحاظ فيزيكى نتيجه مى گيرم 
كه مريخ در محاذات قطب است، پس بايد ساعت حدود سه نيمه شب باشد «.  

شرلوك هلمز قدرى فكر كرد و گفت: ”واتسون! تو احمقى بيش نيستى! نتيجه ى 
اول و مهمى كه بايد بگيرى اين است كه چادر ما را دزديده اند.

            گوناگون 

برادر ارجمند 

جناب آقاى حليم بردى كلته 
 با سالم ودعاى خير

انتصاب  وسيله   احترام،بدين  با 
رياست  سمت  به  را  جنابعالى 
اجتماعى  تأمين  سازمان 

نموده  عرض  وتهنيت  تبريك  بندرتركمن  شهرستان 
را  افزونتان  روز  توفيقات  تعالى  بارى  خداوند  واز 
جديد  عرصه  دراين  كه  دارم  واثق  .رجاء  آرزومندم 
همچون عرصه هاى ديگر خدمتگزارى به نظام مقدس 
وپيروز  موفق،مؤيّد  كماكان  ايران  اسالمى   جمهورى 

باشيد./  ومن ا... التوفيق 
�مرد نيك مراد – مديرعامل بازنشسته شركت يوالف 
و مدير چاپخانه نيكان بندرتركمن

                  
 شركت گاز استان گلستان مفتخر است در پنجاهمين سالگرد تاسيس شركت ملى گاز ايران و 
با همت دولت تدبير و اميد  تعداد 52  پروژه گاز رسانى را با هزينه اى بالغ بر 13  ميليارد و 

                                                                                                                                                      670 ميليون تومان در هفته دولت مورد بهره بر دارى قرار دهد.  
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عكس ها و خاطره ها  �



 1355 سال  متولد  ايرى  صالح  مهندس  اشاره: 
 92 سال  در  .ايشان  هستند  عمران  ومهندس 
شدند  انتخاب  تپه  گميش  شهردار  عنوان  به 
وكارمند  شهرسازى  كارشناس  نيز  آن  از  وقبل 
ومشكالت  مسائل  به  وآشنا  تپه  گميش  شهردارى 
اسالمى  شوراى  محترم  شهربودند.اعضاى  اين 
 : از  عبارتند  چهارم  دوره  در  تپه  گميش  شهر 
عاصمى،  احمد   ، (رئيس)  اى  جوده  الدين  جالل 
كر اميد  نفسى،  ،يوسف  نژاد  نديم  محمد  قربان 

در  ها  تركمن  كه  بود  جايى  نخستين  گميشان 
شدند.اولين  آشنا  جديد  تمدن  مظاهر  با  آن 
جمله  از  معاصر  جهانى  تمدنى  دستاوردهاى 
ساخته  تلگراف،گمرگ،درشهرگميشان  مدرسه 
شد.قرارداشتن اين شهر در مسير راه هاى خشكى 
دادوستد  گسترش  و  تجارت  رونق  باعث  ودريايى 
اجتماعى  و  فرهنگى  امر در مسائل  اين  گرديد كه 
هم تاثير گذاشت به طورى كه بسيارى از نخستين 
تحصيل كرده ها وروشنفكران تركمن صحرا از اين 
اسكان  و  تپه  گميش  شهر  شهربودند.درتآسيس 
بسزايى  تركمان ها در آن شهر،«گرگان رود»نفش 
داشته است.تركمان ها، اولين بار آالچيق هاى خود 
رادر مصعب علياى رود گرگان بر پا كردند و در دو 
طرف گرگان رود تا تا ديوار تاريخى گرگان از جمله 
اطراف تپه ايى كه امروز «گميش تپه جيق »ناميده 
يافتند.اين  استقرار  خزر  حاشيه  در  واقع  شود  مى 
رود امروزه خشك شده و بقاياى آن در وسط شهر 
قرار دارد و متأّسفانه محل عبور فاضالب گميشان 
فعلى است.گميشان در سال 88 با تصويت دولت به 
شهرستان تبديل شدوبا دو بخش مركزى و گلدشت 
با مركزيت شهر گميش تپه يكى از شهرهاى استان 
گميش  شهردارى  تأسيس  است.قدمت  گلستان 
بر  شهر  اين  رسد.نام  مى  ش.   1309 سال  به  تپه 
به  است  در شمال شهر  واقع  اى  تپه  نام  از  گرفته 
تپه 436  وسعت شهر گميش  اى.  نقره  تپه  معنى 

نفر  بالغ بر 18هزار  باشد و جمعيت آن  هكتار مى 
مى باشد و فعاليت هاى عمده اقتصادى به ترتيب 
عبارتند از:دامدارى،كشاورزى ،صيادى،صنايع محلى 
از  تركمنستان  كشور  با  همسايگى  است.  دستى  و 
سمت شمال و درياى خزر از طرف غرب بر اهميت 
افزايد. جاذبه هاى گردشگرى  اين شهر مرزى مى 
توجه  صورت  در  كه  است  فراوان  شهرستان  اين 
جلب  مراكز  از  يكى  به  تواند  مى  مسئولين  بيشتر 
تبديل  منطقه  در  ها  وتوريست  مسافران  وجذب 
شود از جمله ى آنها تاالب بين المللى گميشان،گل 
(قزل  اسكندر  تاريخى  گميشان،ديوار  شمال  فشان 
ساختمان  قبيل:  از  تاريخى  مهم  وبناهاى  آالن) 
گوگالنى ها (موزه مردم شناسى شهردارى گميش 
تپه)،ساختمان خوزينى ها،ساختمان شير محمدى 
ها و... مى باشد.با وجود تمام اين امكانات  مشكالت 
اين شهر عليرغم تالش وهمت مديران ومسئوالنش 
هنوز رفع نشده است.جوانان گميشاني براي ديدن 
يك فيلم در سينما بايد 60 كيلومتر راه را تا مركز 
تا  بايد  بيمارستان  به  رفتن  كنند.براي  طي  استان 
كردن  شنا  ساعتي  براي  بروندو  تركمن  شهرستان 
كيلومترها راه  را طى بكنند تا  به بندرگزبروند ،با 
اين كه دريا در نزديكى شهرشان قرار دارد.و ...   .

دراين  شركت  خاطر  به  جنابعالى  از  تشكر  با 
گفتگو،به عنوان نخستين سئوال لطفاً در باره 
مى  از وسط شهر  كه  قوى  فشار  برق  تيرهاى 
گذرد و مورد ايراد برخى شهروندان هم است 

توضيح بدهيد. 
   در مورد اين تيرهاى برق فشار قوى وبرخى 
خدمت  است  الزم  شود  مى  مطرح  كه  شبهاتى 
شهروندان عزيز توضيح بدهم كه قبًال سايت پرورش 
برق شهر  از  نياز خود  برق مورد  تأمين  براى  ميگو 
سود مى برد واآلن با اين طرح مستقل برق خود را 
مى گيرد واين مى تواند به سود كل شهر باشد.با اين 
طرح تيرهاى برق كوچك وبزرگ  قديمى برداشته 
آنها  از  برخى  كه  برق  تيرهاى  تعداد  واز  شود  مى 
اضافى بود وبه زيبايى شهر لطمه مى زد كاسته مى 
شود.ما فاصله  ى تير ها را از حريم هاى خصوصى 
بيشتر هم  استانداردش 10/ 2 متر است  مردم كه 
رعايت كرديم كه اآلن 3 متر اين فاصله است كه فراتر 
از حد استاندارد مى باشد ضمن آن كه با كارشناسان 
دكتراى برق هم مشورت كرديم وآنها تأييد كردند 
وجود  طرح  اين  در  جانبى  عوارض  گونه  هيچ  كه 
صفا  جاده  به سمت  تيرها  اين  از  برخى  ندارد.قبًال 

ايشان از وسط جاده رد مى شد كه كه با انتقال اين 
به  تواند نسبت  به كنار جاده، شهردارى مى  تيرها 
ايجاد «بلوار شهيد حورث» انشا اهللا اقدام خواهد كرد 
كه خوشبختانه اعتبار آن هم در سال 94 پيش بينى 
شده است.در آينده نزديك هم اعضاى شورا ورئيس 
اداره برق شهر در مصالى جمعه  مشخصات فنى اين 
پروژه را براى شهروندان عزيز توضيح خواهند داد و 
به سئواالت مردم دراين زمينه پاسخ خواهند داد . 
لزوم پاك سازى  و  كانال داخل شهر  در مورد 

و زيبا سازى آن اگر توضيحى داريد بفرماييد.
روستاى  نزديك  كانال  دست  باال  درقسمت 
گرديده  جديدايجاد  انحرافى  كانال  يك  ناردانلى 
كه از قسمت جنوبى شهر به سمت دريا عبور مى 
كندوجود اين كانال باعث گرديده كه در سال هاى 
اخير هيچ گونه آبى ازكانال داخل شهر عبور نكند كه 
اين امر باعث عدم جارى شدن آب در كانال وسط 
ناشى  فعلى  هنجار  به  نا  وضعيت  و  شود  مى  شهر 
از اين امر مى باشد.جداول وانهارى در داخل شهر 
واجرا شده  هاى سطحى طراحى  آب  هدايت  براى 
بودكه همه منتهى به اين كانال مى شد.متأّسفانه از 
اين انهار براى دفع پس آبهاى خانگى استفاده مى 
از مركز شهر فاضالب به صورت  شود ودر قسمتى 
مانداب تجمع كند ومشكالت زيستى ومحيطى براى 
شهروندان ايجاد مى كرد.اين مشكل را ما در قسمت 
شرق و غرب شهر نداريم وفقط مربوط به اين قسمت 
كانال  در  لجنزار  و  نيزار  ايجاد  وباعث  است  شهر 
گرديده است.در ادوار گذشته هم متأسّفانه اليروبى 
هاى غير مهندسى انجام گرفته كه معضل اين كانال 
را دوچندان كرده است.ما رايزنى هايى با فرماندارى و 
اداره امور آب و ستاد حوادث داشتيم كه يك مشاور 
در اين باره تعيين گرديد ومطالعه ى سامان دهى 
اين  را در  كانال شروع شد. مشاور كليه مطالعات  
باره انجام داده وطرحى را تهيه ومورد تصويب هم 
قرار گرفت كه قسمتى كه مربوط به داخل شهراست 

و  سازى  كف  شامل  كه  شود  ساماندهى  شد  قرار 
بودجه  به  توجه  با  كنون  تا  كه  است  ديواره سازى 
و اعتبار اين كار، حدود 80 متر طول ديواره سازى 
انجام گرفته كه در سال 94 با پيگيرى هاى فرماندار 
محترم و مديران كل استان اعتبارى حدود 700 الى 
مّصوب  اين طرح  اجراى  براى  تومان  ميليون   800
گرديده است.اميدواريم تا سال ديگر كار ساماندهى 
اين كانال در داخل شهر با پيگيرى هاى فراوانى كه 

داشتيم انجام شود. . 
 آيا سم پاشى و يا عمليات پاك سازى اين 
انجام  تاكنون  موّقت  حل  راه  عنوان  به  كانال 
گرفته است؟ براساس نوع فصل وشرايط محيطى 
سم پاشى و مه پاشى به صورت مستمر با همكارى 
مركز بهداشت شهرستان انجام مى گردد.جا دارد از 
مركز بهداشت در اينجا تشكر كنم.البته به مناسبت 
هاى خاص هم ما چندين نوبت به جمع آورى زباله  
ادامه  را  كار  اين  و  كرديم  اقدام  شهر  سازى  وپاك 

خواهيم داد . 
تاريخى  بناهاى  ومرمت  حفظ  زمينه  در   
شده  انجام  اقداماتى  چه  شهر  وقديمى 
تپه  گميش  در  دانيد  مى  كه  طورى  است؟همان 
دارد.اين  وجود  زيادى  تاريخى  ارزش   با  بناهاى 

مى  ديده  استان  دركمتر شهر  تاريخى  بناى  تعداد 
شود.خانه هايى كه قدمت آنها به بيش از صدسال 
معاصر  درتاريخ  مطالعه  تواند جهت  ومى  رسد  مى 
و دوران حكومت قاجار وپهلوى اول منبع مطالعاتى 
ودانشجويان  كشور  تمام  پژوهشگران  براى  خوبى 
منبع  ها  توريست  و  مسافران  ونيزدرجذب  باشد 
هم  بناها  اين  باشد،يعنى  شهرمان  براى  درآمدى 
تاريخ  در  وپژوهشى  تحقيقى  منبع  يك  تواند  مى 
معاصرباشد وهم منبع جذب توريست و مسافر .اين 
بنا ها تا اكنون به حال خود رها شده بودند ومتأّسفانه 
درحال تخريب تدريجى  هم هستندو اين مايه ى 
زيادى  مكاتبات  بود.ما  شهروندان  ى  همه  تأّسف 
دراين زمينه داشتيم. مالقات هاى زيادى هم صورت 
بختانه  است.خوش  موجود  همه  مدارك  و  گرفت 
اخيراً جديت زيادى در سازمان گردشگرى وميراث 
فرهنگى به وجود آمده است.چندين سال ما وعده 
ى«تعيين اعتباردربودجه سال آينده »مى شنيديم 
اما در عمل چيز خاصى در جهت حفظ وبازسازى 
اين بنا هاى تاريخى نديده بوديم اما همان طورى 
بناهاى  اين  براى  اى  بودجه  گفتم خوشبختانه  كه 
تاريخى درنظر گرفته شده كه اميدوارم كارها زودتر 

شروع شود زيرا اين همه آثار وبناى تاريخى دركمتر 
شهرديگر استان وكشور يكجا وجود دارد، احساس 
مى شود  كه در استان نگاه جدى براى حفظ اين آثار 
مثل ساير شهرهاى  تپه  دارد.درواقع گميش  وجود 
استان لياقت تخصيص اين گونه بودجه هاى خاص 
همه  اين  با  گميشان  دارد.شهرستان  را  فرهنگى 
با  وآثار  بناها  و  فراوان  استعداد  و  تاريخى  قدمت 
ارزش نبايد مورد بى مهرى قرار مى گرفت.اميدوارم 
اى  ويژه  كه تالش  فرماندارمحترم  هاى  پيگيرى  با 
دراين زمينه داشته اندومسئولين ذى ذيربط كارهاى 
عملى براى حفظ ونگهدارى و بازسازى اين ميراث با 

ارزش هر چه زودتر شروع شود. 
گاه  ما  تپه  گميش  اصلى  هاى  خيابان  در   

شاهد ترافيك سنگين خودروها و تردد فراوان 
موتورسيكلت ها هستيم.براى اين مسئله چه 
كار بايد كرد و شهردارى چه كار هايى مى تواند 

انجام دهد؟
كه  كرد  تصويب  خود  جلسات  شهردر  شوراى   
دردوطرف خيابان اصلى پارك خودروها ممنوع شود.

در مورد تعّدد موتورسواران هم بايد عوامل تشويقى 
و بازدارنده هر دو اعمال شود.بايد علت وجود موتور 
شهربررسى  اين  در  اجتماعى  نظر  از  زياد  سواران 
شود وبعد راهكارهاى مناسب كه گفتم بايد تشويقى 
وبازدارنده باشد پيدا كنيم واين همكارى تمام ارگان 
هاى  تالش  از  دارد  جا  طلبد.  مى  را  شهرى  هاى 
راهنمايى  محترم  ومعاونت  شهرستان  فرماندهى 

ورانندگى در اين خصوص تشكر وقدردانى نمايم .
شهرى  امور  در  بانوان  پتانسيل  از  آيا   

،شهردارى استفاده مى كند؟  
  در گميش تپه ما بانوان مستعد در همه ى امور 
زياد داريم كه نظر خود من و اعضاى محترم شورا 
امور شهر  در  توان  مى  آنها  وجود  از  كه  است  اين 
ودرفعاليت هاى گوناگون به خوبى استفاده كنيم. در 
جلساتى كه  اعضاى شوراى شهر برگزار مى كنند 

معموالً بانوان هم شركت مى كنند. 
از  ورزشى  و  فرهنگى  نظر  از  تپه  گميش   
است. داشته  خوبى  جايگاه  كنون  تا  گذشته 
آيا  فرهنگى  وكارهاى  ورزشى  هاى  زمينه  در 

شهردارى  همكارى داشته است ؟
 كًال سياست ما حمايت ازهنرمندان و ورزشكاران 
است.هرچند  وشورا  شهردارى  وتوان  وسع  حد  در 

اما من در  ارگان هاى ديگر است  امور،  اين  متولّى 
شهردارى  امكانات  تمام  كه  كنم  مى  اعالم  اينجا 
قرار  شهر  عزيز  هنرمندان  و  ورزشكاران  درخدمت 
دارد.تيم اميد فوتبال گميش تپه درسطح كشورى 
رتبه آورده و تيم واليبال شهرهم تيم مطرح دراستان 
حمايت  آنها  از  امكاناتمان  و  توان  حد  ومادر  است 
كرديم و اين حمايت ها را ادامه مى دهيم.در امور 
در  كه  ها  و جشنواره  برنامه  تمام  در  هم  فرهنگى 
گميش تپه تا كنون برگزار شده شهردارى وشوراى 
شهرشركت فعال داشته است.ما هر سال در مراسم 
افراد  دراعزام  توقاى  درآق  مختومقلى  بزرگداشت 
هنرمند وعالقمند شركت مى كنيم ودرخود شهرهم 
هر سال مراسم بزرگداشت اين شاعر بزرگ برگزار 
مى شود كه ما هميشه دراين كار شركت وهمكارى 
درصورت  كه  داريم  آمادگى  ما  كنيم.  مى  وكمك 
تصويب،در اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى، ميزبان 
يكى ازجشنواره هاى بزرگ استانى درزمينه فرهنگى 

ويا هنرى هم باشيم . 
 در جهت شكوفايى بيشتر اقتصاد شهرستان 
و بهبود وضع كسب وكار وپروژه هاى اقتصادى 

آينده هم اگر توضيحى داريد بفرماييد.

و  پاى بخش خصوصى  است كه  اين  ما  تالش   
سرمايه گذارى هاى شخصى را به گميشان باز كنيم 
بازگردد. رونق گذشته خود  به  اين شهر  انشااهللا  تا 

شوراى شهر هم جهت خروج گميشان از بن بست 
است. نوشته  استاندارى  به  هايى  نامه  اقتصادى 
سياست دولت هم خوشبختانه توسعه توليد است.

فعال  راستا مزرعه ميگو مدتى است كه  در همين 
شده است و ما اولين مركز تخصصى صادرات ميگو 
در كشور واستان رابراى گميشان گرفتيم و در واقع  
اكنون نهمين پايانه شيالت كشور در گميشان  مى 
باشد.عمليات اجرايى آن شروع  شده است البته با 
اقتصاد  در  اميدواريم  خصوصى.كه  بخش  مشاركت 
ديگرايجاد  كند.مسئله  ايجاد  تحّولى  ومنطقه  شهر 

اوليه  بازار هفتگى عرضه دام  است كه ما موافقت 
تأييد  مورد  و  شده  مشخص  آن  گرفتيم.زمين  را 
مراحل  در  قرار گرفته كه  سازمان جهاد كشاورزى 
زمينه  هستيم.در  ساختمان  پروانه  وصدور  تعيين 
بازارچه مرزى از تمام مسئولين استان موافقت كلى 
را گرفتيم.اين بازارچه در مرز گميش تپه و حسنقلى 
تركمكنستان خواهد بود.بحث هاى كارشناسى روى 
قديم  از  بازارچه  بحث  البته  است.  گرفته  انجام  آن 
مطرح بوده واز گذشته بازرگانان منطقه از همين مرز 
همسايه  باكشورهاى  كاال  ومبادله  تجارت  به  اقدام 
ايران مى كردند.بنابراين در صورت افتتاح اين مركز، 
بازارچه مرزى واقعى همين بازارچه خواهد بود ورونق 
آن از ساير بازارچه هاى موجود بهتر وبيشتر خواهد 
بود.البته ما بحث خواهرخواندگى گميش تپه با يكى 
ومدارك  كرديم  تهيه  راهم  قزاقستان  ازشهرهاى 
درحال كامل شدن است وكار از طريق استاندارى و 

مقامات وزارت امورخارجه دنبال مى شود.
آيا بودجه شهردارى نسبت به سال هاى قبل 

افزايش داشته است ؟
 در سال هاى قبل هرسال بودجه شهردارى حدود 
20 در صد افزايش داشت..خوشبختانه در سال 93 
اين عدد به 300 درصد رسيدودست وبال شهردارى 

براى فعاليت بيشتر بازتر شد.
  آيا پروژه هاى بزرگ در دست اقدام  ويا 
اجرا  براى  شهردارى  آينده  هاى  برنامه  در 
داريد؟بزرگ ترين پروژه عمرانى ما در آينده بحث 
اين  است.مشخصات  تپه  گميش  شهر  كمربندى 
پروژه در طرح جامع  مشخص گرديده است ويك 

پروژه بلند مدت محسسوب مى شود.طبق اين طرح 
در ورودى شهر ايجاد يك ميدان بزرگ پيش بينى 
زيبايى  به  شهر  ورودى  در  بلوار  ايجاد  است.  شده 
واهميت آن مى افزايد.هم اكنون زير سازى  بعضى 
زير سازى حدود 500  وكار  انجام شده  ها  قسمت 
متر در ادامه اسفالت قديم  راهم انجام خواهيم داد..

وسيع  بسيار  ها  شهردارى  فعاليت  حوزه 
است. به برخى از اين فعاليت ها اشاره داشتيد.
اگر ممكن است لطفاً به ساير خدمات وفعاليت 
تا  از سال 92  تپه  هايى كه شهردارى گميش 
كنون داشته والزم مى دانيد كه شهروندان از 

آنها مطلع شوند اشاره بفرماييد.
ما هميشه مديون همكارى و هميارى اهالى در 
امورى شهرى هستيم وخود را موّظف مى دانيم كه 
رابا  به شهر  به طور شفاف مسائل عمومى ومربوط 
از طريق مالقات  را  كار  بگذاريم.اين  ميان  در  همه 
رسمى  سايت  طريق  از  يا  و  مردم  با  عمومى  هاى 
شهردارى و گفتگوبا جرايدونشريات استان انجام مى 
دهيم. با بررسى ميزان پيشرفت پروژه ها و آشنايى و 
آگاهى از نحوه اجراء، تمام تالش خود را به عمل مى 
آوريم تا شهروندان هم در جريان اين فعاليت ها قرار 

بگيرند وخود نيز تالش مى كنيم تا پروژه ها به موقع 
ورونق  پيشرفت  هاى  نهايى شوندوزمينه  و  اجرايى 
شهر هر چه بيشتر فراهم گردد.زيرا افتتاح به موقع 
پروژه ها باعث ايجاد نشاط بين شهروندان مى شود 
شوراى  اعضاى  هميارى  و  همكارى  با  اميدواريم  و 
شهر ومسئولين استانى و شهرستان به تحقق برسد. 
من در اين جا الزم مى دانم كه به ساير فعاليت هاى 

انجام گرفته به طور خالصه اشاره بكنم : 
اجراى آسفالت خيابان اصلى: عمليات روكش 
و اجراى آسفالت يكى اولويت هاى نياز شهرى براى 
راستا  همين  در  است.  شهروندان  حال  رفاه  تأمين 
دارد.  الويت  ما  براى  شهر  اصلى  خيابان  آسفالت 
از  معابر و خيابان هاى شهر يكى  آسفالت مناسب 
است  شهردارى  از  شهروندان  بحق  هاى  خواسته 
 ، زيبا  شهر  يك  هاى  ويژگى  مهمترين  از  يكى  و 
وضعيت آسفالت خيابان ها و معابر شهرى است و 

تاثير زيادى برمنظر شهر از نگاه هر رهگذر دارد .
تاكسى  هاى  ايستگاه  براى  سايبان  نصب 

درسطح شهر 
هاى  ايستگاه  از  برخى  براى  سايبان  احداث   
سطح شهر گميش تپه يكى از برنامه هايى بود كه 
با توجه به  اما  قرار بوددرسال گدشته اجرايى شود 
ريزى  برنامه  نشد.  محقق  مهم  اين  اعتبار  كمبود 
انجام  جارى  درسال  طرح  اين  اجراى  براى  الزم 

شدوچهارايستگاه تاكسى درسطح شهرنصب شد.
اميد وارم اقدامات شهردارى گميش تپه در ارتقاء 
كيفى خدمات قابل ارائه به شهروندان موثر بوده و 

رضايت خاطر آنان را جلب كند. 
مرمت واحيا پارك ها 

آغاز  را  ها  پارك  زيباسازى  و  بهسازى  طرح  ما 
كرديم وقصد داريم تا حد امكان فضاى سبز را در 
تمام شهروندان هم  .از  سطح شهر گسترش دهيم 
مى خواهم در فصل درخت كارى با كاشتن درخت 

درجلوى منازل ودرامالك خصوصى خود نسبت به 
سبز  فضاى  گسترش  و  تپه  گميش  سرسبزكردن 

همكارى كنند.
 عمليات مرمت و بازسازى پارك كودك 

فضاى  يك  در  دارند  حق  تپه  گميش  كودكان 
زيبا و مخصوص خود بازى كنند و والدين آنها اوقات 
فرزندانشان  وبازى  تفريح  كنار  در  را  خود  فراغت 
سپرى كنند.عمليات مرّمت و بازسازى پارك كودك  
به همين دليل به اجرا درآمد.اين طرح  براى افزايش 
رفاه حال همشهريان انجام شده است و سعى شده 

موارد استاندارد سازى و ايمنى درآن رعايت شود.
 عمليات اطفا حريق توسط واحد آتش 

نشانى شهردارى 

عمليات  مورد   5 تاكنون  سال  ابتداى  از 
 . است  شده  انجام  حريق  اطفاء  و  نجات  و  امداد 
هر 5 مورد از اين تعداد، مربوط به اطفاء حريق بوده 
عمليات   3 و  شهرى  برون  عمليات   2 انجام  است 
درون شهرى از جمله كارهاى اطفاء حريق در سطح 

شهر بوده است.

 استقرار سطل هاى مكانيزه زباله در محل 
هاى مورد نياز

با  كه  خواهم  مى  گميشانى  شهروندان  همه  از 
در  زباله  درست  ودفع  گيرى  زباله  ساعت  رعايت 
خدمات  ارايه  در  را  شهردارى  مخصوص،  جايگاه 

شهرى يارى كنند . 
وسط  كانال  از  نيزارها  پاكسازى  عمليات 

شهر گميش تپه 
پاكسازى كانال وسط شهر گميش تپه كه محل 
تكثير جانواران موذى به ويژه حشرات است از جمله 
ى خواسته شهروندان  است و شهردارى اين كار را 
جز برنامه هاى هميشگى خود مى داندو خوشبختانه 
اين مهم  روزى مجموعه شهردارى  با تالش شبانه 
خواهد  نيازاستمرار  درصورت  وانشااهللا  يافت  تحقق 

داشت.
 زيرسازى و تسطيح معابر سطح شهر 

توسط  شهر  سطح  معابر  تسطيح  و  زيرسازى 
شهردارى گميش تپه با هدف بهبود عبور و مرور و 
تسهيل درتردد شهروندان در معابر  انجام مى گيرد.

 سامانه شهروند الكترونيك در شهردارى 
گميش تپه 

با نصب اين نرم افزار از اين پس شهروندان محترم 
مى توانند برخى ازدرخواست هاى مورد نياز شان را 
ثبت  اينترنت  از طريق  به شهردارى  مراجعه  بدون 
و پيگيرى نمايند. هدف از نصب اين سامانه ايجاد 
هماهنگى بين واحد هاى مختلف شهردارى و رفاه 

حال شهروندان است. 
برگزارى كارگاه آموزشى پيشگيرى اوليه 

ازاعتياد درشهردارى 
شهردارى گميش تپه كارگاه آموزشى «پيشگيرى 
اوليه از اعتياد» ويژه كاركنان شهردارى برگزار كرد.

اين كارگاه با حضور كار كنان شهردارى و با هدف 
عوارض  و  آثار  از  شهردارى  كاركنان  آگاهى  ارتقاء 
انواع مواد مخدر، رفتارهاى پر خطر و  سوء مصرف 
پيامدهاى منفى جسمانى و روانى ناشى از آن و ارتقاء 
كننده  آشكار  و  ساز  زمينه  عوامل  مورد  در  آگاهى 
از آسيب هاى  پيشگيرى  به منظور  مواد  به  اعتياد 
اين  از  بتوانيم  برگزارشد.اميدوارم  اجتماعى  روانى- 

گونه كارگاه هاى آموزشى باز هم برگزار بكنيم .
تسطيع و شن ريزى حريم كانال مركزى شهر 
از  يكى   ، ها  شهردارى  قانون   55 ماده  براساس 
و  ها  كوچه  و  ها  خيابان  ايجاد  شهردارى  وظايف 
توسعه معابر درحدود قوانين موضوعه مى باشد كه 
دراين راستا شهردارى گميش تپه اقدام به تسطيع و 
شن ريزى حريم كانال مركزى شهر نموده تا رفت و 
آمد ساكنين و آهالى شهر با سهولت و آسايش كافى 

انجام گردد . 
تالش براى مناسب سازى فضاى عمومى 

براى معلوالن و جانبازان 
مناسب سازى معابر و محيط هاى شهرى براى 
ناتوان از جمله مواردى است كه در  افراد معلول و 
قرار  تاكيد  مورد  معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون 

اقشار،حق  ديگر  از جامعه همچون  قشر  گرفته،اين 
را  اجتماعات   و  عمومى  اماكن  در  حضور  و  تردد 
دارند. بدين منظور شهردارى گميش تپه براى اين 
قشر از جامعه هم در مصّالى جمعه و هم در ورودى 

ساختمان شهردارى اقدام به ايجاد رمپ نمود .
بازگشايى و تسطيح ضلع شمالى حريم 

كانال وسط شهر گميش تپه 

همكارى دربرگزارى همايش سحرى نشينى 
در ميراث فرهنگى شهرستان گميشان 

اجراى سنگ فرش پياده روها 

 گل صحرا : با تشكر از جنابعالى كه دراين 
گفتگو شركت نموديد و به سئواالت ما صادقانه 
پاسخ داديد و فعاليت هاى شهردارى وشوراى 

اسالمى شهر را تشرح كرديد.
 من هم از شما تشكر مى كنم ودر پايان از همه 
مسئوالن  و  محترم  فرماندار  و  عزيز  شهروندان  ى 
را در جهت  اين شهردارى  واستانى كه  شهرستانى 
را  تشكر  نمودند كمال  يارى  بهتر خدمات  ارائه ى 

دارم .

گفـتگوگفـتگو 4
شهردار گميش تپه در گفتگو با گل صحرا :

 بناها ى تاريخى گميش تپه منبع تحقيقى وپژوهشى وهم منبع جذب توريست و مسافر
گنبد،آق  شهرهاى  شهروندان  از  زيادى  تعداد 
قال، سيمين شهر، بندرتركمن ،گميشان و...طى 
وسئواالت  مسائل  طرح  خواستار  هايى  تماس 
ها  شهردارى  مسئوالن  با  خود  پيشنهادات  و 
بودند  اين  بودند و خواستار  وشوراهاى اسالمى 
كه با گذشت بيش از دوسال از دوران خدمت 
اعضاى شوراى دوره جديد، اين عزيزان به طور 
درمعرض  را  هايشان  عملكرد  وصادقانه  شفاف 
معتبر  هاى  نشريه  طريق  از  عمومى  افكار 
همين  بدهند.در  قرار  استانى  مخاطب  وپر 
و  ها  خواسته  درپيگيرى   « صحرا  »گل  راستا 
گفتگوهاى  مسئولين شهرى  از  مردم  سئواالت 
داشته  شهرها  برخى  شهرداران  با  اختصاصى 
«مهندس  تپه  گميش  محترم  است.شهردار 
الدين  «جالل  آقاى  شورا  ورئيس  ايرى»  صالح 
جوده اى»پيشنهاد مارا پذيرفتند وبا صميميت 
شده  مطرح  سئواالت  مهمترين  به  وصداقت 
هاى  وفعاليت  مسائل  تشريح  وبه  دادند  پاسخ 
شهردارى وشوراى اسالمى اين شهر پرداختند.
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دپهرفت  كميش  به  بيشتر  گنبدبود  زادگاهم  كه  اين  با 
آمدداشتم.چون مادرم كميش دپهاى بود.اغلب اوقات درمنزل 
دائى ام«حاج نورطاغن صيادى»دعوت نشده مهمان بودم 
وبا بهرام ويوسف،پسردائى هايم وهم چنين باسايردوستان و 
زيبايى  خيلى  كردم.دوران  مى  بازى  خود  وساالن  سن  هم 
بزرگترازخوداحترام  افراد  به  ترها  وجوان  ها  تر  بود.كوچك 
داشتند  را  ها  بچه  هواى  هم  گذاشتندوبزرگترها  مى  زيادى 
مهربان  بسيار  دائى  زن  و  كردند.دائى  مى  محبت  آنها  وبه 
اصلى  درخيابان  كه  دائى  ى  مغازه  بودند.در  وزحمتكش 
بود،همه  آن  ونزديك چارسو(چهارسو)ى معروف  كمش دفه 
گرفته  (قازان)  وديگ  وميخ  شد.ازسوزن  مى  پيدا  چيز 
تاپارچه،چارقد،سيمان،تخته،ورق شيروانى ودربخشى از مغازه 
بود.ازكلّه  وتحرك  درفعاليت  مدام  فروخت.دائى  هم طال مى 
وروزهاى  كرد  مى  كار  دائماً  رفت  مى  مسجد  كه  سحر  ى 
دوشنبه و پنج شنبه با ماشين جيپ اش براى فروش اجناس 
به بازار هاى هفتگى بندرشاه و آق قال مى رفتيم.دائى به همه 
اغلب  مردكه  مشتريان  بود.به  ومحبوب  گذاشت  مى  احترام 
شناس بودند َدده، دائى ويگن  وبه زن ها،اجكه،گللجه،دايزه 
صحبت  آن  از  من  كه  هايى  كرد.سال  مى  خطاب  ويگن 
دائى  مغازه  رسد.  مى   1340 هاى  سال  حدود  به  كنم  مى 
مرگن  هاى  مغازه  دررديف  اصلى  خيابان  غربى  سمت  در 
تر  طرف  آن  وكمى  مرگنى  حاجى  محمدامان  و  حاجى 
مغازه«آوال حاجى ساتليخ محمدى»بود.يك روز به همراه 
منزل  ودر  بود  بيمار  كه  حاجى  آوال  عيادت  رفتيم  دائى 
اصلى  خيابان  شرق  سمت  در  آنها  مغازه  روى  بسترى.روبه 
كريم  زاده»پسرحاج  نورى  داروخانه«عبدالحكيم حاجى 
حاجى وكارگاه«اراز جان تاتارى»كه مكانيك بسيار ماهرى 
بود قرار داشت.نزديك چارسو ودر خيابان متقاطع خيابان اصلى 
ومغازه  ماليى»  ادجان  برادر«  ماليى»  مغازه«عاشورقارى 
ى« بابارجب نژاد»ودر ضلع جنوبى خيابان وروبه روى آن 
مغازه ى«شامى عبانژاد»قرار داشت.در نزديكى چارسومغازه 
ءالشعيرو  ما  ازجمله  ها  نوشيدنى  انواع  نژادكه  رجب  بابا 
واتانول مى فروخت،طرف هاى عصر وشب پربود از مشترى.

مغازه هاى ديگر ازجمله كّفاشى«صوفى آقا» پدردرديجان 
مرادى»پدر  حاجى  قربان   » وآرايشگاه  نژاد  بيرى 
وآرايشگاه«بافيدآقا  دالك)  قربان  مرادى(  حاجى  يوسف 
دائى  دوستان  داشت.از  قرار  عصمتى  عصمتى»پدرگوگجه 
گوگجلى  گوگجلى»پدربردى  مالنازجان  دفه«  كمش  در 
محمدى»درتهران  َمدآخوندگل  مثل«حاجى  بعداً  بودكه 
و«  همتى  بازكردو«مالخدرهمتى»پدرباقى  مسافرخانه 
نازبردى مالخانى»و«مادجان مالخانى»به كارهاى مختلف از 
جمله خريد وفروش قالى وقاليچه مشغول بودند.«مالخليل/

خليل آخوندهمتى»دوست و مورد احترام دائى بود ودائى 
به منابت هاى گوناگون او را به منزل دعوت مى كرد ودائى 
بود. نفتى  دائى  خانه  ويخچال  بود  رفته  مكه  به  بار  چند 
حاجى  الياس  و«  ادريسى»  هم«سيدحاجى  دربندرشاه 
بود.دركمش  دائى  دوستان  از  داشتند  مغازه  هردو  اونق»كه 
مرد  محمدى»كه  گل  حاجى  جان  امين  كاكا/  دفه«امين 
مى  دوست  راخيلى  ها  بچه  بودو  اى  وسالخورده  نازنين 
داد،دركارخريدوفروش  مى  شكالت  آنها  به  وهميشه  داشت 
نقره جات و عتيقه جات بود.در بازار ماهى فروشان درسمت 
غرب چارسو مغازه«حاجى بردى قّوه اى/معروف به تِمن 
جيك» وبرادرحاجى نور،حاجى قليچ وحاجى گلدى بود.اين 
مرد،هميشه شاد وخندان وشنگول بود وبازار ماهى را به وجد 
بلندگو،صداى رسايى  او كه مثل صداى  مى آورد.تكيه كالم 
شوخ  بسيار  باتى»بود.وى  تاوسيب  جا  تازه  جا  داشت«تازه 
واهل مزاح بود.وى ماهى ها را به گنبد هم مى آورد ودرگنبد 
همه او را مى شناختند.يك باردرگنبدبه پيرمرد مؤّذن ساده 
ى مسجد مى گويد كه از طريق بلندگوى مسجد اعالم كندكه 
تِمن جيك ماهى تازه آورده است تا به خود او هم چند كيلو 
ماهى بدهد.يادش به خيرچه روزگارى بود.ماهى هاى خاويارى 
اشتياق  مردم  بودو  فراوان  باليق  وآق  تازه،بكره،دوقى،تيرانا 
نداشتند.هنوز«ِهوزعالى»چافاق  كپور  خوردن  به  زيادى 
خوجه نفس بسيار معروف ولذيذبود.نزديكى هاى عصروشب 
مرغوب  ذغال  با  كه  ازچارسو  ماهى  كباب  بوى  كه  هنگامى 

بى  راازخود  هركسى  رسيد  مى  مشام  به  وبندرگز  كردكوى 
خود مى كرد.شكار پرندگان معمول بودو«قل قوروق»قالجيق 
و«باراق» و«اردك» و«غاز»در بازار چارسو به وفور يافت مى 
به  نزديك  بسيار  موقع  آن  كه  دريا  به  بود.پسرها  شدوارزان 
مى  وپرندى«يوزوگنجه»شكار  رفتند  مى  بود  دفه  كمش 
كردندومادرها آنها را در داخل نان وتنور مى پختند.خوردن 
آن چه لذتى مى داد.ازجمله شكارچى هاى آن دوره« منگلى 
دكتر»، «بگنج حاجى شيرمحمدى»،«قارابايرام»،«بورج
محمد  قليچ  و«  فهيمى»  اهللا  هم«رحمت  ازتهران  وق»و 
هم  قابلى»  زمان«اراز  آمدند.درآن  مى  شكار  نيازى»براى 
زمان  آن  پوشان  پوش.شيك  وبسيار شيك  بود  معلم جوانى 
كاله دورى( شاپو) به سر مى گذاشتند وپيراهن آستين كوتاه 
دو جيبه مى پوشيدند.آن زمان كمش دفه تلفن نداشت.بعد 
ها كه تلفن هندلى آمد مردم براى تماس باچرخاندن هندل 
مغازه  به  را  آنها  واپراتور  گرفتند  مى  را  مركزمخابرات  تلفن 
با  صيادياس  نورطاغن  كرحاج  مى  موردنظروصل  يامنزل 
بسيار  دفه  كمش  بود.اكثرمردم  مركزجان»  الو  اپراتور« 
كرد  مى  فوت  درگنبد  بودند.اگرآشنايى  واجتماعى  مهربان 

اولين ماشين رهسپار گنبد مى شدندتا به خانواده  با  سريعاً 
در  طور  بخوانند.همين  اى  بگويندوفاتحه  تسليت  داغدار 
مراسم عروسى آشنايان در شهر ها وروستاها ى دور ونزديك 
شركت مى كردند. «محمد آنه اسالمى» هم با َدلو/ قاوه اى 
دورترين  سمت  به  آهسته  هاى  قدم  با  داشت  دردست  كه 
دفه  كمش  اطراف  پركند.روستائيان  را  آن  تا  رفت  مى  چاه 
اسبى  ارابه  ارابه/  با«آت  توقماق  كملر،قالجيق،آلتين  ازجمله 

بادو چرخ بزرگ» به كمش دفه مى آمدندوهر مهمانى ميزبان 
اسب  منزل  روى  روبه  محوطه  داشت.در  را  خودش  خاص 
دادند.از  مى  وجو  يونجه،كاه  اسب  وبه  كرده  جدا  ارابه  از  را 
قالجيق«طاغن حاجى»،«آى َمدحاجى»،«داود حاجى» 
مهمان دائى ام بودند.خريد هايشان را انجام مى دادندوبا دائى 
عين چندتا برادر سريك سفره غذا مى خوردندو خوش وبش 
مى كردند.آت اراباى كمش دفه اى ها دو چرخ بزرگ داشت 
داشت.طاغن  كوچك  چرخ  چهار  ها  گنبدى  آراباى  آت  اما 
حاجى بسيار تنومند وبلند قد بود ودرتخت هاى معمولى جا 
با  دوره  آن  وبخندبود.مردم  وبگو  مزاح  اهل  شدوبسيار  نمى 
سنت هاى پسنديده و نيكو از جمله «ياوارچيليق»به يارى و 
كمك هم مى آمدند وازهمديگر حمايت مى كردند.اگركسى 
شكارچى بود، قسمتى از شكار خود را به همسايه ها وبستگان 
ازماهى هاى  به همين شيوه بخشى  بود  واگر صياد  مى داد 
صيد شده اش را تقسيم مى كرد.زن ها زحمتكش بودندواز 
ازجمله  گوناگونى  كارهاى  هايشان  درخانه  شب  تا  صبح 
ودوشيدن  آشپزى،نمدمالى  دوزى،خياطى  بافى،سوزن  قالى 
شير  وماست بندى را انجام مى دادند.آنها غذا هاى لذيذى 
نان داغ تنور  اهالى عمدتاً  انواع ماهى مى پختند.غذاهاى  از 
پز،ماهى تازه،مرغ وتخم مرغ تازه ،شير ولبنيات و گوشت تازه 
وقالما(آقاران)و ديه چال تازه بود. سبزيجات و ميوه جات را « 

اِِشك ارابه» چى ها از نوكنده وبندرگز مى آوردند.
در اطراف كمش دفه هم خربزه بسيار شيرين«سارى تِگ 
لِك» كه زرد رنگ بود وخوش عطر وخوشايند طبع همه كاشته 
مى شد.مغازه هاى كمش دفه مثل منازلشان ازچوب وتخته 
درست شده بود.داخل مغازه دو قسمت بود.جلوى مغازه براى 
انبار كردن  براى  مغازه  و قسمت عقب  انداختن مشترى  راه 
پاتوق دوستان و همسايگان  از آن  تر  اضافى و مهم  اجناس 
مغازه دار.در قسمت دوم (پشت) بعضى مغازه ها بساط چاى 
كردند. مى  كوشت(شطرنج)بازى  درآنجا  وگاه  بود  فراهم 

خيابان ها سنگ فرش بود.مسير كمش دفه به تهران هم راه 
شوسه بود وبيشتراز قطار استفاده مى كردند.از دوستان پدرم 
دركمش دفه« آنا توماج» تنومند وبلند باال بودوحاجى كريم 
حاجى نورى زاده پدرعبدالحكيم حاجى ،نورى حاجى،اسالم 
خوردو«سيدحاجى  مى  نمك  با  را  نان  گاهى  كه  حاجى 

و  بهمنيار  زاوودى  آناگلدى،تاشى،اخمى،گلى  پدر  زاوودى» 
دو نفر كه بعد به گنبد آمدند«قل دردى آرتيقى» پدرعبدى 
پدرم  هادوستان  قاضى».اين  مرادحاجى  طواق  و«  آرتقى 
به خانه ما هم سر مى  به گنبد مى آمدند  بودندكه هروقت 
زدند وموقع احوالپرسى جمالتى رابه زبان روسى برزبان مى 
مرور  را  خود  گذشته  شيرين  خنديدندوخاطرات  آوردندومى 
مى كردند. اغلب خانه ها در كمش دفه ِگزر( ايوان» داشت.

از  ومطبوع  وخنك  ماليم  باد  وشب  عصر  موقع  درتابستان 
دراز  با  وتالش  روزكار  يك  بعداز  وزيد.مردم  مى  دريا  جانب 
كردندتا خستگى  استراحت مى  بالش  به  دادن  ولم  كشيدن 
را ازتن بيرون كنند.به صداى دريا كه از فاصله ى نه چندان 
دور مى آمدگوش مى سپردند ويا به تنها تفرجگاه سبز وصاف 
وباالى سرشان يعنى آسمان چشم مى دوختند وبه ياد كشتى 
ها ولنج هايى كه زمانى به ساحل مى آمدندوبازرگانانى كه تا 
افتادند. مى  كردند  مى  رفتندوتجارت  مى  ها  آب  سوى  آن 

در كمش دفه لوله كشى آب وگاز نبود.ولتاژبرق هم ضعيف 
را  آشاميدنى  آب  سو.مردم  كم  ها  والمپ  ها  وروشنايى  بود 
ازآب انبارها(الرى) وآب شستشو راازچاه ها تأمين مى كردند.

مختلف  محالت  ودر  ها  خيابان  رو  پياده  رديف  در  ها  چاه 
از  نبود وبعضى  وتلويزيون  بود  وجودداشت.ماشين بسيار كم 
وجود  (تامدور)  نان  تنور  محالت  بود.دراكثر  نفتى  راديوها 
ها  زن  نان،  تامدورها هنگام پخت  زياد  داشت.دركنارحرارت 
انتقال  و  زدن  گپ  براى  وفرصتى  شدند  مى  جمع  آن  دور 
آخرين خبرهاى داغ وجديد ترين اطالعات ازوقايع وحوادث 
محل پيش مى آمد.اگر امروز هم آن تامدورها وجود داشت 
،«تامدورينگ  اى  بودشايددرنشريه  زنان  تجمع  وآن 
به  دادم  مى  قرار  خبرى  ستون  يك  باشيندان»راعنوان 
جاى«تازه چه خبر» امروزى.منازل ديوار نداشتند.مثل شهر 
حسنقلى و مردم مى توانستند به جاى خيابان از ميان محوطه 
خانه ها عبوركنندتا به مقصد برسند.اگرغريبه اى،مهمانى به 
پنجره  ازميان  ها  بعضى  كرد  مى  وعبور  شد  مى  وارد  شهر 
ويا از روى ايوان زيرنظر مى گفتندواگر نمى شناختندبا ايما 
وشاره از همديگر مى پرسيدند كه آيا او را مى شناسند.زيرا 
شهر كوچك بود و همه همديگر را مى شناختند وفرد غريبه 
زود مشخص مى شد.در ِگزرخانه ها ماهى هاى تازه نمك 
سود شده را از طناب ها آويزان مى كردندكه از بعضى ازآنها 
روغن مى چكيد .بچه ها هميشه به ويژه در فصول سرد سال 
اين ماهى ها را كه بعضى از آنها ايشبل هم داشتند همراه با 
هميشه  خوردند.درچارسوكه  مى  لذت  با  داغ  تنورى  نان 
شلوغ بودودرخيابان هاى اطراف«نظرگلدى جارچى»بعضى 
از بخش نامه هاى دولتى و ساعت وروز مراسم چاپقى (اسب 
دوانى)وگورش(كشتى) و مراسم عروسى راباصداى بلنداعالم 
بود.صاحبان  مراسم «سچگى»هميشه  ها  مى كرد.درعروسى 
)طبقه  (ايوان  گزر  روى  از  آنها  وبستگان  ودوستان  عروسى 
دوم ساختمان هاى چوبى پول مى ريختند وجوانان با دست 
گرفتندويا  مى  هارا  دار»پول  دسته  «گندله/تورى  با  يا 
اشيايى راپرتاب مى كردند وبه آورنده ى آن پولى مى دادند.

بخشى«  بودو  معمول  گورش(كشتى)  مراسم  ها  درعروسى 
باشگردهاى  درآن  هم  وخواننده)  نوازنده  بحرى»(  عّجى 
عروسى،هنرمندان  شب  گرفت.در  مى  خودكشتى  خاص 
ازجمله« خدرگلديخانى» از كمش دفه و«آناكاكا اونق»كه 
تنومند بود ازخواجه نفس ويا« توانا »از بندرشاه آكاردئون 
اى  وگارمان مى نواختندوجوانان مى رقصيدند.كمش دفه 
ها غالباً به درآمد اندك ودخل وخرج خود قانع بودند وهمين 
قناعت باعث شده بود كه زياد دنبال ماديات وگردآورى مال 
بودند. وبخشنده  قلندرمسلك  نباشند.اكثراً  نامحدود  ومنال 

بسيار  كردم  تجربه  ها  سال  درآن  من  كه  اى  دفه  كمش 
كه  اين  وجود  شهربا  بود.اين  انگيز  وخاطره  خوشايندوباصفا 
درگذشته حوادث گوناگون تاريخى وظلم حاكمان جورپيشه 
ى زيادى را ازسرگذرانده و شخصيت هاى بزرگى هم چون 
عثمان آخوند،رجب آخوند صيادى،آنا گلدى عاج سردار را به 
خود ديده كه اكنون همه روى در نقاب خاك كشيدند(ِمن 
باگذرزمان  بوليب)اما روحيه خودرا  ياتير قوم  ِمن ديان ارالر 
هنوز از دست نداده است.خاويار طالى غنى وسرشار از كليه 
مواد مقوى به صورت كاك ما( فرم گرانول ودانه اى)وسيقما( 
فرم خميرى) درهمه ى خانه هاچه فقير وچه غنى در داخل 
انواع ظروف وبيشتر كاسه بزرگ جينى( داش اوقورا) درحالت 
كامًال عادى مثل شير و پنيردرسر سفره ها قرار داشت. بچه 
ها هنگام گرسنه شدن مقدارى از آن را روى تامدور چورك (نان 
نشاط  هاى  بازى  به  وآنگاه  خوردند  ومى  ماليدند  مى  تنورى) 
آورخودازقبيل« قاراگوردم پررق»، «ِگيزگنجك » ،«لنگه»، 
«توپ آغــاچ»،« چيليك» و« آشيق»مشغول مى شدند و 
دختر ها هم به بازى هاى خاص خود ازقبيل« هيّژيد»،«اؤيجك 

ـ اؤيجك»،«پؤرك ـ  ام پؤك»،« غورجاق» مى پرداختند.
معمول  پسرها  همه  تركمنى(گورش)دربين  كشتى  البته 
واثر  گرفتندوانرژى  مى  كشتى  خاكى  نرم  زمين  روى  بودو 
كردند. مى  بهينه  مصرف  گونه  اين  را  خاويار  پربارخوردن 

ميليون  ده  چند  از  بيش  دردنياكيلويى  امروزه  كه  خاويارى 
وخيال  تركمن صحرادرخواب  امروزى  وكودكان  است  تومان 
به  محلى  هاى  بازى  غيراز  به  ها  ببينند.بچه  را  بايدآن 
واليبال،دوميدانى  وفوتبال وشنا هم مشغول مى شدند.بيشتر 
بچه ها قوى بنيه وسالم وتنومند بودند و معموالً قبل از بيست 
سالگى ازدواج مى كردند.كمش دفه آن روزگار موقعيت سوق 
هاى  عبوركاروان  مسير  داشت.در  استراتزيك  و  الجيشى 
گوناگون بود.وجود دريا وكشتى رانى ارتباط آنها راباشهروندان 
وآذربايجان  وقفقاز  داغستان،گرجستان   ، روسيه  شهرهاى 
وشهرهاى ساحلى ايران گسترده تر كرده بود.درنتيجه تبادل 
افكار وتضارب آرا بيشتر بود.برخى معتقدندكه يكى از عللى 
درآن  نفس  وخواجه  وبندرتركمن  دفه  كمش  هاى  بچه  كه 
دوره زرنگ وبا استعدا بودند داشتن محيط طبيعى وخوردن 
خاويارو ماهى تازه دريا و هم چنين كله ماهى است كه مثل 
را  ها  مغز  ديگر  نياز  مورد  مواد  و  فسفر  داشتن  با  ها  رشتى 
مستعد وپربار مى كرد.اكثر پزشكان آن دوره گنبد بچه هاى 
همين مناطق كنار دريا بودنداز جمله«دكتر شهنازى»،«دكتر 

رحمت قاضيانى»،
،« دكتر طيارى»،« دكتركر»  « دكتررجب دردى شيريان» 
ساتلخى»،«دكتر  دكترطريك»،«دكتر   » دكترخوزينى»،   »،
چوگان»،«دكترعالقى»،«دكت جه»،«دكترفروهر»،دكتر  قره 

مناطق  اين  زمان  درآن  پارياب»و....  رسردارآهنگرى»،«دكتر 
جزو استان مازندران بودكه داراى شهرهاى بسياربود ودراكثر 
رشته هاى ورزشى نفرات وتيم هاى اين خطه ى ايران جزو 
نه چندان دور دركمش  بودند.خالصه در آن زمان  اولين ها 
دفه زندگى به زيبايى تمام جريان داشت و مردم فقط زنده 

نبودند بلكه زندگى مى كردند .    

شناساندن  و  شناختن  بيشتر  جهت  صحرا»در  «گل   
علماى تركمن صحرا تا كنون گفتگوهاى چندى با چهره 
هاى گوناگون در عرصه هاى علمى وادبى وفرهنگى ودينى 
اين  اهميت  و  جايگاه  جهت  به  نشريه  اين  است.  داشته 
گفتگوها وتأثير آن برمخاطبان، معرفى اين بزرگان عرصه 
علم و دين واخالق و ادب را از وظايف مهم خود مى داند 
و به آن اهتمام ويژه اى دارد.دراين ميان گفتگو با علماى 
بزرگ منطقه از جمله سياست هاى گل صحرا است.علماى 
گرانقدرى كه در راه  آموختن  علوم دينى و معارف الهى و 
تربيت طالب و شاگردان خود عشق بى پايان داشتندورنج 
فراوان را به جان خريدند.شنيدن حرف ها  ونشستن پاى 
درس  اين گنجينه هاى پاك وزالل واسوه هاى اخالق مى 
تواند سرمشق زندگى ما وچراغ راه آيندگان باشد .يكى از 
اين علماى عامل وسالك تاج محمد آخوند نصيرى است 

خواجه  نزديك  «چارقلى»  روستاى  در  اكنون  هم  كه 
از  زيادى  وشاگردان  مريدان  و  هستند  ساكن  نفس 
سراسر تركمن صحرا به ديدار ايشان مى آيند. با وجود 
كهولت سن  استاد دعوت ما را براى يك گفتگوى كوتاه 

وصميمى پذيرفتند وبه سئواالت ما پاسخ  دادند.
 با تشكر از زمانى كه در اختيار ما قرار داديد.
به عنوان اولين سئوال لطفابا تشكر از زمان ومحل 

تولد و دوران كودكى خودتان براى ما بگوييد؟
 بنده تاج محمد آخوند نصيرى قرنجيگ هستم فرزند  
نصير. در سال 1299 ش. در جايى به نام«كلته جيگ 
منطقه اى كوچك تر از يك روستا در خاك تركمنستان 
به دنيا آمدم.اين منطقه منطقه ى «چارواها » بود و ما 
به دليل دامدارى بين خاك ايران و تركمنستان دائم در 
تردد بوديم .تقريباً در حدود 12 سالگى به ايران آمديم.

بود.همه جوانان  رضاخان ضدمالها  ، سياست  زمان  آن 
ومالها را مى گرفتند ومى بردند به سربازى. براى من هم 
پرونده درست كردند وما رابردند تا گرگان براى خدمت.

تا شش  باشيد  بعد گفتند ظرفيت تكميل است منتظر 
ماه بعد. بعدهم روس ها آمدند وهمه چيز به هم ريخت 

وما به اين ترتيب نرفتيم.
 من رضاخان را ديدم كه آمده بود به «انبارالوم»از راه 
را  درسشان  مالها  گذاشتند  نمى  سابق. خالصه  بندرشاه 

تمام بكنند وما هم آن موقع شانس آورديم. 
لطفًا  خودتان  استادان  و  تحصيالت  مورد  در   

توضيح بدهيد؟ 
زمان  آن  است  و حوزوى  دينى  تمام تحصيالت من    
نبود.من هم مثل خيلى هاى ديگر  واين چيز ها  مدرسه 
پيش مال هاى محلى مى رفتم و تعليم قرآن وعلوم دينى 
در  ماه   3 معموالً  ما  بوديم  چاروا  ما  چون   . گرفتم  مى 
تركمنستان  بوديم و بقيه را درخاك ايران .هرجا كه مى 
رفتيم از مالى همان منطقه چيزهايى ياد مى گرفتيم.مثًال 
يكى از استادان دوران كودكى من كه در تركمنستان بوديم 
شخصى بود به نام «مالجماحاجى»از طايفه چاودور. پيش 

«مال صالح بردى ايشان» كه پدر بزرگ «پوسولوغ ايشان» 
استاد  بعد  به  سالگى   19 از  .اما  خواندم  درس  هم  است 
نظرآخوندماهرى»بوددرروستاى  من«استادحاج  واقعى 
«باى  زمان  درآن  من  هاى  دوره  هم  از  .يكى  قرينجيگ 
سالگى   28 در  هم  با  ما  كه  قديرزاده»بود  آخون  محمد 
آخوند شديم .يادم است ضيافت با شكوهى هم در آن زمان 

به اين مناسبت برگزار شده بود . 
استاد كى به روستاى «چارقلى»آمديد و درحوزه 
اين روستا مدّرس شديد واز شاگردان خود كه دراين 

حوزه درس خواندند نام تعدادى را ذكربكنيد؟

آمدم و در 28 سالگى  به چارقلى  از آخوندشدن  بعد   
كردم   تأسيس  را  حوزه  اين  پيش  سال   67 حدود  يعنى 
ومدرس آن شدم. اوايل تمام دروس را خودم مى دادم و 
از  از شاگردان كمك حال من شدند.  بعضى  بعد كم كم 
شاگردان اين حوزه كه اآلن هر كدام آخوند بزرگى شدند 
وشاگردان فراوانى را تربيت مى كنند افراد زيريادم است :

آخوند  ايشان  ـ  چارقلى  از  نصيرى  آخوند  گلدى  ايل   
از  گلشاهى  آخوند  گلدى  حاجى  ـ  بندرتركمن  از  كلته 
بندرتركمن  ـ طواق محمد آخوند كم از چپاقلى ـ عبدى 

آخوند از چپاقلى ـ مال آنا گلدى كلته از چارقلى و...
درآن زمان كتاب زياد چاپ نمى شد.شما وطالب 
ديگر كتب دينى و قران هاى مورد نيازتان را چگونه 

تهيه مى كرديد؟
ما  كه  را  قرآن  از  هايى  بخش  زمان  آن  در  ها  طلبه   
قرآن  كه  گزيده   خواندند  مى  گفتيم  مى  يك»  «هفت 
شدن  پاره  امكان  داديم  مى  اگر  را  قرآن  كل  .چون  بود 
اين قرآن ها يعنى هفت يك   داشت و حجيم بود.معموالً 
ها چاپ «غازان » بود .من خودم در 13 سالگى يكى رااز 
يك دست فروش آن زمان خريدم .كتبى كه ما آن زمان 
 ، «هدايه»   ، وقايع»  «شرح   ، مال»  شرح   » خوانديم  مى 

«مختصر»، «رونق اسالم،«اللهيار صوفى»، و...
آخون»كه  قلى  از«خوجه  را  ها  كتاب  از  بعضى  من 

درخواجه نفس كتاب هاى دينى را مى فروخت خريدم.در 
آن زمان علما ى تركمن در خاك روسيه در تنگنا بودند.

را مى سوزاندند.گاهى  ها  وكتاب  اذيت مى كردند  خيلى 
علما براى حفظ اين آثار نوشته شده آنها را زير خاك دفن 
مى كردند.روزى يك نفر به فردى به نام « حاجى گلدى» 
پدر «ايشان آخون» گفته بود كه درخاك روسيه زير فالن 
درخت در فالن جا مقدارى كتاب دينى به زبان تركمنى 
به  اسب  با  گلدى  حاجى  يعنى  فرد  است.اين  شده  دفن 
مكان يادشده مى رود و از زير خاك اين كتاب ها را در 
مى آورد.البته بعضى از آنها خراب شده بودند وبعضى سالم 
كتاب  آن  از  يكى  روى  از  بينيد  كتابى كه مى  بودند.اين 
ها كپى شده است واصل آن را نمى دانم دست كيست.

روبه رويش  السالكين  كه  به كتاب  روضه  اشاره  (استاد 
است مى كنند)

 استاد آيا تا كنون از نوشته هاى خودتان كتابى 
چاپ كرديد؟

كردم.  چاپ  تركمنى  زبان  به  نبى»را  «تاريخ  كتاب   
وتمام زندگى خودم از كودكى تا كنون در دفترى نوشتم 
كه چاپ نشده است.آثارنوشته شده زياد دارم كه بايد چاپ 

شود.
در باره استاد حاج نظر آخون ماهرى كه فرموديد 

استاد شما بودندبراى ما بگوييد؟
بايرام گلدى آخون»  استاد«حاج نظرآخون»كه پيش« 
درگميشان درس خوانده بود عالمى با سواد بود.ايشان در 
واقعى  پير  و سلوك  درطريقت  و هم چنين  واخالق  علم 
مثل  داشتند  هم  با  را  جنبه  هردو  ايشان  يعنى  بودند. 
يارمحمدآخوند نظرى بودند.كتابى نبود كه ايشان در حوزه 
دينى نخوانده باشند.«عقايد، حاشيه،شمسيه و توضيح» را 
كامل بودند. بسيار خوش اخالق وهميشه با وضو بودند.من 
بيشتر اوقات در سفرها با ايشان بودم. يادم است كه يك 
بار با اسب به قرينجيگ مى آمديم وايشان در راه اگرآب 
نبود همان جا تيمم مى كردند.ايشان با « عبدالقادرآخوند 
داغستانى» صحبت ها و بحث هاى علمى داشتندو كتابى 

هم به زبان عربى با هم تدوين كردند.
استاددر پايان اگر حرف ديگرى را الزم مى دانيد 

كه گفته بشود بفرماييد؟
عالمى  روحانى  يك  فعلى)  شهر  (سيمين  امچلى  در   
بود به نام «نورى آخون».ايشان بسيار معروف بودند. من 
واستادم به حضورش رسيديم .آن موقع بسيار پير بودندو 
ضعيف.ايشان به استادم حاج نظر آخون ماهرى گفتند كه 
با وجود تمام سختى ها اين روالى كه شماها در تعليم و 
تربيت طالب پيش گرفتيد، اگر به همين منوال پيش برود 
تركمن صحرا هم مثل بخاراى شريف مى شود .اين سخن 
زيادى  بزرگ  علماى  زمان  .آن  بود  درست  آخون  نورى 
درتركمن صحرا بودند وشاگردان بزرگى هم تربيت كردند. 
اميدوارم هميشه چنين باشد.                                              

                                                     گفتگو: ح. آخوندى 

5انديــشه انديــشه           
گفتگو با استاد فاضل الحاج تاج محمد آخوند نصيرى قرنجيگ 

 ردپاى خاطرات كودكى دركميش دپه( حدود 55 سال)

اصالحات وتوضيحات 
تركمن  هاى  كرده  تحصيل  «نخستين  مقاله 
التحصيل  فارغ  دختران  اول  ونسل  صحرا 

دانشگاه ها(در شماره 11 گل صحرا )

محمدشيرمحمدى(دكتر  حاجى  دكتر  1ـ   
گوگالنى) از طايفه كتوك 2ـ آى تِن گوگالنى(به 
جاى آى سن) 3ـ دكتر اراز قربان كاسبى  4ـ 
آى ِسل قره داغلى( به جاى آى سن ) 5ـ مكان 
تدريس «فهيم افندى»در  داش مسجد كمش 
دفه  6 ـ احمد گرگانلى ( به جاى گرگانى)  7 
ـ قورپلجه ( به جاى قورتلجه)  8 ـ كّده پير( به 
جاى كده پدر) 9 ـ بردى محمدمحمد امانى(به 
جاى بردى محمدامانى)  10ـ  حليمه صاحبدل 
دردى  جاى  به  صاحبـدل(  دردى  تقان  فرزند 
صاحبدل)11ـ اتريش وگاليسيا(به جاى اتريش 
وگامبيا) 12 ـ نظر مامد نوه قيات خان ، قاراش 
آكادمى  13ـ   ، خان)  قارداش  جاى  خان(به 
مقصودى  تاج  اغول  14ـ  آكادامى)  جاى  به 
عالى  دانشسراى  از  شناسى  زيست  ليسانسيه 
تهران 15ـ آنا مراد آخوند نژاد ـ صفر شادمان 
(از  ، 16ـ مالغفورآهنگرى   ( از نسل چهارم   )
نسل چهارم ) ، 17ـ پُوس اولوغ ايشان (كريم 

ايشان غرب)

� ناز محمد يگن محمدى 

حاج نورطاغن صيادىحاج نورطاغن صيادى

سال يكم �  شماره �12يكشنبه  يكم شهريور ماه 1394   



اقتصاد اقتصاد 

تربيت تربيت 

6
سواد كم و ثروت زياد؛ آيا ممكن است؟ سالمت و ورزش     اخبـــــار     

  چرا بعضى كودكان دزدى ميكنند؟

رحمانى  آقاى  پيش  چندى 
فضلى – وزير كشور – در مورد ورود 
پول هاى كثيف به دنياى سياست، 
موجب  كه  كرد  اظهار  را  سخنانى 
فضاى  در  چالش  و  تعجب  تأسف، 
به  ايشان  دعوت  سپس  و  سياسى 
چيز  هر  از  بيش  شد.آنچه  مجلس 
توجه مردم و فعاالن سياسى را به خود 
جلب كرد اين بخش از سخنان خود 
وزير كشور بود كه گفت: قاچاقچيان 
مواد مخدر حساب هاى مشكوك و 
گردش مالى زيادى دارند و براى نمونه 
يك قاچاقچى 35 ساله كه 5 كالس 
هم سواد نداشت 2000ميليارد تومان 

گردش مالى داشته و چندين حساب بانكى به نام افراد 
متوفى باز كرده بود .

اين قسمت از گفته هاى وزير كشور را مى توان از 
جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد. هدف من 
از نگارش اين يادداشت، سخن گفتن در مورد پول 
هاى كثيف و مشكوك و پيامدهاى نامطلوب آن در 
دنياى سياست نيست كه هدف اصلى رحمانى فضلى 
بود، اگرچه در اين زمينه سخن فراوان است و مباحثى 
نيز مطرح گشت؛ بلكه مى خواهم نتيجه ناخواسته ى 
اين عبارت از سخنان وزير كشور كه «آن قاچاقچى 35 

ساله 5 كالس سواد نداشته » را تحليل نمايم.
در واقع ، اين نكته از سخنان ايشان مورد غفلت قرار 
گرفت و كمتر كسى به آن توجه كرد. البته اين امر تا 
حدى طبيعى است چرا كه هدف اصلى رحمانى فضلى 
از ابراز آن سخنان جلب توجه بر فرآيند پول شويى در 
كشور و چگونگى يا احتمال ورود پول هاى كثيف به 
حوزه ى سياست بود و از اين جهت به هدف يا بخشى 
از اهداف خود نيز نائل آمد.به هر حال، اين سخن كه 
« سواد فرد قاچاقچى در حد پنج كالس نبوده »،از 
وضعيت نابه سامان آموزشى حكايت دارد و پيامدهاى 
ناخواسته ى نامطلوب فراوانى براى نظام آموزشى در 

كليه سطوح دارد:
تحصيالت  از  كه  فردى  جوامع،  بيشتر  در  1ـ 
بيشترى بهره مند است به همان نسبت امكان دست 
يابى به مزاياى اجتماعى براى وى بيشتر مهياست. به 
عبارت ديگر ، يكى از راه هاى رسيدن به مزايايى چون 
ثروت و قدرت، داشتن تحصيالت بيشتر است و معموالً 
در اكثر جوامع افراد تحصيل كرده قدر مى بينند و بر 

صدر مى نشينند. به لحاظ اجتماعى نيز نظام آموزشى 
توليد كننده ى سرمايه ى انسانى، سرمايه ى اجتماعى 
و وظيفه ى انتقال فرهنگ و ارزش ها را برعهده دارد. 

خود  اطراف  به  نگاهى  كافيست  اين  وجود  با 
بياندازيم تا نمونه ها ى متعددى از فرد مورد اشاره ى 
وزير كشور كه در سطح بااليى سواد نداشته اما در عين 
حال در مدت زمان كوتاهى به ثروت افسانه اى دست 

يافته است، ببينيم.
در واقع ، هر كدام از ما تعدادى از اين گونه افراد را 
هر روز مى بيند و كم و بيش مى شناسد. اين وضعيت 
و سخن گفتن از چنين افرادى بيش از هر چيز از 
اهداف  به  يابى  دست  در  آموزشى  نظام  ناكارآمدى 
فردى و اجتماعى (توليد و تربيت نيرو و سرمايه ى 
انسانى و اجتماعى) از يك سو و بحران و بى برنامگى 
در نظام اقتصادى از سوى ديگر حكايت دارد كه منجر 
به دسترسى به ثروت هاى بادآورده ى كالن و شكل 
گيرى يك طبقه ى «نوكيسه» شده است كه بيشتر 
ندارند و سواد، تحصيالت،  آنها «پنج كالس سواد» 
مدرسه و در يك كالم نظام آموزشى را مستقيم و غير 
مستقيم به استهزا مى گيرند و با ثروتى كه كسب كرده 
اند به سادگى مى توانند در مقاطع مختلف تحصيلى 
مدرك پايان تحصيالت را جعل يا حتى به دست آورند.

2 ـ اگر فردى با « پنج كالس سواد » بتواند در 
زمان كوتاهى به چنين ثروت افسانه اى دست يابد ؛ 
آيا حضور در كالس درس و درس خواندن، انتخابى 

عقالنى است؟
ترين مسائل آن  از مهم  يكى  اى كه  در جامعه 
بيكارى است و توجه به پول به عنوان يك ارزش بر 

سايه  زندگى  شئون  تمامى 
انداخته است؛ آيا دانش آموز 
براى حضور فعال در كالس، 

انگيزه اى خواهد داشت؟
و  تحقيقات  از  بسيارى 
تجارب شخصى معلمان نشان 
مى دهد كه يكى از علل اصلى 
افت تحصيلى و بروز خشونت 
عالوه  درس،  هاى  در كالس 
بر متون و محتواى كتاب هاى 
درسى، امكانات كم آموزشى، 
وضعيت نابه سامان معيشتى 
مديريت،  سوء  معلمان، 
فرسايش سرمايه ى اجتماعى 
و ... نبود انگيزه در ميان دانش آموزان براى ادامه ى 
تحصيل است. فقدان انگيزه به نوبه ى خود موجب به 
وجود آمدن بحران اقتدار معلمان در كالس شده است 
و مديريت كالس و دانش آموزان را بسيار دشوار كرده 

است. 
فقدان انگيزه در ميان دانش آموزان علل گوناگونى 
دارد. يكى از علل اصلى آن ناكارآمدى نظام اقتصادى 
است كه دست يابى به پول هاى كثيف در آن به آسانى 

ممكن و ميسر است.
حال در جامعه اى كه بيكارى و تورم در حد بااليى 
است و پول حّالل بسيارى از مسائل و مشكالت است 
؛ آيا براى يك دانش آموز، راه و روش و سخن معلم 
بيشتر به عنوان الگو مورد پذيرش قرار مى گيرد يا فرد 
مورد اشاره وزير كشور كه - همچنان كه گفته شد- در 
سطح جامعه و در اطراف ما كم هم نيستند؟ اين سخن 
كه آن فرد « پنج كالس » سواد نداشته، موجب تنفر از 
آن فرد و بيسوادى نمى شود بلكه بيش از هر چيز بى 
انگيزگى در كالس و بدبينى نسبت به آينده ى ادامه ى 

تحصيل و سوادآموزى را افزايش مى دهد.
مشكلى كه به طور روزافزونى در حال گسترش 
است و معلمان را بيش از پيش آزار مى دهد و در 
يك نگاه كلى تر نظام آموزشى را با بحران و در تربيت 

سرمايه و نيروى انسانى با ناتوانى مواجه مى سازد.
 

خالد توكلى / دكترى جامعه شناسى توسعه 
 دبير آموزش و پرورش سقز 

          ياركشى مدعيان ليگ واليبال
اول: ليگ برتر واليبال كشورمان كه از اوايل آبانماه شروع مى شود، تيمهايى 
كه سر كيسه را شل كرده اند...نماينده ديار آذربايجان يعنى شهردارى تبريز كه 
اين تيم را مى شود پديده فصل گذشته توپ و تور ناميد، امسال ميكائيل تاجر 
نيستند…قهرمان  تيم  اين  در  جاللى  عليرضا  وندو  مصطفى  بهبودى،سعيد   ،
تركمن  اوجاى  گلن  با  تهران  پيكان  يعنى  كشورمان  واليبال  گذشته  فصل 
داد  قرار  نيز  ميرزاجانپور  كرده.  تمديد  را  دادش  قرار  قائمى    صحراء فرهاد 
امسال  ناخوانده  ميهمان  اما  است.  رسانده  پايانى  مراحل  به  پيكانيها  با  را  خود 
ليگ برتر واليبال ايران بانك سرمايه است.تيم بانك سرمايه با هدايت كارخانه 
بازيكنانى همچون مهدى مهدوى، شهرام محمودى، سيد محمد موسوى، عادل 
غالمى، مهدى بازارگرد، فرهاد ظريف، پوريا فياضى را امسال در اختيار خواهد 
داشت. شنيده مى شود نمايندگان گيالن در تالش هستند تا بانك سرمايه را 
قابل  مبلغ  سرمايه  بانك  باشد.  مى  كار كمى سخت  اين  كه  بياورند  گيالن  به 
توجهى را براى واليبال كنار گذاشته كه درصورت امكان اسپانسرى تيم ملى را 
نيز به عهده بگيرد.البته اين تيم بدنبال جذب چند بازيكن خارجى نيز مى باشد.

مصطفى كارخانه تمايل شديدى نيز به جذب سليم چپرلى دارد.اميدواريم 
سرنوشت بانك سرمايه همانند تيمهاى داماش گيالن،گيتى پسند، باريج اسانس، 
متين  تهران،و  كشاورز  نوين  پرسپوليس،  خراسان،  بندرامام،ميزان  پتروشيمى 
تكرار  خواهد  مى  را  گذشته  ياد  بهروز عطايى  با  مازندران  نشود.كاله  ورامين 
نفرزاده  به  را  مربيگرى  نيز گفته مى شود كه سكان هدايت  تيم سايپا  بكند... 
مى دهد.به طور حتم سليم چپرلى نيز در كنار نفرزاده خواهد بود.وضعيت 
واليبال گنبد نيز همانند سالهاى قبل كاسه چه كنم چه كنم مى باشد.يك طرف 
هيچ  هنوز  جواهرى  رمضان  حاج  صحبت هاى  به  بنا  كه  جواهرى  تيم  قضيه 
چيزى مشخص نيست مى باشد،و طرف ديگر آشورى كه سال قبل با توسعه و 
تعاون وارد كارزار ليگ برتر شد بدون اينكه كار مطالعاتى روى نحوه تيمدارى در 
واليبال را انجام بدهد،و نتيجه همانى شدكه درانتظارش بوديم، نتايج مضحك، 
با انبوهى از بدهى هاو خدشه دار كردن واليبال گنبد.حاال آشورى پا را فراتر 
گذاشته وجلسه اى را با شوراى شهر گنبد همراه با رئيس بازاريابى بانك توسعه 
و تعاون داشته تا ارزيابى دقيقى را از تيمدارى واليبال داشته باشد،البته گنبد ما 
براى پيشرفت واليبال در بهره گيرى از مربيان بومى بايد تجديد نظر بكند.هيچ 
يك از مربيان بومى ما تاثير بسزايى بر روى ذهنيت بازيكنان، فيزيولوژى ورزش 
واليبال،و كار بر روى آمادگى بازيكنان از لحاظ روحى و روانى نداشته اند(به غير 
از زنده ياد نورى آزمون) پس فكر عاجلى براى اين كار كرد.بنا به گفته رئيس 
سازمان ليگ (پور حسن) امسال شاهد 10 تيمى بودن ليگ برتر واليبال خواهيم 

بود.البته نماينده شيراز نيز در جدول قرار داده خواهد شد.  
دوم: با نايب قهرمانى تيم ملى واليبال كشورمان درجام ملتهاى آسيا فرصت 
برخواجه حافظ  ملى  درتيم  نبودش  ميكائيل تاجر كه  با  تا  ديديم  مناسب  را 
شيرازى نيز مشخص بود، صحبتى داشته تا سفره دلش را براى اصحاب قلم باز 
بكند. الحق و انصاف غيبت ميكائيل كه ميتوانست بارتيم را در منطقه 2 بكشد 
بر تمامى كارشناسان واليبال وكادر فنى تيم بارز و آشكار بود.علت عدم دعوت 
ازتاجر را با عهدى كمك مربى پيمان اكبرى درتيم پيكان و تيم ملى ب درميان 
نداردولى  فنى ميكائيل هيچ مشكلى  نظر  از  ايشان عنوان كردند كه  گذاشتيم 
نبود،در  دندانپزشكى  كارهاى  علت  به  به مدت 2 هفته  تاجر  تمرينات  درطول 
صورتى كه در اردوى تيم ملى به اندازه نصف روز نيز به هيچ بازيكنى مرخصى 
نداديم. خوب بازيكنى كه 2 هفته در تمرينات نبوده و افراد حاضر در اردو تمام 
وكمال در اختيار تيم ملى بودند مسلماً بايد تفاوتى قائل شد. اما الباقى ماجرا را 
از زبان خود ميكائيل بشنويم. تاجر در باره غيبت 2 هفته اى خود اينگونه توضيح 
مى دهد، ببينيد غيبت من 2 هفته نبود كمتر از 2 هفته بود،دندان درد شديدى 
داشتم كه بايد ترميم ميشد،اگر غيبت من براى آقايان بهانه شده پس چراپوريا 
فياضى وحمزه زرينى كه در تركيه بودند و دير به اردو ملحق شدنداسمشان در 
ليست تيم ملى بود؟ ميكائيل كه شديداً ازنحوه خط خوردنش از تيم ملى گله 
مند بود مى گويد خط خوردن من از تيم ملى كشورم فنى نبود.اما  عهدى در 
باره خط خوردن ديگر بازيكن استانمان يعنى ادريس دانشفرمى گويد:ادريس 
خودش از ما خواست كه درتيم نباشد ولى دانشفر به گونه ديگرى مسئله را باز 
مى كند: وقتى اسم من در ليست تيم ملى نيست بابت كدام علت در اردو بمانم.

ما نيز به همين جواب ادريس بسنده مى كنيم.قضاوت با خوانندگان ولى نحوه 
برخورد با نمايندگان استان گلستان در تيم ملى دارد اپيدمى مى شود،آيا باور 

كنيم كه هادى سيد نيازى خط خوردنش از تيم ملى فنى بوده است؟  
                                                                   شيرمحمد شيروانى

 در سالهاى اخير مصرف آب آشاميدنى در بطرى گسترش يافته. اينكه چرا آب 
نبودن  دارد.از سوى خوب  بطرى خريدارى مى شود داليل گوناگون  آشاميدنى در 
ديگر  سوى  واز  است  كار  اين  دليل  وشهرها  مناطق  دربر  كشى  لوله  آب  كيفيت 
ناآگاهى عموم.به عالوه برخى خواص را براى آب معدنى بر مى شمارند كه يا اساساً 
در صورت  چنانچه  است.  نشده  ثابت  هيچگاه  آنها  علمى  ويا صحت  است  ناصحيح 
فقدان مواد مضر در آب ميزان مواد سالم معدنى موجود در آب را به عنوان معيار 
موادى  ميزان  مقايسه  اساس  بر  ميتوان  به سهولت  بگيريم  نظر  در  آن  بودن  مفيد 
كه روى بطرى ها نوشته شده با ميزان امالح سالم در آب لوله كشى به اين نتيجه 
اندازه ويا غالب موارد بيشتر است. رسيد كه ميزان امالح در آب لوله كشى همان 

از ميزان امالح آب لوله محل  با سازمان آب منطقه خود  با تماس  هر فرد ميتواند 
و كشورى همه  قوانين جهانى  اساس  بر  لوله كشى شده  كند.آب  پيدا  اطالع  خود 
جامعه  كه سالمت  آلودگى  هرگونه  بروز  ودر صورت  قرارگرفته  آزمايش  مورد  روزه 
مواردى  در  ميرسد.مخصوصا  عموم  اطالع  وبه  كرده  رسيدگى  كند سريعاً  تهديد  را 
به  معدنى  آب  هاى  توليدكننده  باشد.اما  مجاز  حد  از  بيش  ها  باكترى  مقدار  كه 
نبوده  آب  در  موارد  همه  روزانه  آناليز  به  قادر  آزمايشات  هاى سنگين  هزينه  علت 
بلكه  نيستند  روزانه  آزمايش  به  موظف  نيز  آنها  نظارت  اجبارى  دستورالعمل  در  و 
در مقطع زمانى مشخص گزارش آزمايش را به ارگانهاى نظارتى ارائه ميدهند ودر 
ضمن آن هم نه آب پر شده در بطرى و هنگام مصرف را بلكه قبل از پر كردن ظرف.                                                                                                                                             
حمل  را  آب  اين  كه  پالستيكى  ظروف  جانب  از  اصلى  بحث  ديگر  مهم  مسئله 
آب  در  وحالل  موادشيميايى  حامل  ظروف  اين  باشد.اغلب  مى  ميكنند  ونگهدارى 
ميب اشند وبخصوص اگر در شرايط نگهدارى بد آب وهوايى قرار گيرنددر مشكل 
موارد  از  بسيارى  در  كه  دهد  مى  نشان  نيست.تجربه  هيچ شكى  آنها  بودن  آفرين 
دسترس  در  بهترى  نظارت  وبا  تر  مطمئن  سالمترو  مراتب  به  شده  كشى  لوله  آب 
ميباشد و توصيه مى شود كه بويژه براى كودكان و بيماران حتماً از آب لوله كشى 
آن  ديگر  موضوع  اما  جوشاند.   ميتوان   احتياط  جهت  فقط  شود  استفاده  شده 
(كترى)  كن  گرم  درآب  اوقات  از  بسيارى  در  كشى  لوله  اب  جوشاندن  هنگام  كه 
قلمدادميكنند.  آب  آلودگى  دليل  را  رسوبات  اين  .بسيارى  شود  مى  ايجاد  رسوب 
منيزيم  و  كلسيم  امالح  بجز  نيست  چيزى  رسوبات  اين  نيست  درستى  تصور  اين 
هستند.                                                                                                                                            انسان  براى  مفيد  امالح  بلكه  نبوده  آالينده  تنها  نه  تصور  خالف  بر  كه 
پالستيكى  هاى  بطرى  از  كه  گردد  مى  مشاهده  اغلب  اينكه  بعدى  واماتوصيه   
براى تهيه يخ و...اين نوع استفاده كردن بمراتب  دوباره استفاده مى شود مخصوصاً 
خيلى خطرناك بوده و عوارض وحشتناكى براى سالمت دارد . وچنانچه بطرى هاى 
پالستيكى براى مدت طوالنى در معرض نور خورشيد بمانند مشتقات نفتى پالستيك 
ميباشد.  وسرطانزا  شده  بطرى  محتوى  ديگر  نوشيدنى  هر  يا  آب  وارد  و  جداشده 
تركيبات موجود در بطرى هاى پالستيكى بيشترين تاثير را برغددچربى و لنفاوى 

ميگذارد ودر برخى بافت هاى بدن باعث بروز تومور مى شود.  

نيما خواجه           

تهيه : امانقلى  يارى   
از دبيران شهرستان گنبد كاووس

وقتى پسر پنج ساله ام از مهد 
كودك برگشت، در كيف اش يك 
كردم.  پيدا  جديد  اسباب بازى 
من و پدرش به هم نگاه كرديم 
و از او پرسيديم كه آن را از كجا 
آورده و مال كيست؟! او ابتدا ابراز 
بى اطالعى كرد اما با اصرار ما گفت كه آن را از كيف 

هم كالسى اش برداشته.

اولين بارى كه دختر هفت  ساله ام، مريم، از كالس 
ورزش با يك كاد و به خانه آمد، فكر كردم كه اين 
كادو را دوست اش، گلى، به او داده است. وقتى دومين 
بار گفت كه گلى يك اسباب بازى به او هديه داده، 
تعجب كردم و بار سوم زمانى كه مريم يك صندلى 
روسرى اش  توى  را  گلى  عروسكى  خانه  از  كوچك 
را  لوازم  اين  فرزندم  كه  شدم  متوجه  بود،  پيچيده 
تنها  بودم0  شده  عصبانى  و  ناراحت  واقعا  دزديده! 
فكرى كه به نظرم رسيد اين بود كه مجبورش كنم 
به خانه گلى برود و همه آنها را پس بدهد اما از تكرار 
اين رفتار خيلى نگران هستم. از شما مى  خواهم كه مرا 

راهنمايى كنيد كه چه طور با او رفتار كنم.

اين ها مشتى نمونه خروار از گاليه هاى والدينى 
است كه از رفتارهاى عجيب و غريب بچه هايشان سر 
در نمى آورند و مفهومش را نمى فهمند. حتماً شما هم 
با مساله سرقت كردن بچه ها روبه رو شده ايد. شايد 
فرزند شما بدون اجازه شما از كيف تان پول برمى دارد 
آنها  اطالع  بدون  را  دوستان اش  اسباب بازى هاى  يا 
برمى دارد و حتى در مدرسه لوازم التحرير دوستان اش 
را با خود به خانه مى آورد. بسيارى از والدين از خود 

مى پرسند چگونه بايد با اين مساله برخورد كرد؟

 قبل از آنكه هرگونه واكنشى نشان دهيد، بهتر 
است اين مقاله را درباره علت دزدى بچه ها بخوانيد و 

از راه هاى كمكى مطلع شويد 

  بچه ها در هر سنى – از پيش دبستانى تا نوجوان 
– ممكن است به داليل مختلف وسوسه شوند كه 

دزدى بكنند. 

  بچه هاى خيلى كوچك بدون آنكه درك كنندكه 
آنها  برداشتن  و  بردار هستند  هزينه  بعضى چيزها 
بدون پرداخت پول اشتباه است، ممكن است گاهى 

چيزهايى را بردارند و بدزدند. 

  بچه هاى مدرسه اى معموالً مى دانند كه نبايد 
اين  بردارند، ولى  بدون پرداخت پول چيزى، آن را 
خوددارى  و  دارى  خويشتن  زيرا  كنند  مى  را  كار 
كافى ندارند. بچه هاى بزرگتر و نوجوانان مى دانند 
كه نبايد دزدى كنند، ولى ممكن است بخاطر جالب 
بودن و هيجان اين كار، يا بخاطر اينكه دوستانشان 
اين كار را مى كنند، دست به دزدى بزنند. بعضى از 
آنها فكر مى كنند كه دستشان رو نمى شود. زيرا به 
آنها كنترل بيشترى بر زندگى شان داده شده است، 
و بعضى از نوجوانان از سر شورش و ياغيگرى اين كار 

را مى كنند.

البته داليل پيچيده ديگرى هم ممكن است در اين 
مورد نقش داشته باشند.ممكن است بچه ها عصبانى 
باشند يا دنبال جلب توجه باشند. رفتار آنها انعكاسى 
از استرس در خانه، مدرسه يا در كنار دوستان است. 
بعضى از آنها بخاطر خشونت فيزيكى و روانى كه بر 

آنها وارد    مى شود، دزدى مى كنند و در واقع اين 
عمل آنها فرياد درخواست كمك است.

مى  دزدى  نوجوانان  و  كودكان  ديگر،  موارد  در 
كنند زيرا پول كافى براى خريد آنچه مى خواهند 
يا نياز دارند را در اختيار ندارند. براى مثال ممكن 
است اشيا يا اسباب بازى هاى گران قيمتى را بدزدند 
كه پول خريدش را ندارند. در بعضى موارد نيز آنها 
دزدى مى كنند تا هزينه هاى اعتياد خود را بپردازند. 
دليل دزدى هرچه باشد، والدين بايد ريشه اين رفتار 
را بيابند و مشكالت را از پايه حل كنند.چه بايد كرد؟

بچه  كه  بردند  پى  والدين  كه  :زمانى  اول  قدم 
چيزى را برداشته است، به هيچ عنوان نبايد واكنش 
شديد نشان دهند. در آن لحظه بايدرفتارى مناسب 
آرامش  بكوشند  از خود نشان دهند.بايد  وسنجيده 
خود را حفظ كرده و روشى منطقى اتخاذ كنند، در 
غير اين صورت باعث احساس گناه و دلخورى در خود 
والدين مى  شود و از طرف ديگر عزت نفس كودك را 
نيز به مخاطره مى  اندازد. اعتراف خواستن از كودك 
و تهمت زدن به او در نزد ديگران، عملى بسيار غير 
با اين گونه روش ها به  عاقالنه و ناصحيح است زيرا 
ندرت مى توان به ريشه اصلى و علت بنيادى مشكل 
پى برد .اين عمل غالبا به دروغگويى كودك يا ريختن 
تكرار  هرگز  است  ممكن  كه  عملى  براى  او  آبروى 
نشود منتهى خواهد شد. پس بايد توجه داشته باشيم 
كه وقتى پاسخ سوالى را مى  دانيم، نبايد بخواهيم از 
كودك تحت فشار پاسخ مثبت بگيريم. اين كار مشكل 

دروغ گفتن را بر مشكل قبلى مى  افزايد.

 قدم دوم : همان موقع بايد رفتارش را به درستى 
نامگذارى كنيد. براى مثال نبايد برداشتن بى اجازه 
گرفتن  امانت  را  نيست  او  به  متعلق  كه  چيزى 
را  مالكيت  بچه هايى كه مفهوم  به  بنابراين  بناميد، 
درك مى  كنند بگوييد كه برداشتن بى اجازه متعلقات 

ديگران كارى خالف قانون است.

 قدم سوم :بالفاصله رفتارش را اصالح كنيد (اصالح 
كردن يعنى ايجاد نوعى جبران.) براى مثال كودكى 
كه از مغازه كيك برداشته، بايد به آنجا برگردد و كيك 
را به جايى كه برداشته بگذارد (البته اگر دست خورده 
نشده است) يا اگر مغازه دار آن را پس نگيرد، پول آن 
را پرداخت كند. در اين گونه از موارد از بزرگ ترهايى 
كه كودك از آنها چيزى را بر داشته است بخواهيد، از 
طرف كودك قول ندهند و عذرخواهى نكنند و نگويند 
كه اين كار براى بچه ها طبيعى است. اگر بچه پولى 
براى پرداخت آنچه كه برداشته است، نداشت؛ والدين 
مى  توانند به او قرض دهند و بعدا از پول ماهيانه او كم 
كنند يا بايد كارى در خانه (مثل شستن ظروف براى 
دو روز) انجام دهد تا پولى براى پرداخت آن به دست 
آورد. همچنين از فردى كه از او چيزى دزديده است 
اهميت دارد كه كودك  نكته  اين  عذرخواهى كند. 

مسووليت رفتار نادرست اش را به عهده بگيرد.

از  مى  توان  رفتار،  اصالح  براى   : چهارم  قدم   
پيامد هاى طبيعى استفاده كرد.مثال به كودكى كه 
طى دوره بيمارى سرماخوردگى، بدون اجازه شكالت 
برداشته، اجازه ندهيد دو روز شيرينى بخورد. والدين 
بايد بدانند بچه هايشان در چه وضعيتى هستند اما 
نبايد به صورت مداوم كيف و وسايل شخصى كودك 
مورد جستجو قرار گيرد.اين كار احساس عدم اعتماد 

در كودكان ايجاد مى كند.

زدن  دست  براى  كودك مان  مى  خواهيم  اگر 

به كيف ما، از ما اجازه بگيرد، در ابتدا ما بايد براى 
اين كار  با  او اجازه بگيريم.  از  بررسى كيف كودك 
مى توان احساس مثبت داشتن حريم شخصى را به 
كودك انتقال داد. پس داشتن الگوى مناسب رفتارى، 
مى  تواند موجب ايجاد رفتارهاى مثبت در كودك شود. 
بچه هايى كه مورد نظارت نزديك والدين قرار ندارند 
با احتمال بيشترى به سوى دزدى و ديگر مشكالت 

رفتارى كشيده مى  شوند.

قدم پنجم : از خودتان بپرسيد چرا؟ علت انجام 
اين كار را نبايد از كودك سوال كرد چون به احتمال 
زياد پاسخى كه والدين به آن نياز دارند را به دست 
نمى آورند. گاه برخورد نامناسب و شديد اوليه با چنين 
رفتارى در كودكان خردسال موجب تداوم و حتى 
گوناگون  داليل  به  مى  شود.كودكان  رفتار  تشديد 
وسايل ديگران را برمى  دارند، به همين دليل تعيين 

علت اين رفتار مهم است. 

زندگى  مادر شرايط  و  پدر  كه  باشد  بهتر  شايد 
از  مواردى  در  و  دهند  قرار  بررسى  مورد  را  كودك 
كمك متخصصان استفاده كنند. قدر مسلم، پس از 
روشن شدن علت، مى  توان كمك بهترى به كودك 
درگيرى  وقتى  كه  مى  شود  ديده  بعضا  كرد.  ارايه 
دارد،  وجود  خانه  در  زيادى  زناشويى  اختالفات  و 
كودكان سعى مى  كنند با بروز مشكالت رفتارى، از 
ميزان درگيرى والدين بكاهند و در واقع خود را كانون 

اصلى توجه قرار دهند

 اگر بچه اى به دزدى ادامه داد چه كنيم؟

دزدى  به  اقدام  بار  يك  از  بيش  فرزند شما  اگر 
كرد، بايد از كارشناسان كمك بگيريد. تكرار اين كار 
مشكالت بزرگترى براى شما ايجاد     مى كند. يك 
سوم بچه هايى كه حين دزدى از فروشگاه دستگير 
شده اند مى گويند كه ترك اين كار برايشان سخت 
است. پس بايد به آنها كمك شود تا بفهمند كه دزدى 
عواقب  دهند،  ادامه  كار  اين  به  اگر  و  است  اشتباه 

سختى در انتظار آنهاست0

افراد ديگرى كه مى توانند در اين مورد به شما 
و فرزندتان كمك كنند عبارتند از: مشاور خانواده، 
پزشك خانواده ، مشاور مدرسه  ، گروه هاى حمايتى 

و غيره 

با آنكه بيشتر دزدى هاى معمولى عمدى هستند، 
ولى بعضى از افرادى كه دزدى مى كنند ممكن است 
اين  در  باشند.   داشته  (كلپتومانيا)  سرقت  جنون 
اختالل نادر كه بخش كوچكى از افرادى كه دزدى 
مى كنند را تشكيل مى دهد، فرد قبل از دزدى حس 
تنش و اضطراب فراوانى مى كند، ولى بعد از عمل 
دزدى احساس آرامش و رضايت خاطر مى كند. اين 
فرد بعد از دزدى احساس گناه مى كند و اغلب اشياى 
دزدى را دور مى اندازد. اين گونه افراد اختالل هاى 

ديگرى همچون اختالل غذايى يا وسواس نيز دارند

دليل اصلى دزدى هرچه باشد، اگر دزدى تبديل 
با  حتماً  است،  شده  نوجوانتان  يا  كودك  عادت  به 
پزشك يا روان شناس مشاوره كنيد و دليل اين رفتار 
را بيابيد. بر رفتار فرزندتان نظارت داشته باشيد و او 
را از موقعيت هايى كه براى دزدى وسوسه ايجاد مى 
كنند، دور كنيد. براى او عواقب سخت  سنگين دزدى 

را مشخص كنيد.

 آب معدنى

رئيس شوراى شهر گرگان:
تشييع شهداء تلنگرى براى بيدار باش ما است

رئيس شوراى شهر گرگان در دويستمين جلسه رسمى و علنى ضمن گرامى 
داشت ياد و خاطره شهدا، تشييع 13 شهيد غواص را در شهر تلنگرى براى بيدار 
باش مسئوالن عنوان كرد.به گزارش مركز اطالع رسانى شوراى شهر گرگان، 
مهندس حسين ربيعى در اين جلسه ضمن گرامى داشت شهادت امام جعفر 
صادق (ع)، گفت: تشييع شهداى غواص در سالروز شهادت اين امام همام كه 
مظلومانه با دست هاى بسته به شهادت رسيدند، انجام مى شود.وى با اشاره به 
اينكه امنيت و آرامش ما مرهون جانفشانى هاى شهدا است افزود: چگونه مى 
توانيم در مقابل اين همه فداكارى هاى شهدا تعظيم كنيم به جز اينكه امانت دار 
خوبى براى آنها باشيم.ربيعى با قدردانى از زحمات اين قشر پر تالش، خبرنگاران 
را صداى مردم معرفى و مهمترين رسالت آنها را ايجاد نظم و امنيت و آرامش در 

جامعه با اطالع رسانى صادقانه عنوان كرد
مدير كل بهزيستى استان: 

47 هزار معلول گلستانى تحت پوشش
 بهزيستى گلستان هستند

آى سن سقر- خبرنگار گل صحرا: مدير كل بهزيستى گلستان، گفت: 47 
هزار معلول گلستانى تحت پوشش بهزيستى هستند.

"رقيه رحمانى" در نشست خبرى كه به مناسبت هفته بهزيستى برگزار شد 
با بيان اين مطلب، افزود: از اين تعداد 7 هزار و 923 نفر ماهيانه از 53 هزار الى 

100 هزار تومان مستمرى دريافت مى كنند.
وى، ادامه داد: با توجه به اينكه ظرفيت اسمى 62 مركز توانبخشى استان 

3 هزار و 872 نفر است 2 هزار و 695 نفر در اين مراكز نگهدارى مى شوند.
را در بخش جسمى  تعداد معلوالن  بيشترين  بهزيستى گلستان،  مدير كل 
قرار  معلوليت  نوع  اين  در  استان  معلوالن  و گفت: 45 درصد  دانست  حركتى 

دارند.
اينكه مبلغ يك ميليارد و 500 هزار  با اعالم  مدير كل بهزيستى گلستان، 
براى خريد وسايل كمك بخشى مددجويان در سال گذشته اختصاص  تومان 
يافته، اظهار كرد: 850 ويلچر، 350 سمعك، عصا، واكر و دست و پاى مصنوعى 

خريدارى شده و در اختيار معلوالن قرار گرفته است.
            

                 رئيس نظام مهندسى ساختمان گلستان:
 نظام مهندسى ساختمان نخستين سازمان وارد 

شده به  منطقه آزاد تجارى اينچه برون است

مهندسى  نظام  سازمان  رئيس  صحرا:  گل  خبرنگار  توكلى-  عبدالغفور 
ساختمان گلستان، گفت: نظام مهندسى ساختمان نخستين سازمانى است كه 

به منطقه آزاد تجارى اينچه برون ورود پيدا كرده است.

.رئيس شوراى اسالمى شهر آق قال: 
ايجاد تحول فرهنگى دغدغه اصلى مسئوالن 

شهرى است

آى سن سقر- خبرنگار گل صحرا: رئيس شوراى اسالمى شهر آق قال، 
گفت: ايجاد تحول فرهنگى دغدغه اصلى مسئوالن شهرى است.

"دكتر بغداد شيرمحمدلى" در جلسه تجليل از خبرنگاران شهرستانى كه 
به مناسبت روز خبرنگار در سالن جلسات شوراى اسالمى شهر آق قال برگزار 
شد با بيان اين مطلب، افزود: رسيدگى به پروژه هاى عمرانى شهرى نبايد 

مانع انجام امور فرهنگى براى مسئوالن شهرى شود.
رئيس شوراى اسالمى شهر آق قال، با يادآورى اينكه پرورش خبرنگاران 
ماهر مديريت شهرى را ارتقاء مى دهد، گفت: برگزارى كالس هاى آموزشى 
براى كشف استعدادهاى خبرى، به اندازه اجراى پروژه هاى عمرانى براى 

شهر اهميت دارد.
شهردار آق قال نيز در اين جلسه، گفت: مجموعه مديريت شهرى آق قال 
طى 22 ماه اخير ارتباط نزديكى با اصحاب رسانه داشت و در اين مدت از 

انتقادهاى سازنده و صادقانه آنها استقبال كرد.
"عبدالرشيد قرنجيك"، افزود: بهره گيرى از مشاركت ديگران نقاط ضعف 

را جبران و نقاط قوت را تقويت مى كند
به گفته وى؛ در بعضى مواقع نقدهاى سازنده خبرنگاران، جرقه اى ذهنى 

ايجاد مى كند كه در رفع مشكالت شهروندان موثر است.

        معاون سواد آموزى اداره كل آموزش و پرورش استان: 
توفيق اندكى در ريشه كنى بى سوادى در استان 

گلستان حاصل شده است

كل  اداره  آموزى  سواد  معاون  صحرا:  گل  خبرنگار  توكلى-  عبدالغفور 
آموزش و پرورش گلستان، گفت: دولت در قالب برنامه 5 ساله موظف به 
ريشه كنى بى سوادى بود؛ ولى با توجه به اينكه سال 94 پايان اين برنامه 

بود توفيق اندكى در اين زمينه حاصل شده است.
"عبدالحكيم فيروزى" در مصاحبه با خبرنگار ما با بيان اين مطلب، افزود: 
حدود 8/5 درصد جمعيت استان هنوز بى سواد است و تمام تالش معاونت 

شتاب بخشى در مبارزه با بى سوادى است.
معاون سواد آموزى اداره كل آموزش و پرورش گلستان، با يادآورى اينكه 
74 هزار نفر در گلستان تا پايان سال 93 بى سواد بودند، گفت: اولويت اين 
معاونت در سال 94 آموزش 7 هزار بى سواد مطلق(2 هزار و 500 نفر در 

دوره تحكيم و 3 هزار و 500 نفر در دوره انتقال يا پايانى ) است.
.وى، ادامه داد: عدم تمايل اين افراد ممكن است ناشى از محروميت هاى 

اقتصادى زندگى آنها باشد كه از باسواد شدن باز مى دارد..
به گفته وى؛ سازمان نهضت سواد آموزى براى هر سوادآموزى كه بعد 
از ثبت نام، موفق به قبولى در امتحانات شود، 100 هزار تومان مستقيما به 

حساب سيبا بانك ملى وى واريز مى كند.
فيروزى، بيشترين درصد جمعيت بى سواد استان را در شهرستان گنبد 
كاووس دانست و گفت: شهرستان هاى گرگان، كالله و آق قال در رديف 

هاى بعدى قرار دارند.

                  على رغم افزايش بارش در تيرماه؛ 

 ميزان بارندگى گلستان نسبت به سال 
گذشته كاهش يافت.   

اى گلستان، مدير عامل  روابط عمومى شركت آب منطقه  به گزارش   
با يادآورى ميزان بارش هاى رخ داده در سال جارى گفت:از  اين شركت 
بارندگى در  تيرماه94 حدود 362 ميلى متر  پايان  تا  ماه 93  ابتداى مهر 
استان گزارش شده كه اين ميزان بارش درمقايسه با بارش هاى مشابه سال 
آبى گذشته 4,5 درصد و در مقايسه با متوسط درازمدت بيش از16 درصد 

كاهش نشان مى دهد.
على نظرى، افزود: جريان رودخانه ها در مدت مهر سال 93 لغايت پايان 
تيرماه ماه سال جارى، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو حدود 94 

درصد كاهش و در حوضه گرگانرود 71درصد كاهش داشته است.
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هاى  سال  واپسين  در  درست 
زمانى  ،همان  رضاخان  پادشاهى 
تا  با تمام توان مى كوشيد  كه وى 
كردن  ،آرام  دولت  گرايى  تمركز  با 
تأسيس   ، اشراف  القاب  لغو  قبايل، 
ونوسازى  وصنايع  شهرها   ، مدارس 
وتوسعه ،كشور را به سده ى بيستم 
سوق مى داد ، موج نفرت از حكومت فزونى گرفت. طبقه 
ى متوسط سنتى به واسطه ى كشف حجاب وتنش هاى 
رضاشاه با علما  از حكومت منزجر بودند. طبقه ى متوسط 
انفعال شده  جديد هم به دليل سركوب سياسى دچار 
بودند. دراين ميان نسل جوانتر وتحصيل كرده ى شهرى 
بر خالف والدين خود كم كم از قامت يك مخالف منفعل 
هاى  گروه  قالب  در  كه  آمدند  درمى  افرادى  هيبت  به 
سياسى واجتماعى گوناگون دردسرهايى براى حكومت 
ايجاد مى كردند  اتفاقاتى در هر گوشه وكنار اين سرزمين 
در حال سر برآوردن بود وطبعاً حكومت از آن بى  ـ خبر 
نبود.دستگيرى هاى ارديبهشت 1316 ش. گواه همين 
ماجرا است. در اين ماه مهم ترين دستگيرى هاى تمام 
دوران رضاشاه اتفاق مى افتد.در بحبوحه ى دستگيرى ها 
واعدام هاى گروه دانشجويى ،گروه 53 نفر هم بازداشت 
مى شوند وآنچه در تاريخ اين دوران و حتى يكى دو دهه 
ى بعداز آن پر رنگ تر و پر اهميت تر مى نمايد دستگيرى 
همين 53 نفر است كه در بين آنها يك تركمن به نام آنا 

قليچ بابايى به چشم مى خورد.

از  طوفانى  ش.   1316 سال  ماه  ارديبهشت  در   
تهران  هاى  دانشگاه  فضاى  دانشجويى  اعتراضات 
بازداشت  از  موجى  آن  دنبال  به  كه  فراگرفت  را 
فكران  وروشن  دانشجويان 
نفر   53 گروه  جمله  از  چپ 
ارانى  تقى  دكتر  رهبرى  به 
از  گروهى  آنان  بين  در  ،كه 
وروشنفكران  دانشجويان 
تركمن نيز به چشم مى خورد. 
سنگ  اول  پهلوى  كه  زمانى 
مى  را  تهران  دانشگاه  بناى 
كه  نداشت  انتظار   ، گذاشت 
همين دانشگاه جدا از كاركرد علمى خود ، وارد عرصه 
مسائل  به  واكنش  ودر  شود  واجتماعى  سياسى  ى 
جامعه از خود تحرك نشان دهد. جنبش دانشجويى 
پذيرد.  تهران شكل مى  دانشگاه  تأسيس  با  ايران  در 
در  رضاشاه  حكومت  ى  دوره  با  مصادف  دوره  اين 
شهريور  تا  دانشگاه  تأسيس  هاى  درسال  بود.  ايران 
1320ش. تالش براى ايجاد جّو غالب فكرى باستان 
گرايى وشوونسيم ايران وزدودن جايگاه مذهب اسالم 
در جنبه هاى سياسى وگسترش شبه مدرنيسم غربى 
از يك سو وديكتاتورى خشن رضاشاه از سوى ديگر، 
از  نمود.  مى  طرد  را  سياسى  فعاليت  هرگونه  امكان 
اين رو حركت دانشجويى درايران را مى توان زمينه 
درسال  دانست.  زمان  واين  فضا  اين  ى  پرورده  ى 
تالش  مونيخ  مقيم  دانشجويان  از  گروهى  1310ش. 
وارد  با عنوان «پيكار»  اى  انتشار نشريه  با  تا  نمودند 
عرصه ى فعاليت سياسى شوند. اين گروه كه با اعضاى 
همكارى  ايران  كمونيست  ى  فرقه  ى  مانده  باقى 
مجلس  به  كه  رضاخان  مقابله ى  با  داشتند  نزديكى 
تصويب  ملى  امنيت  براى حفظ  قانونى  تا  داد  فرمان 
كند روبه روشدند ،براساس اين قانون اعضاى سازمان 
هايى كه پادشاهى مشروطه را به خطر مى انداختند 
در  آن  دنبال  به  شدند.1  محكوم  زندان  سال  ده  به 
پزشكى  دانشجويان  و1315ش.   1313 هاى  سال 
1316ش.  سال  ودر  كردند  اعتصاب  معلم  وتربيت 
نيز دانشجويان دانشكده حقوق در اعتراض به هزينه 
هاى بيهوده براى آماده ساختن دانشگاه جهت بازديد 
آنها  وليعهد(پهلوى دوم )در كالس ها حاضر نشدند. 
امكانات  روستاها  اكثر  كه  اكنون  داشتند  شكايت 
آموزشى ندارند چرا دولت مبلغ گزافى را براى خريد 
دانشگاه هزينه  ادكلن جهت معطر كردن سالن هاى 
التحصيل  فارغ  بيست  سال  همان  در  ؟  است  كرده 
خدمت  گذراندن  حال  در  آنها  بيشتر  كه  دانشگاه 
سربازى بودند به جرم پشتيبانى از فاشيسم و توطئه 
براى قتل پادشاه بازداشت شدند .رهبر گروه دانشجوى 
26 ساله رشته ى حقوق درجه ستوان دومى بود كه به 

طور پنهانى اعدام شد.2
از  اى  ،عده  دانشجويى  اعتراضات  نوع  اين  پى  در 
،صفر  الياس مختومى  جمله  از  تركمن  دانشجويان 
خطيبى،قربان محمد سيورى از دانشجويان مدرسه 
(دانشكده  نظام  عالى  ى 
وحاجى  ودارالفنون  افسرى) 
(نورگلدى)  اغوزى  خان 
علمى  مدارج  كه  تاريخ  معلم 
را دركشور تركيه گذرانده بود 
عيدالرحمان  چنين  هم  و 
رشته  دانشجوى  فرزانه 
زندان  به  پزشكى  دندان  ى 
تن  دو  جز  به  شدند  آزاد  بعد  مدتى  ،همگى  افتادند 
محمد  قربان  و  اغوزى  خان  حاجى  جمله  از  آنها  از 
رضاشاه  دژخيمان  زير شكنجه  زندان  در  كه  سيورى 
جان باختند .مدت ها بعد درباره ى اين واقعه اخبارى 
اعتراضات  از  غير  يه  ديگرى  عوامل  كه  شد  منتشر 
صنفى دانشجويى دربازداشت دانشجويان تركمن نقش 
دكتر سرهنگ  زبان  از  ايام  گذر  با  كه  است  داشته 
ان  بازداشتى  دانشجويان  از  يكى  خود  كه  خطيبى 
كه  شود. سرهنگ صفر خطيبى  مى  برمال  بود  زمان 
بعداز كودتاى 28 مرداد 1332ش. با لورفتن شبكه ى 
نظامى حزب توده در 21 مرداد ماه سال 1333ش. به 
شوروى پناهنده شده بود ، درباره ى علت دستگيرى 
خود وديگر همفكرانش درآن سال ها چنين مى گويد 
:«حكومت پهلوى (رضاشاه) از طريق جاسوسان خود 
تحت  را  تركمن  دانشجويان  سياسى  هاى  فعاليت 
در  كه  آنان  هاى  نشست  و  ها  بحث  واز  داشت  نظر 
و  ملى وسياسى خود بحث  پيرامون حق وحقوق  آن 
نتيجه  اين  وبه  بود  شده  خبر  با  كردند  مى  مناظره 
دانشجويان  از  اى  عده  دستگيرى  با  كه  بود  رسيده 
در  وى  بگيرند.»  را  آنها  سياسى  هاى  فعاليت  جلوى 
هم  ديگرى  شايعه  يك  باره  افزايد:«دراين  مى  ادامه 
بود وآن اين كه در گذشته هميشه طبق نظر وبرنامه 
تمام  در  حكومت  شده ى  تعيين  پيش  از  ى  ونقشه 
انتخابات مجلس شوراى ملى تنها يك كانديد معرفى 
مى شد وبه مجلس راه مى يافت وآن كسى نبود جز 
محمدآخوند گرگانى كه در ده دوره از مجلس از طرف 
.دانشجويان تركمن  بود  نماينده مجلس شده  تراكمه 

نقشه  با  مقابله  در  هم 
تصميم  دولت  ى  وبرنامه 
گرفتند در انتخابات آينده 
طرف  از  يازدهم)  (مجلس 
انتخاب  كانديدايى  خود 
عبدالرحمان  .آنها  كنند 
رشته  ،دانشجوى  فرزانه 
به  را  پزشكى  دندان  ى 
مجلس  كانديداتورى 

معرفى مى كنند و مردم نيز از اين طرح حمايت خود 
را اعالم كرده بودند .در آن موقع محمد آخوند گرگانى 
به نزد وزير داخله ( ابوالقاسم فروهر)مى رود با عنوان 
اين اتهام كه اين افراد پان تركيست هايى هستند كه 
با طرح مسائل وشعائر قومى وملى سعى در پيش برد 
اهداف خود دارند معرفى مى كند . .....» صفر خطيبى 
در ادامه مى افزايد: «درايام بازداشتم مأمورين بازجويى 
را  فرزانه  عبدالرحمن  دكتر  كردند  مى  من سئوال  از 
مى شناسيد؟نشريه ى تركستان جوان را مطالعه مى 
كنيد؟(اين مجله توسط پناهندگان سياسى تركستان 
در پاريس توسط مصطفى چوقاى چاپ مى شد) در 
شوروى اقامت داشتيد؟ آنها مرا زياد نگه نداشتند  وبه 
محل تحصيلم بازگشتم. الياس مختوم بعد از دو ماه 
آزاد شداما بقيه دوستان را به مدت زياد نگه داشتند 
.»3 در پى اين بازدشت ها گروه ديگرى نيز به زندان 
افتادند.كه بعد ها به گروه 53 نفر معروف شدند .دراين 
سال ها با رشد انديشه هاى ماركسيستى ،گروهى از 
دانشگاهيان و روشنفـكران كه حـول محور« گاهنامه  
دنيا» كه توسط يكى از اساتيد دانشگاه به نام دكتر تقى 
پرداختند.  افكار چپ  ترويج  به  منتشر مى شد  ارانى 
ظلم وستم واستعمار طوالنى مدت انگلستان وروسيه 
هاى  حكومت  وابستگى  چنين  وهم  ايران  در  تزارى 
مستبد به آنان .واوضاع فالكت بار وفقر داخلى موجب 
گرديد تا در سال هاى اوليه پيروزى بلشويك  ها در 
روسيه ، پاره اى از جوانان احساساتى وفعال ايرانى كه 
حاضر بودند براى رهايى از چنگال استبداد ، استعمار 
اين   ، كنند  دلخوش  اى  پاره  تخته  هر  به  واستثمار 
باره ى  افكار كمونيست ها در  اين كه  بدون  بار 
دين را بپذيرند ،به افكار ماركسيستى روى آوردند.

به ويژه آن كه به دليل لغو امتيازهاى حكومت تزارى 
اوليه  هاى  وشعار  سرخ  هاى  روس  سوى  از  درايران 
واستعمار،  امپرياليزم  با  مبارزه  در  آنان  وپر طمطراق 
به  رضاخان  وابستگى  چنين  وهم  و...  تبعيض  فقر، 
امپرياليزم انگلستان، بسيارى از ظاهر بينان را متمايل 
جوانان  از  گروهى  ميان  .دراين  نمود  ماركسيسم  به 
،با  تهران  از  بازگشت  از  ،پس  اروپا  در  كرده  تحصيل 
انتشار «گاهنامه دنيا» به بيان مباحث نظرى خويش 
پرداختند.در اوايل1316ش. اين عده به همراه برخى 
مرام  حتى  كه  دنيا  ى  برگشته  بخت  خوانندگان  از 
و  كنجكاوى  گناهشان  وتنها  دانسته  نمى  نيز  را  آن 
مشروطه  سلطنت  عليه  قيام  اتهام  به  بوده  مطالعه 
وترويج مرام اشتراكى وتشكيل سازمان مخفى ،انتشار 
اعتصاب  سازماندهى  كارگر)  (روز  مه  ماه  ى  بيانيه 
اصفهان  نساجى  ى  وكارخانه  فنى  ى  دانشكده  هاى 
وترجمه ى كتاب هايى مانند : «كاپيتال » ماركس و 
«مانيفست » كمونيست  دستگير ،شكنجه ومحاكمه 
شدند وشيمى دان برجسته دكتر تقى ارانى رهبر 53 
نفر هم در زندان به قتل رسيد.كار به آنجا كشيد كه 
هركس كتابى ويا مقاله اى از كارل ماركس و امسال 
احتيار  در  تبليغى  وغير  ،فلسفى  علمى  اثار  حتى  او 
مخفيانه  نبود،  نيز  اى  سابقه  سو  داراى  ،ولو  داشت 
به قول معروف شايد  را سوزاند.و  كتاب هاى خويش 
وجود  نباشد  بيش  طنزى 
پسوند « اف»در آخر اسامى 
از خطر ناك ترين اتهام ها 
نابخشودنى  اى  سوسابقه  و 
در  مسئله  گرديد.اين  تلقى 
بين قديمى ها وبسيارى از 
آن  طنزهاى  و  ها  داستان 
ضمن  است  آمده  دوران 
پسوند  چسباندن  كه  اين 
هاى  ابزار  از  كمونيست 
دستگيرى  ..موج  بود  زمان  دران  وسركوب  حذف 
در16  گروه  رهبراين  بازداشت  دنبال  به  گروه  اين 
ارديبهشت سال 1316ش.آغاز وتا روز 23 ارديبهشت 

تعداد  آنها به 53 نفر رسيد.4 
شدگان  بازداشت  از  يكى  خود  كه  علوى  بزرگ 
گروه 53 نفر بود در خاطرات خود فضاى آن چند روز 
تخصص  با  همگى  راكه   ودوستانش  خود  دستگيرى 
كار خود  محل  در  ايران  وكنار  گوشه  در   5 باال  هاى 
سواد  بى  هاى  آژان  توسط  بودند  خدمت  مشغول 
تازه  هاى  ماليده  ور  پاچه  خود  تعبير  وبه  اى  وشيره 
به دوران رسيده در كمال بى احترامى بازداشت شدند 
روزى  ارديبهشت   21 «...روز  كند:  مى  وصف  چنين 
از ظهر آن  بگوييم پيش  اقًال  بوديا  مانند ساير روزها 
مانند ساير روزها بود.هوا خوب وافتابى بود.همه ى 53 
نفر ويا 530 نفر و بلكه بيشتر يا كمترى كه آن روز 
،در  شدند  شهربانى  دژخيمان  گرفتار  بعد  روزهاى  يا 
دانشگاه ها ودر سربازخانه ها ،در ادارات دولتى و در 
كارخانه ها ودر مطب هاى خود ويا در بيمارستان ها 
مشغول كار بودند وهيچ يك از انها تصور نمى كردند 
خاموش  براى  نفر  چندين  ويا  نفر  دو  يا  نفر  يك  كه 
 ، خودشان  طلبى  وجاه  دوستى  مال  شهوت  كردن 
را  آنها  براى خاموش كردن شهوت جنسى خودشان 
روز  به  را  آنها  هاى  افكند،خانواده  خواهند  زندان  به 
سياه خواهند نشاند ،زن هاى آنها را در به در خواهد 
را  آنها  مادران  پدر،  بى  و  آواره  را  آنها  كرد،بچه هاى 
غرق ستم  وپدران آنها را سرافكنده خواهد كرد .شايد 
دكترى همان روز در همان ساعت كه مأمورين ادارى 
سياسى حكم توقيف او را صادر مى كردند ويا يكى از 
داشت  ياد  دوران رسيده  به  تازه  هاى  ورماليده  پاچه 
دستگيرى او را مى نوشت مشغول عمل جراحى بود.

دكتر ب.در دانشگاه تدريس مى كرد ، غافل از اين كه 
بداند چند دقيقه ويا ساعت بعد آژان هاى شيره اى 
به او توهين خواهند كرد و ج. و س. غيره سر امتحان 
بودند .ابراهيم با لوكوموتيو خود به سرعت 50 كيلومتر 
مأمورين  گرفتار  كه  شتافت  مى  تهران  به  ساعت  در 
بودند.  او  تهران منتظر  ايستگاه  شهربانى شودآنها در 
ا-خ در خانه ى محّقرش توى آفتاب افتاده بود وكتاب 
هايش را ورق مى زد ومادر نحيفش براى او شوربايى 
بار گذشته بود ،به اميد اين كه با اين غذا بدون اين كه 
نسخه گران طبيب لزومى پيدا كند ، بچه تبدارش را 
معالجه كند.دو تا بچه ى ملوس دكتر ى به ذوق اين 

كه بزودى بابا جونشان به خانه مى آيد با هم بازى مى 
كردند .زن جوان ب-ى در بانك عدد مى نوشت .من 
مثل معمول سر كالس بودم .هيچ يادم نيست كه آن 
روز صبح قبل از ان كه ساعت 10 در موقع تنفس دوم 
وارد اتاق معلمين شوم ،اتفاق تازه و جالب توجهى رخ 
داده باشد .....يكى از معلمين ديرتر از ديگران وارد اتاق 
شد .بدون اين كه نگاهش را متوجه كسى كند با رنگ 
پريده گفت : دكتر ارانى را گرفته اند!  دل من هورى 
ريخت پايين.حتماً رنگم پريد. فرت و فرت سيگارم را 
پك مى زدم .يكى از معلمين كه از خويشان نزديك 
.من  دوخت  من  هاى  چشم  به  را  هايش  ،چشم  بود 
خبر  كه  .معلمى  است  پريده  رنگم  كه  شدم  متوجه 
دستگيرى او را داد كفت : «چندين نفر را كرفته اند.

گويا كانون كمونيستى داشتند...» من فقط در فكر اين 
بودم كه يك جورى خودم را از اين اتاق نجات دهم و 
به خانه برسانم وبعضى از اوراقى را كه در خانه داشتم 
،بسوزانم.زنگ كالس را زدند ... صالح ندانستم  كه از 
مدرسه خارج شوم ...برگشتم وسر كالس رفتم ... فقط 
را  وشاگردان  كردم  تعطيل  را  كالس  درس  دانم  مى 
راه مى  اتاق  با كمال عصبانيت توى  مشغول ساخت. 
رفتم. فكر مى كردم.چندين مرتبه پهلوى خود وضعيت 
شاعرانه ى يك نفر زندانى را مجسم كرده بودم .حاال 
اين زندان ! يادم مى آمد كه وقتى شعرى از پوشكين 
خوانده بودم به ابر ها خطاب مى كند، مى گويد :شما 
هم مثل من بى خانمان هستيد .آواره ايد، جا و منزل 
ندارى. باد شما را پراكنده مى كند .من هم همين طور 
هستم . اما آه ،يك فرق مابين من و شما هست ، شما 
آزاديد، ولى من زندانى هستم. مرا از زندانى به زندان 
ديگر مى برند .اغلب پهلوى خود فكر مى كردم ،چه 
خوب است من زندانى شوم : اكنون اين زندان ! اما نه ، 
غير ممكن است . زنگ تنفس سوم را هم زدند .ساعت 
چهارم درس شروع شد .چقدر امروز طول مى كشد.

وقت تمامى نداشت ... شايد پنج دقيقه به ظهر داشتيم 
، سه نفر با عجله از كنار پنجره گذشتند،سه نفر غريبه 

كه من اصًال تا به حال آنها را در مدرسه نديده بودم 
وارد عمارت مدرسه شدند.اين چند دقيقه آخرى  و  
عمرى طول كشيد.هر دم منتظر بودم كه كسى بيايد 
ومرا صدا كند .حتماً وارد كالس خواهند شد ، جلوى 
بفرماييد  بفرماييد!    : گفت  خواهند  من  به  شاگردان 
زندان! .... اما واقعاً به من چه خواهند گفت، مى گويند 
به  را  ارانى  دكتر  كه  هم  فرضاً  ام؟  كرده  كه من چه 
جرم اين كه كمونيست بوده است ، گرفته اند .باالخره 
كمونيست بودن كه جرم نيست.بايد گفته باشند كه 
نفهميدم كه  تو كارى كرده اى.من هرچه فكر كردم 
چه كارى كرده ام.هيچ وقت كسى را به اسم اين كه تو 
در فكر دزدى بوده اى در هيچ جاى دنيا نگرفته اند... 
در هر صورت هيچ دليلى وجود نداشت كه مرا بگيرند.

نه فقط براى اين كه من تازه عروسى كرده ام ومادرم 
اگر بفهمد كه مرا گرفته اند از غصه دق مى كند، نه، 
به جهت اين كه زنگ مدرسه را زدند وكسى عقب من 
نيامد معلوم شد كه آن سه نفر با من كارى نداشتند.

ساعت چهارم كه درس پيش از ظهر تمام مى شد ...آن 
روز دست هاى گچى ام را شستم ...كه زودتر خود را به 
خانه برسانم وبعضى كاغذ هاى مشكوكى كه در خانه 
داشتم بسوزانم ...هنگامى كه مى خواستم وارد ايوان 
جلوى عمارت گردم يكى از شاگردان كالس هاى عالى 
از پله ها به سرعت پايين آمد وگفت : « آقاى علوى 
باال  از پله ها  آقاى رئيس شما را مى خواهد.» وقتى 
رفتم و وارد طبقه ى فوقانى 
شدم ديدم كه آن سه نفر دم 
اند.  ايستاده  رئيس  اتاق  در 
رئيس مدرسه با رنگ پريده با 
يكى از آن سه نفر كه عينك 
هاى  چشم  روى  سفيدى 
گردش بود صحبت مى كند، 
وارد  آنها  به  توجه  بدون  من 
اتاق رئيس شدم .« با من كارى داشتيد؟» « بله آقايى 
مى خواهد با شما صحبت كند .» از اتاق رئيس خارج 
ترين  از خوش خط وخال  با يكى  واولين دفعه  شدم 

مارها در زندگانى روبه رو شدم .» 6
در بين اين بازداشت شدگان نام يك تركمن نيز به 
براى  ارانى  ايامى كه دكتر  .گويا آن  چشم مى خورد 
ايجاد امكانات مبارزاتى مسافرت هايى به گميش تپه 
معرفى  در   7. باشد  آشنا شده  وى  با  است  كرده  مى 
بابا  نام وى حضر  او در منابع چنين آمده است كه 
متولد  خدر  فرزند  بابايى،  قليچ  آنا  يا  ،آدينه 
سال 1277ش.در گميش تپه ،ساكن شهر گرگان 
جامعه  متوسط  ى  طبقه  از  طبقاتى  پايگاه  نظر  واز 
به  كه  تهران  از  حقوق  ليسانس  تحصيالت  سطح  با 
شغل وكالت مشغول بوده است ثبت شده است .8 در 
به خصوص دوران قبل  ايشان  زواياى زندگى  باره ى 
است. اندك  بسيار  اطالعات  او  ودستگيرى  اسارت  از 

مى  كه  است  قوم  معّمرين  زبان  از  داريم  كه  آن چه 
گويند: ايشان برحسب سواد حقوقى كه داشتند براى 
وراهنماى  كرده  مى  نويسى  عريضه  مردم   ى  عامه 
.وى  است  بوده  ودعاوى  حقوقى  مسائل  در  آنان 
مردى بلندباال وشيك پوش ،زيبا رو واما با سرى 
پرشور كه زمانى كه اورا  به حبس مى بردند (23  
ارديبهشت1316ش.)نگهبانان زندان شهربانى به 
احترام  او  به  است  دولتى  بازرس  كه  اين  تصور 
بازداشتى  گروه  و  بابايى  قليچ  دادند.آنا  مى  نظامى 
ابتدا 8 ماه در زندان موقت شهربانى در سه  نفر   53

انور  دكتر  باره  بردند.دراين  مى  سر  به  جداگانه  اتاق 
خامه اى در خاطراتش نقل مى كند كه گروه 53 نفر 
را بسته به وضعيت مالى واجتماعى انان در سه اتاق 
جداگانه زندانى كرده بودند.هفت نفر يعنى كامبخش، 
طبرى  احسان  ملكى،  علوى،خليل  يزدى،  اسكندرى، 
اتاق.  را كه زندگى مرفه اى داشتند در يك  نراقى  و 
داشتند  متوسطى   زندگى  كه  را  ديگر  نفر   12  ،10
نفر  چند  با  را  وغيره  يزدى  ودكتر  ارانى  دكتر  مانند 
را  بقيه  بودند و  اتاق دوم  از سياسى هاى متفرقه در 
با چند سياسى متفرقه به همراه دكتر انور خامه اى ، 
اشترى،شورشيان وامثال آنها در اتاق سوم. نام گذارى 
كه خود 53 نفر از اين اتاق ها كرده بودند وهمه آن 
را  اول  اتاق  بود.  تقسيم  اين  بيانگر  داشتند  قبول  را 
بورژواها ، اتاق دوم را خرده بورژواها  وسومى را  اتاق 
پرولتر ها (كارگران) مى ناميدند.آنا قليچ بابايى در اتاق 
سوم بوده است .9 اين نامگذارى ها اگر چه چندان به 
جد نبوده وگروه 53 نفر زندانى سياسى در آن دوران 
فقر جامعه، احتماال نمى توانستند مصداق كامل اين 
نام ها باشند، اما از جهتى ممكن است گوياى نكاتى 
نتيجه  ودر  سواد  ميزان  كه  اين  باشند.اول  روشنگر 
آگاهى 53 نفر زندانى در يك سطح نبوده و هم چنين 
آنان در  موضع گيرى و چگونگى رفتار و پاسخگويى 
 ، كه  آن  .دوم  است  داشته  نمايان  تأثير  ها  بازجويى 
بعضى از افرادى كه دكتر خامه اى بورژوا مى نامد ، از 
اكراه داشته  با ديگران در غذا وميوه وغيره  مشاركت 
اندو چيز هايى را كه نسبتاً به وفور خانواده هاى مرفه 
شان براى آنها مى آوردند(گاهى هفته اى چند بار)با 
ديگر هم بندان مسلكى خود تقسيم نمى كردندو حتى 
چيزهايى را كه در زندان نعمت بود ( مثل سيگار،ميوه 
 ! اند  كرده  مى  پنهان  ديگران  از  تازه)  ترش  وليمو 
خالصه آن كه ، نويسندگان خاطرات تصويرى چندان 

مطبوع از برخى از بورژواها ترسيم نمى كنند .آرى ،
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست        

 عاشقى شيوه ى رندان بال كش باشد 
به  را  نفر   53 گروه  تابستان 1317ش.  اواسط  در 
زندان قصر منتقل مى كنند. زندان قصر در آن زمــان 
نشانه ى قدرت و هيبت استبداد رضاشاه به شمار مى 
مى  تقسيم  را  زندانيان  هم  باز  قصر  زندان  .در  رفت 
كنند.اما اين بار ضابطه تقسيم با زمان قبل فرق مى 
كند. در گذشته همان طور كه ذكر گرديد ضابطه ى 
زندان  در  اما  بود  تشّخص  و  ثروت  فقط  بندى  دسته 
قصر عالوه بر آن خطرناك بودن زندانى يعنى درجه 
فعاليت ومبارزه ى او پيش از زندان ودر دوران زندان 
را  دوم  ى  ضابطه  بود.حتى  شده  گرفنه  نظر  در  نيز 
زندانيان  ى  .همه  بودند  داده  اهميت  اولى  از  بيشتر 
همچون  بودند  كرده  جمع  دوم  بند  در  را  خطرناك 
ملكى،  كامبخش،خليل   ، بهرامى  دكتر   ، ارانى  دكتر 
بابايى   و  اى  خامه  انور  دكتر  انقالب،  خليل  بقراطى، 
وتمام كم خطر ها را هم در بند هاى 4 و7 متمركز 
كردند.... بدين سان بند2 مركز فعاليت مبارزه جويانه 
اين  بابايى جزو  قليچ  آنا  كه  گرديد  نفر  گروه 53  ى 

گروه از زندانيان بوده است .10
حدود دوماه پس از انتقال گروه 53 نفر به زندان 
شهريور   27 شنبه  يك  روز  كه  گذشت  مى  قصر 
 2 بند  زندانى  نفر   100 غذاى  اعتصاب  1317ش. 
بابايى جزو  در زندان قصر آغاز مى شود كه آنا قليچ 
اعتصابيون بوده وبه مدت دو هفته به طول مى كشدو 
سرانجام اين اعتصاب با شكست مواجه مى شود. 11 
اعتصاب غذاى  براى درهم شكستن  زندان  دژخيمان 
مبارزان از سه روش شالق زدن ،تنقيه و كله پا كردن 
دراين   12. شوند  مى  متوسل  حلق  از  غذا  ريختن  و 
دارند  مى  اظهار  بابايى  مرحوم  خانواده  نزديكان  باره 
افراد  اعتصاب غذاى  زدن  برهم  براى  بانان  زندان  كه 
را مى كشند  وديگر همرزمانش  او  پيشين  دندان  دو 
وبه وسيله ى قيف به حلقوم آنان غذا مى ريزند.بدين 
هاى  زندان  در  كه  غذايى  اعتصاب  ترين  بزرگ  سان 
ايران روى داده بود به پايان مى رسد.چند ماه بعد از 
شكست اعتصاب غذاى زندانيان بند 2 در اواسط آبان 
ماه 1317ش. جلسه محاكمه 53 نفر در محل ديوان 

جنايى تهران  بر گزار مى شود.13
در پايان محكمه،سه نفر تبرعه وبه استان هاى ديگر 
تبعيد مى شوند .ده نفر به دو تا چهار سال زندان ، 17 
نفر به 5 سال ،  8 نفر به شش تا هشت سال  و 10 نفر  
به حداكثر مجازات ممكن يعنى ده سال زندان محكوم 
مى شوند.از نظر خاستگاه قومى ،اين گروه داراى 36 
فارس زبان ، 7 آذرى ، 2 قاجارى و يك تركمن واز 
لحاظ ساختار سنى ، سن متوسط گروه 30 بوده و تنها 
دو نفر باالى 40 سال داشتند .14 در اين ميان آنا 
بابايى محكوم به 5 سال حبس مجرد مى  قليچ 
شود.متن ادعا نامه ى مدعى العموم استيناف – متهم 
اتهام وى بدين قرار است :«آنا تركمن فرزند  وداليل 
بابايى. تپه) شهرت  گرگان( گميش  اهل دشت  خدر 

عضويت  به  متهم   ، ساله،توقيف  ،چهل  عدليه  وكيل 
مى  واقامت  ورود  قانون  از  وتخلف  اشتراكى  ى  فرقه 
باشد.گرچه متهم منكر اتهام راجع به عضويت در فرقه 
ى اشتراكى است ليكن نظر به اظهار او به اين كه او 
دو مرتبه بنابه اظهار محمد پژوه وعباس آذرى قصد 
رفتن به روسيه را به وسيله ى من داشت و او را منع 
از اين كار نموده ومبلغى نيز به او داده ام ونظر به طرز 
بوده  كمونيست  كه  مذكور  نفر  دو  با  متهم  مناسبات 
اندو هم منزل آنها با عده ى ديگر و اقامت متهم در 
موجوده  قرائن  ساير  به  ونظر  محمد  منزل  به  گرگان 
به  به عضويت در فرقه وشروع  او  اتهام  در پرونده ى 
ارتكاب جرم در اعزام آذرى به ممالك اتحاد جماهير 
مجازات  قانون  يك  ى  ماده  طبق  و  ثابت  شوروى 
از   6 وقسمت  كشور  واستقالل  امنيت  عليه  مقدمين 
ماده 15 قانون مجازات ورود و اقامت اتباع خارجه با 
رعايت ماده 2 ملحقه به اصول محاكمات جزايى صدور 
حكم مجازاتش را خواستارم.»15 بنابراين موارد اتهامى 
آنا قليچ بابايى عضويت در فرقه ى اشتراكى وتخلف از 
قانون ورود واقامت بوده است .وى قصد بر آن داشته 
كه عباس آذرى را از مرز ايران به شوروى اعزام دارد 
ودر بعضى از منابع گويا وى مأمور فرستادن چند نفر 
به كنگره ى سراسرى حزب عدالت به تهران نيز بوده 
از  پس  ماه   16 گروه  اين  رهبر  ارانى  دكتر   16. است 
آغاز دوران زندانش وپايان دادگاه فوت مى كند.به نظر 
مى آيد رفتار بد در زندان انفرادى ونبود امكانات اوليه 
پزشكى باعث مرگ وى شده است .اگر عمدى در كار 
بوده در نتيجه اهمال كارى بوده است .17دكتر ارانى 
به اعتراف خود پيروان مكتب ماترياليسم  ديالكتيك 
.در  است  بوده  مكتب  اين  دانشمندان  بهترين  از 
مردم  مجله  1327ش.  ماه  بهمن  شماره  سرمقاله ى 

توده  حزب  تئوريك  نشريه 
آمده است كه ارانى از لحاظ 
وجامعيت  معلومات  وسعت 
بى  استدالل  وقدرت  علمى 
نظير بوده است .در آن آمده 
 15 تقريباً  با آن كه  است كه 
ارانى  دكتر  مرگ  از  سال 
طرفداران  هنوز  گذرد  مى 
در  ديالكتيك  ماترياليسم 
ايران نتوانستند بهتر از او بنويسند.به شهادت شهيد 
زبان  به  اثر آشنايى  ارانى در  دكتر  مرتضى مطهرى 
عربى  زبان  به  الجمله  فى  وآشنايى  فارسى  وادبيات 

ماترياليسم ديالكتيك را سر وصورتى بهتر از آن چه 
ماركس و انگلس و لنين و غيره  هم  داده بودند داده 
است و از اين جهت كتاب هاى فلسفى وى بر كتاب 

هاى فلسفى پيشينيانش برترى دارد.18 
1318-11282ش.)هنگام  (بهمن  ارانى  تقى 
كم  اين سن  وجود  با  اما  داشت  تنها 36 سال  مرگ 
تاريخ  هاى  گروه  آورترين  نام  از  يكى  ى  سردسته 
كه  .گروهى  بود  نفر   53 يعنى  ايران  معاصر  سياسى 
بدون ترديد بزرگترين حزب سياسى ايران جديد يعنى 
حزب توده از دل ان بيرون آمد .ارانى خود اما حضور 
نداشت تا فعاليت هاى اين حزب را ببيند وكارنامه ى 
ارانى  نام  ى  مصادره  از  كند.اما حزب  ارزيابى  را  آنها 
خود  نفع  به  را  او  جا  همه  و  وهمواره  نورزيد  دريغ 
گروه  از  يكى  خود  كه  اى  خامه  انور  بازنماياند.دكتر 
ارانى  بود معتقد است كه روشنفكرانى چون  نفر   53
اما راهى غلط  بود،  نيتشان پاك وبى آاليش  اگر چه 

را پيمودند.19 
دكتر مازيار بهروز يكى از تاريخ نگاران جريان چپ 
و مؤلف كتاب «شورشيان آرمان خواه »معتقد است كه 
دكتر ارانى در عين حاليكه ماركسيسم را قبول داشت 
انسان  و  ورزيد  مى  مهر  بسيار  نيز  ايران  به كشورش 
ميهن دوستى به حساب مى آمد .20 هنگامى كه گروه 
53 نفر در زندان قصر بودند ، به ويزه پس از محكوميت  
آنا قليچ بابايى با سه جناح از زندانيان قديمى روبه رو 
مى شود :آرداشس ، يوسف افتخارى و سيد جعفر 
پيشه ورى .از بين اين سه نفر پيشه ورى نه فعاليتى 
اصلى  مبارزه ى  بنابراين   . اى  ودسته  دار  ونه  داشت 
نفر ميان يوسف و آرداشس در مى  بر سر جلب 53 
گيرد .هركدام از آنها مى كوشيدند اين عده را كه هم 
از نظر كمى و هم از نظر كيفى وزنه ى مهمى بودند 
به سوى خود جلب كنند.سرانجام آرداشس موفق مى 
شود قسمت اعظم 53 نفر  وبه دنبال آنها دسته هايى 
از زندانيان سياسى را به سوى خود جلب كند  ديگر 
كرده  تحصيل  دو  هر  افتخارى  يوسف  و  .آرداشس  
زحمتكشان  كمونيستى  دانشگاه  كوتو(  دانشگاه   ى 
شرق )بودند .21 در باره ى شخصيت و روحيات اين 
فريب  «آرداشس  نويسد:  مى  اى  خامه  انور  دكتر  دو 
خورده بود وشوروى را جامعه ى ايده آل مى پنداشت.

به همين جهت حاضر بوددر راه ان همه گونه جانبازى 
شباهت  آراداشس   به  روحى  نظر  از  يوسف  كند.اما 
نداشت .مبارز ،متعصب، سرسخت و فداكار بود.اما به 
جاى شوروى پرستى به عكس مخالف اين دولت و به 
ويژه مخالف استالين بود .او را منحرف و خائن نسبت 
استالين  كه  بود  .معتقد  دانست  مى  سوسياليسم  به 
نسبت به  تروتسكى ،زينوويف،كامنف ورهبران ديگر 
شوروى ظلم كرده و ديكتاتورى فردى برقرار ساخته 
است ودعواى استالين با تروتسكى را بر سر كسب مقام 
مى دانست .آنچه مسلم است اين است كه يوسف چه 
پيش از زندان و چه پس از زندان ارتباطى با بين الملل 
چهارم تروتسكى نداشته است .اما اعتصاب آبادان  در 
وكمينترن  شوروى  از  مستقل  كه  ش.   1308 سال 
وفعاليت  گرفت  انجام  افتخارى  يوسف  رهبرى  تحت 
و  كارگران  اتحاديه  كه   20 شهريور  از  پس  يوسف 
برزگران را عليرغم سياست شوروى و رودر رو حزب 
توده تشكيل داد نشان مى دهد كه وى معتقد به يك 
مبارزه ى كارگرى مستقل از شوروى بوده است يعنى 

چيزى كه بعد ها كمونيسم ملى ناميدند .22
بابايى در رقابت هاى درون زندان جانب  قليچ  آنا 
از زندان  آزادى  از  را مى گيرد. پس  افتخارى  يوسف 
به  موعد  اتمام   از  (قبل  1320ش.  شهريور   28 در 
دليل فرمان عفو عمومى آزاد شد به دليل اشغال ايران 
توسط متفقين )هر چند 27 نفر از اين 53 نفر در 10 
مهر ماه 1320 ش. حزب توده را بنيان نهادندوبعد ها 
به پدران معنوى حزب توده تبديل شدند اما بابايى 
وارد اين حزب نگرديد واز عضويت در آن امتناع 
ورزيد وبه اتحاديه كارگران وبرزگران يوسف افتخارى 
ملحق شد. پس از شهريور 20  وآزادى از زندان طبق 
مركزى  هيئت  تصويب  و  شهرى  كنفرانس  دستور 
موقت اتحاديه كارگران وبرزگران آقايان خليل انقالب 
اتحاديه در شهرستان  افتخارى براى تشكيل  ويوسف 
ها اولى عازم آذربايجان  ودومى عازم مازندران گرديد 
.در مازندران تا آن تاريخ حزب توده اتحاديه كارگرى 
كارگرى  اتحاديه  تشكيل  مخالف  اساساً  و  نداشت 
و  كارفرمايان  مرعوب  كارگران  كه  طورى  همان  بود. 
كارفرمايان  و  دولت  بودند،مأمورين  دولت  مأمورين 
نيز در اثر پيش آمد شهريور ماه 1320ش. روحيه ى 
خود را باخته باطناً در خوف وهراس بودند . عده ى 
كارگران راه آهن مازندران به علت پيش آمد  جنگ 
بيشتر  مراتب  به  شمال  به  جنوب  از  مهمات  وحمل 
از كارگران كارخانجات مازندران بودند .از طرف ديگر 
عده  ى كثيرى از كارگران راه آهن ،خصوصاً رانندگان 

،با  بوده  كارگر  شوروى  جماهير  اتحاد  در  لوكوموتيو 
مسائل  در  .بنابراين  داشتند  تماس  روسيه  كارگران 
از ديگر  واردتر  سازمان كارگرى و مبارزه ى طبقاتى 
كارگران بودند. لذا يوسف افتخارى تصميم مى گيرد 
كه قبًال كارگران راه آهن شمال را متشكل كند وبعد 
با كمك و مساعدت آنان كارگران كارخانجات و معادن 
قليلى  در مدت  .بدين جهت  نمايد  متشكل  را  وغيره 
كوه  بن  و  گرمسار  از  شمال  آهن  راه  كارگران  كليه 
بندرشاه  متشكل شده و در طول راه آهن شمال  تا 
مى  نصب  آهن  راه  كارگران  وباشگاه  اتحاديه  تابلوى 
گرددكه نظر هر مسافرى را به خود جلب مى كرد .بعد 
از متشكل شدن كارگران راه آهن ، اتحاديه كارگرى 

در معدن ذغال سنگ زيراب تشكيل مى گرددو دامنه 
ى توسعه ى تشكيالت در ظرف چند ماه به گرگان و 
گنبد قابوس و بندرشاه كشيده مى شودودر بندرشاه 
تشكيالت  رهبرى  و  شد  مى  اداره  كارگران  توسط 
قليچ  آنا  ى  عهده  به  گرگان  در  گروه  اين  كارگرى 
بابايى وعلوى كه از وكالى دادگسترى بودند اداره مى 
شد. 23 از اقدامات ديگر اتحاديه كارگران وبرزگران در 
عليه  فاشيستى  تظاهرات ضد  انداختن  راه  به  منطقه 
بابايى در گرگان  شوروى وانگليس به كمك آنا قليچ 
ايران  به  شوروى  نماينده  كافتارادزه  ورود  با  بود. 
آنها تصميم گرفتند  نفت شمال  امتياز  جهت گرفتن 
از تهران تا گرگان يك ميتينگ ضد فاشيستى ترتيب 
دهند.در سارى وبعد در گرگان اين كار را عملى مى 

كنند.24
به نظر مى رسد يوسف افتخارى وبابايى وگروهش 
در آن زمان در پى اين بودند كه قطع نظر از هرگونه 
ارتباط با شوروى ، يك گروه سوسيال دموكرات باشند 
آنان  شوروى.اما  طرفدار  كمونيست  گروه  يك  ونه 
و  ،مالى  تبليغاتى  بمباران  برابر  در  مبارزه  ادامه  در 
تداركاتى وفشارهاى روحى وروانى حزب توده وسفارت 
به  آرزوهايشان  وتمام  مانند  مى  تنها  و  يكه  شوروى 
وگرفتار  خورده  شكست  مبارزه  گرايدودر  مى  يأس 
سيد  گروه  به  .افتخارى  شوند  مى  وانحراف  انحطاط 
ضيا الدين طباطبايى عامل انگلستان وبابايى به حزب 
دموكرات قوام السلطنه . 25زمانى كه قوام درگيرحل 
بحران آذربايجان بود حزب توده و حزب ايران كه هر 
دو تمايالت سوسياليستى داشتند دست به يك ائتالف 
سياسى مى زنند ودر همان زمان قوام تشكيل حزب 
دموكرات ايران را در برابر حزب توده وفرقه دموكرات 
اعـالم  تيرماه 1325ش.   9 در  پيامى  آذربايجان طى 
ودر  پيوندد  مى  آن  به  بعد  مدتى  بابايى  كند.26  مى 
بندرشاه در مقر اين حزب كه به خانه ى دمكرات 
معروف بود ودر جايگاه فعلى شعبه مركزى بانك 
ملى اين شهر قرار داشت مدت ها فعاليت مى كرد.

بابايى در طى سال ها فعاليت سياسى در اواخر عمر 
چشمانش كم سو ، صورت چروكيده، قد خميده كه 
تازه اغاز بهار دهه ى 50 حياتش بود كه از ان صالبت 
براى  را  ،انسان ها  بود.مرگ  نمانده  ....چيزى به جاى 
گذار به ديار نيستى اندك اندك آماده مى كندورشته 
مى  نازك  را چنان  با جنب وجوش هستى  پيوند  ى 
بابايى  است  نامشهود  آن  شدن  گسيخته  كه  سازد 
عاقبت در 52 سالگى به سال 1329 ش. وفات يافت 

ودر آرامگاهى واقع در شهر گنبد مدفون گرديد.
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شهريور ماه  
  آنا قليچ بابايى وگروه 53 نفر  

نعمت اله آرميده 

سال يكم �  شماره �12يكشنبه  يكم شهريور ماه 1394   

  به مناسبت هفتاد وچهارمين سالگرد آزادى آنا قليچ بابايى از زندان قصر در 28 شهريور 1320ش.

دكتر سرهنگ خطيبىدكتر سرهنگ خطيبى

دكتر تقى ارانىدكتر تقى ارانى

يوسف افتخارىيوسف افتخارى دكتر عبدالرحمن فرزانهدكتر عبدالرحمن فرزانه

بزرگ علوىبزرگ علوى

دكتر انور خامه اى دكتر انور خامه اى 

 خانه دمكرات در بندرتركمن در جايگاه فعلى شعبه مركزى بانك ملى

  آنا قليچ بابايىآنا قليچ بابايى



ـ لطفاً خودتان را معرفى بفرماييد؟ 
از  سال56  شهريور  متولد  آبادى،  محمد  رجب 
شهرستان بندرتركمن هستم. داراى مدرك كارشناسى 
مالى،  ارشد مديريت دولتى/  و كارشناس  حسابدارى 
زمينه  در  فعاليت هايى  نوجوانى  دوران  از  مى باشم. 
فرهنگى و اجتماعى در منطقه داشته ام و در كنار آنها 
مقاالتى در جرايد استانى و برخى روزنامه هاى كشور 
به  نسبت  بى تفاوت  هيچگاه  حال  هر  به  مى نوشتم. 
مسائل منطقه نبودم و براى تاثيرگذارى و حل مشكالت 
آن، تنها توانايى ام در آن ايام همان فعاليت هاى اجتماعى 
و نوشته هايم بود و امروز در كنار آن فعاليت ها، خداوند 
توفيق كسب تخصص و تجربيات جديدى به من داده 
كه مى توانم به واسطه آنها خدمت بزرگترى به مردم و 

جامعه داشته باشم. 
ـ در خصوص شغل و سوابق كارى و فعاليت هاى 

سازمانى خودتان، توضيحاتى بفرماييد؟
سال 1385در آزمون استخدامى دانشگاه علوم پزشكى 
مازندران با پست كارشناس بودجه پذيرفته و استخدام 
شدم و در حال حاضر كارشناس ارشد و مسئول بودجه 
طرح هاى عمرانى ستاد  مركزى دانشگاه هستم.  اين دانشگاه 
در استان حدود 17هزار پرسنل دارد. در طول سه سال اول 
فعاليت ام به خاطر عملكرد خوبى كه داشتم و توانمندى هايى 
كه نشان دادم، مورد توجه مسئولين دانشگاه قرار گرفتم و 
به عنوان كارشناس مسئول بودجه طرح هاى عمرانى ستاد 
دانشگاه انتخاب شدم و عالوه بر آن مسئوليت هاى بزرگتر 
ديگرى نيز به من سپرده شد. كارشناسى و نيازسنجى و 
طرح هاى  تمامى  در خصوص  كارشناسى  نظرات  ارائه 
عمرانى حوزه بهداشت، درمان و آموزش كل استان، مانند 
بيمارستان ها، مراكز اورژانس و دانشكده ها در قالب پيگيرى 
تأمين اعتبار جهت نگهدارى، تعميرات، تجهيز، توسعه، 
تكميل و احداث بيمارستان هاى كوچك و بزرگ كل 
استان، احداث خانه ها و مراكز و پايگاه هاى بهداشتى درمانى، 
اورژانس، احداث دانشكده هاى پزشكى و پيراپزشكى كل 
استان و ... هماهنگى و پيگيرى هاى الزم جهت اخذ تمامى 
مجوزهاى الزم براى اجراى طرح هاى بزرگ ملى و استانى 
بخشى از وظايف كارى ام مى باشد كه برحسب ضرورت 
و نياز از طريق همكارى با استاندارى، سازمان مديريت و 
برنامه ريزى استان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى 

و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور صورت مى پذيرد.

ـ لطفاً به چند مورد از مسئوليت هاى تاثيرگذارى كه 
داشته ايد، اشاره اى كوتاه داشته باشيد؟

حتماً، البته قبل از هر چيزى خدا را شاكرم كه در طول 
نزديك به ده سال فعاليت ام، در يك محيط كارى پويا ، 
با رؤسا، مديران و همكاران دلسوز و با تجربه قرار گرفتم. 
اين زمينه اى شد كه به واسطه تخصصى كه كسب كرده 
بودم و اعتماد خوبى كه نسبت به من در محيط كارى ام 
ايجاد شده بود، در كنار وظايف اصلى و روزمره ادارى ام، 
بتوانم تجربيات جديد به صورت كامالً حرفه اى در سطح 
كالن كشور كسب نمايم. به غير از وظايف شغلى، بخشى 
از مسئوليت ها و فعاليت هاى مختلف ديگرى كه در طى 
اين ساليان منجر به كسب تجارب و افزايش توانايى هايم 

گرديد، اشاره مى كنم:
ـ  نماينده  دانشگاه علوم پزشكى استان و مسئول پيگيرى 
مصوبات سفر مقام معظم رهبرى به استان مازندران در حوزه 

بهداشت و درمان.
ـ  نماينده دانشگاه، عضو و مسئول تمامى هماهنگى هاى 
الزم جهت اخذ، پيگيرى و اجراى مصوبات چهار دوره سفر 
حوزه هاى  در  مازندران  به  دولت  هيئت  و  جمهور  رئيس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، در دولت هاى نهم و دهم.

ـ  نمايند ه دانشگاه علوم پزشكى استان و مسئول هماهنگى 
و پيگيرى اخذ تمامى مصوبات موردنياز در حوزه هاى بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى استان، در سفر آتى رئيس جمهور و 

دولت تدبير و اميد به مازندران.
ـ  نماينده دانشگاه و مسئول پيگيرى جذب تمامى اعتبارات 
عمرانى مصوب و موردنياز حوزه بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى كل استان، با هماهنگى و پيگيرى از منابع استانى، 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى و سازمان مديريت 

و برنامه ريزى كشور.
ـ نماينده دانشگاه و مسئول هماهنگى و پيگيرى جهت 
اخذ كميسيون ماده 32 برنامه چهارم توسعه كشور و اخذ 

كميسيون ماده 215 برنامه پنجم توسعه كشور. 
ـ نماينده دانشگاه و مسئول هماهنگى و پيگيرى جهت 
اخذ تمامى مجوزهاى الزم زيست محيطى، پدافند، مجوزهاى 
وزارتى و ... در راستاى ارائه به كميسيون هاى سازمان مديريت 

و برنامه ريزى كشور.
ـ                      نماينده    دانشگاه  و مسئول تمامى پيگيرى ها و هماهنگى هاى 
الزم كه منجر به درج برنامه هاى پيشنهادى دانشگاه در اليحه 

بودجه ساالنه كل كشور مى گردد.
ـ  عضو برنامه طرح تحول نظام سالمت در بخش ارتقاء 
كيفيت هتلينگ بيمارستان ها و راه اندازى كلنيك هاى ويژه و 
مسئول پيگيرى منابع اعتبارى آن از وزارت بهداشت و درمان.
ـ  عضو كميته تدوين برنامه توسعه پنجم و ششم دانشگاه. 

ـ عضو كميته راهبردى پياده سازى بودجه ريزى عملياتى 
دانشگا ه. 

ـ  عضو كميته فنى تخصصى منابع فيزيكى و نظارت بر 
طرح هاى عمرانى دانشگا ه.

ـ  نماينده دانشگاه در جلسات شوراى برنامه ريزى استان.
ـ  نماينده دانشگاه در كميته هاى برنامه ريزى شهرستان ها 

جهت تدوين برنامه هاى پيشنهادى، توزيع منابع و ...
ـ آقاى آبادى، با مسئوليت هاى مهمى كه در سطح 
پيگيرى هاى استانى و كشورى داشته ايد، بفرمائيد چه 
طرح ها و مصوباتى از طريق شما اجرايى شده كه منجر 
به نتايج قابل توجه و تأثيرگذار در يكى از مؤلفه هاى 

مهم توسعه و رفاه اجتماعى گرديده است؟
بخش  بودجه  مسئول  كارشناس  وظايف  قالب  در 
بهداشت و درمان، با توجه به اورژانسى بودن خدمات در 
اين بخش و وجود بالغ بر 1500واحد فعال بهداشتى(خانه، 
مراكز و پايگاه ها) و پايگاه هاى اورژانس و 24 بيمارستان 
فعال دولتى در سطح استان مازندران مى توان به بيش 
از صدها مورد فعاليت تحقق يافته كوچك و متوسط در 
بخش هاى مختلف اشاره كرد. اما فعاليتى كه براى من 
همراه با تجربه هاى بسيار خوب و ارزشمند و در سطح 

كالن ملى و با نتايج بسيار تأثيرگذار در استان بوده است، 
اخذ مصوبات و طرح هاى ارزشمند به ويژه در سفر مقام 
معظم رهبرى و رياست جمهورى و تالش و پيگيرى هاى 
همه جانبه با بهره گيرى از تمامى ظرفيت هاى استانى جهت 
اجراى آنها بوده كه بالغ بر ده ها مورد مى باشند. هرچند 
به عنوان كارشناس و خدمت گذار مردم، كوچكترين موارد 
تحقق يافته نيز برايم ارزشمند مى باشند ولى در اينجا تنها 
موارد بسيار مهم كه اهميت بيشترى براى مردم و مقامات 
دارند را اشاره مى كنم. هماهنگى و پيگيرى تمامى مراحل 
طرح هاى ذكر شده در ذيل به جز بيمارستان نوشهر كه 
نيمه تمام بود، از مرحله اخذ مصوبه و تمامى مجوزها و... 
تا مرحله تأمين اعتبار جهت اجرايى نمودن، در دوران 

مسئوليت اينجانب بوده است:
مطالعه و احداث بيمارستان فوق تخصصى آموزشى 
درمانى320تختخوابى در سارى (پيشرفت فيزيكى فعلى 
جايگزين220  بيمارستان  احداث  و  مطالعه  ـ    (٪45
تختخوابى در قائمشهر (پيشرفت فيزيكى فعلى ٪50) – 
مطالعه و احداث بيمارستان جايگزين 160 تختخوابى در 
بهشهر (پيشرفت فيزيكى فعلى 70٪) ـ  تكميل بيمارستان 
100تختخوابى در نوشهر (تكميل، تجهيز و بهره  بردارى 
ـ  مطالعه و احداث بيمارستان تخصصى سوانح  گرديد)
سوختگى 70 تختخوابى زارع سارى (تكميل، تجهيز و 
ـ  تكميل بيمارستان  32 تختخوابى  بهره بردارى گرديد) 
ـ  تكميل  در گلوگاه (تكميل، تجهيز و بهره بردارى گرديد) 
و  تجهيز  (تكميل،  نكا  در  تختخوابى  بيمارستان 32 
ـ  تكميل بيمارستان 32 تختخوابى  بهره بردارى گرديد) 
ـ   گرديد)  بهره بردارى  و  تجهيز  (تكميل،  محمود آباد 
مطالعه و احداث بيمارستان جديد 160 تختخوابى در 
ـ  احداث  آمل (تكميل، تجهيز و در مرحله بهره بردارى) 
بيمارستان جايگزين 160 تختخوابى در چالوس (تكميل، 
ـ  احداث بيمارستان جايگزين  تجهيز و بهره بردارى گرديد) 
(پيشرفت  تنكابن  خميني(ره)  امام  تختخوابى   200
ـ  خريد مركز آموزشى درمانى220  فيزيكى فعلى 55٪) ـ 
تختخوابى بوعلى سينا سارى (با اخذ مجوزهاى قانونى الزم 
ـ  مطالعه و احداث بيمارستان  به صورت كامل انجام شد) 
ـ   فيزيكى ٪50)  (پيشرفت  عباس آباد  تختخوابي   50
مطالعه و احداث بيمارستان  100 تختخوابي روانپزشكي 
مازندران در سارى (مجوزهاى الزم اخذ، از منابع ملى تامين 
ـ  مطالعه  اعتبار شده و در مرحله شروع عمليات اجرايى) 
و احداث بيمارستان 160 تختخوابى جايگزين در رامسر 
و مطالعه و احداث بيمارستان 100 تختخوابي توريسم 
درماني بابلسر، و مطالعه و احداث مركز طبي كودكان 
200 تختخوابى ساري و مطالعه و احداث مركز آموزشى 
و پژوهشى 250 تختخوابى فوق  تخصصى قلب مازندران 
در ساري (براى هر 4 بيمارستان مصوبه هاى هيئت دولت 
گرفته شد و در مرحله اخذ مجوزها و تأمين منابع اعتبارى) 
ـ  توسعه بيمارستان 17شهريور آمل با 50 تخت جديد 
ـ توسعه مركز قلب استان  (داراى پيشرفت فيزيكى ٪55) 
با 75 تخت مصوب، شامل احداث ساختمان مجهز بخش 
اورژانس قلب، Post CCU ،CCU (تكميل، تجهيز و 
ـ  احداث مركز جامع سرطان شمال  بهره بردارى گرديد) 
كشور و بخش هاي ويژه تخصصي مركز آموزشي درماني 
امام خمينى (ره) سارى با 60 تخت مصوب (داراى پيشرفت 
ـ  خريد و تجهيز بيمارستان خصوصى مهر  فيزيكى ٪65) 
سارى (با اخذ مصوبه دولت و مجوزهاى قانونى الزم به 
ـ  پيگيرى تامين اعتبار ايجاد و  صورت كامل انجام شد) 
تكميل اولين طرح طوبى و يكى از بزرگترين كلنيك هاى 
تخصصى و فوق تخصصى تمام دولتى كشور با نام طوبى 
ـ  احداث مركز  (تكميل، تجهيز و بهره بردارى گرديد) 
بهداشتي درماني شبانه روزي با 10 تخت بسترى در كياسر 
ـ  تكميل  سارى (تكميل، تجهيز و بهره بردارى گرديد) 
مركز بهداشتي درماني شبانه روزي با 10 تخت بسترى 
در شيرگاه سوادكوه (تكميل، تجهيز و بهره بردارى گرديد) 
ـ احداث مركز بهداشتي درماني شبانه روزي با 10 تخت 
بسترى در پول كجور نوشهر (تكميل، تجهيز و بهره بردارى 
ـ  احداث مركز بهداشتي درماني شبانه روزي با 10  گرديد) 
تخت بسترى در وانا آمل (ساختمان آن تكميل گرديد) 
ـ  احداث مركز بهداشتي درماني شبانه روزي با 10 تخت 
تجهيز  (تكميل،  سيمرغ  دركياكال شهرستان  بسترى 
ـ احداث مركز بهداشتي درماني  و بهره بردارى گرديد) 
شبانه روزي با 10 تخت بسترى در بهنمير بابلسر (تكميل 
ـ  احداث مركز بهداشتي درماني  و بهره بردارى گرديد) 
چالوس  مرزن آباد  در  بسترى  تخت  با 10  شبانه روزي 
ـ  احداث مركز بهداشتي  (داراى پيشرفت فيزيكى ٪50) 
درماني شبانه روزي با 10 تخت بسترى در سورك (تكميل، 
ـ  احداث مركز بهداشتي  تجهيز و بهره بردارى گرديد) 
درماني شبانه روزي با 10 تخت بسترى در بلده نور (مصوبه 
هيئت دولت دارد و در مرحله اخذ مجوزها و تامين منابع 
ـ  احداث دانشكده دندانپزشكي و پلى كلينيك  اعتبارى) 
دندانپزشكى در ساري (ساختمان آن به صورت كامل 
ـ  مطالعه و احداث  تكميل و آماده بهره  بردارى مى باشد) 
ساختمان دانشكده علوم پزشكى بين المللي رامسر (داراى 
ـ  احداث 150 خانه بهداشت  پيشرفت فيزيكى ٪25) 
روستايي و 15 مركز بهداشتي، درماني (تكميل، تجهيز و 
ـ  احداث و راه اندازي مركز تخصصي  بهره بردارى گرديد) 
مشاوره ژنتيك، آزمايشگاه  پيشگيري و درمان تاالسمي 
قبل از تولد در مركز استان (ساختمان آن تكميل و در 
ـ  احداث بيش  مرحله تجهيز جهت بهره بردارى مى باشد) 
از 50 پايگاه اورژانس 115 در سطح استان و تجهيز آنها 
به آمبوالنس و امكانات الزم (تكميل، تجهيز و بهره بردارى 
ـ  تأمين 24 دستگاه آمبوالنس براي اورژانس  گرديد) 
بيمارستان هاي سطح استان (به صورت كامل انجام شد) 
ـ  تامين 2 دستگاه آمبوالنس اتوبوسى (بيمارستانى سيار) 
ـ  احداث  بسيار مجهز (خريد و در حال بهره بردارى است) 
100 واحد مسكونى پزشكان در شهرستان هاي استان از 
محل اعتبارات ملى و استانى (تكميل و بهره بردارى گرديد) 
ـ  تجهيز بيمارستان احداث شده توسط خيرين جويبار 
ـ  تكميل و تجهيز بيمارستان  (به صورت كامل انجام شد) 
ـ  مطالعه  زيرآب سوادكوه (به صورت كامل انجام شد) 
و احداث دانشكده پرستاري و مامايي در سارى (مصوبه 
هيئت دولت اخذ و در مرحله پيگيرى جهت اخذ مجوزها 
ـ  احداث و تجهيز مركز فرماندهي  و تأمين منابع اعتبارى) 
بحران منطقه قطب شمال كشور (تكميل و بهره بردارى 
 CT ،MRI ـ  تأمين اعتبار و خريد چندين دستگاه گرديد) 
SCAN، آنژيوگرافى، راديوتراپى  و تجهيزات جانبي براي 

بيمارستان هاى استان (به صورت كامل انجام شد) و ده ها 
پروژه بزرگ و كوچك ديگر در سطح استان همانند ايجاد 
ساختمان هاى بزرگ اورژانس، كلينيك ها و بخش هاى ويژه 

مانند POST CCU،CCU ،NICU، دياليز و ...
ـ  با توجه به قابل مالحظه بودن مصوبات اخذ شده و 
طرح هاى اجرا شده، به ويژه تعداد زياد بيمارستان هاى 
ساخته شده و يا در مراحل نهايى تكميل، انجام اين 
همه پروژه هاى بزرگ از چه ديدگاهى داراى اهميت 

است؟
به ثمر رساندن اين پروژه ها و طرح هاى بزرگ حاصل 
كنار  در  و  شبانه روزى  تالش  و  مستمر  پيگيرى هاى 
آن داشتن تخصص ، توانايى و تجربياتى بود كه در طى 

ساليان ايجاد و يا كسب گرديد و اين موارد از ديد خبرگان 
و كارشناسان فن وقتى ارزشمندتر ديده خواهد شد، كه 
بخش اعظم آن پروژه ها، طرح دار باشند، بدين معنى كه 
از منابع ملى كشور و با درج در قانون بودجه كشور تأمين 
اعتبار و انجام شده باشند. انجام اين كار، نيازمند اخذ 
مجوزهاى الزم از دستگاه ها و سازمان هاى استانى، وزارت 
تابعه و ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور جهت 
طرح در كميسيون هاى ماده 32 و 215 برنامه چهارم و 
پنجم توسعه كشور و رايزنى و دفاع از آن جهت تصويب 
و لحاظ شدن در اليحه بودجه كل كشور مى باشد. معموالً 
اين فعاليت ها در قالب كميته ها و تيم هاى كارشناسى و 
گروهى پيگيرى مى گردند، اما به واسطه شرايط خاص 
محيط كارى ام در آن زمان و جابجايى نيروها، در موقعيتى 
قرار گرفته بودم كه پيگيرى تمامى مراحل بر عهده شخص 
من قرار داده شد و عليرغم تمامى سختى هاى كار در 6 
سال اول خدمتم (روزهاى زيادى تا 15 ساعت در اداره 
مشغول به كار بودم)، خدا را شكر مى كنم كه منجر به كسب 
تجارب بسيار گران قيمتى براى من گرديد و جايگاه قابل 
اعتمادترى در نزد رؤساى وقت دانشگاه و برخى از مسئولين 
استان پيدا كردم. هرچند نبايد از اين واقعيت عدول كنم 
كه در كنار تمام دوندگى هايى كه توسط اينجانب انجام 
مى شد، حمايت هاى همه جانبه اى كه از سوى مسئولين و 
رؤساى دانشگاه، مقامات استان و نمايندگان مردم صورت 

مى پذيرفت، در تحقق موارد ياد شده بسيار تأثيرگذار و گاهاً 
الزم بوده است و اين فعاليت جمعى از منظر ديگر نيز بسيار 
مهم مى باشد، چرا كه برنامه ريزى فعاليت ها و هماهنگى 
گروه هاى ياد شده را به  عنوان مسئول و نماينده دانشگاه به 
عهده داشتم ،كه خود آن هم تجربه ارزشمند ديگرى بود. 
مستحضريد كه در حال حاضر با برنامه طرح تحول نظام 
سالمت كشور و وجود منابع مالى در اختيار وزارت بهداشت 
محدوديت هاى  و  اعتبارى  مشكالت  از  بسيارى  عمالً 
دوره گذشته كاسته شده و كار كارشناسان را در برخى 
پيگيرى هاى وزارتى سهل تر و دست يافتنى تر نموده است، 
ولى در كنار آن در بعد طرح هاى كالن و بزرگ كشور (به 
دليل زمان بر بودن و نيازمندى آنها به تأمين منابع مالى 
بسيار زياد و مجوزهاى خاص و همچنين وضعيت اقتصادى 
كشور و كسرى منابع اعتبارى در حوزه فعاليت هاى عمرانى 
و بحث اقتصاد مقاومتى و احياى مجدد سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور) شرايط كار كارشناسى بسيار دشوارتر 
از گذشته شده و تمامى فعاليت ها به سوى تخصصى تر 
شدن پيش مى رود و بعد از اين، نقش كارشناسان توانمند، 
متخصص و با تجربه باال در بحث تصويب طرح ها و جذب 
اعتبارات و اجرايى نمودن و در يك كالم توسعه منطقه اى و 

استان بسيار تأثيرگذارتر از گذشته خواهد گرديد.

و  پيگيرى ها  مراحل  از  مرحله  شيرين ترين  ـ 
كدام  داريد  پروژه ها  اجراى  براى  كه  دوندگى هايى 

مرحله است؟ 
پس از تمام دوندگى ها و پيگيرى هايى كه در باال اشاره 
شد، ديدن نام پروژه ها در قانون بودجه كشور كه نشان از 
تصويب و طرح دار شدن و برقرارى اعتبار براى برنامه هاى 
موردنظر مى باشد، يكى از لحظه هاى شيرين كار كارشناسى 
و نشان دهنده پيمودن بخش زيادى از مسير تحقق پروژه ها 

است. پس از آن برحسب اينكه مجرى طرح كدام دستگاه 
خواهد بود ابالغ موافقتنامه ها به دفاتر فنى و مهندسى و 
ارائه توضيحات الزم به مهندسين عمران و معمارى جهت 
رعايت موارد درج شده در اسناد مبادله شده و زمان بندى 
اجراى طرح و ... جهت شروع عمليات اجرايى پروژه و 
نظارت در مرحله اجرا مى رسد. با تأمين اعتبار صورت گرفته 
و قبل از تحويل پروژه ها به مهندسين و پيما نكاران، عمًال 
مشكل ترين قسمت و بيشترين مسير از مراحل پيگيرى 
و تحقق طرح هاى عمرانى    به اتمام مى رسد. مرحله ديگر 
از فعاليت و مسئوليت ام كه با اتمام عمليات اجرايى طرح 
مى باشد، مرحله پيگيرى تأمين اعتبار تجهيز طرح مانند 
تجهيز بيمارستان ها و ... همراه مى باشد. متعاقب آن اعالم 
به مديريت مربوطه جهت پيگيرى جذب نيروى انسانى 
موردنياز است. ديدن جذب نيرو و از همه مهمتر خدمتى 
درمانى،  بهداشتى  مراكز  بيمارستان ها،  اين  توسط  كه 
اورژانس و دانشكده ها و ... به بيماران نيازمند و دانشجويان 
انجام مى گردد و ديدن لبخند رضايت مردم، شيرين ترين 

بخش كار و يك توفيق از جانب خداوند متعال است.
ـ كدام يك از مواردى كه اشاره كرده ايد و تابحال 
بهره بردارى گرديده، بيشتر مورد توجه شما بوده است؟

همه موارديكه به مرحله بهره بردارى و خدمت رسانى 
رسيده اند، مانند دانشجويانى كه از استان هاى مختلف به 
ويژه گلستان در مازندران حضور مى يابند و به تحصيل 
اين  در  كه  التحصيالنى  فارغ  يا  و  مى گردند  مشغول 
بيماران  و  مى گردند  جذب  شده  راه اندازى  پروژه هاى 
مختلفى كه در مرا كز مختلف درمانى اين استان در حال 
دريافت خدمات هستند؛ به خصوص بيمارستان تخصصى 
تمامى  از  بيماران  كه  سارى  زارع  سوختگى  و  سوانح 
استان هاى مجاور مخصوصاً استان گلستان مراجعه زيادى 
مى كنند، احساس مى كنم اين مركز نقش فرا استانى داشته 
و حاصل آن خدمتى بسيار ارزشمند تر و بزرگتر به بيماران 

چند استان كشور عزيزمان است. 

با توجه به تخصص اصلى شما كه حوزه  آقاى آبادى  ـ 
بهداشت و درمان و آموزش مى باشد و با نمونه كارهاى بزرگى 
و  توانمندى  داراى  كه  مى دهد  نشان  داشته ايد،  اشاره  كه 
تجربيات بسيار ارزشمندى مى باشيد، حال آيا تفاوتى بين 
جذب اعتبارات و گرفتن طرح ها در حوزه مربوطه خودتان با 

ساير حوزه ها مانند راه، كشاورزى، ورزشى و ... وجود دارد؟
سؤالى كه مى فرماييد زمانى دغدغه ذهنى خود من هم 
بود. هرچند به اين موضوع واقف بودم كه قوانين گرفتن 
طرح ها و جذب اعتبارات در كشور يكسان و داراى يك 
باالدستى توسعه  از اسناد ملى  قانون واحد و برگرفته 
كشور (مانند سند چشم انداز توسعه كشور تا افق 1404 
و برنامه هاى پنج ساله كشور) مى باشد. ولى آنچه كه تفاوت 
دارد در نوع شاخص هايى است كه الزمه اخذ مجوزهاى 
آن بخش و در قالب برنامه هاى وزارت تابعه مى باشد. به 
عنوان مثال در حوزه دانشگاه علوم پزشكى، اخذ طرحى 
مثل احداث بيمارستان و يا احداث دانشكده، برمبناى 
شاخص تخت، جمعيت، مسافت، برنامه ريزى وزارتى در 
قالب سطح بندى تخت هاى بيمارستانى كشور (مثالً تا 
سال 94)، وجود مجوزهايى مثل مجوز شوراى گسترش 
دانشگاه ها و در دستگاه ديگر شاخص ها و مجوزها برمبناى 
ترافيك، ميزان تصادفات، مرگ و مير و ... و شاخص هاى 
مرتبط با تخصص و برنامه ريزى هاى وزارتخانه مربوطه است. 
با نشست و پرس و جويى كه از كارشناسان و اساتيد امر در 

باالترين دستگاه هاى اجرايى كشور در سطح چند وزارتخانه 
و مهمتر از آن در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 

داشتم، به شباهت مراحل پى گيرى واقف شدم. 
در  آنچه  كنم،  تاكيد  مى دانم  الزم  تجربه  برحسب 
اين مرحله مهم و ارزشمند است، داشتن صالحيت و 
توانايى اخذ و تحقق طرح و پروژه است نه تفاوت در نوع 
دستگاه ها و يا تعداد و تنوع برنامه ها و يا توان عمليات 
عمرانى و ساختمانى. البته اين صالحيت در قالب كار يك 
كارشناس متخصص، توانمند، باتجربه و با معيارهاى اشاره 

شده در مطالب قبلى تعريف مى گردد..

استان ها،  ساير  با  گلستان  استان  مقايسه  در  ـ 
امكانات حوزه هاى مختلف و نحوه جذب منابع و اجراى 
طرح ها و سطح توسعه يافتگى را چگونه مى بينيد و 
سطح توسعه را در بندرتركمن و گميشان در مقايسه 

با ساير نقاط استان چگونه ارزيابى مى كنيد؟
من ترجيح مى دهم به پيگيرى ها و توانايى هاى همكارانم 
و كارشناسان استان گلستان در حوزه هاى مختلف آن 
احترام بگذارم و به عنوان كارشناس وارد بحث مقايسه 
استان ها نشوم؛ چرا كه نوع فعاليت كارشناسى در بسيار 

مواقع مى تواند متأثر از ديدگاه مديريت هاى وقت باشد.
فقط به عنوان شهروند گلستان و بندرتركمن، در كنار 
وظايف قانونى و شرعى و برمبناى حقوق شهروندى كه 
در قانون تعريف شده و براى من و ديگر افراد جامعه حق 
و حقوق مدنى مشخص شده است، به خودم اين اجازه 
را مى دهم كه نظر شخصى ام را براساس تجربيات اجرايى 
كه داشته ام، بيان كنم. ولى قبل از هر پاسخى بايد به اين 
نكته اشاره كنم، بسيارى از افراد جامعه برمبناى سطح 
انتظار، توقع و سطح سواد و تخصص شخصى، ممكن است 

پاسخ هاى متفاوتى نسبت به سؤال شما داشته باشند. با در 
نظر گرفتن تجربيات، تخصص و عملكردى كه در مورد 
خودم بيان كردم، انتظارى كه از مسئولين و كارشناسان در 
دستگاه هاى مختلف منطقه و استان دارم به يقين متفاوت 
از ديگر افراد خواهد بود، چرا كه تعريف سطح توسعه يافتگى 
براى من همان حداقل استانداردى خواهد بود كه در طى 
ده سال گذشته در سطوح باالى اجرايى تجربه و عملياتى 
كرده ام و مهمتر اينكه، اين فعاليت ها براى كل استان به ويژه 
براى منطقه گميشان و بندرتركمن نيز دست يافتنى و قابل 
اجراست و اليق همان سطح توسعه يافتگى مى باشند نه آن 
سطح و تعريفى  كه  شهروندان كم توقع ما دارند و سبب 
چشم پوشى آنان از بسيارى پيگيرى ها در رسيدن به حقوق 
تعريف شده قانونى و اجتماعى آنان مى گردد. عاملى كه در 
نهايت منجر به عقب ماندگى و عدم توسعه منطقه مى شود.

من شاهد تغييرات خوب و ملموسى در سطوح مختلف 
در مركز استان و چند شهر ديگر استان كه در گذشته هاى 
دور از بسيارى شاخص هاى توسعه در سطح پايين تر و يا 
حداقل در موقعيت برابر با بندرتركمن بوده اند، هستم. جهت 
ديدن وضعيت واقعى و مستند گذشته منطقه، به سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان مازندران كه روزگارى سازمانى 
مشترك با استان گلستان بود مراجعه كردم و نحوه توزيع 
اعتبارات در گذشته و وضعيت شهرستان هاى فعلى استان 
گلستان و شاخص هاى مربوط به توزيع منابع را از نزديك 
مطالعه كردم. بسيار جالب توجه بود كه اگر شاخص ها 
ادامه مى يافت،  بر مبناى آن شاخص ها  توزيع  و نحوه 
بندرتركمن و گميشان (با آن همه قدمت) هنوز هم نسبت 
به خيلى از شهرستان ها در وضعيت توسعه يافتگى بهتر و 
يا حداقل برابر مى بود! اما واقعاً چه اتفاقى افتاده كه اين امر 
امروز رخ نداده است؟! متأسفانه از ديد افرادى كه با مسائل 
توزيع منابع آشنايى ندارند، مسئله محروميت بالفاصله به 
مسائل كالن و نامرتبط نسبت داده مى شود. در حاليكه 
از نظر كارشناسان و كسانى كه در سطوح باالترى تجربه 

كار كارشناسى دارند، اين موضوع به نوع مديريت هاى 
منطقه اى، رفتار كارشناسى و ميزان تالش، عملكرد و... در 
سطوح مختلف استان و كشور مربوط مى شود. چرا كه بايد 
توجه داشته باشيم، نظام برمبناى وظايف حاكميتى، بخش 
مربوط به نگهداشت و ارائه خدمات اوليه را كه الزمه پويايى 
اوليه سازمانى است را به يقين و به صورت مستقيم از طريق 
توزيع منابع به انجام مى رساند. اما ساير مسائل مربوط به 
توسعه و محروميت زدايى به نحوه ى اجراى اسناد باالدستى 
و  پيگيرى  دلسوزى،  گزارش دهى،  برنامه ريزى،  كشور، 
همچنين توزيع منابع توسط مسئولين منطقه اى و استانى 
ارتباط پيدا مى كند كه متأسفانه هنوز هم در كشور ما 
بخش اعظم آن وابسته به قدرت چانه زنى مسئولين هر 
بخش، بويژه در بحث بودجه مى باشد. پس مناطقى كه 
داراى كارشناسان و مسئولين پيگيرتر و با تجربه باالتر در 
امور مربوطه و مهمتر از آن حاميان بزرگترى در سطوح 
مختلف استانى و كشورى داشته باشند، از موفقيت بيشتر 
در منطقه، استان و كشور برخوردار خواهند بود. امروز با 
گذرى كوتاه و بازديدى از مناطق مختلف استان، مى توانيم 

به قضاوت واقعيت هاى موجود بپردازيم.
 توجه داشته باشيم كه قبل از شكل گيرى بسيارى 
بندرتركمن،    شهرستان  حتى  و  استان  شهرهاى  از 
تاريخى ترين  از  يكى  عنوان  به   دپه)  گميشان(كميش 
و قديمى ترين سكونتگاه هاى گلستان (با قدمت چند 
صدساله كه در كتاب هاى تاريخى نيز به آن اشاره شده 
است) داراى بندر تجارى بزرگ و پر رونق منطقه و كشور 
بوده و اين مركز داراى محوريت امور تجارى منطقه به ويژه 
در تجارت با روسيه و ساير كشورهاى حاشيه درياى خزر 
و بسيار توسعه يافته و برخوردار از تمامى شاخص هاى 
توسعه و رفاه نيز بوده است. به طوريكه بسيارى از امراى 
گذشته پايتخت نشين، حتى تا 80 سال گذشته نيز جهت 
با رونق و توسعه يافته  اين منطقه  تفريح و سكونت در 
مستقر مى شدند. قطع روابط تجارى گميشان با روس ها، 
مهاجرت تجار و تحصيلكرده ها به گنبد و شكل گيرى شهر 
بندرتركمن با محوريت راه آهن و در كنار آن با سياست هاى 
بسيار غلط توسعه منطقه اى و ديدگاه هاى غلط حاكمان 
محلى در رژيم گذشته، به مرور گميشان رونق خود را از 
دست داد و تبديل به منطقه اى بسيار محروم و در حاشيه 
قرار گرفت و امروزه نيز داراى يكى از باالترين آمار بيكارى، 
فقر، محروميت و توسعه نيافتگى مى باشد. امروز هر تعريفى 
از گذشته رؤيايى آن شهر زيبا با خانه هاى چوبى باشكوه اش 
(كه زمانى گنجينه معمارى قديم منطقه و استان بود)، براى 
جوانان و بسيارى از افراد ناآشنا به تاريخ گذشته آن مانند 
افسانه مى باشد. متأسفانه ساختار اوليه شهر بندرتركمن 
با ضربه زدن به صنعت و نيروى كار متخصص و مولد 
گميشان (و از طريق مهاجرت) شكل گرفت. ابتدا راه آهن 
را محور توسعه اين شهر قرار دادند و در راستاى توسعه 
آن، يكى از بزرگترين و بهترين كارخانه هاى ريخته گرى، 
تراشكارى و تعميرگاه انواع واگن هاى بارى و مسافربرى 
كشور و ... را در حدود سال 1307 در اين شهر ايجاد كردند 
كه شايد مرحمى بر زخم هاى گميشان به حاشيه رفته بود. 
ولى متأسفانه آن هم به واسطه برنامه ريزى هاى اشتباه و 
كارشناسى نشده بعدى از منطقه برچيده شد و در كنار 
تعطيلى ساير كارخانجات و طالى سفيد منطقه و... با از بين 
رفتن فرصت هاى شغلى موجود، زمينه فقر و محروميت 
بيشتر منطقه را فراهم آورد. بعالوه راه  آهن باعث برهم 
خوردن مدل توسعه شهر و ايجاد محدوديت هاى فراوان در 
حوزه معمارى و توسعه شهرى گرديد. شهرى كه به بهانه 
صنعت جديدش (راه آهن)، گميشان را به حاشيه برد، امروز 
خود اين شهر در حاشيه بوده و به دور از توسعه يافتگى و 
رفاه و داراى يكى از باالترين نرخ بيكارى، فقر و محروميت 

است. 
و  گلستان  استان  وضعيت  به  كارشناسى  نگاهى  با 
آن،   استعدادهاى  و  موجود  طبيعى  جغرافياى  بررسى 
شايد به جرأت مى توان گفت كه در حال حاضر تنها راه 
توسعه كل استان و باال بردن شاخص هاى رفاه استان، 
مى باشد. همچنين  گميشان  و  بندرتركمن  منطقه  در 
الزم است به خاطر بسپاريم، روزگارى «جاده ابريشم» 
كه رونق شرق و غرب عالم بود و نقش ترانزيت بين الملل 
را برعهده داشت، از دل همين صحرا و در گوشه اى از 
كميش دپه و در كنار آلتين تخماق و قلعه جيق مى گذشت 
و به يقين بايد بدانيم، خط سير منطقه گميشان در كنار 
بندرتركمن،  امروز توانايى و پتانسيل تبديل شدن به قلب 
اقتصاد گلستان و رونق تمام استان را دارا مى باشد، اما 
نه با ايجاد سايت هاى بزرگ بازيافت زباله و... كه امروز در 
كنار محروميت هاى منطقه، خود به تهديدى جدى براى 

سالمت افراد و محيط زيست منطقه تبديل شده است.

ـ  به طور كلى به نظر شما اين تفاوت ها در سطوح 
توسعه يافتگى و وضع اجتماعى، ناشى از چيست؟

پاسخ اين سؤال را نحوه اجراى برنامه هاى چشم انداز 
و پنج ساله كشور و نوع برنامه ريزى ها و مديريت هاى 
منطقه اى و استانى مى دهد. بنابراين كاستى ها و كوتاهى ها 
را همواره بايد در عملكرد ما كارشناسان، مديران و مسئولين 
جستجو كرد و ضعف و كوتاهى ها را نبايد به سمت و سوى 
ديگر جهت بدهيم كه بى انصافى محض در حق مردم و 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و نشان از بهانه گيرى 
و نداشتن تخصص خواهد بود. اجازه بدهيد من خيلى وارد 
اين مبحث نشوم و فقط به بخشى از فرمايشات مقام معظم 
رهبرى در پيام نوروزى سال 1373 كه بحث « وجدان  كار» 
و چگونگى بهبود وضع اجتماعى را مطرح كردند و مى تواند 
مشكالت  از  بسيارى  گره گشاى  آسيب شناسى،  ضمن 
كنونى جامعه ما باشد، اشاره اى داشته باشم. ايشان سال 
73 را سال "وجدان كار و انضباط اجتماعى" ناميدند و 
تعريفى جامع از آن به اين شكل بيان فرمودند: « وجدان 
كار، يعنى اينكه اگر كارى را به عهده گرفتيم و انجام آن را 
تعّهد كرديم، چه اين كار، براى شخص خودمان يا خانواده 
خودمان، جهت نان درآوردن باشد و چه كارى اجتماعى 
و مردمى و مربوط به ديگران باشد آن را خوب و كامل و 
دقيق و تمام انجام دهيم. به تعبير معروف، براى آن كار، 
اگر ملتى داراى وجدان كار باشد،  سنگ تمام بگذاريم. 
محصول كار او خوب خواهد شد، و وقتى محصول كار 
نيكو شد، وضع اجتماعى، به طور قطع بهبود پيدا خواهد 
كرد». شايد اين موضوع براى برخى از افراد فقط جنبه شعار 
سال داشته باشد، ولى براى افراد دلسوز و وظيفه شناس، 
امرى بسيار مهم و وظيفه اى الزم االجرا، جهت خدمت 
به مردم و بهبود وضع اجتماعى است. توجه بفرماييد من 
به عنوان يك شهروند گلستانى و خدمتگذار مردم، عليرغم 
اينكه از بسيارى جهات، به دليل حضور مستمر و طوالنى 
مدت تا پاسى از شب بدون دريافت هيچ گونه مزايايى دچار 
زيان هايى در زندگى شخص ام شده ام، ولى به خاطر تعهد 
اخالقى و وجدان كارى كه به آن اعتقاد قلبى داشتم، امروز 
مى توانم با وجدانى آسوده اعالم كنم كه فراتر از وظايف 
قانونى و ادارى ام توانستم تغييرات عمده در ميزان يكى از 
شاخص هاى مهم توسعه و رفاه زندگى مردم محل خدمتم 
ايجاد كنم و اين تحقق نمى يافت مگر با پيگيرى هاى 
فراوانى كه با صرف انرژى، وقت و فعاليت شبانه روزى و 
دلسوزى كارشناسان ، مسئولين دانشگاه و حمايت مقامات 

استان به عنوان نمايندگان دولت و حاكميت و براساس 
ديدگاه كارشناسى و نه ديدگاه شهرستانى و منطقه اى و 
برمبناى وجدان كارى مورد تأكيد و تعريف شده مقام معظم 

رهبرى بوده است.
ـ چه راهكارى جهت بهبود وضع موجود و رفع محروميت 
منطقه و استان و رسيدن به همان شاخص هاى استاندارد 

توسعه و رفاه كه فرموده ايد، داريد؟
تدوين برنامه براى رشد و بالندگى هر استان ضرورت دارد 
و اين برنامه بايد جامع، هم راستا، هماهنگ و در برگيرنده 
همه جوانب و مؤلفه ها باشد. يكى از نكات مهم در اين 
ايجاد زيرساخت هاى الزم به عنوان مهمترين  برنامه ها، 
شاخص هاى توسعه و رفاه اجتماعى است و بخش بهداشت، 
درمان و آموزش تنها يكى از مؤلفه هاى مهم آن مى باشد 
كه توضيحات الزم ارائه گرديد. استان گلستان، استان تازه 
تأسيسى شناخته مى شود و نيازمند آن است كه رشد و 
توسعه آن شتاب بيشترى بگيرد و اين امر محقق نخواهد 
شد مگر با خرد جمعى و بهره گيرى از افراد صاحب نظر و 
توانمند و با نگاه فرا منطقه اى و شهرستانى و لزوم شناخت 
كامل از نيازمندى هاى واقعى منطقه و استان و حركت در 
چارچوب معيارها و مسيرهاى مشخص و كارشناسى شده 
در سند چشم انداز كشور و برنامه هاى پنج ساله به عنوان 
راهبردهاى توسعه كشور، استان و منطقه. با در نظر گرفتن 
تجربيات و سوابق فعاليتى ام، همانطورى كه قبالً هم بيان 
كردم، بحث محروميت و عقب ماندگى در منطقه را ناشى 
از عدم شناخت كامل از نيازمندى هاى واقعى منطقه، نبود 
عملكرد مورد انتظار و مشخص شده در چارچوب اسناد 
باالدستى، توزيع نامناسب منابع و نيروى انسانى متخصص 
و نظارت هاى ناكافى و ... و در رفتارها و نتايج انتخاب  هاى 
خود ما در اجتماع بايد جستجو كرد تا خدايى نكرده با 
بكار بردن كلمات نابجا در حق نظام اجحاف و ظلم نكرده 
باشيم. بدانيم ماحصل فعاليت ها، عملكردها و وجدان كارى 
من، شما و مجموعه كاركنان، مديران، مسئولين و مردم 
مى شود: گلستان توسعه يافته يا گلستان توسعه نيافته و 
در سطح كوچكتر بندرتركمن و گميشان توسعه يافته يا 

بندرتركمن و گميشان توسعه نيافته.
 به عنوان كسى كه در گذشته فعاليت هاى اجتماعى 
داشته و آشنا به محروميت ها و مشكالت منطقه و استان 
مى باشد و با تخصص و تجربه كار اجرايى كه حداقل درحد 
توسعه منطقه اى و استان كه با لطف خداوند كريم از محضر 
بزرگـان ام كسب كرده ام و به عنوان يك كارشــناس مورد 
اعتــماد مديران ارشــد، به صراحـت مى توانم بگــويم 
كه « نقش تخصص» و « تجربه» در مديران منطقه اى 
و استانى و لزوم نگاه فرا شهرستانى و منطقه اى در توزيع 
منابع و نحوه نظارت بر عملكرد آنها، منطقه ما نيز امكان 
تغييرات عمده و رسيدن به شاخص هاى توسعه يافتگى 
مطلوب و استاندارد را دارا مى باشد. همچنين قوانين موجود 
كشور و چارچوب هاى موجود نظام جمهورى اسالمى ايران 
اين امكان را به من و شما مى دهد كه با درايت خودمان و 
با همدلى و هم زبانى و انتخاب هاى هوشمندانه، با توسعه 
منطقه، فرزندانمان را به آن زندگى خوب برسانيم كه اليق 

هر ايرانى هست.

ـ آقاى آبادى، چگونه شد كه به استان مازندران رفتيد؟ 
آيا امكان خدمت در استان گلستان نبود؟ و اينكه با اين 
همه سوابق ارزشمند و وجهه خوب به عنوان يك جوان 
فعال در مسائل استان، آيا برنامه اى براى بازگشت به 
منطقه و يا برنامه ديگرى كه نقش تأثيرگذارترى در 

توسعه منطقه و استان داشته باشد، داريد؟
هر فردى در زندگى به عنوان يك انسان و بنده اهللا، 
در حوزه كار و فعاليت خود اولين وظيفه اش بعد از شكر 
خالق و اخالص، تالش و حركت است. من هم اين گونه 
عمل كردم و با وجود عالقمندى شديدى كه به استانم 
و بودن در كنار خانواده و دوستان داشتم و عليرغم فراهم 
بودن چند فرصت شغلى در استان، به دليل عالقمندى به 
محيط دانشگاه و رديف شغلى بودجه كه از گذشته مورد 
عالقه و ترسيم ذهنم بود اين استان را انتخاب كردم. خدا را 
شاكرم كه در مسيرى قرارم داد كه با افراد وظيفه شناس و 
متخصصى در محيط كار آشنا شدم. با اعتمادى كه حاصل 
شد، تجربياتى كسب كردم و امروز احساس مى كنم كه 
خداوند اين توفيق را به من عطا كرده كه در حوزه كارى 
و موارد مشابه آن بتوانم تاثيرگذار باشم. همچنين به فال 
نيك مى گيرم كه اگر با انتقال من هم به گلستان از سوى 
مديران و رؤساى وقت دانشگاه، به دفعات مخالفت نمى شد، 
شايد امروز مسئوليت هايى كه منجر به حصول تجربيات و 
نتايج ارزشمند كنونى گرديد، نائل نمى شدم. همانطوريكه 
كه گفتم حاصل آن اعتماد و تجربه چنان شد كه، صفر تا 
صددرصد كارشناسى و پيگيرى تمامى فعاليت هاى حوزه 
عمرانى استان و در تمامى سطوح در اختيار من گذاشته 
شد و در كنار همه اين موارد مسئوليت پيگيرى، اخذ و 
اجراى مصوبات سفر رياست جمهورى در دولت هاى نهم 
و دهم و در حال حاضر در دولت تدبير و اميد و مهمتر از 
آن مسئوليت پيگيرى مصوبات سفر مقام معظم رهبرى به 
استان مازندران در حوزه بهداشت و درمان به عهده من 
گذاشته شد ، اين افتخارى بود كه حاصل اعتماد مسئولين 
و مديرانم بود و از اين بابت از آنان سپاسگزارم. البته اينجانب 
هم به نوبه خودم سعى كردم نهايت توانم را در راستاى 
آن اعتماد بجا آورم. معتقدم انسان شريف و با وجدان به 
دور از تمامى تفاوت هاى ممكن، در قبال مسئوليت واگذار 
شده و رزق حاللى كه خداوند كريم در اختيارش قرار داده 
مسئول است و اينكه همه جاى ايران سراى من است. ولى 
مسلماً خيلى خوشحال خواهم شد بتوانم تجربياتم را در 
استان و منطقه اى كه در آن بزرگ شدم و به آن دين دارم 
به كار ببرم تا بتوانم با عملكرد مثبت و جذب اعتبارات و 
اخذ و تحقق طرح هاى موردنياز  استان، نقشى در توسعه 
آن داشته باشم. براى اين مورد و بازگشت به منطقه و 
انجام حركت و اقدام عملى جهت ايجاد تغييرات مثبت 
و تاثيرگذار، برنامه اى مدون براى آينده در پيش گرفتم و 
ضمن مشخص كردن رويكردهايم، تمامى برنامه ريزى هاى 
الزم را به انجام رسانده ام، كه در حال حاضر خارج از حوصله 
و محدوده اين بحث مى باشد و انشاءاهللا در فرصت ديگرى 

اعالم و تشريح خواهم نمود. 
ـ  آقاى آبادى در پايان اگر صحبتى داريد بفرماييد؟

از شما و همه همكارانتان و خوانندگان محترم به خاطر 
وقت و حوصله اى كه گذاشتيد، سپاسگزارم و دوست دارم 
يقين بدانيد، جوانان متخصص و با تجربه  زيادى در منطقه 
هستند، كه در چارچوب قانون و معيارهاى نظام جمهورى 
اسالمى ايران، مى توانند حركت هاى تاثيرگذاربراى رسيدن 
منطقه و استان به سطح استانداردى از توسعه و رفاه به 
انجام برسانند؛ و بايد بدانيم اولين الزمه اين حركت مثبت 
و تاثيرگذار، « اعتماد» و « تحليل درست از افراد و شرايط 
منطقه و مهمتر از همه، انتخاب هاى درست در جامعه» 
است. و كالم آخر اينكه، خواستن توانستن است و ما 

مى توانيم گلستانى سبز و توسعه يافته ايجاد كنيم.
    در پناه اهللا متعال، سالمت و سرافراز باشيد.

تنظيم گفتگو : هيئت تحريريه گل صحرا 
    

                  

رجب محمد  آبادى، جوانى كه از گذشته هاى نه چندان 
دور به واسطه  مقاالت متعدد در زمينه هاى مختلف 
مواد  موضوع  به ويژه  و  تاريخى  فرهنگى،  اجتماعى، 
مخدر و محيط زيست استان گلستان شناخته شده 
است. وى پس از گذشت نزديك به يك دهه از ورود به 
عرصه كار دولتى و كسب تجارب و تخصص ارزنده در 
حيطه كارى، يكى از كارشناسان باتجربه، صاحب نظر و 
توانمند در حوزه طرح هاى عمرانى و بودجه مى باشد. 
جهت آشنايى بيشتر خوانندگان با اين جوان خوش نام 
و با آتيه و همچنين « بررسى جايگاه تخصص و تجربه 
در توسعه منطقه و استان گلستان»، گفتگويى با ايشان 

ترتيب داديم كه تقديم خوانندگان گرامى مى شود.

اما  به سطح توسعه يافتگى مى باشند  ما اليق رسيدن  نه آن سطح و تعريفى كه شهروندان كم توقع ما دارند و سبب چشم پوشى آنان � مردم منطقه  
از بسيارى پيگيرى ها در رسيدن به حقوق تعريف شده قانونى و اجتماعى آنان 
مى گردد. عاملى كه در نهايت منجر به عقب ماندگى و عدم توسعه منطقه مى شود 
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