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سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان:

مرغ در استان 

کافی وجود دارد به اندازه 

دادستان کرمان خبر داد:
رفع تصرف از 16 هکتار 

اراضی حاشیه شهر کرمان
متن در صفحه دوم

ضرب المثل های کرمانی
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نگاهی شتابزده به نمایش »پستچی پابلو نرودا« 
به همت استاد مهدی ثانی:

دریا بر صخره می کوبد 
بی آنکه بر آن چیره شود

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   فروش پاستیل از پودر استخوان خوک

  کشتن دختر به خاطر نه شنیدن از خواستگاری

  مشارکت در نظم و امنیت نوعی صدقه جاریه است

  شناسایی و دستگیری مامور قالبی در کرمان

  افزایش قطعی حقوق ها در سال ۹۸ چقدر است ؟

  متهم: گوشی سرقتی را به مادر نامزدم کادو دادم

اخبار ایران، جهان و حوادث:

شهید از طلوع تا عروج 

جهادگر شهید 

محمد علی عرب نژاد

 صفحه  سوم

روایت »کرمان امروز« از یک رخداد تاسف بار در کرمان 
و واکنش های گوناگون در حواشی آن:

تــــــــــــحریـــــــــــــــم 
پای چشم شیما

کشور متزلزل است و بسیاری از سفره ها خالی؛ که اقتصاد  گزارش »کرمان امروز« از اصرار بر اسراف در استقبال از سال نو در شرایطی 

متن کامل در صفحه سوم

اسراف و تکلف ؛ آفات نوروزی
       از آنجایی که هر پدیده ای دارای یک آفت است، آفت عید نوروز و استقبال از سال نو نیز اسراف و هزینه های بیهوده است که امروزه صرفا بر اساس چشم و همچشمی انجام می شود. جای تاسف دارد 
که بگوییم در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و معیشت بسیاری از خانواده ها متزلزل شده است در کنار همه سنت های پسندیده این ایام؛ افراط و چشم و همچشمی 
ها، سنت ملی نوروز را تحت شعاع قرار دهد و عده ای به جای سفره جشن، سفره ی عزای اقتصادی پهن کنند و عده ای دیگر در خواب اسراف و تجمل گرایی به سر ببرند، بهتر است در این ایام به سنت های 

پسندیده باستانی بیشتر توجه کنیم!

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان با حضور رییس و سایر 
اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

اسالمی  شورای  رییس  فرشاد،  محمد  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
کرمان  زحمات شهردار  از  تشکر  نشست، ضمن  این  در  کرمان  شهر 
و  مادر  روز  مراسم  برگزاری  هم چنین  و  آزادی  زیرگذر  افتتاح  برای 
بزرگداشت روز زن، تالش های شبانه روزی مدیران و کارکنان شهرداری 

جهت آماده سازی شهر برای ایام نوروز را قابل تقدیر دانست.
حسین چناریان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه، ایجاد منابع پایدار و 
حقوقی شورای اسالمی شهر کرمان نیز در این نشست، با بیان این که 
طی چندین ماه جلسات متعددی برای تعیین لوایح درآمدی شهرداری 
بودجه  درآمدی  لوایح  ارایه  از  بعد  گفت:  برگزار شد،  در سال جدید 
شهرداری به شورای اسالمی شهر و بررسی در این شورا، با توجه به 
ضرایب  اعمال  برای  اعضا  پیشنهاد  و  الیحه  این  در  عوارض  افزایش 
کاهنده در این خصوص، جهت جلوگیری از فشار به مردم، پیشنهاد 

مذکور در کمیسیون انطباق فرمانداری پذیرفته شد.
انطباق  کمیسیون  به  بودجه  درآمدی  لوایح  ارسال  با  افزود:  وی 
پیشنهاد  با  کرمان،  استانداری  در  کارشناسی  کار  انجام  و  فرمانداری 
شورا مبنی بر اعمال ضرایب کاهنده و نیز ارائه بسته تشویقی موافقت 
شد؛ بنابراین، در جلسات کارشناسی در سال آینده، موضوع دقیق تر 
شرایط  با  متناسب  و  مردم  نفع  به  الزم  اقدامات  تا  می شود  بررسی 

اقتصادی باشد.
وی با اشاره به تصویب بودجه 545 میلیارد و 311 میلیون و 375 هزار 
تومانی شهرداری در سال جدید گفت: 100 میلیارد تومان این بودجه 

به حوزۀ سرمایه گذاری اختصاص دارد.

در ادامه، با تصویب بودجه به میزان 50 درصد عمرانی و 50 درصد 
جاری موافقت شد.

شورای  جوانان  و  ورزش  اجتماعی،  کمیسیون  رییس  بهرامی،  علی   
به جهت  از شهردار کرمان  این نشست،  در  نیز  اسالمی شهر کرمان 
بودجۀ  اختصاص  و  اجتماعی  و  به بخش فرهنگی، هنری  ویژه  توجه 

قابل توجه به این بخش تقدیر کرد.
وی با اشاره به برنامه های مطلوبی که شهرداری کرمان برای ایام نوروز 
ایام  در  اقدامات خوب شهرداری  از  یکی  است، گفت:  نظر گرفته  در 
نوروز، برگزاری کنسرت های هنرمندان مطرح کشور به صورت رایگان 
در مناطق مختلف شهر است. بهرامی با تأکید بر این که نباید نگاه ما 
به شهر فقط کالبدی و سطحی باشد، گفت: اجرای برنامه های فرهنگی 

و اجتماعی در نقاط مختلف شهر ضروری است.
وی هم چنین پیشنهاد تبدیل شهر کرمان به شهر دوست دار سالمند 

را نیز ارایه کرد.
سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی، رییس کمیسیون گردشگری و 
اصناف شورای اسالمی شهر کرمان نیز ضمن تشکر از شهردار کرمان 
زیرگذر  از  بهره برداری  برای  شهرداری  کارکنان  و  مدیران  سایر  و 
آزادی، به بازسازی بدنۀ شرقی بازار قلعه محمود توسط اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: این اداره کل 
باید زیباسازی و بازسازی دِر ورودی این بازار را در دستور کار خود 

قرار دهد.
 علی اکبر مشرفی، عضو شورای اسالمی شهر کرمان نیز ضمن تشکر از 
تالش های شهردار کرمان گفت: برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی 
ایجاد  باعث  و  است  متنوع  و  بسیار جالب  در سال جدید،  شهرداری 

نشاط و شادابی شهروندان خواهد شد.
شورای  سالمت  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  معصوم زاده،  ماه بانو   
اسالمی شهر کرمان در این نشست ضمن تبریک و گرامی داشت روز 
اشاره  به سامان دهی کودکان کار  بزرگداشت مقام زن،  مادر و هفته 
کرد و گفت: برای جمع آوری و سامان دهی کودکان کار، 11 دستگاه 

مسئولیت دارند.
طرح  مربوط،  دستگاه های  با  هماهنگی   طی  این که  بیان  با  وی 
سامان دهی کودکان کار و کارتن خواب ها به زودی اجرا می شود، گفت: 
با رایزنی با بیمه خدمات درمانی، کارتن خواب ها و کودکان کار پس از 
جمع آوری با سهم 95 درصد بیمه می شوند تا پس از بررسی سالمت 
تأمین  آن ها  پزشکی، هزینه های درمان  علوم  دانشگاه  از سوی  آن ها 

شود.
 معصوم زاده افزود: با هماهنگی اداره کل ثبت احوال استان کرمان، پس 
از جمع آوری کارتن خواب ها و کودکان کار، برای آن ها کارت ملی و 

شناسنامه صادر می شود.
وی ادامه داد: هفته نیز آینده نشستی با صنف رستوران داران با هدف 
جمع آوری غذاهای سالم باقی مانده در رستوران ها برای کارتن خواب ها 

برگزار خواهد شد.
شورای  بانوان  و  هنری  فرهنگی،  کمیسیون  رییس  ایرانمنش،  زهرا 
به دلیل  کرمان  شهردار  از  نشست  این  در  نیز  کرمان  شهر  اسالمی 
رویکردی  با  شهرداری  در  شاغل  بانوان  برای  زن  روز  جشن  برپایی 

جدید، تشکر کرد.
آفتاب در  پارک  و گفت:  اشاره کرد  آفتاب هم  پارک  به ساخت  وی 

منطقه سه، ویژۀ بانوان، حدود 50 درصد پیشرفت دارد.

در نشست عمومی شورا ؛

برنامه های فرهنگی هنری شهرداری برای سال جدید تشریح شد

خبر
دادستان کرمان خبر داد:

رفع تصرف از16 هکتار اراضی 

حاشیه شهر کرمان 
 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از رفع تصرف از 1۶ هکتار 
اراضی حاشیه شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا 
انتظامی  فرماندهی  و  شهرداری  اجرایی  عوامل  همکاری  با  گفت:  ساالری 
کرمان در یک ماهه گذشته از 1۶ هکتار اراضی دولتی و ملی رفع تصرف شد 

و مجرمان و متصرفان غیرقانونی مورد تعقیب قرار گرفتند.
با زمین خواری و حاشیه نشینی در شهر  ادامه مبارزه  وی اظهار کرد: در 
کرمان پس از دستورات قضائی توسط فرماندهی انتظامی شهرستان در یک 

ماهه گذشته 1۶ هکتار اراضی دولتی و ملی شهر کرمان رفع تصرف شد.
وی افزود: همچنین در راستای جلوگیری از زمین خواری طی ماه گذشته 
147 مورد عملیات مشترک شبانه روزی توسط نیروهای پلیس و شهرداری 
در داخل و حاشیه شهر کرمان صورت گرفته تا فرصت از زمین خواران و 

متجاوزین به اراضی ملی سلب شود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان بیان کرد: در راستای حفظ 
حقوق بیت المال این عملیات های مشترک همچنان به صورت مستمر ادامه 
اعمال مجرمانه زمین خواران و حاشیه سازان  برای  امنی  تا محیط  داشته 

فراهم نشود.

خسارت سیل 88 میلیارد ریالی 

به راه های شرق کرمان 

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
گفت: سیل هفته گذشته ، 88 میلیارد ریال خسارت به جاده ای اصلی 

و روستایی ریگان، فهرج و نرماشیر این استان وارد کرده است.
این  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  زاده  عراقی  احسان    
رابطه بسیاری از راه های روستایی شهرستان ریگان دچار آب شستگی، 
تخریب شانه و تخریب رادیه و برید شده اند. وی اظهار کرد: در محور 
شریانی نرماشیر - ریگان - ایرانشهر سیل یک دستگاه پل را بصورت 
کامل تخریب کرده که راهداران در ساعات اولیه نسبت به احداث راه 
انحرافی و بازگشایی محور به صورت شبانه اقدام کردند و این مسیر به 
سرعت بازگشایی شد. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان گفت: محور های ده رضا، علی آباد، تک فرهاد، 
قلعه شهید، نظام شهر، دولت آباد و دیگر محورهای فرعی و روستایی 

شهرستان های عوق نیز در این سیل دچار خسارت شدند.

برگزاری نوروزگاه در چهار شهر

 استان کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از 
برگزاری چهار ویژه برنامه نوروزگاه از تاریخ یکم تا دوازدهم فروردین 

ماه سال 1398 در استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  غالمرضا 
فرخی با بیان اینکه به مناسبت فرا رسیدن ایام تعطیالت نوروز چهار 
گفت:  می شود،  برگزار  کرمان  استان  سطح  در  نوروزگاه  برنامه  ویژه 
شهر های کرمان، زرند، ماهان و راین در ایام نوروز میزبان این ِویژه برنامه 
هستند. وی با اشاره به اینکه تاکنون سه دوره ویژه برنامه نوروزگاه در 
استان کرمان برگزار شده است، اظهار کرد: هرساله این برنامه تاریخی و 

فرهنگی در شهرستان های مختلف استان برگزار می شود.
بانشاط در سطح شهرستان ها  اینکه برای ایجاد فضایی  با بیان  فرخی 
معرفی  کرد:  تصریح  است،  ریزی  برنامه  حال  در  متنوعی  برنامه های 
دستی  صنایع  بازارچه های  قالب  در  سنتی  هنر های  و  دستی  صنایع 
و معرفی آیین های بومی و محلی در قالب نوروزگاه تا پایان تعطیالت 
شناساندن  را  نوروزگاه ها  برگزاری  از  هدف  وی  می شود.  انجام  نوروز 
هر  غذا های محلی  و  موسیقی  رسوم،  و  آداب  ها،  توانمندی  معرفی  و 
از استان عنوان و اظهار کرد: امسال این ویژه برنامه در محل  منطقه 

کاروانسرای گنجعلیخان کرمان برگزار می شود.
با  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 
اشاره به اینکه در نوروز سال 1398، بیش از 15 بازارچه صنایع دستی 
در سطح استان برپا می شود، گفت: محل بازارچه نوروزی شهر کرمان 

در ورودی هفت باغ علوی کرمان تعیین شده است.
فرخی با بیان اینکه اقامت هرچه بیشتر گردشگران و مسافران در محل 
گرفته  قرار  نوروزی  برنامه های  کار  دستور  در  استان  گردی های  بوم 
گردشگری  توسعه  با هدف  گردی  بوم  اقامتگاه های  کرد:  اضافه  است، 
روستایی و اماکن اقامتی بومی و محلی، توسعه صنایع دستی روستایی، 
معرفی فرهنگ غذایی، جاذبه های ناملموس و معنوی روستایی در نوروز 

1398 مورد توجه قرار گرفته اند.
و  میهمانان  حضور  می شود  بینی  پیش  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  بیان  یابد،  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  نوروزی  گردشگران 
خوشبختانه تا کنون هتل های 4 و 5 ستاره استان برای اقامت مسافران 
نوروزی تکمیل شده اند و دیگر مراکز اقامتی آمادگی الزم میزبانی از 

گردشگران را دارند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت 
عمومی و مواد غذایی اداره کل 

دامپزشکی استان خبر داد:

آغازطرح تشدید 
کنترل و نظارت 

بهداشتی از 25 اسفند 
نظارت  اداره  رئیس  زاده  قاضی  مینا  دکتر 
کل  اداره  غذایی  مواد  و  عمومی  بهداشت  بر 
دامپزشکی استان ضمن آرزوی سالی سرشار از 
صحت و سالمتی  برای هم استانیان ،  از اجرای 
طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام 

نوروز سال 98 خبر داد .
دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  کرد:  بیان  زاده  قاضی  دکتر  کرمان،  استان 
نوروز  تعطیالت  ایام  بودن  پیش  در  به  عنایت 
و افزایش فعالیت تولید، توزیع و عرضه فرآورده 
به  استان  دامپزشکی  اداره کل  دامی،  های خام 
منظور حفظ سالمت مصرف کنندگان، با برنامه 
های  دستگاه  با  هماهنگی  نیز  و  دقیق  ریزی 
کنترل  تشدید  اجرای طرح  به  اقدام   ، ربط  ذی 
از  نوروز  ایام تعطیالت  بهداشتی ویژه  نظارت  و 
تاریخ 25 اسفند ماه 97تا 17 فروردین 98 می 
و  عمومی  بهداشت  بر  نظارت  اداره  رئیس  کند. 
مواد غذایی با اشاره به ساماندهی تعداد 41 اکیپ 
در قالب 24 اکیپ سیار و 17 اکیپ ثابت در دو 
شیفت کاری از ساعت 8 صبح تا 20 در استان 
کلیه  شامل  پوشش  تحت  اماکن  کرد:  اعالم 
واحدهای توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی 
اعم از قصابی و مرغ و ماهی فروشی و همچنین 
کلیه  و  ها  چلوکبابی   ، ها  هتل   ، ها  رستوران 
اماکنی که از فراورده های خام دامی برای طبخ 
غذا استفاده می شود و همچنین خودروهای ویژه 
، کشتارگاه های  دامی  فراورده های خام  حمل 
فرآورده  نگهداری  های  سردخانه   ، طیور  و  دام 
بسته  و  فرآوری  کارگاه های  و  دامی  های خام 

بندی فراورده های خام دامی است.
دامپزشکی  نظارت  اکیپهای  ساماندهی  مسئول 
در  خدمات  تداوم   : اظهارکرد  کرمان  استان 
از  ممانعت  نیز   و  طیور  و  دام  های  کشتارگاه 
فعالیت خودروهایی که مبادرت به عرضه فراورده 
های خام دامی در جاده ها و معابر عمومی می 
نمایند از مواردی است که مورد توجه خاص در 
با  البته برای اجرای آن  ایام قرارگرفته، که  این 
عمل  به  الزم  هماهنگی  ربط  ذی  های  ارگان 
آمده است. این مقام مسئول از برقراری کشیک 
ها  شهرستان  کلیه  دامپزشکی  های  شبکه  در 
جهت صدور مجوز بهداشتی – قرنطینه ای حمل 
فراورده دامی در این ایام خبر داد و افزود: روسا 
اجرای  حسن  بر  دامپزشکی  های  شبکه  تمامی 
اماکن  بر  نظارت  تشدید  منظور  به  که  طرح 
تولید، فراوری، توزیع و عرضه فراورده خام دامی 
فردی  ،بهداشت  فراورده  بهداشت  رعایت  بویژه 
و بهداشت ابزار کار و ...اعمال می شود نظارت 
مستمر دارند و با اماکن متخلف قاطعانه برخورد 
همشهریان  کلیه  از  زاده  قاضی  دکتر  می کنند. 
نیاز  مورد  دامی  خام  مواد  که  نمود  تقاضا  عزیز 
اعم از گوشت، مرغ، ماهی و ... را از مراکز معتبر 
و  نمایند  تهیه  دامپزشکی  نظارت  و تحت  مجاز 
در هنگام خرید گوشت حتمًا به مهر و برچسب 
معتبر دامپزشکی برروی الشه ها که نشانه تائید 
باشد  می  دامپزشکی  نظارت  تحت  بازرسی  و 
مرغ  خرید  هنگام  در  اینکه  ضمن  کنند  توجه 
دامپزشکی کشتارگاه  بهداشتی  به درج کد  نیز 

و تاریخ تولید و انقضاء دقت کنند.

تعیین ۴۱ گروه نظارتی دامپزشکی در کرمان

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان:

مرغ در استان به اندازه کافی وجود دارد

طرح  گفت:  کرمان  استان  دامپزشکی  رئیس 
دامی  فرآورده های  برعرضه  نظارت  تشدید 

دراستان کرمان آغاز شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، رشیدی مدیر کل دامپزشکی 
استان کرمان گفت: 41 گروه ثابت و سیار شامل 

ظهر  از  بعد   ۶ تا  صبح   8 از  بهداشتی  بازرس 
در شهر کرمان بر مراکز عرضه مواد خام دامی 

نظارت و با متخلفان برخورد قانونی می کنند.
وی افزود:این مراکزشامل مراکز عرضه و توزیع 
هتل ها،  تاالرها،  چلوکبابی ها،  رستورانها،  و 
و  فراوری  مراکز  و  طیور  و  دام  کشتارگاه های 

غذایی  مواد  حمل  خودرو های  و  بندی  بسته 
است.

تاییدیه  برچسب  نصب  به  تاکید  با  وی 
دامی،  فراورد های  عرضه  مراکز  در  دامپزشکی 
با  تخلف  مشاهده  صورت  در  خواست  مردم  از 

شماره 151۲ تماس بگیرند.

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست   
به  پاسخ  در  کرمان  استانداری  منابع  توسعه  و 
مرغداران  سود  افزایش  بر  مبنی  نظری  اظهار 
برای جبران ضرر سال های قبل گفت: به خاطر 
ضرر  دارند  مردم  همه  اقتصادی  خاص  مسائل 
به  سود  درصد   30 که  شود  نمی  و  کنند  می 
از سال 90 ضرر  اینکه  دلیل  به  بدهیم  مرغدار 

کرده است.
دهقان«  »علی  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان درباره 
و  مرغداران  تخلفات  درباره  مطرح شده  مسائل 
اظهار  ها  برخی شهرستان  در  مرغ  عدم کشتار 
کرد: مشخصات متخلفان به تعزیرات ارائه شود و 

تعزیرات اقدام الزم را انجام بدهد.
وارد  بخواهد  تعزیرات  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  دامپزشکی  افزود:  نداریم،  حرفی  بشود،  نظارت 
جهاد کشاورزی باید روزانه آمار را به تعزیرات ارائه 
بدهند که برای تصمیم گیری تعزیرات موثر است.

با  کرمان  استانداری  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
تاکید بر اینکه مرغ در استان کرمان به اندازه کافی 
متخلفان  با  باید  و  نیست  مشکلی  و  دارد  وجود 
برخورد کنیم بیان کرد: باید از خروج مرغ چه زنده 
و چه کشتار شده از استان بدون مجوز دامپزشکی 

ممانعت شود.
وی افزود: در جلسات قبل ستاد تنظیم بازار، صنف 
با سود  موارد حتی  اعالم کرد که همه  مرغداران 
می  تمام  تومان   9800 مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت 
شود که قیمت را 10 هزار تومان اعالم کردیم و 

دچار  بازار  تا  کند  پیدا  کاهش  تدریج  به  گفتند 
تا 14 هزار و  از 14 هزار و ۶00  و  التهاب نشود 
و  هزار   14 متوسط  قیمت  و  یافت  کاهش   300
3۶0 تومان و مرغ زنده 10 هزار و 50 تومان اعالم 
و  کشاورزی  جهاد  خود  را  ها  قیمت  این  و  شده 

مرغداران و دامپزشکی به ما دادند.
در  همه  سود  آنالیز  این  در  کرد:  تصریح  دهقان 
نظر گرفته شده و قیمت همین است و نهادهای 
نظارتی محکم ایستاده اند، قیمت تغییر داده نمی 
شود و اگر مشکلی هست رسیدگی و رفع می شود.

وی در پاسخ به اظهار نظری مبنی بر افزایش سود 
مرغداران برای جبران ضرر سال های قبل گفت: 

به خاطر مسائل خاص اقتصادی همه مردم دارند 
سود  درصد   30 که  شود  نمی  و  کنند  می  ضرر 
ضرر   90 سال  اینکه  دلیل  به  بدهیم  مرغدار  به 
کرده است. سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
کرد:  اظهار  عید  شب  میوه  تامین  درباره  کرمان 
توزیع میوه شب عید باید به نحوی باشد که جلوی 
سوءاستفاده های احتمالی گرفته شود و باید میوه 
با قیمت مناسب در اختیار تمام مردم قرار بگیرد.

دامپزشکی  مدیرکل  ایسنا، »رشیدی«  گزارش  به 
 53 در  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  کرمان  استان 
هزار   ۲90 و  میلیون  یک  استان  مرغداری  واحد 
وجود  کشتار  آماده  روزه   ۶0 تا   45 قطعه جوجه 

دارد.
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گزارش »کرمان امروز« از اصرار بر اسراف در استقبال از سال نو در شرایطی که اقتصاد کشور متزلزل است و بسیاری از سفره ها خالی؛

اسراف و تکلف؛ آفات نوروزی

اشاره:
از آنجایی که هر پدیده ای دارای یک آفت است. آفت عید 
نوروز و استقبال از سال نو هم اسراف و خرج های بیهوده است 
که امروزه صرفا بر اساس چشم و همچشمی انجام می شود. 
شاید شما خواننده محترم بگویید که نوروز با خود شور و شوق 
می آورد و هیجان خاصی به خانه ها می دهد و هر کسی بر 
اساس درآمد خود سعی می کند تا با نونوار کردن خود را آماده 
در  اما  با شماست  البته که حق  کند.  به سال جدید  رسیدن  
مناسبی  وضعیت  در  اقتصادی  لحاظ  به  کشور  که   شرایطی 
به سر نمی برد و معیشت  بسیاری از خانواده ها متزلزل شده 
است در کنار همه سنت های پسندیده این ایام؛ افراط و تفریط 
و چشم و همچشمی ها، سنت ملی نوروز را تحت شعاع قرار 

می دهد.
اصرار بر اسراف

و  افراد  از  ای  عده  متاسفانه  بگوییم  که  دارد  تاسف  جای 
شهروندان  با علم  و آگاهی نسبت  به همه این موارد عمدا 
چشم خود را  به  روی برخی از واقعیت های زندگی امروزی 
بسته اند و خرید  بسیاری از آنان برای عید رنگ و بوی تجمل 
از  بیشتر  از خریدهای شب عید  به خود می گیرد و درصدی 
احتیاج شان است. در حالی که این گونه حرکات نه در اسالم 

مورد تایید است و نه شایسته یک  فرد مسلمان است.
بانوان مدیریت کنند

با افتخار باید اعالم کنیم که بانوان خانه که مدیر هر خانه 
با  و  کنند  عمل  توانند  می  بسیار خوب  زمینه  این  در  هستند 
ضروری  نیازهای  تنها  صحیح  ریزی  برنامه  و  بندی  اولویت 
را تهیه کنند و هزینه های زیادی و خرید های سنگین را که 
بسا  چه  بگذارند.  کنار  را  است  ها  همچشمی  و  چشم  نتیجه 
گاهی اوقات اصرار به تجمل گرایی و بریز و بپاش به بهانه 

عید و سال نو اختالف بین زوجین و اعضای خانواده ایجاد 
کند و محبت و دوستی را از بین  ببرد.

فقط برای تنوع!
یک بانوی 52 ساله کرمانی که در همسایگی ما زندگی می 
کند از کسانی است که در ماه آخر سال بیشتر زمانش را صرف 
خرید های خانه می کند. وقتی پای صحبت هایش می نشینیم 
در خصوص خریدهای عید خانواده اش می گوید: "من عادت 
دارم هر سال وسایل خانه از جمله مبلمان و پرده ها و فرش 
ها و دکوراسیون خانه  را تغییر دهم. وسایل را به سمساری 
یا در سایت دیوار به فروش می گذارم و به جای  می دهم  
آن وسایل نو و به روزتری می خرم و به این ترتیب با خانه  و 
وسایلی نو  به استقبال سال جدید می رویم." وقتی از او می 
پرسیم آیا این کار ضرورت دارد؟ می گوید: خب شاید ضرورت 
چندانی برای تغییر ساالنه مبل و پرده نباشد اما ما برای ایجاد 
تنوع و برای آنکه فامیل هنگام ورود  به خانه مان تنوع  را ببیند 

و به اصطالح شان ما را دریابد  این کار را می کنیم.  
فقط برای تمجید!

بانوی کرمانی هم می گوید من  نازنین دختر 25 ساله این 
برای خرید لباس شب عید تقریبا تمام پاساژهای شهر را زیر 
و رو می کنم و هزینه  زیادی را  برای خرید پوشاک عید می 
پردازم .طوری خرید می کنم که برای هر 13 روز عید لباس 
و کیف و کفش جداگانه ای داشته  باشم و در فامیل به عنوان 
خوش پوش ترین و شیک ترین دختر معروفم.البته نازنین هم 
اعتقاد دارد این همه  لباس و خرید  برای سال نو ضرورت ندارد 
ولی می گوید تربیت و فرهنگ خانواده چنین است و من  به 
این شیوه عادت کرده ام و دیگر نمی توانم خود را تغییر بدهم.

سخن آخر
آنچه که به آن اشاره شد تنها گوشه ای از موارد اسراف و 
ایام عید است و می  از خانواده ها برای  تجمل گرایی برخی 
توان اینگونه نتیجه گرفت که بدون وسایل نو مبلمان و پرده 
و سفره های هفت  قیمت  لباس های گران  و  آنچنانی  های 
هم  خوشرنگی  و  وزیبا  شاد  عید  توان  و...می  سین الکچری 
داشت و آن هنگامی است که دست نیازمندی را بگیریم و یا  
هزینه های درمان بیماری را بپردازیم و یا یک زندانی مستحق 

و با آبرو را از بند رهایی دهیم.

    از آنجایی که هر پدیده ای دارای یک آفت است، آفت عید نوروز و استقبال از سال نو نیز 
اسراف و هزینه های بیهوده است که امروزه صرفا بر اساس چشم و همچشمی انجام می شود. 
جای تاسف دارد که بگوییم در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر 
نمی برد و معیشت بسیاری از خانواده ها متزلزل شده است در کنار همه سنت های پسندیده 
این ایام؛ افراط و چشم و همچشمی ها، سنت ملی نوروز را تحت شعاع قرار دهد و عده ای به 
جای سفره جشن، سفره ی عزای اقتصادی پهن کنند و عده ای دیگر در خواب اسراف و تجمل 

گرایی به سر ببرند، بهتر است در این ایام به سنت های پسندیده باستانی بیشتر توجه کنیم!

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

بی رّد پایت
 شهر پاییز است

 و پایان 
برای  و  ام  گذاشته  کنار  را  خواب  دیدنت  برای 
ادامه یافتنت آستین همت را باال زده ام. هر 
صبح تو را مایه ی جریان یافتن زندگی می 
نیازی  باشی چه  تو نبض زمان  دانم. وقتی 
به دلتنگی ها و بهانه های من داری؟ برای 
دوباره بودنت از مسیرهای زیادی عبور کرده 
و حتی از حق خویش می گذرم. از عالئق 
قلبی ات خبر ندارم و در این بی خبری ها 
هزاران خیال را بافته ام حرف هایم را برایت 
برای  انتظارم  ام.  گذاشته  دلم  ی  گوشه 
آمدنت غوغا کرده است اما اگر دلت به جای 
تو  از  را  ات  دلخوشی  باشد  خوش  دیگری 
نمی گیرم بلکه برای لبخندهایت بهانه پیدا 
می کنم و از جهان می خواهم که همچنان 
به نوازش گلبرگ هایت بپردازد. حرفت که 
در دهان ها می چرخد جانم از تنم بیرون 
آمده و سکوت می کنم. هیچ نمی گویم تا 
روز  نکند. شاید یک  پیدا  را  دلم  راه  کسی 
مرا به خاطر حرف نزدن هایم مواخذه کنی 
این است که خودت  ام  اما دلیل خاموشی 
راه را پیدا کرده و از پیچ و خم هایش لذت 
اشتیاقت  سایه ی  در  ات  و خستگی  ببری 
محو گردد. اشتیاق حسی بی نظیر است که 
نمی خواهم از آن بی بهره باشی. حتی اگر 
مسیرت به خانه ام نخورد باز هم باید تو را 
بگذارم  آزاد  ات  زندگی  های  انتخاب  برای 
خورم  نمی  غم  بگیری  نادیده  مرا  اینکه  از 
زیرا هدفم خوشبختی تو بوده است. می روم 
و  نکند  تیره  را  ات  زندگی  دردهایم  که  تا 
به سمت آرزوهایت پر و بال بگیری گاهی 
هایمان  دلبستگی  از  دور  به  که  مجبوریم 
روزگار را تاب بیاوریم و اگر از خوشبختی و 
آرامش آنها اطمینان داشته باشیم دنیایمان 

زیباتر خواهد بود.
بی رّد پایت شهر پاییز است و پایان 

در بین دندان های دنیا استخوان است 
وقتی نگاهم ترس را هر روز می دید 

تنها فقط مرگ است با من مهربان است.

به قلم 
مهناز سعید 

شهید از طلوع 

تا عروج 

جهادگر شهید 

محمد علی عرب نژاد 
خاک زرند مستعد پرورش انسان های بزرگی است 
موثری  نقش  بشر  زندگانی  تاریخ  در  همیشه  که 
داشته اند . از جمله این افراد توانا شهدا بودند که 
از خاک زرند شهدای بسیاری برخاستند . روستای 
حمیدیه زرند زادگاه شهید محمد علی عرب نژاد 
در  که  بود  پسری  نژاد  عرب  علی  محمد   . است 
خانواده ای متوسط متولد شد از آنجایی که درآمد 
خانواده اش ناچیز بود محمد علی مجبور شد پس 
از اتمام سال چهارم ابتدایی برای همیشه با درس 
و مدرسه خداحافظی کند و به دنبال کار به بیرون 
از منزل برود .با فرا سیدن زمان سربازی به مناطق 
کردستان و سنندج اعزام شد . پس از اتمام این 
این  در  سازندگی  جهاد  کارمند  صورت  به  دوره 
از  یکی  آغاز جنگ  با   . کار شد  به  مشغول  اداره 
نیروهای توانمند رزمی حاضر در جبهه ها شد . به 
طور مداوم در جبهه حضور داشت و چه در جبهه 
و چه در پشت جبهه مشغول انجام وظیفه بود . 
او در جبهه  پاک  و منش  به خاطر اخالق خوب 
معروف بود و چه در فامیل و چه در بین دوستان 
 . بود  اسالمی  اخالق  رفتارش  مالک    . بود  الگو 
همرزمان  وسایل ضروری  و  بود  راننده  جبهه  در 
را به آن منطقه می برد . با عشق و عالقه کارش 
مسئولیت  هر  کارش  کنار  در  و  داد  انجام می  را 
دیگری که به او محول می شد به خوبی انجام می 
داد و از بیکاری متنفر بود . دوران 7 سال زندگی 
مشترکش مصادف بود با دوران جنگ و چند سالی 
پس از آن ثمره ازدواجش 2 دختر بود که از نوازش 
دست پر مهر پدری سخاوتمند بی بهره ماندند . 
برای یک عملیات جنگی و  اردیبهشت سال 70 
درگیری با اشرار به همراه گروهی به منطقه ما بین 
ده بکری و جیرفت اعزام شدند و در این درگیری 

به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

به قلم علی اکبر 
دامغانی

به قلم مهدی ایرانمنش پور کرمانی

دلم یک آسمان از شوق  می خواهد 
میان شوره زاری خشک 

تا بی انتهای شب 
که من با های های خنده ام

بی هق هق هر شب 
ببارم بینهایت 

بر  لب خشکیده ی اندوه 
تا محراِب صبحی نو

و  با خورشید برخیزم 
ببینم الله ها را صف به صف 

با شادمانی 

هم نوا با باد می رقصند 
سوی دیگری بینم 

شقایق ها سرود عشق می خوانند 
و از باران شوق دیشبم 

یک قطره ی شبنم فقط باقیست 

بر گلبرگ داوودی 
و من در بیشه زار زندگی 

چون کودکی رقصان 
  بخوانم با نسیم صبح 

آواز بهاری را 

شوق بهار 
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نمایش پستچی پابلو نرودا
نویسنده: آنتونیو اسکارمتا

مترجم: علیرضا کوشک جاللی 
کارگردان: امیر شجاع حیدری 

ماریو: )پستچی( پابلوتوی این جزیره تنها کسی هستید که 
من برایتون نامه می آورم، اگر شما هم نباشید من شغلم را 

از دست می دهم.
پابلو: )پابلو نرودا شاعر بزرگ شیلیایی( سعی می کنم هیچ 

وقت نمیرم تا تو شغلت را از دست ندهی.
دو گفتار از متنی که بیشتر روی دیالوگ استوار بود و درام 
را پیش می برد. اما برعکس یک لحظه از وادی تکنیکی 
خود خارج نمی  شود. قصه بسیار ساده است، جزیره ای، 
آنجا  از  و  کنند  می  زندگی  آنجا  در  اش  خانواده  و  نرودا 
که این شاعر بلند آوازه، شهرتی جهانی پیدا کرده بود. از 
اقصا نقاط عالم برایش نامه می آمد. به بهانه های مختلف، 
تکنیک  سوالهای  خواستند،  می  نظر  و  فرستادند  می  شعر 
سرودن، احواالت، پرسش، اکثر روزها نامه داشت نرودا و 
ماریوی پستچی به تنها کسی که نامه می آورد پابلو بود. 
نامه ها و بسته ها را یکی به یکی جلوی پابلو می گذاشت 
و با سواد کمی که داشت، همیشه می خواست از مضمون 
و یک  نرودا  و کم کم می شود محرم  نامه ها سردرآورد 
روز زبان باز می کند و از عشق دختری که توی رستوران  
مشغول کار است نرودا را با خبر می کند که او را کمک 
کند. از طرفی خواهر دختر در این ماجرا سخت مخالف این 
است که ماریو خیمنز پستچی دور و بر رستوران بپلکد و با 
خواهرش جدل می کند و از او می خواهد که به ماریو توجه 
نکند و لذا وقتی می شنود که ماریو واژه )استعاره( را بر زبان 
جاری می کند و تصویری برای انتقال استعاره به بئاتریس 
می گوید می شنود و شعرهای پابلو را برای بئاتریس می 
خواند. نامه ای به پابلو می نویسد که ماریو دزد شعرهای 
شماست و بگویید دست از سر خواهر من بردارد و خالصه، 
خواندن نامه و بر سر شوق آمدن نرودا از عشق بین ماریو 
و بئاتریس، مضمونهای فرعی پیش می آید. نوبل گرفتن، 
پینوشه  تالش  نرودا،  پابلو  بودن  جمهوری  رئیس  نامزد 
مستبد و مخالف او با آلنده که می خواهد شیلی را از زیر بار 
استعمار و استثمار خارج کند و حکومت مردم را که آلنده را 
حمایت می کردند، ترور می کند و بازداشت و به زندان می 
اندازد. دسته جمعی مردم را به استادیوم ورزشی می کشاند 
و چمن سبز را از خون مردم سرخ می کند. ویکتورخار وسط 
استادیوم مملو از جمعیت مخالف سنوشه گیتار می زند و می 
خواند اما سربازها دست های او را قطع می کنند که ننوازد. 

فقط می خواند. زبانش را قطع می کنند. ویکتورخارای شاع 
و موسیقی دان و انقالبی بر سر انقالب جان می سپارد. تا 
نهایت آلنده و مردم پیروز می شوند و در نهایت آلنده ترور 
مختلف  زبانهای  به  که  شیلی  انقالب  قصه  این  می شود. 
بیان در پس و بن قصه نمایش )پستچی پابلو نرودا( نوشته 

)آنتونیو الکارمتا( وجود دارد.
نمایش آنچنان از تکنیک های مختلف برای پیش برد درام 
خود بهره برده که از جزئی ترین تکنیک ها استفاده کرده.

استتیک، زیبایی شناسی، رمز و راز، شاعر و پستچی، فاصله 
طبقاتی، به سادگی کارگردان فضا را با دیالوگ می نمایاند و 

در حالیکه هیچ گونه ابزاری توی صحنه زیادی وجود ندارد 
بر  ای  پیرایه  بیند.  ببنید می  است  آنچه که الزم  تماشاگر 
اند، سادگی شاعر و پستچی انسان،  صحنه تحمیل نکرده 
تماشاگر خود را از طریق درام نویسی، حادثه، تضاد، حرکت، 
علت و معلول، طرح و توطئه، فراز، فرود، عشق، فراق، ساده 
مجلس ها را به شما می نمایاند. قصه را پیش می برد. این 
اندیشه کارگردان مشغول  دراماتیک و هم  اثر  این  در  هم 
جوالن هستند و نظر را به عمل تبدیل می کنند. در حالیکه 
ماریو سواد چندانی ندارد شعر را می فهمد وقتی نامه خواهر 
بئاتریس معشوقه خود را به دست نرودا می دهد که بخواند 

نرودا شعری می خواند: 
صبح آکنده است، در دل تابستان 

باد برگهای پژمرده را به تندی به یغما می برد 
و آشیانه تپنده پرندگان را زیر شالق می گیرد

انتخاب شعرها کامال مرتبط با مضمون و معنی کالم لحظه 
ای بین دو بازیگر، دو کاراکتر، سرشار از استعاره هستند و 
در آغاز نمایش معنی استعاره نرودا می نمایاند. من سخت با 
کار کردن روی نمایش نامه های ترجمه و نویسندگان خارج 
می  بر  همه  دارم  دالئلی  مخالفم.  پارسی  اقلیم  و  زبان  از 
گردند به اینکه )هنر تالش برای ماندگاریست و این از مدت 

زمان زندگی واقعی نویسنده الهام می گیرد و .. باقی قضایا(
برای  را  جهان  بزرگان  آثار  باید  که  نیست  شکی  ولی 
هنر  اما   ... و  کنیم  کارگردانی  بخوانیم،  آموزش  یادگیری، 

نمایش که اجرای صحنه است از ما است.
که  هنگامی  راحتی  به  داریم،  را  خود  نمایش  ما  بگذریم، 
ساده و بی پیرایه می توانیم اثر نمایشی خلق کنیم. باید به 
سمت و سوئی برویم که سور و ابزار ماندگاری ما را مخاطب 

خود قرار می دهد.
از به دست آوردن و عمل کردن به این توصیف ها برای 
پیشگامان  از  هنرمند  است(  هنری  )معرفت  ماندگاری 
اطرافش  و  را متوجه خود  انسان  زیبایی، حالوت،  اندیشه، 

کردن، انسان را به وادی شناخت کشیدن است.
در  نمایش  وادی  های  معرفت  با  از  حیدری  شجاع  آقای 
کرمان است، هیچ هوچی گری، خود به نمایش گذاشتنی 
انتظار  در کارش پیدا نیست. از این رو آینده درخشانی در 
اوست که پذیرفته است، رنجی را که بر دوش اوست و باید 

آن را زمین بگذارد.
هنرمند شعار نمی دهد، می نمایاند. به وضوح تماشاگر را به 
عمق فاجعه ای می برد که با اوست و تماشاگر از وجود او 
خبر ندارد. که این فاجعه اندیشگی دارد، همچون خوره او 
را می خورد و پودر می کند. به دروغ گویی، پلیدی، حیوان 
نمایاندن  با  هنرمند  این  و  داده  عادت  را  شما   .. و  صفتی 
)رئالیزم( متن را روی صحنه عریان می کند. شعار جایش 
که  هستند  عاجز  کارگردانان  اینگونه  است.  خیابان  توی 
نمایش خلق کنند لذا به بی شعوری، روی می آورند. در غیر 
حضور در نمایش خود را شق و رق می کنند. هیچکس را 
به خود راه نمی دهند. انگار تافته جدا بافته هستند. متاسفم، 
هنرمند روح بلند و آزادگی دارد. ممکن است از او برنجند. 
باشه مگر شاگردان موالنا از او نرنجیدند، روی برخورد او 
تمامی  برای  کردند.  را  آنها  جان  قصد  حتی  »شمس«  با 

دردمندان هنر نمایش آرزوی توفیق دارم، موفق باشید.
)وقتی تو می خوانی مرا/ وقتی تو آوازم می کنی/ صدایت/ 
الیه ای از دانه روز بر می دارد/ و پرندگان زمستانی/ هم 
آوایت می شوند/ گوش دریا/ پر است از زنگ و زنجیره و 
زنجره/ از موج و اوج و حضیض/ ومن/ پرم از تو/ وقتی تو 

آوازم می کنی(
پابلو نرودا، شاعر شیلیایی، تولد 1904 میالدی فوت 1973 

میالدی 
او را نامزد ریاست جمهوری کردند ولی او از سالوادر آلنده 
حمایت کرد که در نهایت پینوشه او را ترور کرد. نرودا در 

سال 1970 جایزه نوبل ادبیات می گیرد.
اواخر عمرش را در جزیره »ایزالنگرا« با خانواده اش زندگی 

می کرد.
مطالعه آثار برجسته او را به تمامی هنردوستان و هنرمندان 

توصیه می کنم.

نگاهی شتابزده به نمایش »پستچی پابلو نرودا« به همت استاد مهدی ثانی:

دریا بر صخره می کوبد 
بی آنکه بر آن چیره شود 

اشک بچه ماهی 
ماهی در تور بود 

بچه ماهی در کنار دام می گریست 

صیاد 

اما 

نمی دید 

شور اشک بچه ماهی را 

دریا به شوری خود افزود 

زالل آن را 

در دهان حلزون سال مرگی نهاد 

جزری پس از مّد

پوکه خالی حلزون را 

به ساحل آورد 

کودکی آن را برداشت 

اشک خشکیده بی بچه ماهی را 

در ته گوش ماهی دید 

دخترک 

اما 

تا پایان زندگی 

ماهی نخورد 

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

به قلم یحیی فتح نجات 

ُمفِتت می َدن، َسنِگت ِکِمه؟!

مفتت می دن، سنگت کمه!؟ )هدیه ای رایگان و مفت به 
تو می دهند، آن را وزن می کنی و می گویی، مقدارش کم 

است!؟ این به جای تشکر و سپاسگزاری است!؟(
با توجه به واژه های به کار رفته در این زبانزد کرمانی، می 
توان با قاطعیت ادعا کرد که زبانزد بسیار قدیمی است. زیرا 
در روزگاری شکل یافته که سنگ های ترازو از قلوه سنگ 

های رودخانه ها انتخاب می شدند.
در قرن های گذشته، حکومت ها تعدادی سنگ که آنها 
را سنگ های »یک من« معادل 3 کیلو »دومن« معادل 
6 کیلو، »سه من« معادل 9 کیلو و ... توسط سنگتراشان 
تولید کرده و به والیت ها و شهرها یا استان ها ارسال می 
کردند. از آنجا که تعداد این سنگ ها محدود بود، بسیاری 
این  معادل  کردند،  و کشاورزان سعی می  فروشندگان  از 
سنگ ها را از دل طبیعت پیدا کرده و در ترازوهای خود به 
کار ببرند. ترازوها تولید محلی بود و بیشتر مردم در خانه 

ی خود چنین سنگها و ترازوهایی داشتند.
دچار  مدتی  از  پس  سنگها،  قبیل  این  که  است  بدیهی 
فرسایش می شدند و بیشتر آنها دقیق نبودند و باعث سوء 

تفاهم و نزاع می شدند. 
حال اگر فردی دومن گندم به همسایه خود هدیه می کرد 
و به او می گفت توانایی بیش از این دومن گندم را ندارم. 
ممکن بود دریافت کننده در خانه ی خودش، گندم ها را 
وزن می کرد و به لحاظ تفاوت وزنه ها، متوجه می شد 
که دو من کامل نیست و 1/5 من است. در صورتی که 
به اهدا کننده می گفت: گندم ها دو من نبود، فردی که با 
نیت خیر، گندم ها را بخشیده بود، رنجیده خاطر می شد 
و در پاسخ به او می گفت: »مفتت می دن، سنگت کمه!؟ 
من که پولی یا عوض آن گندم ها را از تو نخواستم. قرض 

هم ندادم که بخواهم پس بستونم.«
فرد بخشنده که انتظار چنین رفتاری را از همسایه ی خود 
فرزندان خودش  و  به همسر  بود، خطاب  نداشت، ممکن 
بگوید: »اُی، بِِسیلِین! مفتش می دن، سنگش کمه!« یعنی، 
بیایید تماشا کنید، چیزی که رایگان به فالنی بخشیده ام، 
رفته وزن کرده و به جای تشکر و سپاسگزاری، می گوید: 
یک چارک کمتر از دومن است، در حالی که چنین نیست. 

سنگش کم است .
و  آموزشی  ی  جنبه  مثل،  این  بیان  کرمانی،  گویش  در 
تربیتی دارد. نظیر: »دندان های اسب پیش کشی را نمی 
شمارند!« یا »به دندان های اسب پیش کشی نگاه نمی 
یافت  رواج  فارسی  زبان  در  روزگاری  از  مثل  این  کنند« 
هنری  که  افرادی  به  محلی  حاکمان  و  پادشاهان  که 
اهمیت  با  -متناسب  بودند،  داده  انجام  خدمتی  و  داشتند 
آن شخصیت و خدمت او – سکه ی طال، طاقه ی پارچه 
های ابریشمین، اسب و دیگر ستوران، اهدا می کردند و 

آن را خلعت می نامیدند. 
جمله،  از  و  ایران  بزرگ  شاعران  گذشته،  سال  هزار  طی 
به  را  خود  )خمسه(  گنج  پنج  که  گنجوی  نظامی  حکیم 
ابتدای  یکی از پادشاهان زمانه تقدیم کرد و نام او را در 
این مجموعه آورد، جایزه های قابل توجهی دریافت کرد 
که خود شاعر در کتابش از آن ها نام برده و عالقمندان 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به پنج گنج نظامی 
نامه«  اقبال  و  »شرفنامه  های  منظومه  ویژه  به  گنجوی 

مراجعه فرمایند.
ابوالفضل بیهقی که از نویسندگان و مورخان نامدار ایران 
که  مسعودی(  )تاریخ  بیهقی  تاریخ  در  رود  می  شمار  به 
سلطان  فرزند  غزنوی،  مسعود  سلطان  روزگار  حوادث 
محمود غزنوی را در بر دارد، بذل و بخشش های سلطان 
مسعود را ثبت کرده است. او که در دیوان رسالت )وزارت 
مشغول  دبیری  حرفه ی  به  مسعود  سلطان  خارجه(  امور 
بود، بخش هایی از حوادث دوران این پادشاه را ثبت کرده 
را به گونه  تاریخ خود، واژگان  بیهقی در  ابوالفضل  است. 
این  از  یوسفی  دکتر  روانشاد  قول  به  که  است  چیده  ای 
کتاب رایحه ی شعر به مشام می رسد. شاعران معاصر ما 
با استفاده از همین کتاب گونه ای شعر منثور آفریدند که 

راز و رمز آن در گزینش و چینش واژگان است.
رازی که حافظ نیز بدان آگاهی داشت.

ابوالفضل بیهقی بر این باور بود که حرفه ی دبیری پادشاه 
از  نامه  یک  گاهی  است.  ساز  سرنوشت  و  خطیر  بسیار 
جنگی خونین پیشگیری می کند و گاهی دو کشور دوست 
آن،  حاصل  که  کند  می  بدل  توزی  کینه  دشمنان  به  را 
جنگ و پیامدهای آن است. بدیهی است رسیدن به مرحله 
ای که از نامه ها و سخنان دبیر پادشاه، رایحه ی صلح و 
دوستی برخیزد، نیازمند تمرین و ممارست و مطالعه ی آثار 
ادبی بسیار است و بیهقی به چنین مقامی دست یافته بود 

و به قول خودش در حرفه ی دبیری »آیتی بود« .
بگذریم، هر روزنامه نگار ،نویسنده، شاعر و سیاستمداری 
بر واژگان  البته  را مطالعه کند و  ارزشمند  این کتاب  باید 
پارسی سره مسلط باشد. در صورتی که زیبا بنویسد، می 

شود سرباز قلم و می تواند با قلم به میهن عزیزمان خدمت 
کند.

کشی«  پیش  اسب  های  »دندان  زبانزدهای  به  برگردیم 
این  وجود  رسید.  دوستی  از  که  ای  هدیه  گونه  هر  یا  و 
زبانزدها در زبان فارسی بر لزوم سپاسگزاری از هر بخشنده 
از  بخشنده،  فرد  اگر  ویژه  به  دارد.  تاکید  سخاوتمندی  و 
بزرگان باشد، ادب حکم می کند، نسبت به چند و چون 

هدیه، اعتراض و ُتنُگف ُمنگف راه نیندازیم.
البته آموزه های اسالمی بر این نکته ظریف و مهم تاکید 
دارند که هدیه بایستی بی عیب و نقص باشد و در نهایت 
فروتنی و ادب به دریافت کننده اهدا شود. ما شیعیان باید 
به سیره ی مبارک موالی متقیان جهان حضرت علی )ع( 
اقتدا کرده و همانطور که موالیمان به صورت ناشناس به 
افراد مستحق رسیدگی می کرد، اگر قصد بخشش چیزی 
به فقیرها داشتیم بایستی مراقب حفظ آبروی آنها باشیم و 
سعی کنیم مستحق های واقعی را که با سیلی روی خود را 
گلگون نگه می دارند، شناسایی کنیم و اجازه ندهیم تکدی 
با گدای  آبرومند  بدانیم فقیر  یابد و  گری در جامعه رواج 
و مثل »عباس  اوست  گردن کلفتی که گدایی حرفه ی 
دوس« گدای مشهور تاریخی که برای خالی کردن جیب 
دارد.  داشت،تفاوت  رذیالنه  ترفند  و  شگرد  ها  ده  مردم، 
البته د رجوامع پیچیده ی امروزی بایستی به موسسه ها 
و انجمن های خیریه که کارشان شناسایی افراد مستحق 
است ،اعتماد کرد و نیازمندان واقعی هم بایستی خودشان 
را تحت پوشش این قبیل موسسه ها قرار دهند و سیستم 

ها نیز اسرار نیازمندان را حفظ کنند و هرگز اجازه ندهند 
که  در صورتی  ببیند.  آسیب  آبرومند  نیازمندان  شخصیت 
خیریه ها بتوانند براساس آموزه های رسول گرامی اسالم 
)ص( و ائمه ی اطهار، عمل کنند می توانیم چند گام به 
سوی جامعه آرمانی پیش برویم و در آینده، فقر را ریشه 

کن نماییم.
پی نوشت ها: 

1 - در گذشته واحدهای وزن در سیستم واحدی تعریف 
نشده بودند و لذا دو نوع »من« وجود داشت. من شاه و 
من تبریز که مقدار آنها متفاوت بود. واحدهای کمتر ازمن 
عبارت بودند از: نیم من، چارک، سی سنگ، پانزده سنگ، 
بود. کمتر  امروزی  گرم  درم سنگ که حدود 100  هفت 
گرم   75 حدود  که  شد  می  نامیده  »سیر«  درم  هفت  از 
بود و البته واحدهای کوچکتری مثل نقیر و قطمیر برای 
سنجیدن جواهرات هم بوده است. این مبحث خود به یک 

مقاله نیاز دارد و لذا بحث را در همین جا درز می گیریم.
و  زبان  برجسته  استادان  از  یوسفی  دکتر  روانشاد   -  2
ادبیات فارسی دانشکده ی ادبیات دانشگاه مشهد بود که 

آثار ارزنده ای از او به یادگار مانده است.
روزگار  به  که  است  مشهوری  گدای  دوس،  عباس   -  3
شرح  و  بود  گدایان  پادشاه  بغداد  در  عباسی  خلفای 
محمدعلی  تالیف  التمثیل  جامع  کتاب  در  او  شگردهای 

حبله رودی )تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری( آمده است.
های  دندان  شمردن  با  تجربه  با  و  متخصص  افراد   -  4

اسب، سن و سال حیوان را تشخیص می دهند.

ضرب المثل های کرمانی
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت چهلم 

مبارزات کردان خراسان با شاهان قاجار 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
امیرگونه  نوه  قلی خان و  قبل گفتیم سام خان فرزند رضا  در قسمت 
خان زعفرانلو که به واقع به او لقب سام باستانی داده بودند و در دالوری 
بی نظیر بود با کنار آمدن با دوستان و جدا شدن از ساالرخان سعی کرد 
از  را  باشد و سایه جنگ و خونریزی  به مردمش خدمتی کرده  نسبت 
خطه خراسان دور کند. به همین دلیل با وجودی که بزرگان شهر نظرات 
از حالت طغیانش خارج  او را هم  تا شاید  ابالغ کردند  به ساالر  او را 
کنند و با پیوستن به دولتیان به اوضاع کشور سر و سامانی دهند و به جای 
مبارزات داخلی و برادرکشی های بی دلیل به سراغ دشمنان متجاوز به 
این آب و خاک بروند اما ساالر شرایط سام خان را نپذیرفت و نسبت به 
اطرافیان حتی مردم شهر هم بدبین شد. اهالی شهر از مذاکره با ساالر 
نتیجه ای نگرفتند. پیکی را به نزد سام خان فرستادند و گفتند حال که 
ساالر سرعقل نمی آید فردا صبح دروازه نوغان مشهد را به روی سپاه 
تو باز خواهیم کرد. به این ترتیب دروازه به تصرف سام خان درآمد و 
بعد از یکسال محاصره مشهد در تاریخ نهم جمادی االول 1265 به پایان 
رسید و به تصرف سپاهیان درآمد. دروازه پایین خیابان هم توسط رجب 
خان هروی تحویل گردید و خودش خدمت سام خان رسید و تسلیم 
با این کار جلوی خونریزی را گرفت. سام خان هم او را مورد  شد و 
تفقد قرارداد و به او خوش آمد گفت. فردای آن روز فردی از اهالی 
شهر برای عرض کاری که داشت می خواست به نزد خان بیاید وقتی 
به خاطر زورگویی  او آمد و کلی  نزد  به  افتاد  به رجب خان  چشمش 
هایش دشنام داد و گفت سزای آدم بی شرف خود فروخته ای مثل تو 
مرگ است من از تو به سام خان شکایت می برم. رجب خان که مردی 
مغرور بود از این توهین ناراحت شد و گفت کار من به جایی رسیده که 
مردی مثل تو به من توهین کند حال و احوال خیلی از افراد مثل تو را 
من به تصرف درآورده ام ولی نمی توانم توهین های شماها را تحمل 
با  و  گذاشت  خود  شقیقه  بر  کشید  را  خود  کمری  تفنگ  بعد  و  کنم 
شلیکی به زندگی خودش پایان داد. ساالر هم که شکست خورده بود با 
رفته و در آنجا دخیل  امام رضا  به حرم  از ترس  برادر و پسرعمه اش 
بست. علمای شهر نزد او رفتند و گفتند تو با ندانم کاری های خودت 
خون جوانان ما را به هدر دادی و آنها را برای هوس های جاه طلبانه ات 
به خاک و خون افکندی و چه بسیار خانه ها ویران گردید. خانواده ها 
به داغ نشستند و تو از لجباری و خودسری دست برنداشتی و مردم را به 
خاک سیاه نشاندی. ساالر از گفته آنها ناراحت شد و به آنها دشنام داد. 
در واقع باز هم غرور بی جای او باعث شد تا مردم هم او را طرد کردند. 
پسرش او را وادار کرد تا از شهر خارج شود. ساالر به اتفاق حسنخان و 
برادرش محمدعلیخان و دو پسرش امیراصالنخان و یزدان بخش میرزا 

از مشهد خارج و به لشکرگاه رفتند. البته تحت حمایت و در واقع تحت 
کنترل چراغ علی خان به اردوگاه رفتند حسام السلطنه عموی ناصرالدین 
خان  سام  همت  با  داشت  که  سیاستی  با  زیادی  حدود  تا  که  هم  شاه 
ایلخانی شهر را به تصرف درآورد هفتصد نفر از مردم مرو که در مشهد 
سکونت داشتند و همواره آتش شورش را شعله ور می کردند را اخراج 
کرد و سیصد خانوار را به سام خان سپرد. خبر فتح مشهد و دستگیری 
ساالر به ناصرالدین شاه رسید. او مایل بود ساالر را که از بزرگان قاجار 
بود عفو کند و او را به تهران بیاورد اما امبیرکبیر که ساالر را از عوامل 
انگلیس می دانست شاه را از این اشتباه برحذر داشت و حکم قتل ساالر 
را به خراسان فرستاد. با این حکم هر چهار نفر به قتل رسیدند در همین 
که  خود  مقام  از  نیز  بیگی  بیگلر  محمدخان  میرزا  ساالر  برادر  احوال 
حاکم سبزوار بود عزل کرد و به تهران فرستاد و افراد پیروز را به خلعت 
های شاهانه مفتخر نمود و برای سام خان تمثال خود را با خنجر و نشان 
مرصع فرستاد. غیر از هدایا او سلطان مراد میرزا عمویش را به لقب حسام 
السلطنه مفتخر کرد )مولف روضه الصفا جلد 10 ص 420 و 480( بعد از 
ترکمانان  برای سرکوبی  به سام خان  ماموریت دیگر شاه  پیروزی  این 
مرو و سرخس بود که به آن دیار برود. سام خان هم که ا زنفوذ خود با 
اطالع بود به طرف سرخس حرکت کرد قبل از شروع جنگ آرازخان 
برای  خواستند  او  از  و  آمدند  خان  سام  خدمت  به  ای  عده  با  ترکمن 
جلوگیری از کشته شدن مردم بی گناه عذرخواهی کرد. سام خان هم 
این مورد را پذیرفت و به عنوان وساطت از شاه درخواست عفو او را  
نمود و پنجاه نفر هم از آنها را به عنوان گروگان در مشهد گذاشت و 
اظهار  به شاه  ایران  پادشاه  از  را  فرمانبرداری آراز خان  اعالم  همینطور 
نمود. یکی دیگر از مسایل مهم این زمان شورش در شهر هرات بود که 
از مردم والیت شده  با عده ای  یارمحمدخان  باعث مرگ ظهیرالدوله 
بود و از سید محمدخان پسر ظهیرالدوله اطاعت کردند. ناصرالدین شاه 
هم که آنها را مجبور به اطاعت کرده بود پسر ظهیرالدوله سید محمدخان 
را به حکومت هرات منسوب کرد اما مخالفان حاکم قندهار را تحریک 
به طرف هرات حرکت کرد و  او هم  تا هرات را تصرف کند  کردند 
نواحی اطراف را گرفت. خبر حمله به حسام السلطنه رسید او سام خان 
را برای سرکوب آنها فرستاد او هم با کمک عباسقلی خان کرد میرپنجه 
با سه فوج خراسانی و شش عرابه توپ و هزار سوار و هفتصد سوار خود 
سام خان حرکت کرد و با کهندل خان قندهاری به مقابله پرداخت و بعد 
از چندروز نبرد عباسقلی خان را شکست داد و متواری کرد. همینطور 
لقب  با  و  هرات  حکومت  برای  را  محمدخان  سید  انتصاب  حکم 
ظهیرالدوله به او داد و برادرش صدیقخان را با کلیه مالیات ساالنه هرات 
و جمعی از بزرگان به عنوان گروگان با غنائم به تهران فرستاد. در سال 
به  خوارزم  ترکمانان  دیگر  بار  یک  قمری   1268 برابر  شمسی   1231
مرزهای شمالی خراسان حمله کردند و به قتل و غارت پرداختند. برادر 
سام خان با توجه به اینکه سام خان درگیر جنگ هرات بود خبر تجاوز 
در  را  آنها  و  شتافتند  آنها  به سوی  سوار  ای  عده  با  شنید  را  ترکمانان 
حالیکه مشغول چپاول بودند مورد حمله قرار دادند. خیلی سریع عده ای 
از آنها را کشتند و پراکنده نمودند. عده ای را نیز به اسارت گرفتند. این 
کاروردی خان از طرف برادرش تقدیر شد و از طرف ناصرالدین شاه به 
شاهانه  خلعت  سلحشوری  و  شجاعت  همه  این  او  عمل  سرعت  خاطر 
ارسال گردید )ناسخ التواریخ قاجار 3 ص 171( پیروزیهای سام خان و 
برادرش باعث شد تا مدت ها دیگر متجاوزان جرأت حمله به سرحدات 
ای  سابقه  ایران  مرزهای  از  دفاع  در  کردها  باشند.  نداشته  را  خراسان 

طوالنی و چندین قرنی دارند و هیچگاه دشمن با بودن و دفاع آنها و از 
مبارزات آنها درامان نبوده اند نه تنها مردان کرد حتی شیرزنان آنها هم 
حمله  آن  بارز  نمونه  کردند.  می  شرکت  دفاع  در  مردان  دوشادوش 
ترکمانان به روستای فیروزه بود که  خبر حمله آنها  به خیرآباد و فیروزه 
به زنان دالور خیرآباد رسید آنها با دفاع جانانه خود لطماتی به نیروهای 
به  را  پیکی  بودند  مبارزه  زمان که در حال  وارد کردند و هم  ترکمن 
قوچان فرستادند و جریان حمله را به اطالع حاکم رسانیدند. وردی خان 
زعفرانلو نایب الحکومه با تعدادی سوار شتابان به وسیله قدرت اهلل خان 
به  هم  را  زیادی  تعداد  و  کشتند  را  آنها  و  کردند  ها حمله  ترکمن  به 
اسارت گرفتند. ادامه جزئیات دالوریهای کردان آنقدر زیاد است که 
از  بیش  توحدی  استاد  قول  به  درآوریم  تحریر  رشته  به  بخواهیم  اگر 
دویست جلد کتاب خواهد شد چون تاریخ ایران در تمام ادوار وابستگی 
تنگاتنگی با کردان آریایی دارد. اما بعد از اینکه محمدشاه قاجار که در 
به  پادشاهی می کرد رو  ایران  انگلیسی ها در  با قدرت روسها و  واقع 
افول گذاشته بود، در سال 1264 پس از مرگ او ناصرالدین میرزا که 
بعدا به ناصرالدین شاه صاحب قران تغییر کرد با کمک مادرش مهد علیا 
که به جرات می توان او را از باقدرت ترین زنان دربار بعد از اسالم نام 
میرزا تقی خان  با کمک  ناصرالدین شاه داشت  بر  نفوذ عجیبی  برد و 
دوران  از  و  بود  میرزا  ناصر  مربی  و  کاره  همه  واقع  در  که  امیرکبیر 
والیتعهدی همه جا در کنار او بود پادشاه از تبریز به تهران آمد و آنقدر 
از او حمایت کرد تا به جای پدرش بر تخت نشست. در اوایل سلطنت 
با توجه به مدیریت امیرکبیر دست به اصطالحاتی زد و با کردان که در 
واقع قدرت نگهدارنده پادشاهی در ایران بودند کنار آمد البته باید در 
اینجا بسیار مختصر از نقش قائم مقام فراهانی نخست وزیر محمدشاه در 
ابتدای  در  فرهنگ  با  و  ادیب  مرد  این  نشد.  غافل  اولیه  اصالحات 
کارهای  بیشتر  و  داشت  زیادی  تسلط  قاجار  محمدخان  بر  صدارتش 
مربوط به کشورداری را او انجام می داد و همین امر باعث شد مورد 
حسادت اطرافیان قرار گرفت و با دسیسه های فراوان و بدگویی هایشان 
نزد محمدشاه دستور کشته شدن او را از این پادشاه که باید گفت مزدور 
مقام  قائم  بردند.  بین  از  ناجوانمردی  با  را  او  و  گرفتند  را  بود  اجنبی 
که  را  امیرکبیر  خان  تقی  میرزا  روزی  صدارتش  زمان  در  فراهانی 
در  پشت  قاجار  شاهزادگان  درس  کالس  از  بیرون  دید  بود  نوجوانی 
ایستاده و دارد به تدریس مربیان گوش می دهد. قائم مقام او را که این 
تا در کالس  معرفی کرد  مربی  به  دید  علم  به تحصیل  چنین عالقمند 
با  دربار  آشپز  فرزند  تا  شد  باعث  کارش  این  با  و  شود  حاضر  درس 
شاهزادگان در تماس باشد و چون استعداد بی نظیری داشت خیلی سریع 
علوم و فنون زمان خود را فرا گرفت بطوریکه مورد توجه شاه نیز قرار 
گرفته و او را به دوستی با ناصرالدین میرزا که قرار بود به عنوان نایب 
السلطنه به حکومت تبریز اعزام نمود. امیرکبیر را هم همراه و به عنوان 
به  خدمت  راه  در  تمام  وفاداری  با  هم  او  فرستادند  او  ندیم  و  مشاور 
مرد  محمدشاه  اینکه  تا  نکرد  دریغ  کوششی  هر  از  شاه  ناصرالدین 
ناصرالدین میرزا با کمک امیرکبیر سریع به تهران آمد و با کمک مهد 
علیا که ابتدا با امیرکبیر مهربان بود به سلطنت رسید. او در جوانی مردی 
بسیار معتدل و با دیانت بود و تقریبا با انتخاب امیرکبیر به صدر اعظمی 
تمام اختیارات اداره کشور را به او واگذار کرد. امیر هم که از فداکاری 
کردان با اطالع بود سام خان را که با سعایت دشمنان توسط محمدشاه 
و  تالشهای سام خان  از  ما  آزاد کرد  بود  زندانی  تهران  در  و  دستگیر 
یارانش نسبت به دولت قبال نوشتیم. امیرکبیر با درایت توانست شورشها 

را سرکوب کند و تقریبا آرامشی را به کشور بازگرداند و  فکر تغییر 
نظام آموزشی و فرهنگی و تبدیل مکتب خانه ها به مدارس مدرن که در 
ایران  در  تا  داشت  مدنظر  را  می شد  اعمال  متمدن  و کشورهای  اروپا 
اولین مدرسه مدرن در  به همین دلیل مدرسه دارالفنون که  رایج کند. 
ایران بود را در تهران تاسیس کرد البته بعد از امیرکبیر افراد با فرهنگ و 
در  الدوله  و صمصام  تهران  و  تبریز  در  رشدیه  مانند حسن  عالقمندی 
بجنورد و اعلم در بیرجند و ... نسبت به تاسیس این مدارس اقدام نمودند 
وطن  مردی  که  امیرکبیر  خان  محمدتقی  توسط  آن  ریزی  پایه  ولی 
کردان  سرنوشت  به  برگردیم  اما  گرفت  انجام  بود  خردمند  و  پرست 
آریایی گفتیم که از زمان امیرحسین خان زعفرانلو و ممش خان عده ای 
از کردان زعفرانلو و شادلو از بجنورد و قوچان به مشهد و اطراف آن 
کوچ داده شدند و در منطقه تبادکان که در قدیم به تابران معروف بود 
و روستاهای اطراف مشهد مسکن گزیدند روستاهایی مانند پاژ- پارمد- 
شایه خنگان   معین آباد   سیس آباد- درآوی   کارده- قلعه نوکالت- 
شورآب   محمدیه   آغل گلی   با زعفراگرد و ... و در آنجا به کارهای 
کشاورزی و دام داری که شغل اجدادی کردان است مشغول شدند و با 
توجه به اینکه این روستاها به توس و مشهد بسیار نزدیک بود اکثر آنها 
عالوه بر سکنی بر روستاها در مشهد و توس نیز منزلی خریده و در واقع 
در این شهرها سکونت داشتند و فرزندان خود را در مشهد به مدارس 
از آنها در مشهد ساخته و هم  ابنیه و آثار فراوانی  مدرن می فرستادند 
اکنون تعدادی از آنها وجود دارد اکثر این خوانین بعد از فوت در صحن 
و حرم امام رضا )ع( مدفون شده اند از آثار باقی مانده از دوران نادرشاه 
خیابان  در  واقع  رستم  حاج  حمام  بریم  می  نام  را  هایی  نمونه  بعد  به 
و  باقیست  هنوز  تاریخ  این  تا  دارد که  قرار  طبرسی کوچه حاج رستم 
مقداری از سهام آن به نام مادربزرگ من که ارثیه پدریشان بوده و اسناد 
خطی آن نزد من می باشد. دیگری حمام حاج نوروز   مقبره عادل شاه 
مقبره شیخ طبرسی و آثار بسیاری دیگر نظیر حمام شاه در انتهای بازار 
فرش فروشها نزدیک حرم. کردان که بیشترشان در قسمت شمال مشهد 
ساکن بوده و هستند بیشتر در محله های قدیمی و باستانی نظیر نوغان 
طبرسی- باال خیابان و چهارراه نادری که محل دفن نادرشاه و کوچه 
های اطراف آن می باشد )استاد کلیم اهلل توحدی در حرکت تاریخی 
اینجانب  و  وند  طوسی  دکتر  خانواده  مورد  در   )479 صفحه  در  کرد 
ایلخانی  خان  نجفقلی  فرزند  شیرمحمدخان  که  اند  نواشته  را  مطالبی 
شادلو می باشد که از سرداران و حاکمان در بجنورد به خاطر رنجشی 
که داشته به قوچان آمده و در آنجا سکونت گزیده و فرزندان او که با 
پاژ  روستای  در  و  آمدند  مشهد  به  بودند  کرده  وصلت  زعفرانلو  ایل 
باستانی مستقر گردیدند. دکتر محمدحسین طوسی وند که از جراحان 
معروف جهان در رشته مغز و اعصاب بودند و بنیان گذار بنیاد فردوسی 
در امران می باشد و از نوادگان این ایالتی ها بودند ایشان هم چنین در 
کتاب تاریخ حرکت کردان به خراسان نیز چندین صفحه را اختصاص 
وطن  از  سپاسگزارم.  ایشان  از  من  که  اند  نموده  ها  فرهادی  معرفی  به 
بودند و  استاد دانشگاه در آلمان  ایشان  این قوم کرد همین که  پرستی 
موقع  در  کردند  تحصیل  و  زندگی  آلمان  در  سال  پنج  و  پنجاه  مدت 
به  آلمان  از  و  آلمان  به  ایتالیا  از  ایشان  مرگشان وصیت کردند، جنازه 
مشهد منتقل و در روستای محل زادگاهشان پاژ دفن گردد. روانش شاد 
که مقداری از ثروت خود را نیز وقف بنیاد فردوسی شاخه توس نمودند.
ادامه دارد .....

 حرکت تاریخی نسل دیگری از قوم آریایی )کردان( به ایران و جهان 



دختران درصورت 
به هم خوردن نامزدی 

می توانند خسارت 
بگیرند

در  است  ممکن  پسری  و  دختر  هر  ازدواج 
شود.  منتفی  و  بخورد  هم  به  نامزدی  مرحله 
این اتفاق می تواند هر دلیلی داشته باشد اما 
در صورت  بدانند  دختران  که  است  این  مهم 
می توانند  و  دارند  حقوقی  اتفاق  این  وقوع 

درخواست خسارت کنند.
وعده  داشته،  بیان  مدنی  قانون   ۱۰۳۵ ماده   
اگر  کند؛  نمی  زوجیت  علقه ی  ایجاد  ازدواج 
چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین 
شده  پرداخته  گردیده  مقرر  ازدواج  موقع  برای 
باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که 
وصلت  از  می تواند  نشده  جاری  نکاح  عقد 
هیچ  به  نمی تواند  دیگر  طرف  و  کند  امتناع 
وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت 
خسارتی  مطالبه ی  وصلت  از  امتناع  ِصرف 

نماید.
توسط  خسارت  مطالبه  امکان  خصوص  در   
زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان 
تواند  می  زن  موجود،  نظرات  علیرغم  داشت 

تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت نماید.
 این در حالی است که متن اولیه ماده ۱۰۳۶ 
این  در  که   ۱۳۱۳ سال  مصوب  مدنی  قانون 
به  بود  نموده  مشخص  را  تکلیف  خصوص 
موجب قانون اصالحی مورخ ۱۳7۰.8.۱4حذف 
گردید. این ماده بیان می داشت اگر یکی از 
نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی 
به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او 
یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور 
شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت 
را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده 
به  مربوط  فقط  مزبور  خسارات  ولی  آید  بر 

مخارج متعارفه خواهد بود.
 از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر 
امکان  عدم  بر  نظر  ای  عده  مدنی  قانون 
مطالبه خسارت داده اند و گفته اند شخصی 
جبران  به  تکلیفی  زده  هم  بر  را  وصلت  که 
نخواهد  خود  اقدام  این  از  ناشی  خسارت 
داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد.

به  بخشی  آگاهی  راستای  در  حالیکه  در   
غلط  های  نگرش  زدودن  نیز  و  جامعه  افراد 
در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم 
اعمال  تواند  نمی  کس  هیچ  اساسی  قانون 
حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به 
منافع عمومی قرار دهد. بنابراین در خصوص 
سوِءاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی 
و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به 
و  بود  خواهد  طرح  قابل  مسئولیت،  دیگری، 
با امکان بر هم زدن  این مسئولیت تعارضی 

نامزدی نخواهد داشت.
 همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار 
غیر  خوردن  هم  به  اثر  بر  زن  عواطف  یا  و 
موجه نامزدی،  وی می تواند با توجه به مالک 
 ۹  ،8  ،۲  ،۱ مواد  و  اساسی  قانون  اصل ۱7۱ 
و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت 

معنوی نیز نماید.
 حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه 
قانون  از همین روی در  بوده است  قانونگذار 
حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به درستی 
از  ناشی  خسارات  مطالبه  دعوای  صراحت  و 
برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده 4 قانون 
مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را 

در صالحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

استعفای وزیر بهداشت 
تونس در پی مرگ ۱۱ نوزاد

وزیر بهداشت تونس در پی مرگ یازده نوزاد در بیمارستانی در اطراف پایتخت 
این کشور استعفا کرد.

به گزارش »تابناک« به نقل از مهر، شبکه الجزیره از استعفای وزیر بهداشت 
تونس در پی مرگ یازده نوزاد شیرخوار در بیمارستانی در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، »عبدالرئوف الشریف« وزیر بهداشت تونس در پی مرگ 
این یازده نوزاد در بیمارستان الرابطه در اطراف پایتخت این کشور استعفا کرد.

خبرگزاری رسمی تونس استعفای عبدالرئوف الشریف وزیر بهداشت این کشور را 
در پی مرگ ۱۱ نوزاد در یکی از بیمارستان های پایتخت تأیید کرد.

کشور  این  بهداشت  وزیر  استعفای  با  تونس  وزیر  نخست  الشاهد«  »یوسف 
موافقت کرده است.

دستور وزیر ارتباطات 
درباره بسته های

 بلندمدت اینترنت
شامگاه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  جهرمی«  آذری  جواد  »محمد 
شنبه در صفحه توئیتر خود نوشت که اپراتورهای تلفن همراه باید بنا به 
خدمات  سبد  به  ساعت   48 ظرف  را  اینترنت  بلندمدت  بسته های  دستور، 

خود بازگردانند.
اواخر هفته  تلفن همراه  اپراتورهای  ایرنا،  از  نقل  به  »تابناک«  به گزارش 
گذشته با ارسال پیامکی به مشترکان خود اعالم کرده بودند که بسته های 

بلند مدت اینترنت در سال جدید حذف خواهند شد.
بر اساس این تصمیم، حتی کسانی که از قبل بسته ای رزرو کرده بودند 

هم نمی توانستند آن را تمدید کنند.
بسته  گران شدن  گزارش  دریافت  از  بعد  ارتباطات  وزیر  ارتباط  همین  در 
هشتگ  با  خود  توئیتر  صفحه  در  کشور،  بزرگ  اپراتورهای  اینترنت  های 
بلندمدت  بسته های  حذف  بر  مبنی  گزارشی  نوشت:  مردم«  به  »گزارش 
از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم. بررسی ها حاکی از 

صحت گزارش بود.
وی ادامه داد: دستور داده شد که ظرف 48 ساعت این بسته ها بازگردانده 
شوند. اپراتورها بهتراست به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت 

هزینه های مازاد را پیگیری کنند.
اپراتورهای  بازرگانی  های  سیاست  جزو  اینترنت  های  بسته  دادن  تغییر 
مختلف بوده که گاه نارضایتی هایی را در بین مشترکان موجب شده است. 
روزهای  در  اول  همراه  اینترنت  های  بسته  در  تغییر  موارد،  این  جمله  از 

گذشته بود که اعتراض هایی را به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، پیامکی در روزهای گذشته به گروهی از مشترکان 
اپراتورهای همراه ارسال شده بود که برمبنای آن، تمدید برخی بسته های 
بلندمدت اینترنت از تاریخ ۲۰ اسفند لغو و اعالم شده بود که این بسته ها 

با مواردی دیگر جایگزین خواهند شد.

خبر

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی پایتخت 
از کشف ۲۱ کیلوگرم پاستیل با پودر استخوان خوک 

خبر داد.
سرهنگ تقی افرند معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت 

عمومی پایتخت از کشف ۲۱ کیلوگرم پاستیل با پودر 
استخوان خوک خبر داد و گفت: پس از دریافت اخبار 
مردمی مبنی بر فروش پاستیل با پودر استخوان خوک 
در یک واحد صنفی در شهرک غرب، ماموران عملیات 

این معاونت با بررسی میدانی، ۲۱ کیلوگرم پاستیل با 
پودر استخوان خوک در آن واحد صنفی کشف کردند.  
مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  افزود:  وی 

قضایی و اداره بهداشت ارجاع داده شد.

فراری  قاتل  گفت:  ایالم  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان ملکشاهی که سه نفر را به قتل رسانده بود؛ 

در کمتر از ۳ ساعت دستگیر شد.
 سردار »نورعلی یاری« اظهار کرد: قاتلی که روز شنبه 
دختر و پدر و پسری را با اسلحه جنگی به قتل رسانده 
ملکشاهی،  شهرستان  انتظامی  ماموران  تالش  با  بود 
پلیس آگاهی، پلیس پاوا و انتظامی شهرستان ایالم در 

کمترین زمان ممکن دستگیر شد.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، کلیه نیروهای 
انتظامی شهرستان ملکشاهی با همکاری پلیس آگاهی، 
پلیس پاوا و انتظامی شهرستان ایالم وارد عمل شده و 
این قاتل را که پس از قتل از محل متواری شده بود، 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ایالم با بیان این که قاتل پس 

از دستگیری جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
و  است  اوضاع تحت کنترل  است، گفت:  قضایی شده 

 مورد خاصی وجود ندارد.
۲۸ساله  قاتل   گفت:  اتفاق  این  دلیل  درباره   یاری 
خواستگار یک دختر در شهرستان ملکشاهی می شود 
که پس از شنیدن جواب رد، دختر و ۲مرد از اعضای 

خانواده اش  را با اسلحه جنگی به قتل رساند.

اعضای یک باند 4 نفره که در غرب پایتخت با تهدید چاقو ۲۸ گوشی آیفون را سرقت 
کرده بودند در شعبه نهم دادگاه کیفری محاکمه شدند.

روزنامه ایران نوشت: رسیدگی به این پرونده از چند ماه پیش به دنبال طرح برخورد 
با سارقان در پایتخت کلید خورد. در این طرح فردی به نام میثم در یک پاساژ تجاری 

دستگیر شد و در بازجویی ها همدستانش را معرفی کرد.
در  او  که  زمانی  گشت،  برمی  قبل  سال   ۳ به  همدستانش  با  میثم  دوستی  و  ارتباط 
۱6سالگی به اتهام درگیری و سرقت گوشی دستگیر و به سه سال نگهداری در کانون 
اصالح و تربیت محکوم شد. در آن مکان دوستی میثم با سعید، فرید و نوید شکل گرفت. 

این آشنایی تا حدی بود که آنها تصمیم گرفتند بعد از آزادی با همکاری یکدیگر اقدام 
به سرقت گوشی تلفن همراه کنند.

این باند صبح روز شنبه از زندان به شعبه نهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدی 
کشکولی انتقال یافتند تا محاکمه شوند.

پس از طرح شکایت شاکیان پرونده، متهمان به دفاع از خود پرداختند و میثم به عنوان 
اولین متهم به قاضی گفت: من فقط یک سرقت را قبول دارم. من چند سال پیش هم 
در جریان یک درگیری متهم به سرقت گوشی شدم که به سه سال حبس محکوم شدم 

درحالی که اصاًل گوشی سرقت نکرده بودم.

در ادامه قاضی از او پرسید: علت بستری شدنت در بیمارستان آن هم چند روز پس از 
سرقت چه بود؟ میثم پاسخ داد: من به خاطر اینکه به دختر مورد عالقه ام برسم دست 
به خودزنی زدم، بعد از آن ماجرا هم گوشی سرقتی را به مادر آن دختر کادو دادم.سعید 
دیگر متهم این پرونده هم گفت: فقط سرقت چند گوشی را قبول دارم.در ادامه فرید و 
نوید ادعا کردند که بی گناه هستند و سرقت کار آنها نبوده است. نوید که تبعه افغانستان 

است به قاضی گفت: من چون ایرانی نیستم دستگیر شده ام.
وارد شور  برای صدور حکم  اعالم شد و قضات  اظهارات متهمان ختم جلسه  پایان  با 

شدند.

اختالف زوج جوان در همدان با جنایت پایان یافت. 
برق خفه کرد و قصد  با سیم  را  مرد جوان همسرش 

داشت به زندگی خود هم پایان دهد.
پنجشنبه  شامگاه   ۱۹:4۵ ساعت  شهروند،  گزارش  به 
شوهر  و  زن  یک  فیزیکی  درگیری  بر  مبنی  گزارشی 
ازدواج کرده بودند، به مرکز فوریت های  که به تازگی 
۱۱۰ داده شد که پس از اعالم گزارش تیمی از ماموران 

کالنتری ۱6 به محل اعزام شدند.
ساله   ۱۸ زن  شد  مشخص  صحنه  در  حضور  از  پس 
به  ماموران  حضور  از  قبل  وارده  جراحات  علت  به  را 
بیمارستان منتقل کرده بودند که بیمارستان اعالم کرد 

متاسفانه وی جان باخته است.
ماموران مرد ۲۸ ساله را در خانه به صورت درازکش 

فوریت های  و  اورژانس  توسط  نیز  یافتند. مرد مجروح 
به  درمانی  مراحل  انجام  برای  وقت  اسرع  در  پزشکی 

بیمارستان بعثت منتقل شد.
این موضوع نیز به بازپرس کشیک دادسرا و کارآگاهان 
ساله   ۲۸ مرد  و  شد  داده  اطالع  آگاهی  جنایی  دایره 
این  گرفت.  قرار  بازجویی  مورد  درمان  مراحل  از  پس 
مرد از ناحیه دست و گردن با ضربات چاقو آسیب دیده 
داشتند،  اختالف  یکدیگر  با  درحالی که  زوج  این  بود. 
پس از بازگشت از دادسرا، در خانه با یکدیگر مشاجره 
لفظی می کنند و سپس درگیر می شوند که مرد به علت 
به خفه کردن  اقدام  برق  یک سیم  با  عصبانیت  شدت 
که  هنگامی  دقایقی  از  پس  و  می کند  خود  همسر 
می فهمد تنفس همسرش قطع شده، اقدام به خودزنی 

و خودکشی می کند.
و  گردن  به  ضربات  کردن  وارد  با  ساله   ۲۸ مرد  این 
خودکشی  در  سعی  تیغ  وسیله  به  خود  دست های 

داشته است.
برابر بررسی مقدماتی ظاهرا متهم پس از آن که با تیغ 
سعی  بود،  رسانده  آسیب  خود  بدن  مختلف  نقاط  به 
داشته با بریدن شیلنگ بخاری به زندگی خود خاتمه 
خود  تصمیم  اجرای  در  همسایه ها  حضور  با  که  دهد 
ناکام ماند. جسد متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی 
قانونی منتقل شد و متهم به قتل نیز درحال حاضر در 
بیمارستان بستری و تحت نظارت است و در راستای 
تحقیق و بازرسی بیشتر پرونده به دایره جنایی آگاهی 

ارسال شد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
این حادثه در حوالی  با اشاره به وقوع  رضاقلی قندی 
امیرآباد در محور شیروان - فاروج افزود: پسر این مرد 
با خودرو پژو در جاده واژگون و دچار خسارت شده بود 

که وقتی وی برای دیدن حادثه و کمک به فرزند خود 
رفته بود توسط یک خودرو پراید زیر گرفته شده و جان 

خود را از دست داد.
سوی  از  جلو  به  توجهی  بی  را  حادثه  این  علت  وی 

راننده سواری پراید عنوان کرد و افزود: به شهروندان 
توصیه می شود هنگام وقوع سوانح رانندگی از حضور و 
تجمع در محل حادثه خودداری کنند. شیروان در 6۰ 

کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.

فروش پاستیل از پودر استخوان خوک

کشتن دختر به خاطر نه شنیدن از خواستگاری

متهم: گوشی سرقتی را به مادر نامزدم کادو دادم

خودکشی ناکام پس از خفه کردن عروس با سیم برق

مرد شیروانی هنگام کمک به پسر حادثه دیده خود جان باخت

افزایش قطعی حقوق ها در سال ۹۸ چقدر است ؟
افزایش  شیوه  درباره  مجلس  مصوبه  تایید  به  توجه  با 
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان توسط شورای نگهبان، 
را نشان  آنها  افزایش قطعی  محاسبات صورت گرفته میزان 

می دهد.
موضوع  فارس،  خبرگزاری  از  نقل  به  ها  ستاره  گزارش   به 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال ۹۸ به یکی 
از بحث های جنجالی و پرتنش تبدیل شد. شنبه هفته قبل 
و در واپسین ساعات بررسی الیحه بودجه سال ۹۸ در صحن 
علنی مجلس به یکباره پیشنهادی برای حقوق مطرح شد که 

توسط نمایندگان به تصویب رسید.
موضوع از این قرار بود که نمایندگان برای سال آینده مصوب 
کردند 4۰۰ هزار تومان ثابت به حقوق ها اضافه شود و عالوه 

بر آن تا ۱۰ درصد نیز به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. 
مخالفت نمایندگان دولت در مجلس در رابطه با این پیشنهاد 
کار ساز نشد و چالش ها به رسانه ها کشیده شد. در دو نوبت 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از آن 
حاجی بابابی از مجلس و پورمحمدی معاون نوبخت در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری مباحث مفصلی درباره این موضوع را 

مطرح کردند.
و  کرد  تایید  را  مجلس  مصوبه  نیز  نگهبان  شورای  نهایتا 
بنابراین سال آینده با همین مدل حقوق ها پرداخت  خواهد 

شد.
برنامه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
با  باره  این  تاریخ ۱۳ اسفندماه در  گفتگوی ویژه خبری در 

افزایش  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  اینکه ۳۲ هزار  بر  تاکید 
بود:   گفته  است،  شده  گرفته  نظر  در   ۹۸ سال  حقوق های 
اگر قرار بود همه افراد حقوق بگیر باالی دو میلیون تومان، 
۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان کم می آوردیم. مجلس هم اصرار دارد که تنها همین 
تنها  بودجه  میزان  این  با  که  کنیم  توزیع  می توانیم  را  پول 
می توان عالوه بر 4۰۰ هزار تومان، ۵ درصد حقوق این افراد 

را اضافه کرد.
طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، اگر بر مبنای 
الیحه بودجه،  حقوق  همه افراد ۲۰ درصد افزایش می یافت، 
میزان حقوق آنها به ۱4۸۸۰۰۰ تومان تا ۱6۲۸۵۰۰۰ تومان 
می رسید که میزان رشد خالص آنها )پس از کسر مالیات( از 

۱۵ درصد تا ۲۰ درصد ثبت شده است.
براساس  که  بگیران  حداقل  مجلس،  مصوبه  براساس  اما 
برآوردها حدود ۵۵ تا 6۰ درصد کارمندان دولت هستند که 
کرد  اضافه  آن  به  باید  را  بازنشستگان  اعظم  بخش  احتماال 
بیشترین نفع را از افزایش حقوق ها با مدل پیشنهادی مجلس 
می برند. محاسبات صورت گرفته با محوریت مصوبه مجلس 
)افزایش 4۰۰ هزار تومانی + ۵ درصد مد نظر دولت( نشان 
 ۳۷ از  تومان  میلیون  نیم  و   ۲ از  کمتر  حقوقهای  می دهد 
درصد تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق برای 
حقوق های بین ۲ و نیم میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان هم 
حدود ۲۰ درصد )بین ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد( خواهد بود و 
پس از آن ردیف های بعدی، از 6 تا ۱۸ درصد افزایش می یابد.
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مسابقات قهرمانی منطقه 
درگ در کرمان برگزار می شود

مسابقات قهرمانی منطقه درگ )شتاب ۲۰۰ متر( جمعه ۲۴ اسفند جاری در 
کرمان برگزار می شود.

در  کرمان  استان  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیات  دبیر  زاد،  نیک  رضا 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت:مسابقات قهرمانی منطقه درگ شتاب ۲۰۰ متر ساعت ۹ صبح روز 
کرمان  علی)ع(  امام  ورزشگاه  پارکینگ  محل  در  جاری،  اسفند  جمعه ۲۴ 

برگزار می شود.
وی با اعالم اینکه شرکت برای عموم آزاد است، آخرین مهلت ثبت نام را روز 

چهارشنبه ۲۲ اسفند جاری از ساعت ۱۷ تا ۲۱ عنوان کرد.
نیک زاد افزود: متقاضیان به منظور ثبت نام می توانند به خیابان جهاد، روبه 

روی کوچه شماره ۶۰، طبقه دوم بانک رسالت مراجعه کنند.
شماره های  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  خواست:  مندان  عالقه  از  وی 

۰۹۱۲۱۳۳۱۳۳۶ و ۰۹۱۹۲۶۷۱۰۰۶ تماس حاصل کنند.

مشارکت در نظم و امنیت نوعی 
صدقه جاریه است 

فرمانده انتظامی استان در همایش پلیس با رابطین ادارات و سازمان های 
دولتی، اقدامات خیرین امنیت ساز و هرگونه مشارکت در نظم و امنیت را 

نوعی صدقه جاریه و بسیار ارزشمند برشمرد. 
پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر در این نشست  به گزارش 
گفت: دغدغه، تالش و تدابیر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی که فعالیت هایی بسیار ارزشمند و اثر بخش 

هستند جای قدردانی دارد.
وی افزود: در این میان هرجا و از سوی هر نهادی که خالء و کم کاری انجام 
شود یک سری مسائل و تبعاتی شکل می گیرد که نیاز است پلیس به مسائل 
ورود کند در حالی که خیلی از این موارد هیچگاه مستقیما مربوط به حوزه 

کاری پلیس نیستند.
سردار بنی اسدی فر بیان کرد: آنچه مورد تاکید است مطالعه، جمع آوری و 
الویت بندی آسیب های اجتماعی توسط هر نهاد و ارگان منطبق با ظرفیت 
های موجود آن نهاد و برنامه ریزی برای مقابله با آن ها بر اساس توانمندی 
رصد  مرکز  و  فرماندهی  مقر  یک  به  راستا  این  در  که  است  موجود  های 
مشترک نیاز داریم تا فعالیت ها را تجمیع و موازی کاری ها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در این رابطه و با توجه به سرعت اشاعه و گسترش آسیب 
های اجتماعی نباید زمان را از دست بدهیم چراکه نهایتا پلیس، پاسخگوی 
صفر تا صد تمام مسائل امنیتی افراد، اشخاص و جامعه است و نباید در این 

عرصه تنها بماند.
سردار بنی اسدی فر تصریح کرد: ریشه یابی مسائل و فرایندهای جرم زا 
نشان دهنده عدم کارکرد صحیح یک یا چند سازمان و نهاد است که البته در 
استان کرمان در کنار اقدامات خوب سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی 
افراد خیر نیز به خوبی وارد عمل شده اند و عالوه بر ساخت مکان های عام 
المنفعه مانند مدرسه، مسجد، واحدهای درمانی و غیره در ساخت و تجهیز 
واحدهای انتظامی هم وارد شده اند که این نوع مشارکت در نظم و امنیت 

نوعی صدقه جاریه است.
امور  از دسترنج خودش در  یادآور شد: بدون شک مشاهده فردی که  وی 
خیریه اینچنینی هزینه می کند و در بیشتر اوقات خود را کامال ناشناخته می 
گذارد برای ما هم باعث ایجاد انگیزه و هم روحیه مضاعف می شود تا در 

انجام وظایفمان به شکل مضاعف تالش نماییم.
فرمانده انتظامی استان افزود: هم اکنون، واحدهای مردم نهاد و هم دفاتر 
تسهیل گری در خیلی از زمینه ها به خوبی ورود کرده اند و آثار و نتایج 

ارزشمندی برجای گذاشته اند.
و  مهارت  تجربه،  دانش،  از  نماییم  سعی  همواره  باید  گفت:  پایان  در  وی 
اندوخته های مادی و معنوی خود در امر خدمت به مردم بهره گیری کنیم 
و در این میان یکی از ظرفیت های موثر در ترویج مشارکت های مردمی 
های  فعالیت  سمت  به  عموم  راهنمائی  و  مشاوره  امنیت  و  نظم  حوزه  در 

خیرخواهانه است.

نتایج هم افزایی و اهتمام در نظم و امنیت 

در سبد فعالیت های پلیس قرار می گیرد 
معاون اجتماعی پلیس استان در همایش رابطین ادارات دولتی گفت: امنیت 
یک تولید جمعی و نیروی انتظامی حافظ آن است که هرگونه مشارکت در 
این حوزه به سبد نظم و امنیت عمومی جامعه و نهایتا به حوزه کاری پلیس 

سرریز می شود. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، کوروش احمد یوسفی در این نشست گفت: 
هدف از این گردهمائی تبادل نظر در راستای هرگونه همکاری و مشارکت 
در راستای تولید و حفظ نظم و امنیت عمومی سطح استان با بهره گیری از 

ظرفیت هم اندیشی سایر ادارات و نهادها است.
وی افزود: برکسی پوشیده نیست امنیت یک تولید جمعی و نیروی انتظامی 
حافظ آن است که البته هرگونه کم کاری در این حوزه به سبد نظم و امنیت 

عمومی جامعه و نهایتا به حوزه کاری پلیس سراریز می شود.
احمد یوسفی بیان داشت: هدف ما این است یک سند راهبردی بین بخشی 
در سطح ادارات و نهادهای دخیل در مسئله تدوین و اجرائی نماییم تا خروجی 

فعالیتهایمان روشن و بر حل مسائل اجتماعی اثرگذار باشند.
وی یادآور شد: در این راستا باید بدانیم رفتارهای مجرمانه و ناهنجاری هایی 
که در جامعه رخ می دهد ماحصل اندیشه ها و ذائقه های مختلف افراد است 
که شاید در یک برهه از زمان این اندیشه ها و ذائقه ها می توانست با اقدامات 

و انجام وظایف برخی نهادها در مسیر درست هدایت شود یا تغییر کند.
احمدیوسفی ادامه داد: پس ما بعنوان متولیان امر فرهنگ باید طوری کار و 
برنامه ریزی کنیم که روزی به سبب کم کاری پای میز محاکمه قرار نگیریم.

وی اظهار کرد: بهتر است بدانیم ماموریت افراد، اشخاص و نهادها در رابطه با 
نظم و امنیت یک ماموریت تعریف شده و مشخص از سوی یک نهاد خاص 
نیست بلکه عمل به آن دسته فعالیت هایی است که می توانیم در بسترهای 
سالمت روان، اقتصاد، فرهنگ و سایر موضوعات بصورت هدفمند و اثربخش 
معاونت  از سوی  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  یوسفی  احمد  دهیم.  انجام 
اجتماعی پلیس استان طرح های دیده بان حقوق همسایه و طرح شورای 
وفاق توسعه روستایی برنامه ریزی و اجرا شدند که در طرح دیده بان حقوق 
همسایه یک شورا با ۳کارگروه تعریف شده که یک سری اهداف را در حوزه 

اقتصاد، سالمت و امور اجتماعی دنبال می کنند.
وی در این زمینه افزود:در حوزه سالمت داریم بسترهایی ایجاد می کنیم که 
ساکنین یک محله بتوانند در گردهمائی هایی محلی، مسائل، موضوعات و 
دغدغه های خود را مطرح کنند تا با هم اندیشی و بهره گیری از کارشناسان 

مداخله محور در حوزه سالمت روان افراد کار کنیم.

دیدارهای  عمان  و  جنوبی  کره  کشورهای  از  داورانی 
لیگ  در  حریفانشان  مقابل  کشورمان  های  سرخابی 

قهرمانان آسیا 2019 را قضاوت می کنند.
، تیم فوتبال پرسپولیس   به گزارش جام جم آنالین  

سه شنبه از ساعت 19:15 به وقت تهران در هفته دوم 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 2019 در دوحه میهمان 

السد است.
در این راستا تیم داوری از کشور کره جنوبی این دیدار 

پارک  وسط(،  )داور  دونجین  کیم  کند.  می  قضاوت  را 
کیم  و  دوم(  و  اول  های  )کمک  وبانگ چئول  سانجون 

دایونگ)کمک داور چهارم( هستند.
همچنین دیدار تیم های استقالل ایران و العین امارات 

روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی و از ساعت 19 برگزار 
می شود.

عهده دار  را  مسابقه  این  قضاوت  عمان  از  الکاف  احمد 
خواهد بود.

تیم  انتخابی  تکواندو  آزاد  مسابقات  نخست  مرحله 
نوجوانان استان به مدت دو روز در بخش پسران و دختران 
به میزبانی کرمان برگزارشد. به گزارش خبرنگار گروه استان 
، مرحله نخست مسابقات  باشگاه خبرنگاران جوان   های 
آزاد تکواندو انتخابی نوجوانان با حضور شرکت کنندگانی از 

سراسر استان به میزبانی کرمان برگزار شد.
 ۳0 حضور  با  دختران  بخش  در  مسابقات  از  دوره  این 
از  کننده  با ۶۸ شرکت  پسران  در بخش  و  کننده  شرکت 
11 شهرستان در 10 وزن برگزارشد. در پایان این رقابت ها 
در بخش دختران فاطمه زاهدی از بردسیر، کیمیا رامین از 
بم، زهرا رئیسی از جیرفت، هانیه شهرکی از کرمان، هدی 
غالمحسین زاده از کرمان، هانیه اسدی از سیرجان، فاطمه 
حسینی از کرمان، حانیه نجارزاده از بردسیر و راضیه آتش 

بهار از کرمان جواز حضور در اردو را کسب کردند.
و در بخش پسران نفرات برتر به این شرح است:

وزن اول ٤5-
امیر اسفندیار پور از سیرجان مقام اول

امیر محمد آستا از کرمان مقام دوم
مهدی همت آبادی از بم مقام سوم

علی اکبر عباسی از کرمان سوم مشترک
وزن دوم ٤۸-

علی انجم شعاع از کرمان مقام اول
عبدالحسین بدافشان از عنبر آباد مقام دوم

سعید قاسمی از سیرجان مقام سوم
محمد رسول ارمز از عنبر آباد سوم مشترک

وزن سوم 51-
امیر حسین ریاحی از شهربابک مقام اول

سینا یعقوبی از کرمان مقام دوم
امیر مهدی محسنی از کرمان مقام سوم

وزن چهارم55-

آرمین شهریاری از کرمان مقام اول
عرفان حسین خانی از کرمان مقام دوم

ابوالفضل شکوری نیا از بم مقام سوم
محمد حسین اسماعیلی از کرمان سوم مشترک

وزن پنجم 59-
مهدی خواجه پور از کرمان مقام اول

محمد رسول افشاری از کرمان مقام دوم
محمد مهدی فریدون پور از سیرجان مقام سوم

محمد هادی خضری از بم سوم مشترک
وزن ششم ۶۳-

محمد مصطفی دولت آبادی از کرمان مقام اول
حسین جهان شاهی از سیرجان مقام دوم

محمد رضا مکی آبادی از سیرجان مقام سوم
علیرضا تاج آبادی از بم سوم مشترک

وزن هفتم ۶۸-

پارسا مومنی از کرمان مقام اول
امیر رضا افسون از سیرجان مقام دوم

عادل حسینی نسب از کرمان مقام سوم
وزن هشتم ٧۳-

علی رضا نقوی از سیرجان مقام اول
محمد امین حوالی زاده از کرمان مقام دوم

محمد هادی هاشمی از کرمان مقام سوم
امیر حسین سالجقه از کرمان سوم مشترک

وزن نهم ٧۸-
سینا قاسمیان از شهربابک مقام اول
مصطفی احمدی از کرمان مقام دوم

وزن دهم ٧۸+
مبین توکلی از سیرجان مقام اول

امیر مهدی نصرت آبادی از سیرجان مقام دوم
امیر حسین مهدوی از کرمان مقام سوم

والدت  مناسبت  به  کمان  با  تیراندازی  استانی  مسابقات 
حضرت علی )ع( با حضور بیش از ۲۵ شرکت کننده در محل 

سایت تیراندازی با کمان کرمان برگزار شد.
با کمان شهرستان  تیراندازی  ارسالن شجاعی، رییس هیات 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 

خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات استانی تیراندازی با کمان 
به مناسبت والدت حضرت علی )ع( و به همت هیات تیراندازی 
حضور  با  استان  هیات  حمایت  و  کرمان  شهرستان  باکمان 
بیش از ۲۵ شرکت کننده در محل سایت تیراندازی با کمان  
کرمان برگزار شد. وی افزود: مسابقات تیراندازی با کمان در دو 

رشته ریکرو و کامپوند در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
فهیم،  سما  بانوان،  ریکرو  بخش  در  کرد:  تصریح  شجاعی   
مائده دوست محمدی و صبا  صادقی عناوین اول تا سوم را 

از آن خود کردند.
وی یادآور شد: در بخش ریکرو آقایان نیز نادر گواشیری، آرش 

به خود  را  تا سوم  اول  مقام های  افضلی  بهنام  و  نیا  الهی 
اختصاص دادند.

شجاعی افزود: در بخش کامپوند که به صورت میکس برگزار 
شد هم حانیه اسالمی، صدرا مجازی و طیبه بکتاشی اول تا 

سوم شدند.

از شناسایی و دستگیری  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده 
یک جوان که با معرفی خود بعنوان مامور از شهروندان اخاذی 
می کرد، خبر داد. به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه 

انتظامی شهرستان  فرمانده  فداء،  جوان  سرهنگ  خبرنگاران 
کرمان  گفت: در پی اعالم چند مورد اخاذی از شهروندان توسط 
امداد طی  نقطه شهر، ماموران یگان  فردی مامورنما در چند 

عملیاتی این فرد را شناسایی و دستگیر کردند که تاکنون به 
چند فقره اخاذی از شهروندان اعتراف کرده است. این مسئول 
انتظامی با اشاره به افزایش حضور واحد های گشت محسوس 

و  سال  پایانی  ایام  در  شهر  مختلف  نقاط  در  نامحسوس  و 
نوروز از شهروندان خواست نسبت به اینگونه موارد و همچنین 

مراقبت از اموال خود، هوشیار باشند.

تیم های فوتبال استقالل تهران و العین امارات تاکنون ۸ 
بار در آسیا با هم دیدار داشته اند که سهم استقالل ۴ و سهم 

العین ۲ پیروزی است.
پذیرفتن  با  العین  و  استقالل  تیم های  مهر،  گزارش   به   
شکست در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا مقابل الدحیل و 

الهالل، در هفته دوم مقابل هم قرار می گیرند.
این نهمین بار است که استقالل و العین در لیگ قهرمانان 
آسیا با هم دیدار می کنند. حاصل ۸ بازی گذشته ۴ پیروزی 
برای استقالل، ۲ پیروزی برای العین و ۲ تساوی بوده است.
پیروزی  با  که  شد  انجام   ۷۷ سال  در  تیم  دو  بازی  اولین 
العین در سال ۷۷ در  اتمام رسید. استقالل و  استقالل به 
این  که  رفتند  به مصاف هم  العین  میزبانی  به  بازی  تک 

بازی با پیروزی استقالل به اتمام رسید.
به  بازی  آن  در  حجازی  مرحوم  هدایت  با  که  پوشان  آبی 
میدان رفتند با تک گل علیرضا اکبرپور به پیروزی رسیدند 
مقابل  استقالل  مربی  نخستین  عنوان  به  حجازی  نام  تا 
العین و اکبرپور به عنوان نخستین گلزن آبی ها به این تیم 

در تاریخ ثبت شود.
گروهی  مرحله  در  و   ۸۱ سال  در  بار  دومین  برای  تیم  دو 
لیگ قهرمانان به مصاف هم رفتند که در این بازی العین 
به برتری ۳ بر یک رسید. زننده تک گل استقالل در این 

بازی علی سامره بود.
تیم در مرحله گروهی فصل  بازی دو  سومین و چهارمین 
۹۱-۹۲ بود که استقالل و العین به صورت رفت و برگشت به 
مصاف هم رفتند و استقالل در هر دو بازی به پیروزی رسید.
امیر قلعه نویی در مسابقات آن  با هدایت  آبی پوشان که 
فصل حضور داشتند العین را در دیدار رفت با گل های جی 
لوید ساموئل و فرهاد مجیدی با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب 
کردند و در بازی برگشت هم با تک گل جواد نکونام یک 

بر صفر پیروز شدند.
استقالل در سال ۹۶ نیز دو بار با العین بازی کرد که سهم 
هر یک از دو تیم یک پیروزی و یک شکست بود. این بازی 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان برگزار شد و در 
بازی رفت آبی ها با تک گل کاوه رضایی به پیروزی رسیدند 

و در بازی برگشت العین با نتیجه ۶ بر یک به پیرزی رسید. 
زننده تک گل استقالل باز هم کاوه رضایی بود.

هفتمین و هشتمین دیدار دو تیم در سال ۹۷ و در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا بود که هر دو بازی با نتیجه 
مساوی به پایان رسید. دو تیم در بازی رفت با نتیجه ۲-۲ 

و در بازی برگشت به نتیجه یک-یک رسیدند. زننده هر ۳ 
گل استقالل در این بازی مامه تیام بود.

آبی پوشان در این ۸ بازی ۱۰ گل به ثمر رسانده اند که مامه 
تیام با ۳ و کاوه رضایی با ۲ گل بهترین گلزنان استقالل 

به العین هستند.

داوران سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند

برگزاری رقابت های تکواندو نوجوانان در کرمان

پایان مسابقات استانی تیراندازی با کمان در کرمان

شناسایی و دستگیری مامور قالبی در کرمان

آبی ها دنبال پنجمین پیروزی مقابل العین

خبر

افقی: 
1-در لهجه کرمانی به معنی طرفداری کسی را 

کردن است - کاروانسرای بزرگ 
نویس  درام  اونیل  یوجین  از  ای  نمایشنامه   -2

ایرلندی تبار آمریکایی 
3- معمور - نالیدن - محلی برای نگهداری کاال 

 - فلکی  گانه  دوازده  بروج  از  هفتم  برج   -4
استفاده  برای  خوراک های شاهانه - دستگاهی 

بیماران کلیوی 
قبایل  و  طوایف  از   - رنگ   - آب  پاشیدن   -5

صدر اسالم - شهری در آلمان 
6- عدس - صوت زنبور و مگس - آب شرعی 

تهذیب  برای  که  کسی   - انسانی  مغناطیس   -7
نفس ریاضت کشد

8- مدفن ناصرخسرو قبادیانی - فهم و دریافت - 
واحد پول آسیایی

9- تصنیفی از محمد معتمدی 
10- بخشنده - حرکتی در ورزش ژیمناستیک 

- استخوان ران 
11- آزاده - از غذاهای اصیل و خوشمزه ایرانی 

ها 
12- رمز و راز - فرو ریختن اشک از چشم از 
شدت غصه و اندوه - مایه حیات و روشنی - شهر 

مرکبات استان کرمان 
13- در لهجه کرمانی به آن پفتال می گویند - 

بسیار مهربان و از نام های باریتعالی 
14- از خزندگان - از اقوام ایرانی - محاسب و 

حاکم شرع 
15- خواننده تصنیف علی ای همای رحمت و 

آلبوم برکت و خورشید فردا 
عمودی: 

1- آهنگی زیبا از )محمدزینلی زاده( خواننده هم 
استانی مان - مقّر فرماندهی 

و  تجدد  آداب  با  مخالف   - کوچک  نیزه   -2
تمدن است - پیشه ها و صنایع 

3- پارچه فروش - ننگین - پیروان یک نبی 
4- نشانه ها - رشوه - واحد پولیست 

5- ششمین نت موسیقی - کامال غافلگیرانه و بی 
موقع - از احجام هندسی 

معتبر-  های  بانک  از   - نزدیک  به  اشاره   -6
پروردگار توانا - از مصالح ساختمانی 

7- ویران و خراب - از روستاهای حومه کرمان 
انبوهی و   - زیبا  مناظر  و  معتدل  با آب و هوای 

فشردگی 
8- نواحی سردسیر - از قوای سه گانه ارتشی 

از  اولی  واژه   - تیفوس  بیماری  عامل   -9
و  مجید  قرآن  در  ای  سوره  و  قدیم  امپراطوران 
آنان  و دالوری  دلیران  در وصف  دومی شعری 

- بین و وسط

10- بیماری - نمودن و نشان دادن و نوعی دیگ 
و پاتیل - میدان مخصوص بندبازی و آکروباسی 

و ... - طمع و زیاده خواهی 
همه   ... آنچه  گوید:  می  شاعر   - مناجات   -11

دارند تو یکجا داری 
12- مادر آذری - بانگ و خروش - از شهرهای 

استان فارس
13- سستی و کهولت - کاری را به نوبت انجام 

دادن - جد 
14- از اقوام ساکن آمریکای جنوبی - شامل همه 

- از مصطلحات صوفی ها 
15- خیابانی در حوالی میدان مشتاقیه شهر کرمان 
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این روزها همه کلیپ ضرب و شتم بانوی جوان کرمانی را در 
یکی از نمایندگی های خودرویی کرمان دیده اند و این رخداد 
در رسانه های خارجی و داخلی، معاند و موافق بازتاب داشت 
و موجب خشم مردم شد. اما آسیب شناسی این اتفاق آسان 
نیست و به چند دهه بررسی اجتماعی نیاز دارد. به خصوص دو 
دهه اخیر که تحریم ها روح و روان مردم کشور را ساییده است 
واقعه  را دچار مشکل کرده است. همین  امرار معاش  و حتی 

اخیر که موجب جریحه دار شدن مردم و سیاه شدن چشم یک 
اخیر  جهانی  های  تحریم  در  است  شده  کرمانی  جوان  بانوی 
ریشه دارد. ریشه ای که زندگی و تجارت را برای ایرانیان سخت 
هنوز چشم خود  ای  عده  که  است  انگیز  تاسف  و  است  کرده 
تاثیر  بی  مردم  زندگی  در  را  ها  تحریم  و  اند  بسته  آن  بر  را 
می دانند. این نگرش یا اشتباه است و یا چشم بستن به روی 

واقعیت است.
که  شویم  متوجه  بهتر  برگردیم  قبل  سال  چند  به  اگر  شاید 
نمایندگی هایی که در شهر   اتفاقی درجریان است. همین  چه 
کرمان فعال هستند چند سال قبل خوش قول بودند و حتی 
یک هفته و یک ماه تاخیر هم در چشم مردم بدعهدی بود و 
اما  دانستند.  می  جریمه  پرداخت  به  ملزم  را  خود  ها  شرکت 

امروز محدودیت های تحریم ها باعث می شود که مردم به جان 
یکدیگر بیفتند و به سوی هم مشت پرتاب کنند. درست است 
که بخش عمده ای از این رخداد تلخ ناشی از تربیت نادرست 
که  باشیم  متوجه  باید  اما  است،  اجتماعی  اشتباه  رفتارهای  و 
آورده  مردم  سر  بر  چه  اقتصادی  های  محدودیت  و  معضل ها 
است و برای مرتفع ساختن آن چاره ای بیندیشیم. در سالی 
با  که  خارجی  خودروساز  های  از شرکت  بسیاری  گذشت  که 
خودروسازان داخلی مشارکت داشتند مجبور به توقف فعالیت 
خود در ایران شدند و نتیجه این توقف ها را امروز در رفتار مردم 
می بینیم. روزی در نمایشگاه خودروی تهران عده ای تجمع 
می کنند و روزی دیگر مقابل استانداری تهران و امروز هم در 
یک نمایندگی بانویی کتک می خورد و روح مردم جریحه دار 

می شود.
حال با این اوضاع باید از خود بپرسیم که آیا هنوز هم تحریم 
ها بی تاثیر بوده یا سوء مدیریت مردم را به این روز انداخته 
است؟ شیما نام بانویی است که در کلیپ مذکور مورد ضرب 
و شتم قرار گرفت و طبق گفته ی پزشکی قانونی ممکن است 
دچار اشکاالتی در بینایی شود و ضارب نیز بازداشت شده است، 
اما آیا می توانیم بگوییم که دیگر چنین اتفاقی ممکن نیست؟ 
با توجه به کلیپی تکمیلی که چند روز پس از کلیپ اول منتشر 
شد می توان متوجه شد که عصبانیت و عدم تحمل در هر دو 
دیگر  و  رفتارها  این  تمامی  که  شود  می  مشاهده  دعوا  طرف 
رفتارهایی که هر روز در خیابان های این کشور مشاهده می 
اقتصادی است.  و آن هم معضالت  دارد  تنها یک منشا  کنیم 

واضح است که معضالت فرهنگی را می توان با فرهنگ سازی 
و توجه ویژه به نکات تربیتی تا حد بسیار زیادی ترمیم کرد، 
اما متاسفانه مشکالت اقتصادی پتکی است که در هر مغازه و 
محل کسبی بر سر مردم کوبیده می شود و راه فراری از آن 
نیست. مردم، مغازه دارها و فعاالن اقتصادی را مقصر می دانند، 
در حالی که ایشان نیز خود قربانی نظام معیوب مالی هستند. 
در چنین شرایطی در اولویت اول باید معضالت اقتصادی عالج 
شود و سپس به سراغ تصحیح رفتارهای اجتماعی و ترمیم روح 
و روان مردم برویم و در غیر این صورت می توان پیش بینی 
کرد که کشور از درون و بدون دخالت مستقیم بیگانه فرسوده 
و نابود شود. به امید فردایی که دیگر مشت تحریک پای چشم 

این زن جوان خودنمایی نکند.

یادم هست زمانی که جوان بودم وسرخوش از شور جوانی پدر 
و مادرم اصرار به ازدواج من داشتند . من که آن روزها بد نمی 
تا  بار نمی رفتم  زیر  بودم  بهره مند  از همه مواهب  و  گذراندم 

اینکه یک روز پدرم خیلی دوستانه کنارم نشست وگفت :
-پسرم توهرچی قرار بوده جوونی کنی کردی... مجرد بودن نه به 
نفع خودته و نه دین و ایمانت.  بهتره تا دیر نشده و سن وسالت 
بیشتر ازاین باالتر نرفته ازدواج کنی تا کامل بشی تو االن حکم 

یه پازل ناقصو داری  .
بودم روبه پدرم کردم  من که آن روزها مست غرورو شادمانی 

وگفتم :

-پدر عزیزم ، من که االن هیچ کمبودی ندارم سربار شماهم که 
نیستم و برای خودم مستقل شدم خدا روشکر وضع مالی خوبی 
هم دارم چرا باید خودمو درگیر زندگی کنم؟ من االن مثل یه 

سلطان دارم زندگی می کنم ...
نیست  گذرونی  خوش  و  خوشی  و  پول  چی  همه  پسرم  -ولی 
گاهی دردسرهای زندگی مشترک آدما رو می سازه . اصال اگه 
سلطانم باشی سلطان بی ملکه نمی شه ...کجا دیدی توتاریخ یا 

حتی قصه ها وافسانه ها سلطانی بدون ملکه باشه ؟ 
این حرف پدر آنقدر روی من اثر گذاشت که دیگر هیچ جوابی 

ملکه  بدون  واقعا هیچ سلطانی  باور کردم که  و  نداشتم  برایش 
نمی تواند باشد .

که  هربار  و  گذشت  سالها  دارشدیم.  ملکه  بعله...  ماهم  باالخره 
این  با  خوردم  زخم   و  کمرم خم شد  مشترک  زندگی  بار  زیر 
امید تحمل کردم که تنها نیستم و همه ی سالطین زخمهایی 
داشته اند که در البه الی کتاب تاریخ و قصه ها گم شده است. 
چرا که هنوز هم حرف پدرم را باور داشتم که هیچ سلطانی بی 

ملکه نیست. 
از هرگوشه ی کشور  از زمان که  برهه  این  تا  گذشت وگذشت 

سلطانی قد علم کرد . هریک از آنها هم  خوش وخّرم به کشوری 
دیگر گریخت و به خوبی وخوشی زندگی کرد یا در داخل خوش 
نکندسلطان  پدرم شک کردم که  به حرف  که  بود  اینجا  است. 
عنوان  به  زنی  هیچ  نام  هیچگاه  که  .چرا  داریم  هم  ملکه  بی 
اختالس گر معرفی نشد و در واقع هرزمانی که از ملکه ی خودم 
درخواست برابری حقوق زن ومرد را داشتم برای آنکه تحقیر و 

زبان بسته ام کند می گفت : 
- برتری ما همین بس که هیچ زنی در این گیرودار به مردم ستم 

نکرد. نه اختالسگر شد و نه سلطان این قلم وآن قلم ...

روزها وشب ها غصه می خوردم و هیچ دفاعی نمی توانستم 
بکنم . چرا که حرف حق جواب نداشت . 

بخش  نوید  تواند  می  گاهی  که  مجازی  فضای  درهمین  دیروز 
اجتماع باشد خبری آمده بود که ملکه ی اختالس هم به بازار 
آمده و خانم »م.ش .ا «با یک اختالس جانانه از ایران گریخت . 
البته اینکه از خبر اختالس و دزدی از بیت المال ناراحت نشدم 
برای این است که دیگر پوستمان کلفت شده و با این موضوع 
کنار آمده ایم اما حضور این ملکه در کنار سالطین اختالس و 
باز هم به  اینکه  اختالل دو منفعت بزرگ برای من داشت اول 
صّحت حرف پدرم یقین پیدا کردم و باورم شد که واقعا هیچگاه 
سلطان بدون ملکه نیست . ثانیا که در مطالبه حقوق  مردان و 
در خواست برابری حق زن و مرد در برابر ملکه خودم از این پس 
من هم حرفی برای گفتن دارم . درحقیقت این ملکه ی اختالس 
نانی به من قرض  اگر نان چندین میلیون نفررا برید در عوض 

داد .آنهم چه ناااااانی . 

دوست  را  درخت  اجتماعی  طبقه  هر  در  ها  انسان  همه 
آرزو می کنند در محله و شهر و کوچه و خانه  و  دارند 
شان درخت باشد. این عشق با انسان زاده شده است ولی 
از  قبل  ها سال  میلیون  رسد.  نمی  پایان  به  ها  انسان  با 
داشته  وجود  جنگل  و  درخت  هم  حیوان  حتی  و  انسان 
داده  پرورش  در سایه خود  را  ها  انسان  ها  و شاید سال 
با این همه عشق نامگذاری یک روز به نام روز  است اما 
درختکاری و تعریف و تمجید از درخت و نمایش هایی که 
به درخت آب  آبپاش  با  و دیگری  یکی درخت می کارد 
که  است  قدر  دشمنی  بی شک  برای چیست؟  دهد  می 
درخت را تهدید می کند و این همه هیاهو و نمایش برای 
بر  اما  نیست.  فرد  این دشمن  این دشمن است.  تضعیف 

شانه افرادی سوار است. در طول تاریخ کم کم رشد کرده 
این دشمن  است.  رسیده  غایت  این  به  که  امروز  و  است 
هرگز کینه ای شتری با درخت ندارد. منافعی دارد که اگر 
درخت در جهت منافع اش باشد پارک می سازد. خیابان 
ها را درختکاری می کند در میدان درخت می زند. نمایش 
روز درختکاری می دهد. اما هرگاه که تشخیص دهد که 
منافع اش در گوشه ای به خطر افتاده است و کسی هم او 
را زنجیر نکرده است راه خود را می یابد و برایش خاکستر 

کردن همه درختان و جنگل ها و نخل ها مهم نیست. یک 
شهر را بمباران می کند و در این بمباران همه درخت ها 
مبادا  که  زند  می  آتش  را  ها  جنگل  شوند  می  خاکستر 
تهدید  را  بگیرند و حاکمیت سرمایه  پناه  جوانانی در آن 
ویتنام  آمریکا سالها در  افکن های  بمب  کنند. کاری که 
کردند. اگر منافع او حکم کند هیروشیما و ناکازاکی هم 
را ویران می کند که قرن ها  نیستند. چنان آن ها  مهم 
هم یک درخت نمی تواند رشد کند. نوکران کوچک این 

خود  منافع  پی  در  شهرها  در  جهانی  سر  هفت  اژدهای 
را  خیابانی  درختان  کردن  جمع  رای  برای  یکی  هستند 
را  کار  همین  دیگری  و  سازد  می  بلوار  و  کند  می  قطع 
برای فروش باالی زمین های اطراف بلوار انجام می دهد. 
یکی برای تولید و فروش زغال به جان درختان کهن سال 
سرمایه  به  تبدیل  برای  را  ها  جنگل  دیگری  و  افتد  می 
نظام  که  جانور  این  کشد.  می  آتش  به  سازی  ساختمان 
برای  گیرد  می  قرار  تنگنا  در  جا  هر  است  داری  سرمایه 

نجات خود به انسان و حیوان و درخت و کودک و محیط 
زیست رحم نمی کند. هنوز هم نخل های سوخته و بی 
سر خوزستان جنایت یکی از نوکران سرمایه را به یاد دارد 
و از آن رنج می برد. تا روزی که این جانور کنترل نشود 
هر نوع نمایش روز درختکاری باز هم آرایش چهره زشت 

آن جانور است.
و جهان را بنگر 

جهان را 
در رخوت معصومانه ی خواب اش 

که از خویش چه بیگانه است 
ماه می گذرد 

در انتها، مدار سردش 
ما مانده ایم و 

روز 
نمی آید.

تحریم پای چشم شیما

ملکه 

ما مانده ایم و روز نمی آید!

روایت »کرمان امروز« از یک رخداد تاسف بار در کرمان و واکنش های گوناگون در حواشی آن:

طنزیانه !؟

یادداشت:  

به قلم 
محمد فتح نجات

به قلم مهدی ایرانمنش پو ر 
کرمانی

به قلم چماه کوهبنانی 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


