
  آغاز رسيدگي پرونده مهر هاي چيني 
در  گرگان

رسيدگي به پرونده مهرهايي كه در چين جعل و براي استفاده  به 
گرگان فرستاده شده بودند آغاز شد.

اين خبر  با اعالم  انقالب  مركز استان گلستان  دادستان عمومي و 
گفت :  متهمان اين پرونده دو برادر هستند كه يكي از آن ها كه ساكن 
چين است 13 مهر مربوط به نهادهاي مانند  وزارت امورخارجه ، دانشگاه 
تبريز ، سركنسولگري ايران در چين و تعدادي ديگر از سازمان ها را جعل 

كرده بود. 
حجت االسالم و المسلمين حقي با بيان اين كه مهرهاي ساخته شده 
، از طريق پست هوايي به ايران ارسال شده اند افزود :  اين مهرها با 
هوشياري ماموران بازرسي فرودگاه  كشف و با تالش ماموران گمنام امام 
زمان (عج) و انجام كارهاي اطالعاتي متهم ساكن در ايران  نيز  شناسايي 

و مهرهاي جعلي ضبط شد.
به گفته وي ، متهم  پس از دستگيري براي انجام تحقيقات بيشتر و 
سير مراحل قانوني به دادسراي مركز استان گلستان اعزام و در  شعبه سوم 
بازپرسي مورد بازجويي قرار گرفت .وي تصريح كرد :  اين متهم ضمن 
اعتراف به جرم خود و همدستي برادرش در چين ، گفته است قصد 
داشتند با استفاده از اين مهرها ، مداركي را در ايران به صورت جعلي تهيه 
و تحت عنوان دانشجوي بورسيه خارج از كشور ،   ارز دولتي دريافت 
كنند.  دادستان مركز استان گفت : قاضي پرونده پس از اخذ اعترافات متهم 
با صدور قرارقانوني دستور بازداشت اين شخص را جهت تكميل پرونده 
صادر كرد. حقي تصريح كرد : دادسراي مركز استان اقدامات الزم را از 
طريق اينترپل  براي دستگيري متهم ديگر  اين پرونده كه ساكن كشور 
چين است به عمل آورده تا با دستگيري اين شخص نيز اين پرونده به 

سرانجام قانوني خود برسد. 

سخني کوتاه
 در باره نقش ياش اولي ها در گذشته

ح. كمي- در هفته هاي اخير در بعضى از شبكه هاي اجتماعي 
مطالبي در ضديت با ياش اولي ها منتشر شد. عده اي در دفاع از ياش اولي 
ها جوبيه هايي دادند. در يكي از اين شبكه هاي اجتماعي در خصوص 
ياش اولى ها مطلبي كوتاه از سوي اين حقير نيز به اشتراك گذاشته شد 
كه با اندكي دخل و تصرف در اين شماره از هفته نامه صحرا تقديم 

خوانندگان مي شود. 
اصطالح «آق ساقغال» به عنوان بزرگ محل و طايفه در ميان تركمن 
ها سابقه اي بس ديرينه دارد. آق ساقغال شرايط ويژه اي داشت كه آن 
شخص را در بين ديگر هم سن و سال هاي خود متمايز مي كرد. مردم 
داري، فهم و شعور، قدرت بيان در كنار تجربه سني و بطور خالصه 
شخصيت كاريزماتيك به قول امروزي ها نشانه هاي يك آق ساقغال 
بوده است. چنين شخصي به قول دوستي كه تنها نقش رهبري را به آن 
داده، واجد شرايط رهبري و هدايتگري صنفي نيز بوده و هيچ شكي در 
آن نيست. در اين نگاه آق ساقغال يك فرد جامع الشرايط تجسم مي 
شود. اما از مفهوم «آق ساقغالچيليق» يك حركت جمعي براي يك تصميم 
مشخص برداشت مي شود. در اينجا ما مفهوم رهبري را از آن استنباط 
نمي كنيم. زيرا در رهبري تصميم گيري به صورت فردي است ولي در آق 
ساقغلچيليق تصميم به صورت جمعي و مشورتي اتخاذ مي شود. كه در 
اين مفهوم هماني است كه ما آن را «ياش اوليگري» مي ناميم. تصميمات 
ياش اولي ها براساس رايزني و مشورت گروهي اتخاذ مي شد، به همين 
دليل نيز به واقعييت نزديكتر بوده است. به قول تركمن ها «گنگشلي دون 

غيسغا بولماز» از همين جا ناشي مي شود.
گنگش و مصلحت اصلي ترين بند منشور نانوشته ياش اولي ها بوده 
است. همين اصل نيز ياش اولي ها را حتي در عصر ديجيتال (به قول آن 
دوستمان به همين دليل آن را زير سوال برده)، و حتي در عصر باالتر يعني 
عصر «نانو» نيز جايگاه ياش اولي ها را حفظ كرده است. البته با ضريب 

نفوذ كمتر از قبل. 
از زمان قاجاريه وارد مفاهيم  اوليگري  با اين سخن كه ياش  بنده 
سياسي و اجتماعي تركمن ها شده باشد موافق نيستم. اگر چنين بوده پس 
مفاهيم «غورولتاي» و «توي» در تركي قديم به چه دليل وارد قاموس اين 

ملت شده است؟ 
البته با پيشرفت جوامع انساني اين مفاهيم جاي خود را به تشكل هاي 
ديگري مانند مجلس، حزب، جبهه، جمعييت، كانون و غيره داده كه در 
اين مورد هيچ مناقشه اي نيست. ولي زماني كه در جامعه اي مثل كشور ما 
اين تشكل ها نهادينه نشده و جايگاه آن ها از سوي قدرت هايي مصادره 
به ميل مي شود، ما چرا نبايستي از داشته هاي نهادينه شده خود براي 
جبران اين نقيصه ها استفاده كنيم. وقتي طرف هاي مقابل با يك بازي 
غير منصفانه و ناعادالنه وارد ميدان مي شوند؛ آيا ما تا نهادينه شدن تشكل 
هاي مدني مدرن، دست روي دست گذاشته و از ظرفيت هاي تاريخي و 

فرهنگي – اجتماعي خود بهره نگيريم؟    

شوراي راهبردي اصالح طلبان 
شهرستان هاي گميشان و بندرترکمن 

انتخاب شد
از  كثيري  جمع  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  خوزيني-  احمد 
اصالح طلبان و حاميان روحاني با حضور در سالن اجتماعات اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان تركمن، شوراي راهبردي اصالح 

طلبان اين دو شهرستان انتخاب شدند. 
ميز  اعضاي  از  اصغري  علي  سخنراني  با   17 ساعت  جلسه  اين 
اصالح طلبان استان آغاز و در نهايت با راي حاضران شوراي راهبردي 

اصالح طلبان دو شهرستان به شرح ذيل انتخاب شدند.
اونق  قادير  و  راي   165 با كسب  ايري  احمد  مهندس  آقايان 
آقاي محسن  و  تركمن  تركمنهاي شهرستان  از  راي  با كسب 99 
تركمن  شهرستان  فارس  برادران  بين  از   166 با كسب  دلخواسته 
انتخاب شدند. از كوموش دپه آقاي كاكا خوزيني با كسب 146 

راي و آقاي جمي رحيمي از بخش گلدشت با كسب 178 راي 
اين شورا وظيفه دارد پس از ثبت نام كانديداهاي مجلس شوراي 
اسالمي براي اجماع كانديداهاي اصالح طلبان مشاوره و رايزني نمايد.

هفته نامه صحرا – آنه محمد بيات: معاون فرماندار 
شوراي  رئيسه  هيئت  انتخابات  روز  در  گنبد  ويژه 

اسالمي شهر گنبد حضور داشت.
هيئت  انتخاب  مراسم  از  قبل  گنبد  ويژه  فرماندار 
سخنراني  سوم  سال  دوره  براي  شهر  شوراي  رئيسه 
شورا  كار  سرعت  اختالفات  بروز  گفت:  وي  داشت، 

و شهردار را در عمران و آباداني شهري كند مي كند.
 2 شهر  شوراي  عمر  از  افزود:  حميدي  مهندس 
كه  بوده  قطعا  و قوت هم  نقاط ضعف  سال گذشت، 
بخش اعظم آن طبيعي به نظر مي رسد وقتي وارد بحث 
مي شويم اختالف نظر و سليقه پيش ميايد. اختالفات 

سرعت كار شورا و شهردار را كندتر كرده است.
فرماندار ويژه گنبد تصريح كرد: تجربه ي خوبي در 
شناخت مسايل و مشكالت شهر داريم، اميدوارم طي 
2 سال آينده سرعت كار بيشتر و تصميمات ايده آل تري 
براي غلبه بر كار سيستم ها گرفته شود، تمامي سليقه ها 
نتيجه ي  شود،  لحاظ  شورا  داخلي  مديريت هاي  در 
اگر  گرفت،  صورت  كه  بوده  افتتاحيه هايي  تعامالت 
قطعا  مي شد.  عميق تر  چالش ها  نمي كرد  تعامل  شورا 
اگر تغييراتي ايجاد شود، سرعت كار بيشتر خواهد شد، 
در عين حال عكس قضيه را نيز مدنظر داشته باشيم، 
عملكرد 2 ساله را به صورت كامل  به مردم گزارش 

دهيد.
تعامل و همكاري  ادامه گفت:  استاندار در  معاون 
شوراي شهر با مديريت شهري و شهرداري ايده آل به 
نظر مي رسد، هيچ مديري از شوراي شهر گاليه ندارد 
را مي رساند.  با مديران شهرستاني  تعامل  نشانه ي  اين 
برسيم  همگرايي  به  اگر  بداريم،  پاس  را  توفيق  اين 
مصوبه ي  هيچ  بنده  مي شود،  حل  مديران  دغدغه ي 
شوراي شهر را برگشت ندادم، مگر در موارد خاص، 
مشكالت كالن شهر را مدنظر قرار بدهيد، بنده در كنار 
گروهي  منافع  كردن  لحاظ  بود،  خواهم  شهر  شوراي 
اعضاي  كه  تصميماتي  بود،  نخواهد  مردم  نفع  به 
شوراي شهر بگيرند مورد قبول ماست، علي رغم وجود 
ساليق متفاوت در آينده با رياست جديد شوراي شهر 

به  بسياري  باشيد زحمات  داشته  همكاري صادقانه اي 
دوش رياست  شورا خواهد بود، آراي حداكثري پيام 
نيك به مردم، شهروندان مي باشد به نتايج آراي اعضاي 

شوراي شهر پايبندم.
فرماندار ويژه گنبد افزود: عليرغم ساليق متفاوت 
در شوراي شهر هيئت رئيسه با 11 راي انتخاب گرديد. 
اگر همدلي باشد تعامل و يكرنگي ادامه خواهد يافت، 
نقطه ي عطف سخنان شريف نافعي بود، بر آينده جلسه، 
احترام متقابل، امروز 11 نفر شوراي شهر همگي موفق 
شدند، در تقسيم مسئوليت ها شعار به عمل تحقق يابد، 
شهر  شوراي  داخلي  مسئوليت هاي  در  اعضا  تمامي 
به  را  گنبدكاووس  دلي شوراي شهر  لحاظ شوند، يك 
به  صادقلو  دكتر  قطعًا  رساند،  خواهم  استاندار  اطالع 
عنوان نمايند ه ي ارشد دولت در گلستان از اين حركت  
سازنده ي  انتقاد  شد،  خواهند  خوشحال  شهر  شوراي 
اعضاي شوراي شهر لحاظ شود، انتقاد و عبدالشريف 
آقپور در خصوص  عدم تشكيل  جلسات هيئت رئيسه 
داده  اهميت  كميسيون ها  و  رئيسه  هيئت  به  بود،  بجا 

شود تا جلسات رسمي خروجي بهينه اي داشته باشد.

توركمنيا: جمعي از نخبگان و فرهيختگان توركمن با 
دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي 
و  مشكالن  ديدگاهها،  و  كردند  ديدار  مذهبي  و  ديني 

معضالت موجود در منطقه را بيان كردند.
 

از  تعدادي  با  ديدار  در  رييس جمهور  ويژه  دستيار 
داشت:  اظهار  كشور  توركمن  فرهيختگان  و  نخبگان 
اين  از  خيلي  شد  مطرح  خوبي  خيلي  هاي  صحبت 
امروز حرف هايي است  سخنان مطرح شده در جلسه 
ها  خواسته  اين  پيگير  و  كرديم  مطرح  بارها  ما  كه 
نيزهستيم هر چند مطالبي مربوط به حوزه اقوام و اقليت 
ها اختصاص به يك استان هم نداشته و جزو مسايلي 
و  دارد  وجود  كشور  جاي  همه  در  عمدتا  كه  است 
وظيفه ما انتقال موضوعات و مسايل و پيگيري آنهاست.
دستيار ويژه رييس جمهور با بيان اهميت گفتمان سازي و 
فرهنگ سازي در خصوص حل مطالبات قومي و مذهبي 
تاكيد كرد:بسياري از مشكالتي كه در امروز در جامعه با 
آن مواجه هستيم ريشه در خرده فرهنگ هاي مزاحم دارد 
اينكه ما قومي را دست دوم، مزاحم، تهديد و خطرناك 
بدانيم نگاه خطرناك و ضد ملي است و اين طرز تلقي كه 
ما نسبت به يك مذهب يا قوم موضع گيري منفي بكنيم  
و مذهب و قومي را نسبت به مذهب و قوم ديگر ترجيح 
دهيم نگرشي ضد ديني و ضد ملي است و اسالم و قانون 
اجازه چنين تقسيم بندي را به ما نداده است و در سطح 
باال هم هيچگاه چنين نگرشي وجود نداشته و ندارد اما 
شايد در سطوح پايين تر غير از اين نگرش عمل شود كه 

اين واقعيت تلخي است.
وي ادامه داد: ما به دنبال اين مساله هستيم كه گفتمان 
مسلط و نگاه عمومي در كشور اين باشد كه هيچ قومي 
بر قوم ديگر و هيچ شهروندي بر شهروند ديگر ترجيح 
و تقدم نداشته باشد اين مساله با فرهنگ سازي امكان 

پذير است.
دستيار ويژه رييس جمهور با بيان اينكه گاه نظرات 
شخصي و تشخيص شخصي در اين حوزه ها مانع از 
اجراي درست قانون مي شود اظهار داشت:در خصوص 
سازي  فرهنگ  اگر  ها  اقليت  و  اقوام  مطالبان  به  توجه 
نشود قانون هيچ كاري نمي تواند بكند. قانون با تصويب 
مجلس و ابالغ به مراكز اداري مسيري را طي مي كند اما 
در مرحله اجرا شايد با اعمال نظر شخصي يك كارشناس 
و يا كارمند و حتي مدير، مسير تغيير كند يا با مصلحت 
انديشي شخصي بسياري از حقوق ناديده گرفته شود . اين 
مشكل جدي است و بايد مساله را بصورت ريشه اي و 

فرهنگي حل كنيم. 
هاي  ظرفيت  شناخت  راستاي  در  داد:  ادامه  وي 
و  تهران  در  فرهنگي  موسساتي  ايجاد  با  فرهنگي خود 
استان به نام بزرگان قومي توركمن روند را تسريع كنيد 
بخصوص با بهره گيري از گروههاي مجازي محاسن و 
ويژگي هاي خوب قوم توركمن بايد به مردم معرفي شود 
تا  مردم ايران بدانند در اين بخش از كشور چه فرهنگي 
و چه مزيت هايي وجود دارد بايد اين پتانسيل ها معرفي 
و شناسانده  شوند كه خود شما بايد در اين زمينه نقش 

بيشتري داشته باشيد.
دستيار ويژه رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان 

خود با مهم ارزيابي كردن اولين اقدام دولت در خصوص 
انتصاب سفير اهل سنت اظهار داشت: انتصاب اولين سفير 
اهل سنت كه هم قومي هست و هم از برادران اهل سنت 
كار بسيار مهمي بودكه براي اولين بار هم صورت گرفته 
است و از اين جهت كه نماينده نظام جمهوري اسالمي 
در كشوري خارجي است از سمت هايي چون نمايندگي 
و وزارت مهمتر است هرچند ما به يك مورد اكتفا نمي 
كنيم و ان شا اهللا اين روند ادامه خواهد يافت و اميدوارم 
اين روند در سه سطح محلي ،استاني و ملي به سطح قابل 

قبولي برسد.
فرهيختگان  و  نخبگان  به  توصيه  با  پايان  در  وي 
در  متخصص  نيروهاي  پرورش  در خصوص  توركمن 
لحاظ  از  داريد  وظيفه  شما  افزود:  مختلف  هاي  حوزه 
فرهنگي زمينه هاي كار را فراهم كنيد و كادر سازي كنيد 
و نسبت به پرورش نيروهاي متخصص در حوزه هاي 
مختلف اهتمام كنيد هر چند خوشبختانه در كشور اين 
رويه نسبت به سالهاي قبل رشد چشمگيري داشته و اقوام 
ايراني د ضمن تقويت و حفظ هويت فرهنگي خود در 
سطح ملي در حوزه هاي مديريتي و تخصصي مشاركت 
بركات  از  اين  و  كنند  مي  عمل  خوب  بسيار  و  دارند 

جمهوري اسالمي است و براي كشور هم مبارك است.
گفتني در ابتداي اين ديدار حيدر علي باقريان، معاون 
دستياري ويژه ضمن خوش آمدگويي به حاضرين، استان 
گلستان را مظهر و نماد همزيستي مسالمت آميز قومي و 
مذهبي در كشور خواند و افزود:اين منطقه در طول تاريخ 
شاهد زندگي مسالمت آميز و وحدت آميز اقوام و مذاهب 
مختلف بوده كه در كنار هم زندگي آرام و وحدت بخشي 
داشته اند و نمونه بسيار خوبي براي ساير مناطق كشور 

است./انسجام ملي
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معرفي گروه هاي فعال در
 شبکه هاي  اجتماعي

آشوراده و انتخابات
گردشگري  صنعت  گسترش 
اقتصادي  ديد  از  كشور  يك  در 
وفرهنگي واجتماعي داراي آثار و 
مزيت فراواني بوده و تاثير مثبت 
مردم  معيشت  و  زندگي  بر  آن 
است  ملموس  و  مشهود  كامال 
از  ويژه  به  صنعت  اين  توسعه 
نرخ  ،افزايش  اقتصادي  زاويه 

جاده  همچون  مواصالتي  هاي  راه  در  تحول  و  اشتغال 
،صنعت  داشت  خواهد  همراه  به  را  ها  وفرودگاه  ها 
پايدار  رشد  هاي  از شاخص  يكي  عنوان  به  گردشگري 
اقتصادي و منبع مهم كسب درامد در بسياري از كشورها 
به منزله نماد و سمبلي از هويت فرهنگي درآمده است 
گردشگر  يك  ورود  با  كارشناسان  عقيده  به  بطوريكه 
گردشگر   25 هر  ازاي  به  و  شغلي  فرصت   8 خارجي 

داخلي يك شغل ايجاد مي شود .
اشاره  آشوراده  جزيره  به  توان  مي  راستا  همين  در 
نمود كه مي تواند به عنوان يكي از قطب هاي گردشگري 
ايران، در توسعه اين صنعت   نقش اساسي و كليدي ايفا 
اين  ساماندهي  و  توسعه  طرح  اجرايي شدن  با  و  نمايد 
جزيره ،مردم شاهد تحولي عظيم در منطقه خواهند بود .

خوشبختانه با روي كار آمدن دولت روحاني اين امر 
با جديت هرچه تمامتر در حال پي گيري است و اكنون 
مطالعات فاز اول محيط زيستي و مطالعات اجرايي آن با 

مالحظات زيست محيطي به پايان رسيده است.
ارتباط  اما مهمترين نكته اي كه ذهن نگارنده را در 
با اين موضوع به خود مشغول كرده آنست كه با وجود 
نقش برجسته و بي بديل اين طرح در رفع محروميت و 
ايجاد اشتغال در منطقه ،متاسفانه برخي از كانديداهايي كه 
وارد عرصه كارزار انتخابات مجلس شده اند بجاي تبيين 
فعاليت  عمده  عمومي،  افكار  نزد  در  طرح  اين  اهميت 
خود را به استفاده از ابزارهاي پوپوليستي و عوام فريبانه 
همچون دادن وعده هاي سرخرمن و غيره متمركز نموده 
اند در حاليكه با عملياتي شدن اين طرح محروميت از اين 

منطقه رخت بر خواهد بست.
چنانچه بخواهيم به اين مهم ازبعد ديگر مثالاز زاويه 
كالن مديريتي بنگريم لزوم همكاري و تعامل مجلس و 
هاي  طرح  و  طرح  اين  اجراي  تسريع  زمينه  در  دولت 
اين  نتيجه  و  خروجي  قطعا  و  شود  مي  ديگرآشكارتر 
تعامل و همكاري ،ايجاد اشتغال و محروميت زدايي در 
اي  نماينده  بنابراين ضرورت حضور  بود  منطقه خواهد 
آينده  مجلس  در  دولت  فكري  خط  با  همگام  و  همسو 
جهت تحقق مطلوب اين طرح ها اجتناب ناپذير خواهد 

بود.

حميدي، فرماندار ويژه گنبدكاووس:
منظره ي زيباي تعامل را به عين مشاهده كردم

ستاره حجتي - مرمت خانه هاي تاريخي گميش 
تپه در گلستان، با وجود هشدارهاي مكرر كارشناسان 
نسبت به مرمت غير اصولي و از بين رفتن المان هاي 
تاريخي موجود در اين ابنيه همچنان، ادامه پيدا كرد .

ادامه اقدامات مرمتي بر خانه هاي قاجاري گميش تپه 
تركمن نشين از جمله خانه سيد محمدي در حالي اتفاق 
افتاد كه مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي براي رسيدگي كارشناسي به موضوع كارگاه هاي 

مرمتي اين بافت تاريخي را تعطيل اعالم كرده بود.
اين  هاي  خانه  هاي  ويژگي  ترين  بارز  جمله  از 
تاريخي  ديوار  هاي  آجر  از  استفاده  تاريخي  مجموعه 
گرگان ( قزل االن كه اين روزها بحث بر ثبت جهاني آن 
نيز داغ است)  در ساخت ، به ويژه در كرسي چين ها و 

پي ساختمان بوده است.
با اين همه اين مرمت كه بدون طرح مدون و مصوب 
مرمتي با توجيه مرمت اضطراري و بدون انجام اقدمات 
هاي  سازه  سازي  مستحكم  و  حفاظت  منظور  به  الزم 
آسيب ديده و متزلزل بناها انجام شد، در بخشي از اقدمات 
با استفاده از پيكور ( چكش تخريب سنگين ) با توجيه 
خروج آجرهاي ديوار تاريخي براي بازگردانده شدن به 
مبدا نخستين ، اين بخش از مصالح برداشت و در حالي 
كه به انبوه نخاله اي از آجرهاي سرخ قزل آالن تبديل شده 
بود با لودر، به محل ساخت خانه هاي جديد در همين 

شهر برده شد و در ساخت پي مورد استفاده قرار گرفت.
ناظر طرح در حالي برداشت مصالح آجري ( آجرهاي 
قزل آالن ) را توجيه مي كند كه معتقد است اين اجرها 
بر اثر اشتباهي تاريخي بيش از  صد سال گذشته براي 
ساخت خانه ها به اين محل منتقل شدند و براي جبران 
اين اشتباه بايد بار ديگر از اين ابنيه خارج شده و به محل 

ديوار تاريخي منتقل شوند.
اين موضوع در حالي است كه چنين توجيهي حتي با 
شيوه برداشت مصالح از بنا نيز هم خواني ندارد. از سوي 
ديگر، استفاده از آجرهاي قزل آالن  در اين ابنيه به عنوان 
ويژگي استثنايي اين خانه ها و بخشي از هويت تاريخي 

شكل دهي آن ها را شامل مي شود.

مطابق مباني بنيادين مرمت و طبق ماده 7 قطعنامه ونيز، 
يك بناي تاريخي نمي تواند از تاريخي كه گواهي بر آن 
دانسته مي شود جدا شود و مطابق ماده 9 همين قطعنامه 
مرمت بايد ويژگي هاي استثنايي خود را حفظ كند. در 
ماده 11 همين قطعنامه آمده، آزاد سازي ساختاري متعلق 
قابل توجيه نيست  مگر به صورتي  به دوره اي متقدم 
استثنايي و مشروط بر اين كه عناصري كه جابه جا مي 
شوند داراي اهميت و ارزشي كمتر باشند و اين كه، آن 
تركيب  معمارانه بنا كه آشكار شده است، گواه بر وجود 
باستان شناسي  يا  تاريخي  بزرگي در زمينه هاي  ارزش 
باشد و نيز اين كه وضعيت نگه داشت  آن رضايت بخش 

تلقي شود.
در حالي كه عنوان اقدامات انجام شده بر اين ابنيه 
مرمت اضطراري است، هيچ اقدامي براي استحكام سازي 
و حفظ بنا براي تداوم بقاي آن انجام نشده است. نصب 
داربست ها و شمع گذاري ها در برخي نقاط خود به عامل 

آسيبي ديگر بدل شد.
در برداشت ستون هاي چوبي و تخته هاي سكوها، 
و  مستحكم  و  سالم  چوبي  تيرهاي  برداشت  بر  عالوه 
جايگزين كردن آن ها با تيرهاي چوبي گره دار و ترك 
دار، ابعاد ستون هاي جايگزين تغيير كرده است. ستون ها 
كه داراي سطح مقطعي در ابعاد 14 در 10 بوده است گاه 
تا اندازه 9 در 9 سامنتي متر كوچك شد ( به ويژه در خانه 

اراز محمد خزيني)
با  سيمان،  اندود  از  استفاده  محمدي  سيد  خانه  در 
وجود تاكيد بر رعايت تجانس و نزديكي مصالح در برنامه 

ريزي مرمتي، به عنوان اندود، در موقعيت اقليمي گميش 
تپه، از جمله ديگر اتفاقات رخ داده در مرمت اين ابنيه 

است.
اين اتفاق در حالي رخ داد كه سه روز بعد از استفاده 
از سيمان، (مالتي كه به شكل عمومي استفاده از آن در 
كارگاه هاي مرمتي به دليل اُيب هاي زياد به مصالح سنتي 
مورد استفاده قرار نمي گيرد) در بازديدي گفت كه اين 
سيمان ها در زمان ساخت بنا ( بيش از صد سال گذشته ) 

مورد استفاده قرار گرفته است.
بي توجهي به مشكالت عمده سازه اي در اين ابنيه 
تا جايي است كه نه تنها ترك هاي فعال بدون بررسي 
در ميزان فعاليت و بدون مقاوم سازي جرزهاي حمال ( 
باربر ) كه ترك هايي نه در حد اندود بلكه شكست كامل 
مصالح دارند، رها شده است. در بخشي از خانه خزيني ها 
اين ترك ها طي هفته هاي اخير چند برابر شده است. و 
اين مضوع فارغ از ادامه فعاليت هاي مرمتي در حال بارش 
باران بر خانه هايي بود كه پوشش بام آنها در بخش هاي 
زيادي برداشته شده بود و بعد از بارش شديد، بام با ورق 

هاي پالستيكي پوشيده شد.
ناظر پروژه هاي كارگاه هاي  گفتني است عملكرد 
مرمت گميش تپه، پيش از اين، به عنوان ناظر مرمت خانه 
باقري، بزرگ ترين خانه مسكوني شمال كشور هم ، بار 
ها از سوي رسانه ها و كارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت.
اين ناظر معتقد است كه برخي از حساسيت هاي ايجاد 
شده براي اين خانه ها از سوي حاميان ميراث فرهنگي و 
كارشناسان در گلستان، برخوردي غير كارشناسي است و 
آن را  رفتار ” تي تيش ماماني ” با بناهاي تاريخي عنوان 

كرد.
خانه هاي تاريخي گميش تپه، متعلق به اواخر دوره 
قاجار و در زمان رونق بندر گميشان، ساخته شد. اين آثار 
معماري كه با ويژگي هاي تلفيقي از معماري بومي منطقه، 
روسي و آذري ساخته شده اند، در كنار كاربرد آجرهاي 
قزل آالن  در ساختمان ها داراي ويژگي بي نظيري در 

مجموعه معماري قاجاريه در ايران هستند./سرو نيوز
* تصوير: اسحاق حمايتي

تخريب آجرهاي قزل آالنگ به بهانه مرمت ابنيه تاريخي

* ناصر كلته

گفتمان سازي ملي در خصوص اقوام و اقليت ها 

گروه ترکمنصحرا؛
يکي از فعالترين گروه هاي 

مجازي، در شبکه اجتماعي تلگرام
با استعانت از خداوند تبارك و تعالي، گروه مجازي 
بلند  با هدف  تلگرام   اجتماعي  در شبكه  تركمن صحرا 

كمك به رشد و تعالي تركمنها تشكيل شده است،
اين گروه 200 نفره متشكل از نويسندگان ، شاعران، 
فرهنگيان اساتيد دانشگاه ، دانشجويان ، جوانان و فعاالن 
عرصه فرهنگ و ادب تركمن از سراسر تركمن صحرا و 

تركمنهاي تربت جام و جرگالن مي باشد.
شايان گفتن است بعلت تكميل ظرفيت گروه تركمن 
صحرا ، گروه دوم بنام ايران تركمن لري هم ايجاد گرديد 
كه هم اكنون 110 عضو دارد و مطالب مهم گروه تركمن 
صحرا در گروه دوم كپي مي گردد در واقع دو گروه روي 
هم 310 عضو دارد كه امر اهميت گروه تركمن صحرا را 

به مراتب باالتر مي برد. 
منشور  طبق  نظر  بيان  و  مطلب  ارسال  گروه  اين  در 
گروه كامال آزاد است .  احترام متقابل الزمه بودن در يك 
جمع صميمي و بدور از تعصبات طايفه اي و مسايل ديگر 
است. مهرورزي ، اخوت و نوعدوستي شاكله عظيم اين 

گروه توانمند و كاردان است.
 » به  مربوط  مطالب  و  وقايع  گزارش،  اخبار،  ارسال 

تركمن ها « شامل:
تصاويري  و   .... و  ها  المثل  ضرب  رسوم،  و  آداب 
از دشت هاي زيباي تركمن صحرا، به همراه توضيحات 

مختصر در مورد تصاوير از برنامه هاي گروه است.
مجازي  گروه  در  كه  اينست  توجه  قابل  نكته 
اي  ويژه  گفتگوهاي  هفته  فرد  روزهاي  صحرا،  تركمن 
با   ... و  ديني   ، ادبي   ، فرهنگ،  اجتماعي،  موضوعات  با 
حضور فرهيختگان تركمن صحرا ترتيب داده مي شود. و 
به جرأت مي توان گفت كه گروه مجازي تركمن صحرا 
تلگرام  اجتماعي  شبكه  در  تركمنصحرا  گروه  فعالترين 

است .
 نظرات ارزشمندي كه در اين گروه ارائه مي گردد و 
  turkmenleri.blogfa.com مطالب مهم در آن وبالگ

درج مي گردد.
انتقادات  و  پيشنهادات   ، نظرات  ارسال  با  است  اميد 

سازنده ما را جهت پيشبرد اهدافمان يار، فرماييد.
 با سپاس فراوان

گروه مديريتي تركمن صحرا

هفته نامه صحرا در نظر دارد در هر شماره يكي از گروه 
هاي فعال در شبكه هاي اجتماعي را براي خوانندگان معرفي 
نمايد. لذا مديران اين گروه ها مي توانند با ارسال مطلبي 

كوتاه به اين ستون به معرفي گروه مجازي خود بپردازند.
 در اين شماره  گروه تركمن صحرا، يكي از گروه هاي 

مجازي فعال در شبكه اجتماعي تلگرام معرفي مي شود.
الزم به ذكر است،  مطالب عنوان شده در اين ستون به 
هيچ وجه نظر هفته صحرا نبوده بلكه اين نظر مديران اين 

گروه ها خواهد بود.  

جناب آقاي آق مراد كر
بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان مشاور 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان تبريك 

عرض مي نماييم.
محمد نيكويي و نورتاج اونق


