
پيغامي که دير گرفتم
يادي از شهيد عبدالمجيد خزين

جواني رعنا و خوش قامت كه معصوميت و سادگي دلنشينش، 
دوستان را مجذوب خويش مي كرد. شوخي هاي با مزه ي او كه 
با جمالت ساده بيان مي كرد، هنوز از خاطره آشنايانش زوده نشده 
است. آري سخن از شهيد عبدالمجيد خزين است. چه زود از ميان 
ما پر كشيد و رفت. (گول ييغانالر گؤزل گولي سايالدي) مجيد 
را هيچوقت نتوانستم بدون آن چهره معصوم و سخنان دلپذيرش 
تجسم بكنم. با همان طراوت و سخنان طنازش براي هميشه در 
مخيله ام حك شده است و شايد خود نيز غير از آن نخواسته باشم. 
يادم  دارم.  او  با  زندگيم خاطرات خوشي  شرايط  بدترين  در 
مي آيد روزي از دوستان خواستم در دفترچه خاطراتم به عنوان 
اي،  جمله  كسي  هر  كنند.  امضاء  و  بنويسند  جمالتي  يادگاري 
شعري، كلمات قصاري نوشت و امضاء كرد. اما مجيد آيه معروف 
« آنانكه در راه خدا كشته مي شوند مرده مپنداريد بلكه زنده اند و 
پيش خدايشان روزي مي خورند» را نوشت و امضاء كرد. زماني 
كه اين جمالت را مي نوشت هنوز سربازي نرفته بود. بعد از اينكه 
در جبهه مريوان در عمليات والفجر4 شهيد شد تازه فهميدم كه او 

خبر شهادت چند سال بعدش را به من پيغام داده بود. 
بندرتركمن،   شهر  در   1343 متولد  (مجيد) خزين  عبدالمجيد 
قديمي  المللي  بين  بازرگان  و  معروف  ناوداران  از  «خدر»  فرزند 
كوموش دپه است. مجيد در سال 1362 در ماه محرم،  در منطقه 
مريوان در عمليات والفجر 4 شربت شهادت نوشيد. يادش گرامي 

باد.  
ح. كمي

جزء  ها  توركمن  شايد  توسلي:  ناصر  توركمنيا- 
اولين مردماني در دنيا باشند كه جامعه آنها از قوانين نا 
نوشته دموكراتيك و مردمي بر اساس مباني انساني و 

اخالقي  پيروي مي كند.
 اين قوانين نانوشته « تؤره » نام دارد كه بر اساس 
« عدالت، دانش و عقل « مي باشد كه مجريان آن را 
ياش اولي « ريش سفيد » مي نامند و در يك مجلس 
تصميم  اجتماعي  و  سياسي  مسائل  درباره  مشورتي 

گيري مي كنند.
و  ژن  نوع  يك  كه  كرد  ادعا  توان  مي  بنابراين 
موروثي  در  صورت  به  دموكراسي  افكار  نوعي  يا 
توركمن ها وجود دارد. و اين ژن يا افكار به طور دائم 
به دنبال نكات مثبت حركتهاي اشخاص، عملكردهاي 
يا اشخاص درون  نهادها و جناح هايي  يك شخص 
است كه از آنها پيروي مي كند. براي مثال مشاهده مي 
عمل  سه  يك  انجام  براي  منتخب  شخص  اگر  كنيم 
داشته  مثبت  خصوصيت  يك  و  منفي  خصوصيت 
باشد،  توركمن سه خصوصيت منفي را رد مي كند  يا 
به معناي واقعي از آن گذشت مي كند و به دنبال تاييد 
يا پيروي از آن شخص بخاطر تنها خصوصيت مثبتش 
است. زيرا نگرش توركمن ها بخاطر افكار دموكراسي 
نگرش مثبتي است و اين  اصل درمورد حركات ياش 
كانديداهاي  برخي  و   « سفيدي  ريش   » گري  اولي 
يادآوري  اينجا  كند. در  مي  صدق  حاضر  حال  فعلي 

مواردي  شامل  منفي  خصوصيات  است  كنم ممكن 
مثبت  خصوصيات  و  فكري  گرايشات  همچون 
شامل مواردي همچون جايگاه و اخالق و برخورد 

اجتماعي باشد.
 » گري  اولي  ياش  شوراي  مثل  تشكلهايي   آيا 
آغزي بيرليك » ( همدلي )و « ماصالحات توپاري » 
( شوراي مشورتي ) حركتي رو به دموكراسي است؟
 به طور كلي تشكيل گروه هاي ياش اولي گري 
حركت  يك  ايراني  جامعه  ديدگاه  از  ما  كشور  در 
قومي محسوب مي شود . اما اگر اين تشكل را در 
كنيم  بررسي  و  بنگريم  توركمن  جامعه  درون خود 
با توجه به ساختار كلي آن  فعاليتهاي اين گروه ها 

حركتي رو به دموكراسي تلقي مي شود. زيرا ساختار 
گروه هاي ياش اولي گري عصاره اي منتخب از تمام 

طيف هاي جامعه است.
 وظيفه كلي تشكلهاي ياش اولي گري چيست ؟

مردم  براي  تكليف  و  تعيين  تشكلها  اين   وظيفه  
نيست و فعاليتهايي كه در آن انجام مي شود نبايد بر اين 
راهنمايي  گروه  اين  وظيفه  بلكه   بگيرد،  مبنا صورت 
عمومي  افكار  دهي  براي جهت  سازي  جريان  مردمو 
قبول  قابل  هاي  گزينه  و  درست  انتخابهاي  به  نسبت 

است.
 » يا   « بيرليك  آغزي  مثل   » تشكلهايي  پس 
كه  اي  مردم  ساختار  اساس  بر   « توپاري  ماصالحات 
دارد، با فعاليتها  و بررسي هايي كه انجام مي دهد و 
انتخاب خود در  براي  با معيارها و شاخص هايي كه 
نظر مي گيرد، مي تواند جامعه را به سوي يك انتخاب 
صورت  اين  در  اينكه  ضمن  كند.  راهنمايي  درست 
حتم  طور  به  تشكلها  اين  مردمي  ساختار  به  توجه  با 
بود .زيرا  انتخاب مردم خواهد  ها  اولي  ياش  انتخاب 
نگرش جامعه توركمن ها نسبت به اين گونه حركتها 

نگرش مثبتي مي باشد.
مي  شكل  ها  توركمن  بين  در  تشكلها  اين   چرا 

گيرد؟
 براي  حركتهايي مثل تشكلهاي « آغزي بيرليك » 
و « ماصالحات توپاري » توسط توركمن ها از ديدگاه 
جامعه كلي ايران يك حركت قومي محسوب مي شود، 
نه چندان دور، توركمن ها  آينده اي  ممكن است در 

اما چون  شوند.  پشيمان  هايي  گروه  چنين  تشكيل  از 
در حال حاضر اكثريت حاكم  در استان گلستان رو به  
دموكراسي حركت نمي كند و نمي تواند آراي خود را 
با وجود يك كانديداي غير توركمن به يك توركمن 
گلستان  استان  در  هايي  گروه  چنين  دهد،  اختصاص 
و  توركمن  فارس،  جمله  از  مختلفي  اقوام  داراي  كه 

سيستاني است شكل مي گيرد.
انتخاب  با  ها  توركمن  گذشته  در  اينكه  ضمن 
كانديداهاي غير توركمن، حركت به سوي دموكراسي 
اند كه متاسفانه در جواب به  اثبات كرده  خودشان را 
استان (  اقوام  از سوي ساير  امروز  به  تا  اين حركت، 
چنين  ها  توركمن  به  نسبت   ( اقوام  اكثريت  منظور 
نشده  دريافت  پاسخي  و  است  نگرفته  عملي صورت 

است.
و دليل ديگر اين است كه عدم توجه كانديداهاي 
و  ها  توركمن  گذشته  به  سالهاي  در  توركمن  غير 
شهرهاي توركمن نشين و برآورده نكردن خواسته ها 
و نيازهاي آنان به خصوص در بخش انتصابات  باعث 
شده است تا چنين تشكلهايي صورت بگيرد .زيرا در 
در  اصلح  كانديداهاي  انتخاب  مالك  گذشته  سالهاي 
بلكه  نبود؛  مذهبي  يا  نژادي  داليل  ها،  توركمن  بين 
مالك انتخاب كانديدايي بود كه بتواند كارهايي را به 
برآورده  را  آنها  هاي  خواسته  و  دهد  انجام  آنها  نفع 
كند كه متاسفانه  آنطور كه مي بايست چنين عملي از 

سوي نمايندگان مجلس غير توركمن صورت نگرفت 
و تصميمات آنان براي  توركمن ها قابل قبول نبود.

اما امسال مالك انتخاب كانديداهاي اصلح بين آنها 
نخست توركمن بودن مي باشد. در حال حاضر افكار 
عمومي در بين تشكلهايي چون « ماصالحات توپاري 
» به اين نمي انديشد كه آيا يك نماينده توركمن مي 
خير؟!  يا  سازد  برآورده  را  آنها  هاي  خواسته  تواند 
عنوان  به  را  توركمن  يك  تا  انديشد  مي  اين  به  بلكه 
نماينده اين مردم راهي بهارستان كند. زيرا هنوز تجربه 
نماينده  عنوان  به  را  توركمن  كانديداي  يك  فرستادن 
اين  خواهند  مي  و  اند  نكرده  كسب  مجلس  به  مردم 
تجربه را نيز كسب كنند كه آيا يك توركمن مي تواند 
خواسته هاي آنان را برآورده سازد يا خير ؟! و بررسي 
تواند  مي  توركمن  نماينده  آيا  يك  اينكه  دانستن  و 
خواسته هاي آنان را برآورده سازد يا خير؟! خود نياز 

به يك بحث جداگانه و درازي دارد.
تاييد  مورد  گري  اولي  ياش  تشكلهاي   آيا 

كانديداهاي احتمالي خواهند بود ؟
تاييد  مورد  زماني  گري  اولي  ياش   تشكلهاي 
نخست   همسو  كه  بود  احتمالي خواهد  كانديداهاي 
با منافع آنها باشد و كانديداهاي احتمالي  نسبت به اين 
مورد  زماني  دوم  باشند.   خوشبين  حركتها  و  تشكلها 
تاييد كانديداها خواهد بود كه بتوانند در آن نفوذ كنند 
و بر افراد قابل اعتماد خود تكيه كنند. و سوم،  مهمترين 
نكته اين است كه اگر ساختار گروه يك ساختار بسيار 
قوي و مردمي باشد  )همانگونه كه در سطور باال عنوان 

شد )، كانديداها چاره اي جز تكيه به تشكل  و تاييد 
ساختار آن نخواهند داشت. چون اين تشكل به عنوان 

رابطي بين مردم و كانديداها عمل خواهد كرد.
 هدف نهايي تشكلهاي  ياش اولي گري چيست؟

آغزي   » گري  اولي  ياش  تشكل  نهايي   هدف 
اما  كانديدا است.  بر روي يك  اجماع  گنبد   « بيرليك 
ماصالحات   » گري  اولي  ياش  نهايي  تشكل  هدف 
توپاري » در حوزه آق قال و گرگان با دو نماينده و دو 
حق راي، اجماع بر روي يك يا دو كانديدا خواهد بود. 

كه در اين صورت چند گزينه خواهيم داشت:
 اجماع و ائتالف بر روي دو كانديداي توركمن

كانديداي •  يك  روي  بر  ائتالف  و  اجماع 
توركمن

كانديداي •  يك  روي  بر  ائتالف  و  اجماع 
توركمن و يك كانديداي غير توركمن

فوق  گزينه   3 از  افكاري  نوع  چه  و  افراد   كدام 
پيروي مي كنند؟

 احتمال بسيار زيادي وجود دارد ( تاكيد مي كنم 
 ( كند  مي  تحليل  چنين  نگارنده  اينكه  احتمال ضمن 
و  گرا  اصول  جناح  قديمي  كانديداي  به  وابسته  افراد 
اصالح  چه   ) جديد  كانديداهاي  طرفداران  همچنين 
طلب چه اصول گرا ) و همچنين اكثريت ديدگاههاي 
كانديداي  روي  دو  بر  ائتالف  و  اجماع  با  قوميتي 

توركمن موافق باشند.
كه  دارد  وجود  زيادي  بسيار  احتمال  مقابل  در 
افراد وابسته به جريان اصالح طلب ، روشن فكر و 
ريسك پذير با اجماع بر روي يك توركمن و يك 
كانديداي غير توركمن موافق باشند. زيرا اين افراد 
نگرند،  مي  امتياز  يك  ديده  به  دوم  راي  به  نسبت 
طوري كه بتوانند با توافقات انجام شده و امتيازات 
و  توركمن  غير  كانديداهاي  با  شده  گرفته  درنظر 
و  ژن  كلي  طور  به  كنند.  آرا  تبادل  آنها  طرفداران 
افكار دموكراسي توركمن در اين نوع افراد قوي تر 

عمل مي كند.
اما بايد در نظر داشت با توجه به شناختي كه تا 
به امروز از كليت كانديداهاي احتمالي توركمن پيدا 
و  اجماع  با  احتمالي  كانديداهاي  از  يك  هيچ  كرديم، 
ائتالف بر روي يك كانديداي توركمن و يك كانديداي 
غير توركمن موافق نخواهند بود. زيرا از ديدگاه آنان 
و  اعتماد  عدم  دليل  به  ها  توركمن  غير  با  آرا  تبادل 
خوش بيني يا بهتر است بگوييم واقع بيني  از دست 

دادن امتياز و قدرتمند كردن حريف مي باشد.
در اين ميان گروه سومي وجود دارد كه  هيچگونه 
ريسكي را نمي پذيرد  و  به احتمال زياد ممكن است 
گرا،  اصول  طلب،  اصالح  افراد  از  متشكل  گروه  اين 
روشن فكر و  پوپوليست باشد كه تنها و تنها با ائتالف 
بر روي يك گزينه توركمن موافق است. زيرا از ديدگاه 
آنان ائتالف بر روي دو توركمن برابر با ريزش آرا، و 
تبادل آرا با يك غير توركمن برابر با قدرتمندتر كردن 

حريف و از دست دادن امتياز است.
برگزاري  با  فوق  هاي  گزينه  از  يكي  نهايت  در 
 » گري  اولي  ياش  تشكل  اعضاي  بين  رفراندوم  يك 
ماصالحات توپاري » به عنوان هدف نهايي  مشخص 

مي شود.
 حركت تشكلهاي ياش اولي گري چه تأثيري در 

روند انتخابات خواهند داشت ؟
و  ايجاد  با  تشكلها  اين  و  حركات  اين   مطمئنان 
راهنمايي  و  جامعه  خفته  آراي  بيداري  اميد،  افزايش 
مردم جهت انتخاب درست، باعث جذب مردم به پاي 
و  پرشور  انتخابات  يك  برگزاري   و  راي  صندوقهاي 

سالم خواهد شد.
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اخبار استانخاطره
افزايش ٢٢ درصدي بودجه 

استان گستان
برنامه ريزي استان گلستان  رئيس سازمان مديريت و 
و  جاري  بودجه  شده  ارائه  پيشنهادات  براساس  گفت: 
افزايش  آينده 22 درصد  در سال  استان گلستان  عمراني 

خواهد يافت.
حسين پيش قدم ظهر ديروز در حاشيه جلسه شوراي 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  گلستان  استان  برنامه ريزي 
و  تنظيم  حال  در  كشور   95 سال  بودجه  اليحه  داشت: 
تدوين در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است و 
بايد اعتبارات استاني آن نيز مشخص شود. وي افزود: بر 
تنظيم اليحه  براي  بايد  را  استاني  اعتبارات  همين اساس 
پيشنهاد دهيم كه در مرحله نخست منابع درآمدي استان در 
سال 95 بررسي و پيش بيني شد. رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان گلستان تصريح كرد: براساس بررسي و 
پيش بيني انجام شده شاهد رشد 22 درصدي در اعتبارات 
ميزان  و  بود  خواهيم  گذشته  سال  به  نسبت  آينده  سال 
404 ميليارد ريال اعتبارات استاني به سازمان مديريت و 
افزود:  پيش قدم  است.  شده  پيش بيني  كشور  برنامه ريزي 
قابل  رشد  اين  كه  مي شود  احساس  شرايط  به  توجه  با 
مالحظه اي است و ستاد درآمدي در استان فعال شده و 
نقاط ضعف و قوت ها را رصد مي كند. وي اظهار كرد: از 
اين ميزان اعتبارات، بخشي به صورت اعتبارات هزينه اي 

دستگاه ها و بخشي اعتبارات عمراني است.
برنامه ريزي استان گلستان  رئيس سازمان مديريت و 
گفت: همچنين طرحي در سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشور در دست بررسي است كه در آن بخشي از افزايش 
درآمد مصوب استان هاي بزرگ مانند تهران و اصفهان و 
غيره به ديگر استان هايي كه ظرفيت ايجاد درآمد را ندارند 
اختصاص يابد كه اين سبب ايجاد تحول و تعاول بخشي و 

توازن منطقه اي در كشور مي شود./خبرگزاري تسنيم

آغاز عمليات اجرايي راه آهن 
گرگان- مشهد

مدير حوزه زير ساخت هاي وزارت راه و شهرسازي 
در استان گلستان از آغاز عمليات اجرايي راه آهن گرگان 
- مشهد درحوزه اين استان طي يك ماه آينده خبر داد.
طرح  مقدمات  داشت:  اظهار  رفيعي نژاد  اصغر  علي 
راه آهن گرگان- مشهد در حوزه استان گلستان انجام شده 
دوم  مرحله  اكنون  ندارد و هم  مانع خاصي  يا  و مشكل 
مناقصه اجراي اين طرح ملي درحال انجام است و تا 16 

آبان ماه 94 پيمانكار نهايي آن مشخص خواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه چند روز پيش يكي از نمايندگان 
مجلس با اظهار نقل قولي عنوان كرده بود آغاز طرح راه 
آهن- مشهد- گرگان با موانعي مواجه است، تصريح كرد: 
راه آهن گرگان - مشهد در حوزه چند استان قرار دارد و 
آنچه كه به ما در حوزه استان گلستان مربوط مي شود، با 

مشكل و مانعي مواجه نيست و بزودي عملياتي مي شود.
وي بابيان اينكه احداث اين خط راه آهن از مطالبات 
چند دهه اي مردم گلستان است، تصريح كرد: اجرايي شدن 
اين طرح درجريان سفر آذرماه 93 هيات دولت به استان 

مورد تاكيد قرار گرفت.
وي گفت: مرحله نخست اين طرح ملي به طول 24 
كيلومتر و با اعتبار پيش بيني شده اوليه 280 ميليارد ريالي 
از روستاي 'يامپي' آق قال به سمت شرق استان گلستان آغاز 
مي شود. رفيعي نژاد، طول راه آهن گرگان- مشهد درحوزه 
استان گلستان را 148 كيلومتر اعالم كرد و افزود: مسير 
اجراي اين طرح پيش از اين نقشه برداري و ميخ كوبي شده 
است و بالفاصله از سوي پيمانكار برنده مناقصه، عمليات 

زيرسازي و نصب ريل آن آغاز خواهد شد.
استان گلستان افزون بر يك ميليون و 850 هزار نفر 
جمعيت دارد و احداث اين خط ريلي در جابجايي زائران 
به  همجوار  هاي  استان  و  شمالي  خطه  اين  مسافران  و 

مشهد مقدس نقش مهمي ايفا خواهد كرد.
همچنين قرار است بخشي از ترانزيت كاال از گمرك 
به  را  ايران  كه  گلستان  استان  در  واقع  اينچه برون  مرزي 
راه آهن  طريق  از  مي كند،  وصل  ميانه  آسياي  كشورهاي 

مشهد- گرگان انجام شود./ايرنا

تحليلي بر حركتهاي ياش اولي گري

نقدي گل چشمه صداقت را در سياست معنا كرد

* دكتر ارازمحمد سارلي

محمد بردي توکلي داشلي برون
 به سمت دبير اتاق تعاون استان 

گلستان منصوب شد.

استان  تعاون  اتاق  عمومي  روابط  گزارش  به 
گلستان،  محمد بردي توكلي داشلي برون به سمت دبير 

اتاق تعاون گلستان منصوب شد. 
سوابق  به  توجه  با  است:  آمده  گزارش  اين  در 
اجرايي و مديريتي و با عنايت  به صورتجلسه هيأت 
استان گلستان مورخ 05/08/1394  تعاون  اتاق  رئيسه 
آقاي محمد بردي توكلي داشلي برون طي حكمي به 

عنوان دبير اتاق عاون  استان گلستان منصوب گرديد.
از  ارشد  كارشناسي  مقطع  التحصيل  فارغ  وي   
سوابق  از  و  باشد  مي  تهران  مدرس  تربيت  دانشگاه 
نامبرده مي توان به مدير عاملي تعاوني هاي بزرگ و 
هيأت مديره اتاق تعاون گلستان و تدريس در دانشگاه

اشاره نمود. 
هيئت تحريريه هفته نامه صحرا ضمن تبريك اين 
انتصاب، براي مهندس توكلي آرزوي موفقيت در اين 

سمت را دارد.  

مهر   29- داشلي برون   بيات  محمد  آنه 
جليل  خورد،  زنگ  همراهم  تلفن  عصر  چهارشنبه 
سعيدي بود، او گفت از نقدي داده خبري داري، گفتم 
صبح پيام دادم و سپس تلفني صحبت كردم، امشب 
بعد از نماز عشاء نزد وي خواهم رفت، جليل با بغض 
گفت: نقدي آقا در بيمارستان شهدا بستري است از 
نحوه ي صحبت  وي متوجه شدم گويا اتفاقي ناگوار 
برادرانش  به تلفن همراه و منزل وي و  افتاده است. 
تلفن كردم گوشي ها يا اشغال بودند يا جواب نمي دادند. 
بحث شهداي منا و ديگر مشكالت باعث گرديد نقدي 

داده را بعد از عيد قربان كمتر  مي ديدم.
صبح به همراه دوستان مطبوعاتي اهل سنت مهمان 
مدير كل سياسي در استانداري بوديم با توجه به مشغله 
كاري و گرفتاري هاي حاشيه اي دير به منزل رسيدم. 
كه تلفن دوستمان سعيدي مرا بسيار نگران كرد، بعد از 
اقامه ي نماز شب به همراه مهندس توكلي و سعيدي به 
منزل ايشان رفتيم چند لحظه  بعد از رسيدن ما آمبوالنس 

رسيد و رحلت ياشولي بزرگوار بر ما  مسجل شد
مردي صادق و شريف از ديار تركمن صحرا در حين 
اقامه ي نماز عصر در مسجد جان مي دهد، سعادتي كه 
نصيب هر كسي نمي شود. خانم نقدي گل چشمه گفت: 
با عجله و به حالت يورتمه به مسجد رفت، انساني كه 
هيچ موقع در بدترين و حساس ترين شرايط عجله اي 
نمي كرد و خونسرد و آرام بر مشكالت فائق مي آمد، 
يكي از همسايگان اظهار داشت گل چشمه مرد منطقي 
و خوش ذوق و صورتي نوراني داشت ولي اين بار كه با 
عجله به طرف مسجد مي رفت، احساس عجيبي به من 
دست داد چهره  ي نوراني او نوراني تر شده بود، برايم 
عجيب بود كه متاسفانه چند لحظه بعد خبر رحلت او 

به من رسيد.
نقدي گل چشمه، نقدي داده، فعال خستگي ناپذير 
و  محروم  ملتي  حامي  وي  انتخاباتي.  و  فرهنگي 

همفكران خود بود و با مخالفان به نيكي تعامل داشت 
و احترام خاصي به مخالفين خود مي گذاشت. كمتر 
كسي در شرايط حاد با مخالفين فكري و اجتماعي در 
خصوص مسايل اجتماعي رو در رو بحث مي كند، ولي 
نقدي آقا شخصاً با ماليمت تمام اين ماموريت را به 

گردن مي گرفت و به سرانجام مي رساند.
قبل از نماز عصر تماس تلفني كه با مرحوم داشتم 
با عجله گفت: با تلفن مشكل حل نمي شود بعد از نماز 
عشاء حضوري صحبت خواهيم كرد. آخرين مكالمه 
من با نقدي داده بود كه در طول زندگي ام اين صحنه ي 
تلخ را فراموش نخواهم كرد كه اين ديدار مهم هيچ گاه 

ميسر نشد.
گل چشمه نماينده ي ميان دوره اي مجلس ششم بود 
به نظر مي رسد دوره ي اول و ششم قوي ترين مجلس 

را داشته ايم.
كمتر نماينده اي  به چشم مي خورد كه بعد از اتمام 
دوره ي نمايندگي در حوزه ي انتخابيه ي خود بين مردم 
باشد، كمتر نماينده اي بعد از نمايندگي از نظر اقتصادي 
تامين نباشد ولي نقدي داده هر دو آيتم را نداشته و 
اعتقادي به زراندوزي  نداشت. ايشان دوست داشت 

هميشه بين مردم با مردم باشد و براي مردم كار بكند 
از  مي نگريست  صداقت  ديد  با  را  سياست  او 
خاطر  به  داشت،  گله  مسئولين  خرمن  سر  قول هاي 

منافع ملت با هيچ كسي معامله نمي كرد. 
استاندار  دومين  از  نمايندگي  شان  دوره ي  در 
گلستان در شوراي اداري گنبدكاووس انتقاد شديدي 

كردند از عدم وفا به قول استاندار شديداً گله داشت.
بعد از ترك جلسه به دوستان گفته اند، من اشتباه 
كردم. در  انتصاب او سهم به سزايي داشتم هرگز خودم 
را نمي بخشم، در ديدار با نماينده ي مجلس خبرگان و 
امام جمعه  ي گرگان صراحتاً خطاب به وي در جمع 
عظيم حاميان دكتر روحاني، در سال 92 يك روز قبل از 

عيد قربان اعالم داشت تركمن ها را در پست هاي مهم 
استاني سهيم نماييد. در بحث ياشولي هاي گنبدكاووس 
و تشكيل ائتالف 11 نقدي داده سهم به سزايي داشت.

«بيوگرافي كوتاه»
روستاي  در   1325 سال  در  چشمه  گل  نقدي 
قورچاي در حوزه ي راميان در خانواده اي متوسط بعد 
از فوت پدر ديده به جهان مي گشايد. از ديدن مهر پدر 
براي هميشه محروم مي شود و تحت سرپرستي پسر 

عمويش قرار مي گيرد.
3 سال ابتدايي را در روستاي قورچاي 3 سال دوم 
ابتدايي را در دبستان سينا گنبدكاوس به اتمام مي رساند. 
در دبيرستان هاي سعدي و مختومقلي فراغي تحصيل و 
در سال 1348  در رشته رياضي فارغ التحصيل مي شود.
وي تعليمات سپا هي دانش را در مراغه سپري و 
آنگاه به عنوان سپاهي دانش در شهرستان  جهرم بخش 
دانش آموزان  تعليم  به  (يرگ)  يرج  سيمكان روستاي 
به   1348/7/7 تاريخ  در  آنگاه  مي پردازند،  روستايي 

استخدام آموزش و پرورش در مي آيد.
در حين تدريس در دانشسراي ساري در رشته ي 
به  موفق  و  مي دهد  تحصيل  ادامه ي  و  قبول  رياضي 

كسب مدرك فوق ديپلم رياضي مي شود.
نقدي گل چشمه بعد از بازنشستگي از طرف مردم 
شريف به عنوان نماينده مردم گنبدكاووس و بخش 

داشلي برون در مجلس ششم انتخاب مي شود/
وي بعد از سپري كردن 69 سال از عمر پربركت 
خود در حين اقامه نماز عصر 29 مهر 94 جان به جان 

آفرين تسليم مي كند.
ياتان يرينگ ياغتي بولسون

تشکيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به 
تخلفات انتخاباتي در گلستان

به گزارش ايسنا، رييس كل دادگستري گلستان سالمت انتخابات 
ستاد  تشكيل  داليل  از  را  انتخاباتي  احتمالي  جرائم  با  برخورد  و 

پيشگيري و رسيدگي به تخلفات در اين بخش بيان كرد.
بررسي  گفت:  ستاد  اين  جلسه  نخستين  در  هاشميان    هادي 
از  انتخاباتي  تخلفات  احتمالي  وقوع  از  قبل  پيشگيرانه  راهكارهاي 

ديگر اهداف شكل گيري ستاد است.
تخلفات  بروز  از  پيشگيري  براي  ستاد  اعضاي  تالش  بر   وي 
فعال  نيز  ستاد  هاي شهرستاني  كميته  افزود:  و  كرد  تاكيد  احتمالي 

شده و هر دو هفته يك بار جلسه تشكيل خواهند داد.
در  را  قضايي  مجموعه  تالش  گلستان  دادگستري  كل   رييس 
يادآور شد:  بيان كرد و  از بروز تخلفات احتمالي  جهت پيشگيري 
فعال  استان  در  نيز  انتخاباتي  تخلفات  به  رسيدگي  ويژه  شعبه هاي 

مي شود.
نشست  و  انتخاباتي  قوانين  كتابچه  چاپ  هاشميان،  گفته  به 
براي  ستاد  اين  آينده  برنامه هاي  از  انتخابات  نهايي  نامزدهاي  با 

پيشگيري از تخلفات احتمالي است.
براي  سيما خواست  و  ويژه صدا  به  رسانه ها  از  ادامه  در   وي 
برگزاري سالم انتخابات و حضور حداكثري مردم پاي صندوق هاي 

راي همكاري كنند.
اسفند ماه امسال دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
و پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در كشور برگزار 

مي شود.
در  نماينده  هفت  با  انتخابيه  حوزه  شش  داراي  گلستان  استان 
نماينده در مجلس خبرگان  نيز دو  بوده و  مجلس شوراي اسالمي 

رهبري دارد.

فرهاد توماج رابط پارلمانی اسکودا 
در مجلس شورای اسالمی شد

 فرهاد توماج وكيل دادگسترى شاخص 
اتحاديه  پارلمانى  رابط  عنوان  به  گلستانى 
سراسرى كانون هاى وكالى كشور ( اسكودا 

) در مجلس شوراى اسالمى منصوب شد.
از وب  اولكاميز  به گزارش خبرنگار  بنا 

اتحاديه  ئيس  توسط  اين حكم  دادگسترى،  وكالى  كانون  سايت 
سراسرى كانون هاى وكالى دادگسترى ابران به فرهاد توماج ابالغ 

شده است.
شايان ذكر است توماج يكى از وكالى سرشناس تركمن در 
استان گلستان مى باشد و در شهر گرگان دفتر وكالت دارد. وى 

عالوه بر وكالت در دانشگاههاى گرگان نيز تدريس مى كند.


