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ادامه از صفحهی  :3و به عنوان مجموعه همراه یها برای تنگ کردن عرصه
بر فسا ِد همراهان و تیمهای قد ِر فاسدان به حساب خواهد آمد یا نه؟یک) با
وجود مطرح شدن اسم قاضی منصوری در پروند اکبر طبری چرا ایشان به راحتی
از کشور خارج شدند؟
دوم) چرا ایشان بعد از آلمان از یک کشور اروپای شرقی (رومانی) سردرآوردند
که در میان کشورهای اروپایی از بابت دستگاه قضایی و پلیسی یک کشور فاسد
هست؟ (طبق نقل فعاالن حقوق بشری رشوه دادن و رشوه گرفتن دراین کشور
به راحتی انجام م یگیرد) سوم) چرا سفارت ایران در رومانی شفافسازی نم یکند؟
چهارم) چرا از محتوای فیلم دوربی نهای مدار بستهی هتل محل استق رار
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قاضی منصوری خبری تصویری بیرون نم یآید و یا قبل از آنکه تمامی حواشی
بررسی شود چرا سریع اغالم شد که متهم خودکشی کرده است؟
پنجم) چرا جسد قاضی منصوری نشان داده نم یشود؟ و چه شباهتی بین کاور
حامل جسد و عکسهای منتشر شدهی این قاضی وجود دارد انگار که یک بچه
کوچک را از محل خودکشی یا قتل انتقال م یدهند؟!
ششم) با وجود ادعای قاضی محترم پرونده اکبر طبیری مبنی بر« ....احراز
نشدن مرگ قاضی منصوری  »...آیا ما هم م یتوانیم این فرضیه را تکرار کنیم
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رییس شورای شهر خرمآباد در آیین کلنگزنی ساختمان شهرداری منطقهي  :۳

-

شناسنامه

منطقهی ممنوعه و ممنوع هی منطقه

که آیا واقع ًا قاضی منصوری زنده نیستند؟
هفتم) در خصوص دفاعی هی قاضی منصوری در دادگاه رومانی که دریافت
رشوه را انکار کرده و ادعا داشتهاند که دستور قاضی دیگر را اجرا م یکردهاست
قاضی دستور دهنده چه کسی م یباشد؟
سوال این هست که این
ِ
امید آنکه خرق عادتها ادامه پی دا کند و با مدیریت جدید امیددهنده در
دستگاه قضایی کشور هیچکسی ،هیچ صاحب منصبی ،هیچ فردی در هر
لباس و موقعیتی ،هیچ جریان سیاسی  -باندی و خویشاوندی در قدرت (امالک
نجومی و حقوق نجومی) حاشی هی امن برای تاراج بی تالمال نداشته باشند و بر
خالف رویهها شاهد باشیم که فساد بزرگان و مرگ فق را در جامعه پر صدا گردد!!

یاسر دلفان

رفع مشکالت منطق هی  3در اولویت شورا و شهرداریاست
اعضای شورای شهر نگاه صنفی و
منطقهای به شهر خر مآباد ندارد

عکس :رضا ترکمنشاهی
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گزنی
رییس شورای شهر خرمآباد در آیین کلن 
ساختمان شهرداری منطقهي  ۳در سخنانی گفت:
«اعضای شورای شهر نگاه صنفی و منطقهای به
شهر خرمآباد ندارد و در این دوره از شورا بهرغم تمام
مشکالت ،به دلیل توجه کمتری که در گذشته به
منطقهي جنوب شهر خرمآباد شده ،رفع مشکالت
این منطقه در اولویت شورا و شهرداری بودهاست».
علی ماکنعلی افزود «: :منطقهي  ۳از نظر وسعت
بزرگترین منطقهی شهر است ،متاسفانه از نظر
محرومیت هم محرومترین منطقهي جغ رافیایی
شهر خرمآباد م یباشد».
وی گفت «:در شأن دستگاهی مثل شهرداری ،که
خودش متولی ساختوساز بر اساس نظام مهندسی
است ،نیست مستاجر باشد! مستاجر بودن عواقب
خیلی زیادی دارد ،یکی از عواقب آن واحد بایگانی
درست است که نم یتوانند داشته باشند چون اگر
بخواهند یک سیستم مکانیزه را در آن ساختمان
ط راحی کنند چون مستاجر هستند و مدت کوتاهی
حضور دارند ،نم یتوانند سرمایهگذاری کنند و قانون
هم به مدیری که در ساختمان استیجاری است
اجازهیسرمایهگذاری را نم یدهد».
ماکنعلی با یسان اینکه ساختمان و محوطهی
شهرداری منطقه سه در شان شهروندان منطقهی
جنوب شهر نیست اظهار امیدواری کرد که این
پروژه به زودی آماده و به بهرهبرداری برسد.
وی افزود« :در این دوره از شورا و مدیریت شهری
توجه ویژهای به کارهای عمرانی و توسع هی
زیرساختهای الزم برای منطقهی جنوب شهر شده
است که با احداث این دو پروژه شهری بتوانیم
خدمتی به شهروندان این منطقه از شهر داشته
باشیم».
رییس شورای شهر خرمآباد تاکید کرد «:از شهردار
منطقهی  ۳انتظار داریم تکمیل پیست دوچرخه
سواری چهار باغ را تسریع نمایند تا به زودی شاهد
بهرهبرداری از این پروژه هم باشیم».

است .این در حالی است که متاسفانه از محرومیت
رنج م یبرد.
گستردگی این منطقه آن قدر زیاد است که چند بار
خبر تقسیم شهرداری منطقه  ۳به دومنطقه  ۳و ۴
مطرح شده است.
با انتصاب سعید فتوحی به مدیریت شهرداری
منطقه ۳روند اجرایی طرحها و پروژههای عمرانی
این منطقه سرعت بی شتری گرفته و بهرغم همه
کاست یها خوشبختانه منطقه  ۳شهرداری به
کارگاه پروژههای فعال تبدیل شده است.
در ادامه فعالی تهای عمرانی و خدماتی ،روز شنبه
هفتم تیرماه با حضور شهردار مرکزی خرمآباد،

رییس و اعضای شورای شهر ،مدیرکل اموربانوان و
خانواده استانداری لرستان ،مدیران مناطق شهرداری
و اصحاب رسانه کلنگ ساخت ساختمان شهرداری
و پارک بانوان بر زمین زده شد.
مدیر شهرداری منطقه  ۳خرمآباد درگفتوگو با
خب رنگار ما اظهار داشت «:شهرداری منطقه  ۳بیش
از ۴۰درصد وسعت شهر را به خود اختصاص داده اما
به لحاظ عمرانی عقبتر و محرومتر از سایر مناطق
شهر م یباشد».
سعید فتوحی افزود «:پس از قبول مسئولیت با
حمایت شهردار شریف یمقدم و شورای شهر چند
پروژه بهخصوص در حوزهي فضای سبز را که از
سرانه کمتری برخوردار است ،آغاز کردهایم».

شهرداری منطقهی3
کارگاه پروژههای فعال

شهرداری منطقهی  ۳خرمآباد در بین شهرداریهای
مناطق از وسعت و جمعیت بی شتری برخوردار

سیاستگذاری فرهنگ شهری
ادامه از صفحهی اول :راه حل را باید در
بستر فرهنگ و شیوه زندگی انسانها جست.
فرهنگ دائم ًا در حال تغییر و تبدل است .این
تغییر و تبدل دائمی اقتضا م یکند که فرهنگ
«مجموعه ارزشها و هنجارهایی که مسئول
راهنمایی عملی انسانها در زندگی هستند»
دائم ًا مورد بازنگری و بازتفسیر قرار بگیرد .بایستی
سراغ نهادهای تصمیمگیر و سیاستگذار بخش
فرهنگ ،تربیت بدنی و گردشگری رفت.
در کشور ما بخشهای مختلف سیاستگذاری
فرهنگی ،مثل مسئلهیابی فرهنگی ،انتخاب
سیاست فرهنگی ،اجرای سیاستهای فرهنگی،
تغییر و تبدل و ارزیابی این سیاستها هر کدام
بر عهده یکی از بخشهای سیستم است،
اما عمدهی فرآیند سیاستگذاری فرهنگ ،بر
عهدهی دستگاهها و نهادهای فرهنگی است
که بودجهی دولتی دریافت کرده و متولی و
دستاندرکار مباحث فرهنگی هستند ،یعنی
بخش خصوصی فرهنگ عم ً
ال نقش بسیار
ک مرنگی دارد .در حوزهی فرهنگ دستگاهها و
نهادهای دولتی متعددی نقش محوری در تدوین
برنامهها و سیاستهای کالن فرهنگی برعهده
دارند.
️دستگاههای سازمان صداو سیما ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت ورزش و
جوانان ،وزارت می راث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری و مرکز خدمات حوزههای علمیه ۸۳
درصد از اعتبارات فرهنگی بودجه کشور را به
خود اختصاص م یدهند.
️اگر م یخواهیم ه راس از خیابان و پناه بردن به
خانه فراگیر نشود ،بایستی:
با رفع خالها و کاست یها ،نقاط قوت فرهنگی
در سبک زندگی تقویت شده و اوقات فراغت با

اضافه نمودن برنامههای گروهی مثل توسع هی
ورزش همگانی ،توسع هی زیرساختها و تسهیل
دسترسی مردم به امکانات ورزشی و تفریحی،
ساخت سالنهای ویژه بانوان و خانواده ،احیای
ورزشهای بومی و محلی و ...به جنگ
مشکالت فرهنگی برویم.
️بایستی با کمک شهرداریها استفاده از
دوچرخه ،حمل و نقل عمومی و پیاده روی در بین
مردم نهادینه شود تا هدف غایی سیاستگذاران
فرهنگ شهری یعنی شهر دوستدار سالمت و
محیط زیست متجلی شود.
حمایت از پویشهای مردمی ،سمنهای
اجتماعی و تقویت حضور داوطلبانه شهروندان
کارها را تسهیل خواهد نمود.
شهرداریها بایستی در ارتباط با دستگاههای
دینی و تبلیغی در اجرای فعالی تهای مذهبی و
تبلیغی در بین مردم عمل نماید.
️ابتدا بام و هدف در حوزهي فرهنگ شهری
و سبک زندگی تعریف شده ،سپس قرارگاه
فرهنگی جهت تصمیمگیری مشترک و ارزیابی
اجرای تصمیمها در هر شهرداری با حضور
دستگاههای مسئول حوزهی فرهنگ تشکیل
گردد .تشکیل این ستاد از موازیکاری ،تداخل
وظایف و همپوشانی بخش فرهنگ جلوگیری
م یکند.
سالنهای کتابخانههای عمومی ،سینماها،
تئاتر ،موسیقی و موزههای محلی در راستای
شناسایی و تعمیق فرهنگی تقویت شوند.
در پایان الزم است که همهي دستگاههای
فرهنگی اطالعات عملکردی و مالی خود را
جهت شفافسازی و جلوگیری از رانتخواری
بهطور مستمر اعالم کنند و در دسترس همگان
قرار دهند.

وی افزود« :احداث پارک بهار به وسعت ۲هکتار حد
فاصل قاضی آباد و طیب (پشته حسی نآباد) که در
حال حاضر از پیشرفت ۴۰درصدی برخوردار است».
شهردار منطقه  ۳با اشاره به تکمیل پارک انتهای
پشته حسی نآباد به وسعت چهار هکتار اظهار کرد«:
پارک بانوان در گلدشت شرقی به مساحت  ۶هزار
مترمربع و با برآورد تقریبی  ۸۰۰میلیون تومان
کلنگ احداث آن توسط خانم نظری عضوشورای
شهر و خانم پرویزپور مدیرکل امور بانوان استانداری
و با حضور شهردار و اعضای شورای شهر بر زمین
زده شد».
فتوحی پارک اسبستان را با وسعت  ۵/۱هکتار و به
صورت امانی که بهزودی اجرایی م یشود ،یکی
دیگر از پروژههای این مدیریت برشمرد و یادآورشد«:
پارک تپه چغاخندق یکی دیگر از این پروژه هاست
که با می راث فرهنگی در حال مذاکره هستیم و
مشاور در حال ط راحی است تا بتوانیم یک طرح
خوب در این منطقه اجرا کنیم».
وی از برگزاری مناقصه پارک یاس در کوره آجرپزی
دباغ با یک هکتار وسعت و عملیات راه شکافی
تپه پاگرد که قرار است به یک پارک در خور شان و
منزلت مردم تبدیل شود ،خبر داد.
شهردار منطقه۳خرمآباد از اصالح هندسی می دان
فردوسی و می دان آرش خبرداد و گفت «:پیست
دوچرخه سواری چهارباغ با ۹۰درصد پیشرفت
فیزیکی مراحل پایانی احداث را طی م یکند».
توگو به نصب المان
فتوحی در ادامهی این گف 
شهدای ارتش در دوربرگردان حد فاصل زیرگذر
شهید مرادی و ماسور اشاره کرد و اظهارکرد«:
جدولگذاری ،سنگ فرش و فضای سبز پارک
ساحلی علوی با ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی  ،دفع
آبهای سطحی روستای ده محسن و جزایری که
به معضلی برای منطقه ۳تبدیل شده بود ،تکمیل
سرویس بهداشتی پارک شریعتی ،سنگ فرش
مقابل مسجدالنبی و برطرف کردن روشنایی و
راهاندازی آبشار پارک را ازدیگر اقدامت این مدیریت
برشمرد».
وی گفت «:شهرداری منطقه ۳تنها شهرداری در
بین مناطق است که ساختمان ملکی از خود ندارد
لذا با حمایت شهردار و شورا کلنگ آن درزمینی به
مساحت۳۲۰۰مترمربع و در چهارطبقه با اسکلت
بتنی و سطح اشعال ۵۵درصد و با برآورد
اولیه۱۹میلیاردتومان کلنگ آن توسط رییس و
چندتن از اعضای شورای شهر به زمین زده شد».

سالم بر فراکسیون سیر و عدس
«ما فراکسیون سیر و عدس تشکیل م یدهیم تا
مشکالت این دو قشر عزیز مملکت را حل کنیم و
زمینهی رشد و بالندگی هرچه بیش تر آن دو جناب
معظم را فراهم نماییم».
احتما ًال آقایان پیشنهاد دهنده ،در فرمی که برای
پیشنهاد خالقانهشان پر کردهاند دلیل کار را باید همین
ذکر کرده باشند .نخندید .باور کنید کلی انرژی و رایزنی
پشت همین نظر نهفته است .بگذریم از هزینهی هر
دقیق ه وقت مجلس که برای جلسات بحث و نهایت ًا
وصول این شاهکارها از پول بی تالمال برباد م یرود.
با ارائهی نظ راتی مثل این در شروع کار مجلس
انقالبی ،ذکر چند نکتهی مهم ،خالی از لطف نیست
که برای جلب توجه نمایندگان عزیز ،عرض م یکنم تا
طرحها از این به بعد ،این ایرادهای کوچک را هم نداشته
باشد و شستهرفته تقدیم مجلس و مردم بشود:
اول تبعیض! طبق اطالعات واصله ،بقی هی حبوبات
و بعضی از صیف یجات به این طرح معترضند و قرار
است اعتراض خودشان را در قالب تجمعی خودجوش در
مقابل مجلس ،اعالم عمومی کنند .شنیدهها حاک یست
لوبیا و نخود به شدت عصبانی هستد و دلیل تبعیضی
که نسبت به عدس بر آنها رفته است را در شدت و
ضعف "بادسازی" م یدانند .آنها گفتهاند «:ما که خیلی
بهتر از عدس ،م یتوانیم به بعضی از عزیزان حزب باد
حاضر در مجلس ،خدمت کنیم چرا باید فراکسیون به
نام ما نباشد و دلیل اینهم ه تقاوت چیست؟»
گفتن یست پیازهای دزفول و جیرفت و قهدریجان به
نمایندگی از بقی هی سبزی و صیف یها به حضور بویناک
و مشکوک سیر به تنهایی در فراکسیون مورد مناقشه
واکنش نشان دادهاند .شعار آنها "یا همه یا هیچ"
عنوان شده است.
مورد دوم به بهت و شگفتی مردم مربوط م یشود.
فرد مطلعی م یگفت« :شوکهشدههای پیشنهادهای
اینمدلی ،فقط اون  ۸۰درصدی که به این مجلس

رای ندادن نیستن .گویا مدرس و مصدق بزرگ هم از
کانال مرحوم مرتضی پاشایی که هنوز از اون دنیا آهنگ
م یفرسته ،پیام دادن و گفتن«:اون صندلیای ناحق
و پولی که ازش درمیارید از گوشت سگ چینی هم
حرومتره» و به این ترتیب به صف معترضان پیوستهاند.
نکتهی سوم هم حکایت یست مشهور است که
م یگوید :شخص گمنامی برای به شهرت رسیدن،
تصمیم گرفت یک حالی به تنها چاه آبادی بدهد و
خودش را ماندگار کند .نم یدانم چرا با شنیدن خبرهایی
مثل اعالم وصول طرح فراکسیون سیر و عدس ،ختم
قرآن در مجلس به هزینهی ملت ،شنود نمایندگان،
نامگذاری خیابانی به اسم جورج فلوید معلومالسابقه،
آرزوی تداوم تحریمها و ...آنهم در وانفسای دالر ۲۱
هزار تومنی و سکه نه میلیونی و کرونای قاتل لعنتی،
یاد آن شخص چاهآبادکن! افتادم .نمایندگان جدید عزیز!
همین پروسهی حضور شماها در مجلس و در جایگاه
مصدق و مدرس و ملکالشع رای بهار به اندازهی کافی
مشهورتان کرده لطف ًا دست از سر چاه آبادی بردارید!
در نهایت ،بنده ضمن ابراز همدردی عمیق با همهی
سبزی و صیف یهایی که بالقوه لیاقت یدککشیدن نام
فراکسیونی را دارند اما مورد کمتوجهی واقع شدهاند؛
در تذکری دوستانه به تازهنمایندهها عرض م یکنم که
حتم ًا الزم نیست شما رییس فراکسیونی باشید تا به
مشهوریت و حتا محبوبیت برسید .شما جاودانه در قلب
آن بیست درصدی که انتخابتان کردند خواهید ماند و به
همهی عزیزان طنزنویس که بعد از افول ریی سجمهور
سابق ،دپرس شده بودند و نم یدانستند با مصیب تهای
ریی سجمهور حاضر ،چطور جوک بسازند و روح ناشاد
ملت را شاد کنند ،نوید م یدهم که با وجود این مجلس
نوظهور و خاص ،از این به بعد کیس هی سوژهتان
حسابی پر است .کاف یست چشمبسته دست داخلش
بچرخانید و موضوعات ناب دربیاورید.
«خرمگس»
خدا روزیرسان است.

طنز

پادشاه شنقیط و رویای کاخافسانهای!
ادامه از صفح هی:3
اوستا یحیی هم با شور و اشتیاق فراوان تاالرها،
سرسراها ،اتاقها ،راهروها ،طبقات ،پلکانها ،ایوانها
و چشماندازهای زیبا و اسرارآمیز قصر را به پادشاه و
هیات همراه نشان م یداد .دست آخر اوستا یحیی
پادشاه را به یک اتاق کوچک مخفی برد و رازی را با
پادشاه در میان گذاشت .او به ستون کوچکی اشاره
کرد و گفت« :اعلی حضرتا ...کل بنای این قصر به
این یک ستون متکی است .من برای ساخت این
ستون از میلگردهای چینی ب یکیفیت گرید MPa
 335استفاده کردم که این میلگردها فاقد استحکام،
داکیلیته( شکلپذیری) هستند و توانایی مقاومت در
مقابل سیکلهای تغییر فرم را ندارند و با یک ضربه
مثل چوب خشک م یشکنند! بنابراین این ستون
استحکام ندارد و با یک لگد تخریب م یشود .پس از
آن هم کل بنای قصر به تدریج و ظرف مدت چند
ساعت فرو م یریزد!» پادشاه عصبانی شد« :مردک...
من که بودجه کافی در اختیارت گذاشته بودم .چرا
از میلگردهای دارای روکش اپوکسی فوالد مبارکه
اصفهان استفاده نکردی؟!» اوستا یحیی گفت:
«من به این دلیل از میلگرد چینی در این بخش
از ساختمان استفاده کردم که اگر یک روز کشور به
دست بیگانگان افتاد ،شما بتوانید این ستون را به
سرعت و به راحتی تخریب کنید تا دشمنان نتوانند
قصر افسانهای شما را تملک کنند!» شاه یک بار
دیگر از هوش و ذکاوت اوستا یحیی به وجد آمد و
از سر شگفتی اوستا یحیی را به خاطر هنر ،هوش
و درایتش تحسین کرد و به او وعده پاداشی بزرگ
تر داد .بعد هم از او خواست این راز را با کسی در
میان نگذارد!
چند روزی گذشت و موعد دریافت پاداش اوستا
یحیی معمار فرا رسید .اوستا یحیی را که ردای

مارکدار پوشیده بود ،با تشریفات تمام به باالترین
ایوان قصر بردند و پادشاه در برابر چشم تماشاگران
دستور داد او را در گونی کنفی بگذارند و به پایین
پرتابش کنند تا بمیرد!
اوستا یحیی در آخرین لحظات حیات خود قبل
از اینکه او را در گونی بچپانند به چشمان پادشاه
نگاه کرد و در حالی زبانش بند آمده بود و در دلش
به پادشاه فحشهای  +18م یداد با زبان بی زبانی
پرسید« :آخر چرا!؟»
پادشاه نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداخت و
گفت« :مرد حسابی این دیگر سوال ندارد .برای
اینکه جز من کسی راز جاودانگی و فنای قصر را
نداند!» سپس با اشاره پادشاه ،مالزمان او را پایین
پرتاب کرده و اوستا یحیی مثل خیار ترکمن صحرا
ترکید و به چند قسمت نامساوی تبدیل شد!
هنوز پادشاه از پلههای قصر پایین نیامده بود که
ماموران اجرای احکام تصرفات عدوانی وارد محوطه
قصر شدند و قبل از اینکه پادشاه بتواند البی کند و
موضوع زمی نخواری و تغییر کاربری را ماست مالی
کند ،تخریب قصر را آغاز کردند و رویای جاودانگی
قصر پادشاه را مثل چای نپتون داخل مازوت لیتری
 4دینار فرو کردند و در آوردند!
بعد از این ماجرا پادشاه دچار reactive
 depressionیا همان «افسردگی واکنشی
شدید» شد و درمانهای بالینی ،انجام مشاوره،
حمایت روانی خانواده و بچههای حرمس را ،مصرف
گیاه شاهدانه و سیلوسایبین ،طب سوزنی ،انجام امور
داوطلبانه و  ...هم افاقه نکرد و پادشاه تصمیم گرفت
تاج و تخت را رها کند و به یکی از واحدهای مسکن
مهر که قب ً
ال پی شخرید کرده بود نقل مکان کند.
این تصمیم پادشاه بهترین تصمیم عمرش بود و
پادشاه با ملکه سالهای سال در مسکن مهر به
خوبی و خوشی زندگی کردند.

بیرانوند به دستور م ربی آنتورپ ،انفرادی تمرین م یکند
دروازبان ایرانی باشگاه آنتورپ ،تمرینات
خود را انفرادی پیگیری م یکند.
به گزارش ایسنا ،علیرضا بی رانوند که از امروز
(چهارشنبه) رسما بازیکن باشگاه آنتورپ بلژیک
محسوب م یشود دیگر اجازه ندارد در تمرینات
گروهی پرسپولیس شرکت کند و از این رو قرار
است تمرینات خود را به صورت انف رادی در یکی
از ورزشگاههای ته ران انجام دهد.
دیشب مربیان باشگاه آنتورپ برنامه تمرینی
خاصی را برای بی رانوند ارسال کردند تا پیش از
سفر به بلژیک از نظر بدنی آمادگ یاش را حفظ
کند.
البته در این خصوص مسئوالن پرسپولیس
درصدد هستند که با نامه نگاری با فیفا و باشگاه
آنتورپ مجوزهای الزم برای ادامه حضور بی رانوند
در پرسپولیس را اخذ کنند.

استاندار لرستان مطرح کرد:

رییس شورای شهر خرمآباد  :
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لرستان در شیب
باالی ابتال به کرونا

اعضای شورای شهر نگاه صنفی و
منطقهای به شهر خر مآباد ندارد
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هفتهی آینده
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تیترها
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اصولگ رایان
علی صارمیان
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فرصتطلب مردهخور!

گسترهي توزيع :منطقهای(غرب کشور)

سال هفدهم

این کویر پر آب
اینجا چه م یکند
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صفحهی 2

صفحهی آخر

️فرهنگ از جمله مقوالتی است که دارای نقشها و
کارویژههای مختص به خود است که بهطور طبیعی م یتواند نقش
حائز اهمیتی در رشد و اعتالی جامع هی انسانی برعهده داشته باشد.
فرهنگ از خوانشها و تعابیر مختلفی برخوردار است ولی آنچه
که م یتوان در معنا و مفهوم آن استنباط کرد و نوعی اجماع در
تعریف آن وجود دارد باورها و نگرشها و اخالقیات هر فرد و اجتماع
انسانی به موضوعات گوناگون و نقشی را که این مفاهیم در زندگی
فردی و اجتماعی هرشخص م یتوانند داشته باشند ،م یتوان ذیل
فرهنگ دانست.
️گسترش توامان سختافزاری و نرمافزاری شهر ،بهرغم مزیتهای
ب یشمار آن ،گاهی انسان شه رنشین را دچار از خود بیگانگی ،انزوا،
پرخاشگری و افسردگی م ینماید .عوارض منفی گسترش فیزیکی
شهر و به تبع آن پیچیدهشدن روابط انسانی تنها به شهروند ختم
نم یشود و در ادامه باعث از همگسیختگی رابط ه گروههای مختلف
جامعه م یگردد به گونهای که بسیاری از افراد خانواده ،همتیمی و
همکالس ارتباطشان قطع شده و هرکدام در تنهایی و انزوا به سر
م یبرند️.حال باید از خود بپرسیم ،با ادامهی انبساط شهر ،آیندهی
فرهنگ انسانی و شه رنشینی چگونه خواهد بود؟
ن و روالهای عادی زندگی روزمره،
این آشنای یزدایی از زیست انسا 
انسان تنها را به چه سمت و سویی خواهد برد؟
ِ
️تمام شواهد و مدارک و پی شبین یها گویای این است ،فرهنگ
مراودات و تعامالت اجتماعى به سرعت تغيير کرده و گروههای
دوستانه كوچكتر م يشوند .در حال یکه حضور و فيزيك افراد جاى
خود را به تصاوير ديجيتال و مجازى خواهد داد ،دلتنگىها بي شتر
م یشود و آهسته آهسته سيطره دنیای دیجیتال و انبساط ب یقاعده
شهر باعث مشکالت روزافزون انسان مدرن خواهد شد.تازه عواملی
مثل گسترش منطق خشک محاسب هگری ،ضعف نهادها و نبود کار
گروهی و از بین رفتن هویتهای گروهی و محلی باعث تشدید این
بی اعتنایی و بی عالقگی انسانها نسبت به هم م یشود.
ادامه در صفح هی آخر

چنانچه برای مدت طوالنی قصد استفاده
از وسیلهی گازسوز را ندارید (به عنوان مثال
تابستانها) حتم ًا شیر مصرف بهطور
ناخواستهآن را بسته نگهدارید و درپوش
را همراه با نوار تفلون بر روی آن نصب
نمایید.
روابط عمومی شرکت گاز لرستان
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یادداشت

قاضی منصوری مرحوم

آبي قرمز
زرد مشكي

فکر م یکنید خیلی خندهدار است؟ خیر جانم ،خی ر!
اینکه در فاصلهی چند روز از ارسال یک فیلم
ویدیویی تا لحظه سقوط ،از یک مرد صد و پنجاه
استخوان بدون گوشت و پوست و
کیلویی ،مشتی
ِ
خون بماند به شکلی که دو نفر با سرانگشت ،کاور
جسدش را حمل کنند؛ شگفتی همراه با مزهپرانی دارد؟
چرا توجه نم یکنید که با وجود آن همه پول که در
دستههای صد هزار یورویی با خودش برای کیف و
حال برده بود اما ،عذاب وجدان و غم فراق از خاک
پاک وطن ،آنچنان درهم کوبیدهاش که از آن هیکل
آرنولدی ،شاید یک ششم هم باقی نمانده؟!
حاال شما هی باور نکن و پیش خودت و بقیه بگو:
«آقا! مرگ چی ،کشک چی ،پشم چی؟!» و هی
از جزایر قناری و آفتابگیری قریبالوقوع مرحوم،
خبرهای ب یمنبع بپ راکن.
اص ً
ال شما عادت دارید همه چیز را به مسخره بگیرید.
بله! درست مثل همین امروز که دالر از  ۲۰هزار تومان
گذشت و مردم هر کشور دیگری که بودند ،در غم
پِهنشدن پول ملی ،خاک کویر لوت را به کمک هم،
تبدیل به گِل نرمی کرده بر سر و صورت خودشان
م یمالیدند؛ اما از شما مردم طناز ب یخیال تا دلت
بخواهد جکهای ملیح با طعم توتفرنگی در سایت
و کانالهای ضاله منتشر شد و دریغ از حتا اشارهای
به بدبخت یهای پیامد دالر  ۲۰هزار تومنی! حاال
چه توقعی است که دست از سر این نصف نصف
جنازهی قاضی منصوری بردارید؟ شک ندارم شماها تا
فیهاخالدون ماجرا را با مسخرهگی و جکبازی به گند
نکشید ،ول کن معامله نم یشوید.
خیل یهایتان پا را از این هم فراتر گذاشتید و زیر بار
«خودکش یکردن» مرحوم نم یروید و با کمال وقاحت
از «خودکش یشدن» او داد سخن م یدهید! آخر نه
که هنوز عرق شرم محاکمه به خاطر دزدی و رشوه
و اختالس و کارچاقکنی بر پیشانی ریاکار خودتان
ننشسته؛ درک نم یکنید که قاض یایی که زمانی
حکمهایی م یداده که همه روزنامهنگارها و فعاالن
اجتماعی مورد حکم ،هنوز که هنوز است اقص ینقاط
وجودشان از داغی صالبت آن احکام ،درد م یکند؛
خودش را در مقام متهم ببیند چقدر سخت است؟
اینکه یاران قدرقدرتت ،که حاال خودشان در کوزه
افتادهاند و نیازمند یاری سبز هستند و کاری ازشان
برایت برنم یآید ،یا کارهای الغری که روزگاری
نهچندان دور به ید توانایت حسابی چاق م یشدند و
آن بستههای لعنتی صد هزار یورویی  -آه از آنها که
دیگر نم یرسند -همه به گذشته پیوستهاند و تو اکنون
آوارهی غ ربت شده باشی ب یقرب و ب یعزت؛ نم یدانی
چقدر سخت است و وحشتآور؟
با این همه اندوه ،تو باشی چکار م یکنی؟ آیا منتظر
م یمانی تا یک برادر دلسوز بیاید و تو را از نم یدانیم
پنجره ،بالکن ،پاگرد پله خالصه از جایی پرت کند
و تمام؟! یا از همان آپشن «دستهای قدرتمند»
خودت استفاده م یکنی و خود را خالص م یکنی؟
و یا با برادرهای رومانیایی هماهنگ م یکنی -البته
به حکم همان یوروهای سرخ که سوغات برده بودی
تا یک کاور پر از خاک گلدان را به آمبوالنسی کهاجیر کردهای منتقل کنند و بعدش تو و عشق و حال
و بهشت السوگاس و ...البته راه اول و سوم را دلم
نم یپذیرد ولی عقلم...
لعنت بر شیطان! نم یخواهم همراه شما گناه مرده
را بشورم اما چرا این روزها هرچه بی شتر ماجرا
را وام یکاوم ،بی شتر به یاد فیلم «آدمبرفی» و
شامورت یبازی «اسی» و «جواد» و «عباس» م یافتم
که چطور ماجرای مرگ «درنا» را واقعی نشان دادند
و بعدش هرکس رفت پی زندگی خودش! آخر چرا؟!
با همهی اینها از من به شما نصیحت ،شما هم
اینقدر توهمات خودتان را تکرار نکنید که «:اگر
مرده ،کشته شده و اگر هم کشته نشده ،حتم ًا در زیر
نخلی با لیوانی پر از نم یدانم چه ،دراز کشیده و از
آفتاب ،ویتامی ندی م یگیرد و خیلی ریز به ریش همه
م یخندد!» در ذهن خودتان و بقیه ملکه م یشوند.
حاال درست است که این قاضی تنومند درشتهیکل
سابق و جنازهی رژیمگرفتهی در کاور ،دچار خطای
محاسباتی شد و به رومانی پناه برد و م یگویند جان
به در نبرد ،ولی یادتان نرود که اگر به کانادا م یرفت،
خودش را نجات م یداد ولی پول بی تالمال و مردم را
م یباخت اما اینبار نه در تبانی با «اسی» و «جواد» و
آمبوالنس ،که؛ در میز قمار و کف حوریان! این پولها
که دیگر برنم یگردند ،القل خودش هم ازشان فیضی
نبرد تا دل ما خنک شود!
خیلی هم به حجم بستهی جنازهاش زوم نکنید .مهم
کیفیت است نه کمیت! حاال اگر او خواسته خودش را
و شهادت نجاتدهندهاش را از طبری و دوستان بگیرد،
بگذارید بگیرد .یا اگر یاران سابق ،پروندهی عریض و
طویل طبری را از گنجینهی اسرار محروم کردند ،زیاد
سخت نگیرید .شماها خیلی پیگیرید ،بروید قسط
وامها و اجارهخانهی وحشتناک و سفرههای خالی
خودتان را راست و ریس کنید.
در آخر توصیه م یکنم ماجرا را زیاد کش ندهید و
اگر خدای نخواسته مدتی بعد عکس مردی با
ریش چندتیغه و کراوات ،بغل به بغل بانوان بور ،در
شبکههای منحط مجازی دست به دست شد؛ از
همین االن بدانید و آگاه باشید که او قاضی منصوری
مرحوم نیست!

این کویر پر آب
اینجا چه م یکند

کوهدشت و رومشکان در جریان سیل گذشته
اظهار داشتهاند :اگر سد معشوره احداث م یشد،
یک میلیارد و دویست متر مکعب آب جمعآوری
م یشد و بخش شاهیوند آنقدر صدمه نم یدید.
همچنین میرزایی مدیرعامل پیشین آب منطقهای
لرستان م یگوید :اگر سی البی با دورهی بازگشت
 200ساله در خرمآباد رخ دهد تلفات جانی و مالی
زیادی به بار م یآورد .به نظر وی ،احداث سدهای
مخزنی و تاخیری مخملکوه و تنگهی شبیخون
در باالدست که مطالع هی آنها نیز انجام شده
از راهکارهای حل مشکل سیالب در خرمآباد
است(همشهری 12 -اسفند )97
از سویی ،محمد هنربخش مجری طرح سد
بختیاری م یگوید :این سد م یتواند 60درصد
روانآبها و 50درصد رسوب منتهی به سد دز را
مهار کند ( .اطالعات 25 -فروردین )98
اینک باید پرسید با این همه حرف و حدیث،
سدهای یاد شده در کدام مرحلهی اجرایی هستند،
قرار است توسع هی بخش آب در استان بر کدام
مدار بچرخد همچنین توسع هی دیگر بخشها
تابع کدام مکانیزم برنامهریزی ،بودجهریزی و
اجراست و برای استان در تقسیم کار ملی چه
نقشی پی شبینی شدهاست!؟ و این همه در حالی
است که ب یتوجهی به این منطقه ،مختص به
بخش آب نیست و سایر بخشها نیز درگیر چنین
مصیبتی هستند که نمونههای زیر از بسیار ،اندکی
است:
رییس پیشین سازمان برنام ه و بودجه در مراسمتودیع خود م یگوید :در حالی که ساالنه متوسط

از ب ههم رسانی بح رانها تا ریسک نُکول اصولگ رایان
*علی صارمیان

️*دو توضیح در بارهي مطالب اخیر که به اشاره و
طنز ارایه کردم الزم دیدم:
اول :ب ههم رسانی بحران چیست؟
بحران به زبان ساده یعنی وضعیت منفی
غیرعادی بهطوریکه امور جاری را مختل کند.
بحران دو نوع است .بحران مزمن و ساکت مثل
تحریمها؛ خشکسالی و ...که طبیعت منشا آن
است یا بشر ساخته است.
بحران نوع دوم :بحران ملتهب است.
در بحران ملتهب وضعیت در مدت کوتاهی
فوقالعاده و غیرعادی م یشود .مثل سیل و زلزله
که ساخته طبیعتاند یا بحران ساخته بشر که
التهاب پرقدرتی در مدت کم بروز م یکند .مانند
جنگداخلی و خارجی یا شورشهای گسترده .
بههمرسانی بحرانها معموال اینگونه است که
چند بحران مزمن و یک یا دو بحران ملتهب در
زمانی بههم م یرسند .کار مدیر بحران یا آینده
پژوه درواقع پی شبین یپذیری کردن بحران است.
در بههم رسانی بحران ،بحران ملتهب باعث فعال
شدن بحرانهای مزمن م یگردد .مثال شورش +
تحریم  +سقوط ارزش پولی  +بیکاری  +تورم
امکان بههم رسانی دارد.

*---صادق سیفیسیستم تصویه و آبرسانی شهر بروجرد با تنبوشههای سفالی ،دورهساسانی /عکس:دکترح سپور

الهام
خوشناموند

هرچند به قولی «ننوشتن عذابی دارد خیلی
بی شتر از ناتوانی در نوشتن» اما در ماههای اخیر
فرصتی دست داد برای رویآوری به خواندن ،بیش
از نوشتن؛ با اولویت تولیدهای فکری مرتبط با
استان لرستان و در همین مسیر امکانی فراهم
آمد برای مرور دوبارهی کتاب پربار «گنجینهی
آب لرستان» که گنجینهای است رنگین کمانی
از وجههای مختلف.
کتاب سراسر غرق در آب است و آب و آب؛ در
سرزمینی که حیطه حیطهی آن از تشنگی لهله
یزند در کنار آشوبهای از سیالبهای ویرانگر!
م
و بوی این سوختن در آب همهجا پیچیده است؛
از نرخهای باالی بیکاری ،مهاجرتهای ناگزیر
سرمایههای انسانی و مالی ،تعطیلی واحدهای
بزرگ ،پروژههای ناتمام و ...اخی را هم باالترین
شاخص فالکت در بین استانهای کشور !
«گنجینهی آب لرستان» به شایستگی ،همهی
عاملهای طبیعی ،مصنوعی و انسانی مرتبط با
آب را در برهههای مختلف زمانی و در مکانهای
مختلف منطق ه به تصویر م یکشد و از تالشها
و خالقی تهای مردمانی سخن م یگوید که برای
بهرهبرداری بهینه از آب و افزایش کارایی محیط،
به نمایشهای حیرتآور دست زدهاند هرچند به
قول «مور» :نه به قصد چیرگی بر طبیعت بلکه
به کمک محاسبات و فنآوریهای روز خود ،برای
بخشیدن حیاتی دیگر به طبیعت و غن یتر کردن
آن!
کتاب تو را به منشوری از اندیشگی فرام یخواند با
رنگها و سویههای گوناگون:
نخست توانایی عالمانهی پدیدآورندگان آن ،در
آنچه خلق کردهاند به گونهای که در پس واژهواژه،
سطر سطر و برگ برگ این گنجینه ،نه تنها
عرق ریزان جسم بلکه به تعبیر « ویلیام فالگنر»:
عرقریزان روح آنها نیز به روشنی نمود دارد.
نگاه غالب کتاب ،بر نمودن توانای یهای مردمی
است که در گذر زمان ،برای بهرهگیری از طبیعت
به عنوان بهرهبردارانی هم سو و دوست ،بر بستر
آن زیستهاند و  ...حال ،این پرسش که آنها با
آب ،یعنی کلیدواژه زیست خود چه کردهبودند و
امروز ما و مسئوالنمان با این زر ناب و در فضایی
فراختر ،با دیگر منب عهای گاه کممانندمان نیز چه
م یکنیم!؟ با خاک ،جنگل و مرتع ،توپوگرافی ،هوا،
با مردم این دیار ،با می راث فرهنگی و گردشگری ،با
موقعیت ممتاز جغ رافیای یمان در سرزمین ملی ...
ما و دستگاههای مسئول چه برخوردی داشتهایم!؟
در همین حیطهی آب ،گرهگشایی از کار
فروبستهی سدهای معشوره ،رودبار ،بختیاری و
مخملکوه و ...به دستان گرهگشای کدام نهاد و
سازمان سپرده شدهاست!؟ چرا از  9میلیارد متر
مکعب آب استان و  4میلیارد مکعب آب ورودی به
آن ،فقط اجازهی برداشت نیممیلیارد مترمکعب به
لرستان داده شدهاست! همسو با بحث ،نمایندهی
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️در مورد مطلب دوم ریسک نکول اصولگرایان
باید عرض کنم که نکول در اصطالح به معنای
«خودداری کردن از پرداخت وجه حواله ،برات و
مانند آن» تعبیر شده است .اصولگرایان با رد
صالحیت و اخذ وام از شورای نگهبان ،وامی بر
گردن گرفتند تا اوضاع کشور را درست کنند .از
نظر من در یکماهه اخیر نکول و عدم اجرای
قرارداد سیاسی در جناح اصولگرا اتفاق افتاده است.
تصمیمات یکماههی اخیر و انتصاباتی که در باال
به یک نمونهاش اشاره شد ،نشان م یدهد آنها یا
توان پرداخت قول و قراری را که دادهاند ،ندارند یا
اصوال برنامه و یا ارادهای از اول نبوده است .در
هرحال در همه شعارهای انتخاباتی ریسک نکول
یا همان عدم بازپرداخت ممکن است بروز کند.
برای درک نکول ،مثال در بحث مالی ،این ریسک
زمانی اتفاق م یافتد که در یک قرارداد یکطرف
قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است ،به
تمام یا بخشی از تعهداتش ،خواسته یا ناخواسته،
عمل کند ،در این شرایط م یگویند که «نُکول»
اتفاق افتاده است.
نکول باعث برهم خوردن قرارداد و ورشکستگی
یکی از طرفین م یشود .اط راف این قرارداد سیاسی
نظام و اصولگرایان و مردم هستند .وام پرداخت
شده در اولین سررسید با پ سزمینه بههمرسانی
بحران مواجه شده است .اشاره کردم که ریسک
مذکور هنگامی رخ م یدهد که وامگی رنده به علت
عدم توان یا تمایل ،در تاریخ سررسید به تعهدات
خود در مقابل وامدهنده عمل نکند .از این منظر
باید جلوی ورشکستگی اط راف قرارداد سیاسی
مجلس ساز را با تصمیماتی گرفت تا آثار نکول در
پس زمینه بحران رخ ندهد

هموارهی روزگار با سیمره جاری باشد!

سیمره صدای مردم ب یصدا
www.seymare.com

سرانه هر نفر در کشور  13میلیون تومان است این
سرانه در لرستان  8میلیون تومان یعنی 60درصد
متوسط کشوری است و به تبع این وضع ،پ سانداز
مردم نزد بانکها هم اندک و بنی هی آنها برای
سرمایهگذاری ضعیف است .وی م یافزاید :در سال
 97مبلغ  209میلیارد تومان اعتبار در اختیار رییس
سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفته که
مقرر شده فقط مبلغ  5میلیارد آن را به لرستان
که قلب حوزهی جنگلی زاگرس و حوزهی آبریز
دز و کرخه است بدهند آن هم به شرط اینکه
استان نیز مبلغ  10میلیارد سهم خود را تامین
کند!؟ (کیهان ویژه  2-مهر )98
و  ...با وصف این ،چنین نگاههایی تبعی ضساز ،به
برهههایی خاص منحصر نیست؛ تاریخ توسع هی
این خطه ،پر از چنین کارکردهایی است به چند
نمونه توجه کنیم:
موسوی نمایندهی الیگودرز در جلسهای با
حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
م یگوید :اکثر قریب به اتفاق مردم لرستان روز به
روز فقیرتر م یشوند ...ثروت ملی کشور به تاراج
رفته ،بعض یها با دالر  7تومانی کارخان ه ساختند
و حاال آن دالر بیش از  800تومان شدهاست .در
چنین شرایطی باید برای لرستان چارهی اساسی
اندیشیده شود(صدای ملت  19شهریور  )83و این
وضعیت همان هزینهی فرصت است که سعدی
در تشریح آن م یگوید «:ای برادر! حرم در پیش
است و حرامی در پس؛ اگر رفتی بردی و اگر خفتی
مردی!»
-معاون اجتماعی بهزیستی کشور م یگوید :به

دلیل عدم ایجاد فرصتهای شغلی ،حجم عظیمی
از کودکان خیابانی ته ران را اهالی لرستان تشکیل
م یدهند که اغلب آنها خرمآبادی هستند .وی
م یافزاید :در بازدید از سیستان و بلوچستان
مشاهده شد که بسیاری از خانوادههای لرستانی
به خاطر درآمد ،در شرایط ناگواری مثل خوابیدن
روی کارتن و در فضای غی رانسانی ،ماهها به سر
م یبرند که یادآور کلکته و بمبئی است( جمهوری
اسالمی 26 -اردیبهشت )80
مدیرکل بهزیستی استان لرستان اظهار م یدارد:لرستان از لحاظ بیکاری ،فقر و تغیی رات حاد ساختار
اجتماعی به گونهای است که این استان از جهت
کودکان خیابانی ،اعتیاد و دختران فراری پشت سر
ته ران  15میلیون نفری قرار دارد و این استان وارد
منطقهی قرمز شدهاست(صدای ملت 27-فروردن )83
دوازده سال پیش از داستان گورخوابها و اجارهپشت بام در ته ران ،صدای ملت با تهی هی گزارشی
خبر م یدهد که :یک خانوار  6نفره خرمآبادی
مدتی است به علت عدم توانایی مالی در تامین
هزینهی زندگی به یک غار واقع در دامنهی سفید
کوه خرمآباد مهاجرت کردهاند.
رسول پاکدل مسئول موسسه خیریه بابالحوائج
م یگوید :تع دادی مواد غذایی از جمله برنج و
گوشت به آنان تحویل دادیم ولی متاسفانه چراغ
و وسایل دیگر برای پخت مواد غذایی در اختیار
ندارند(...صدای ملت  25آبان )87
و ...نمونههای بسیار دیگر که در حد این نوشتار
نیست.
با وجود چنین تصویرهایی هولناک ،ببینیم
دستگاههای مسئول پس از آن چه کردهاند!؟ بر
پایهی اعالم معاون فقرزدایی وزارت رفاه در سال
 14 ،85استان محروم کشور در برنامهی فقرزدایی
قرار گرفتند که عبارت بودند از  :سیستان و
بلوچستان ،خ راسان شمالی و جنوبی ،کهگیلویه
و بویراحمد ،هرمزگان ،ایالم ،کرمان ،کردستان،
بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،اردبیل ،آذربایجان
غ ربی ،کرمانشاه و خوزستان و م یبینید که چه
ترازوی دقیقی داشتهاند عزیزان محرومی تشناس!؟
شاید با این گروهبندی حیرتآور باید به «برتولد
برشت» حق داد که بگوید :در [اینان] کسی هست
که به او امیدی نم یتوان بست.
و با شاعر همصدا شد و گفت :ای گل سرخ
شرنگ که کرمهای ب یخرد و ب یاحساس تو را
خو 
بیمار کردهاند و ...ای همه گلهای از سرما ،کبود!
سخن را به مسیر اولیه بازگردانیم ،با شادباش
به فرهیختگان گرانقدر :عطا حس نپور و رضا
میرزایی که برای خلق اثر ماندگار گنجینهی
آب لرستان و غنا بخشیدن به منب عهای معتبر
توسع هی استان از همتی کارساز بهرهبردهاند و
تقدیم این شعر « پابلو نرودا» به این عزیزان که:
چگونه به میخکها بگویم که برای
عطرشان سپاسگزارم؟

استاندار لرستان مطرح کرد:

لرستان در شیب باالی ابتال به کرونا

اعمال محدودیتها از هفتهی آینده
استاندار لرستان با اشاره به رشد وضعیت بیماری
کرونا در چند روز اخیر از نظر تع داد مبتالیان،
بستریها و فوت یها؛ از اعمال محدودیتها در این
استان از ابتدای هفتهی آینده خبر داد.
به گزارش مهر ،شامگاه سهشنب هی جلسه
بررسی وضعیت بیماری کرونا در لرستان به
ریاست سید موسی خادمی استاندار لرستان و با
حضور ویسکرمی نماینده مردم خرمآباد و چگنی
در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن
استان برگزار شد.
استاندار لرستان در این جلسه گفت «:وضعیت
بیماری کرونا در چند روز اخیر از نظر تع داد
مبتالیان ،بستریها و فوت یها در استان با رشد
روبرو شده و جلسه امشب به همین دلیل برگزار
شده است».
سید موسی خادمی اظهار داشت «:با توجه به
وضعیت کنونی استان ،اقدامات محدود کننده از
اول هفتهی آتی اعمال خواهد شد که در این
رابطه به مردم اطالعرسانی م یشود».
وی با اشاره به روند قرار گرفتن استان در شیب
باالی ابتال به بیماری تصریح کرد «:مراکز درمانی
استان کام ً
ال در حالت آماده باش هستند و تع داد
تختهای بستری برای ارائه خدمات به بیماران
افزایش بیشتری داشته است».
استاندار لرستان خواستار عدم حضور مردم
در مراکز ازدحام جمعیت و مراسمات به عنوان
کانونهای شیوع بیماری شد و افزود «:رعایت
بهداشت فردی و استفاده از ماسک کماکان به
عنوان بهترین راه حل پیشگیری از بیماری به
مردم توصیه م یشود و انتظار م یرود که مردم در
این زمینه همکاری الزم را داشته باشند».
در جلس هی ستاد مدیریت کرونا
مصوب شد؛

تعطیلی مسافرخانههای
شهرهای در وضعیت قرمز لرستان

تعطیلی مسافرخانههای شهرهای در وضعیت
قرمز ،تامین دارو و تجهی زات مورد نیاز مراکز

درمانی ،توزیع ماسک
با قیمت مصوب و ...از
مصوبات ستاد مدیریت
کرونا در لرستان بود.
بررسی
جلس هی
وضعیت بیماری کرونا
در لرستان شامگاه
سهشنبه(دهم تیرماه) با حضور مسئوالن استان
تشکیل شد که مصوبات این جلسه به شرح زیر
است:
هتلها و مسافرخانههای شهرهای در وضعیتقرمز تا اطالع بعدی تعطیل شوند.
مراکز تجمع توسط دانشگاه علومپزشکیشناسایی پس از اعالم به دبیرخانه ستاد ،متولی
تجمعات احراز شود.
تجهی زات و داروهای مورد نیاز مراکز درمانیبرای بیماران کرونایی طی نامهای به مرکز اعالم
و تأمین شود.
فرمانداریها هیئتهایی برای مراجعه به منازلمتوفیان به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم
اعزام کنند.
رستورانها فعالی تهای خود را صرف ًا به صورتغذای بیرون بر محدود کنند.
صدا و سیمای استان نسبت به اطالعرسانیو تهیه کلیپ هشدار دهنده با حضور ائمه جمعه،
ورزشکاران و هنرمندان اقدام کند.
دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اطالعرسانیوضعیت شهرها تا ساعت  ۸صبح چهارشنبه هر
هفته جهت برگزاری نمازهای جمعه اقدام کند.
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت بهاعالم ممنوعیت برگزاری تجمعات از نظر شرعی
و اجتماعی و برخورد قضایی با بانیان تجمعات
اقدام کند.
در محضرهای ثبت عقد از خانواده زوجین بهمنظور جلوگیری از ازدحام تعهد گرفته شود.
سازمان صمت نسبت به تهیه ماسک با قیمتمصوب برای دانشگاه علوم پزشکی و توزیع در
داروخانهها برای استفاده مردم اقدام کند.

یادداشت

خشم آتش
* به پاس جان باختگان عرصه ی
محیط زیست

حاجیعلی
شرفی

باعرض تسلیت به بازماندگان و آرزوی بهبودی برای
مصدومان.
با آغاز فصل گرما و خشک شدن کشت وعلف
زارها درسال  ۱۳۹۹به مانند سال های قبل ،حتی
بی رحمانه تر شاهد آتش سوزی های ناخواسته
یاخودخواسته هستیم.
خشم آتش درگوشه وکنارمیهنمان به ویژه درمنطقه
ی زاگرس این دیار مظلوم واقع شده بی پرواتر است.
زاگرسی که زیست بسیاری از گونه های گیاهی
وحیوانی و بقای جان انسان های بی شماری در ایران
به آن وابسته است اما شوربختانه که مورد دست
برد یغماگران کوه خوار و مراتع و جنگل خوار و
همچنین بی مهری مسئوالن به خصوص در حوزه
ی محیط زیست و منابع طبیعی قرارگرفته است.
تاکنون درسال جاری بنا به آمارهایی بیش از چهل
هزار هکتار از جنگل ها و مراتع به کام آتش فرو
رفته است.
نبردی نابرابر بین زنان و مردان شجاع و فداکاری با
دستانی خالی و بی پناه با آتشی جان ستان و خانمان
برانداز در جریان است.
مشق این نبرد را آموزگارانی محیط زیستی که
داوطلبانه جان برکف نهاده اند به مانند جان باختگان
اخیر زنده یادان البرز زارعی ،محتار خندانی ،یاسین
کریمی و بالل امینی به ما می آموزند تا هم حس
نوع دوستی و فداکاری را فراموش نکنیم و هم شرمی
باشد بر پیشانی به ظاهر خفتگان خاموش که نظاره
گر شعله ورشدن آتش یا به نوعی در افروختن آن
نقشی دارند.

*

یادداشت

«میلیونر گم شده؟!»

زمان شهاوند-اندیمشک:

مانند ژنرال دوگل او ب یرقیب
و تنها بود ،به عنوان یک مرد
و به عنوان یک نویسنده .باید
مقایسه را همی نجا پایان داد.
او علی میردریکوندی نام داشت ،ولی ترجیح م یداد
گونگادین خوانده شود .دهقانی بود از سرزمی نهای
وحشی لرستان در جنوب غ ربی ایران و در هیچ
قاموسی نم یشد او را باسواد نامید .وقتی من در
سفارت انگلیس در ته ران کار م یکردم او را به عنوان
خانه شاگرد به منزلم آمده شش هفته پهلویم بود و
سپس ناپدید شد ،این تمام آشنایی من با او بود.
خارقالعادهترین شخصیتی که تا کنون در همهی
عمرم مالقات کردهام ،یعنی منصف همین کتاب.
بهنظر م یرسید که حتا کثافت را به خاطر خود آن
دوست داشت .در عین سادگی و ب یتکلفی صاحب
طبعی ستیزهجو بود .شما را م یخنداند اما وانمود
م یکرد برای چه شما م یخندید و انسان ناگزیر از
خود م یپرسید آیا او در همان حال ،ته دلش بهمن
نم یخندد؟
چون دهقانی ب یچیز بود حق نداشت سواد داشته
باشد ،معذالک پیش خود نوشتن فارسی را یاد گرفته
بود .چگونه و از کجا ،من نم یدانم و پس از ورود
نیروهای انگلیسی و آمریکایی به ایران در دوران
جنگ ،با همین شیوه ،پیش خود انگلیسی را نیز
آموخت .از روی کتاب فرهنگ لغت ،از راه گوش
کردن به مکالمه سربازان و از راه خواندن انجیل
"سن  -ماتیو" که پیش نماز مسیحی به او داده
بود .نتیجه این خودآموزی نثر انگلیسی این کتاب
است که به صورتی قابل توجه تشویقآمیز و در عین
حال تاثی رانگیز است .بهنظر من وقتی او عبارتی را
غلط م ینوشته خود متوجه م یشده ،اما عقیده داشته
همانطور که خودش فکر م یکند اگر بنویسد بهتر
است و چه کسی م یتواند مدعی شود که "زیبایی
نامحدود و الیتناهی" به مراتب بهتر از زیبایی محدود
و تعریف شده نیست و یا یک سرازیری مطلق و بی
و انتها به مراتب گویاتر از یک سراشیب خاک ریز
محسوب نم یشود.
او تا سال  1949با آقای همینگ در تماس بود و
از این به بعد از او خبری ندارم .سال گذشته من با
کمک مقامات ایرانی برای آنکه از سرنوشت او با
خبر شوم برخوردار گشتم ،اما تاکنون کوشش هایم
در این راه بی نتیجه مانده است .اکنون که این کتاب
سرانجام انتشار یافته است ،امیدواری بسیار دارم
تمام آنانکه به این ماجرا احساس عالقه م یکنند،
کوششهای خود را برای یافتن او دو برابر کنند ،تا
گونگا که هرگز از هیچ کس هیچ چیز انتظار نداشته
است ،سرانجام بتواند پاداش خود را دریافت دارد.
ر -ث زاعنر .دانشگاه آکسفورد 14 -مارس .1965
اقتباس از کتاب «بهشت برای گونگادین نیست»

سال هفدهم/شمارهی 537

یادداشت

َوإِ َذا أَ َر ْدنَا أَ ْن نُ ْهل َِك َق ْر َي ًة أَ َم ْرنَا ُم ْت َرفِي َها َفف ََس قُوا فِي َها
ِيرا (اسراء )16 -
َف َح َّق َعلَ ْي َها الْ َق ْو ُل َف َد َّم ْرنَا َها تَ ْدم ً
و ما چون اهل دیاری را بخواهیم به کیفر گناه
هالک سازیم پیشوایان و متن ّعمان آن شهر را امر
کنیم (به طاعت ،لیکن) آنها راه فسق (و تب هکاری
و ظلم) در آن دیار پیش گی رند (و مردم هم به راه
آنها روند) پس آنجا تنبیه و عقاب لزوم خواهد
یافت ،آنگاه همه را هالک م یسازیم.

ادامه در صفح هی آخر

عل یخان و خانعلی برادر بودند ،پس ران عی نعلی.
مردم اما ،آنها را به نام مادرشان م یشناختند.
عل یخان ُگالو .خانعلی ُگالو .گالب نام مادرشان
بود .عل یخان و خانعلی چوبدار بودند و در کار
پرورش دام شراکت داشتند .م یخریدند ،م یچراندند،
پروار م یکردند و م یفروختند.
یکبار که هنوز گله به گوشت ننشسته و وقت
بازارش نبود ،عل یخان بیمار شد و محتاج پول برای
معالجه .عل یخان مشکل را به برادرش گفت .دیو
طمع خانعلی بی دار شد و رشتهی برادری و پیوند
پدری را زیر پا گذاشت .خانعلی م یدانست که
برادرش توان خرید ندارد و ناچار به فروش است
بنابراین قیمت پایین روی مال گذاشت و به
برادرش پیام داد که با این قیمت یا بخر یا بفروش.
خانعلی فروشنده بود و گله را با نصف قیمت به
برادرش فروخت .عل یخان درگیر دوا و درمان شد.
گله پروار شد خانعلی گله را بار زد تا ببرد بروجرد
و بفروشد ،گردنه ریگ سفید جاده پیچید اما ماشین
نپیچید و از دره سقوط کرد .گله شل و پل شد.
خانعلی خونین و خسارت دیده مال به بازار بروجرد
نرسانده ،برگشت .پدر وقتی که شنید گفت :مامله
گ َِرکی خیر نمه کِه!!
کاری که خانعلی با علیخان کرد فرصتطلبی
نام دارد .شایعترین صفت آدمیان این روزها .خارواره
هرزی که به همه جا سرک و ساقه دوانیده است .به
اخالق ،به سیاست ،به اقتصاد ،به فرهنگ ،به دین،
به هست و نیست انسان چنگ انداخته است .فرقی

نوسانات قیمت ارز در بازار ،گرانی ارزاق عمومی و
کاالها و خدمات همه دست به دست هم داده تا
شرایط زندگی برای شهروندان سختتر شود.
بحران کرونا و مشکالت اقتصادی در جهان
موضوعی نیست که ب یخبر از آن باشیم اما شرایط
اقتصادی در کشور ما ،روز به روز بدتر و سختتر
م یشود و گرانی کمرشکن مردم را تحت فشار
روحی و روانی قرار داده است از یک سو قیمتها به
صورت نجومی باال م یرود وا ز سوی دیگر سقف
درآمدهای خانوارها ثابت و زیر خط فقر است و فشار
مضاعفی را بر دوش مردم وارد م یکند.
در چند روز گذشته قیمت ارز خارجی از مرز ۲۰هزار
تومان هم گذشت ،قیمت مرغ از ۱۷هزار تومان
گذشت و قیمت بسیاری از کاالها و خدمات با رشد
نجومی مواجه بودند رشدی قدرت خرید را از مردم
گرفته است و مردم ناچار هستند که برخی از اجناس
و مواد غذایی را از سبد غذایی خانوار حذف کنند و
بهزودی شاهد باال رفتن تضادهای طبقاتی و شکاف
میان اغنیا و فق را در جامعه خواهیم بود.
این موج گران یها تنها در ارز خارجی و طال و بورس
و ارزاق عمومی نیست بلکه در حوزهي مسکن نیز
نرخهایی اعالم م یشود که در ذهن هیچ آدم زمینی
گنجانده نم یشود که یک شبه قیمتها سر به
آسمان بزند .نرخ اجاره بهای مسکن به حدی رسیده،

نم یکند که در کجای پلکان اجتماع ایستاده باشیم،
ب یشک آن پله و جایگاه را با فرصتطلبی بهدست
آوردهایم .مرضی فراگیر و مزمن که عالیماش
را در رفتار و رویه هرکس م یتوان دید .سناتور
مجلسی که مدح قدرت و هیئت حاکمه م یکند
یک فرصتطلب است .قاضی عال یرتب های که
از گرفتاری مردم ارتزاق م یکند یک فرصتطلب
است .طبیبی که پول زیرمیزی م یگیرد یک
فرصتطلب است چون از گرفتاری و رنج مردم
سواستفاده م یکند .رانندهی تاکسی که در یک روز
بارانی فقط دربست سوار م یکند یک فرصتطلب

است .آن مقام مذهبی هم که بیماری پروانهای را
وسیله اعمال فشار بر مقامات بهداشتی م یکند
برای انجام کار غیر قانونی یک فرصتطلب است.
فرصتطلبها یک شبه میلیاردر م یشوند ،به اوج
محبوبیت و شهرت هنری م یرسند ،مدارج علمی و
دانشگاهی را ب یآنکه قلم بهدست گی رند و دفتری
بنویسند طی م یکنند .م ینشینند بر صندلی
مدیریت ب یآنکه مدیر باشند .شاید بعدها در اوراق
تاریخ مهمترین مشخصهی انسان این عصر را
فرصتطلبی تعریف کنند.
بهنظر م یرسد که در دنیای امروزی هرگونه تعالی

گرانی افسارگسیخته
فردین کمانگر /روزنام هنگار

که دیگر کسی توان پرداخت هزینهها را ندارد و در
گزارشهای می دانی که برخی رسانهها انجام دادند
شاهد آن هستیم که برخی از مستاجران درخواست
«همخانگی دو خانوار در یک واحد مسکونی» را
مطرح کردهاند و این از نشانههای پسرفت اقتصادی

در کشوری است که از ظرفی تها و توانای یهای
بالقوه از سرمایههای خدادادی برخوردار است و
یزند.
مدیریت در این حوزه لنگ م 
عوامل بسیاری در افزایش قیمتها و گرانی
در کشور دخیل م یباشد و بررسی و پرداختن به

راز ماندگاری؛ استقامت و پایداری
علی معظمی گودرزی

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی
بدون شک با استقامت و پایداری هر غیر ممکنی؛
ممکن خواهد شد.
تحقیق و پژوهش راه پیشرفت را هموار م یکند.
لذت خالقیت و عطش نوآوری نتیجهاش شیرین
و دلپذیر است.
عزیزانی که در عرصههای علمی و تجارت فعالاند
الزم و شایسته است این مهارتهای دهگانه را
بدانند.
جهت اطالع دوستان گرامی فهرستوار به این
مهارتها اشارهای گذرا خواهیم داشت.
ابتدا مدیریت زمان که به عنوان رکن اساسی در بازار
تجارت و رقابت الزامی است.
دومین امر مهم؛ در لحظه بودن است؛ قابل توجه
دوست داران ایدههای برتر؛ اوال باید می دان فکرتان
محدود نباشد؛ ثانیا با دنیای بیرون ارتباط داشته
باشید.
سومین مورد مهم؛ هیچ وقت از سختی کار ناله و
شکایت نکنید.
چهارمین مورد؛ بدون ترس قدم برداشتن و اعتماد
به نفس است.
پنجمین اصل؛ خردمندانه گوش دادن و فهمیدن
نقطه نظ رات دیگران است.

ششمین و هفتمین اصل مهم؛ همدلی و سازگاری
در شرایط سخت و بحرانی است.
هشتمین مورد؛ استراحت کافی و آرامش داشتن؛
توان فکری و جسم یتان را افزایش م یدهد.
نهمین مهارت؛ خوب صحبت کردن و رابطه
کالمی بر قرار کردن است.
دهمین و اساس یترین مورد صداقت است؛ معیار
شناخت هر فرد؛ کردار ،گفتار و پندار اوست.
هم با خود و هم با دیگران صادق باشید.
خواستن؛ توانستن است.
اگر امروز به فکر باشید؛ آینده برایتان روشن است.
چراغ زندگی و حیاتمان با مسئولی تپذیری جوانان
مقتدر و توانا روشن خواهد ماند.
در تمام زمینهها مشورت با برگزیدگان اهل فن را
فراموش نکنید.
این امر شما را تواناتر و داناتر م یکند.
هرگز فریب آدمهای سمی را نباید خورد.
بدانید به پشتوانهی ایدههای نو قدرتمند و ب یرقیب
خواهید شد.
دوستان گرامی در این شرایط خاص برای رسیدن
به مقصودمان؛ دست در دست هم؛ ب یوقفه باید کار
و تالش کنیم.
راه ترقی و پیشرفت وجود دارد؛ در تمام زمینهها
استع داد و توانایی داریم؛ برای هر مقصودی باید با
هم باشیم؛ مشکالت را با هم حل کنیم.

با شتاب عمل کردن و بدون شناخت دست به کاری
زدن نتیجهاش معلوم است
دوستان محترم لطفا به این چند نکته مهم توجه
بفرمایید.
اخبار و اطالعات مرتبط با شغل تان را دنبال نمایید.
تشکیالت منسجم داشته باشید.
اگر م یخواهید شرکت یا موسسه شما درست اداره
شود باید از علوم و دانش برتر دنیا غافل نباشید.
نیروهای مجرب و کاردان را به خدمت بگیرید.
رعایت این رهنمودها شما را به مسیر درستی
هدایت م یکند.
هیچ راهی برایتان بن بست نیست.
عملکردهای اشتباه شما هرگز تکرار نخواهد شد.
مشکالت الینحل تان بطور کلی حل و فصل
م یشود.
انسان های تنبل و سست همیشه از غافله عقب
هستند.
جس توجو و تحقیق در امری که برای جواب آن
دچار تردید هستید اشکالی ندارد.
آموزش و دورههای تخصصی برای جوانان الزم
است.
تغییر این وضعیت در قالب های مشارکتی بازده
بهتری دارد.
عق ربههای ساعت به سرعت م یچرخد؛ پیروز می دان
کسی است که کار را به موقع و در زمان انجام دهد.

پادشاه شنقیط و
رویای کاخ افسانهای!
ماشااهلل اکبری
و ترقی تنها از مسیر فرصتطلبی میسر است .هر
پیشرفتی در گروه فرصتطلبی است و آنچه که
برای پیشرفت الزم نیست و اهمیت ندارد البته
قابلیت است و شجاعت است و استع داد است
و خالقیت است و فداکاری است و هوش است
و صداقت است و شرم است و شرافت است و
فروتنی است و تشخُ ص است و تفکر است و ...
فرصتطلبها همیشه در کمین مردم نشستهاند،
از کوچکترین لحظه و لغزشها فربهترین ماهی
را صید م یکنند .کعب هی آمال این الوقتها سه
ضلع دارد ،ثروت ،شهرت و قدرت .برای رسیدن به
این کعبه پا روی تن مجروح و زندگی فروپاشیده
همنوع م یگذارند .روشهای غی راخالقی و ناموجه
را برای رسیدن به هدف انتخاب م یکنند و در این
مسیر برایشان فرقی نم یکند که مال ورشکستهای
را به نصف قیمت بخرند یا بالدیدهای را تلکه کنند.
فرصتطلبی البته غی راز وقتشناسی است که این
از فضایل اخالق است و آن از رذیلتهای اخالقی.
فرصتطلب مردهخور است و پَ ست اما ،وقتشناس
پیش است و نوبرخَ ر است و تازه خور.
فقط یادم باشد این بار که رفتم پیش بابا دو مطلب
را بگویم،
اول که این روزها معامله گ َِرکی برای خیلی خیر
فراوان دارد!
و دوم اینکه خدا زیاد کند ،کشت خانعلی تخمی
هفت تخم کرده است ،امروز همه خانغلی هستیم
پدر.

آنها در این مجال کوتاه نم یگنجد اما در این
روزها برخی سیاس یکاریها و رقابتهای ناسالم
جریانهای سیاسی در کشور ،فضا را برای برخی
افراد سودجو و دالالن ایجاد کردهاند که با ایجاد
رانت و فساد به کسب سودهای باد آورده کنند هر
چند که بارها از سوی مسئوالن اجرایی و قضائیه
تاکید شده که با اینگونه موارد برخورد م یشود اما
هنوز اقدامی عاجل انجام نشده است که م یتوان
به یکی از موارد اشاره کرد که دولت محترم پس
از رشد نامتعارف قیمت خودرو در کشور با ورود به
این حوزه ،ظرف مدت زمان چند روزی قیمتها را
کاهش و تا حدودی از افزایش آن جلوگیری کرد
اما چندان دوام نیاورد و امروز تنها با پوزش از مردم
عنوان م یکنند که توان مهار گرانی را ندارند.
گرانی افسار گسیخته در کشور به معضلی برای
مردم تبدیل شده است و امروز که شاهد بحران
اقتصادی و افزایش آمار بیکاری و باال رفتن
هزینههای زندگی هستیم دولت باید با جدیدیت
بی شتر با گرانی و مفس دان اقتصادی برخورد کنند
و از افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر و
فساد جلوگیری کنند زیرا مشکالت اقتصادی سبب
افزایش اسی بهای اجتماعی و بیماریهای روحی و
روانی در جامعه م یشود.

جس توجو کردن در امری یا مطلبی ،تحقیق و
کنجکاوی برای یافتن ناشناختههاست.
استق رار و ثبات فکری آرامش بخش است.
راه رفتن روی طناب باریک دل و جرئت م یخواهد.
تحقیق و کنکاش دقیق الزم است؛ اما اگر مشکلی
پیش آمد دنبال دیوار کوتاه نباشیم.
معنای واقعی کلمه استقالل یعنی عدم وابستگی
به غی ر؛ یا به مفهوم دیگر امور داخلی را بدون
مداخله کسی اداره کردن است.
گاهی کسانی هستند که با نیکو پنداشتن یا همان
دست آویز ساختن؛ سعی دارند خود را جلوتر از
دیگران تصور کنند.
مواظب باشید ذهن تان تحت تاثیر افکار منفی و
سیاه این افراد قرار نگیرد.
از همان جا که رسد درد؛ همان جاست دوا
استناد قرار دادن و اصرار نمودن؛ برای روشن شدن
هر موضوعی به روش سنتی نم یتواند راهکار
درست حل مشکالت باشد.
استنباط یعنی درک مطلبی از مطلب دیگر به روش
استنتاج یعنی نتیجه گرفتن از مقدمهای که به
عنوان پی شنویس در اختیار دارید.
قشنگترین استقبال از زبان شاعر و غزلسرای
بزرگ ایران استاد سخن سعدی و حضرت حافظ
سعدی م یگوید.
بر من که صبوحی زدهام خرقه حرام است
ای مجلسیان راه خ رابات کدام است
حافظ در استقبال از غزل سعدی م یفرماید:
گل در برو می در کف و معشوق بهکام است
سلطان جهانم بهچنین روز غالم است
سر بلند و پیروز باشید.

وحید
حاجسعیدی

در افسانههای قدیمی شرقی آمده
است پادشاه والیت شَ نقیط برای جاودانه کردن
آوازهي سلطنت و پادشاهی خود تصمیم گرفت
قصری باشکوه بسازد که در دنیا ب ینظیر باشد
و تاالر اصلی آن در عین شکوه و عظمت ،هیچ
ستونی نداشته باشد!
کارگزار پادشاه از فردای روزی که پادشاه این
تصمیم را گرفت ،دنبال مقدمات کار رفت و به اکثر
بنگاههای معامالت ملکی با سابقهی آن دوران سر
زد .اما زمین مناسب برای ساخت قصر پادشاه پی دا
نشد .در نهایت با همکاری چند آژیتاتور یا همان
کارچاق کن یک قطعه زمین بالصاحب مشکوک
به فضای سبز و اراضی ملی را ،در یک منطقهي
خوش آب و هوا با قیمت کمتر از دو هزار تومان(!)
خریداری کرد .بعد هم زمین را با پادشاه هم دوال پهنا
حساب کرد و هزینهي ساخت قصر درویشی خودش
در شمال شنقیط جور شد!
القصه پس از پرداخت عوارض بلدیه و سایر واریز
کردن یهای متعارف و غیرمتعارف ،معاونت معماری
قصر فراخوانی منتشر نمود و از همیه مهندسان
مکتبخانههای دولتی و غیردولتی ،آزاد ،پیام نور،
پیام پول ،پودمانی و پولمانی و  ...برای ط راحی و
ساخت این بنای ب یبدیل دعوت کردند.
معماران و مهندسان زیادی برای ساخت قصر
داوطلب شدند ،اما پس از سالها و کار و تالش و
محاسبه ،هیچکدام از آنها از عهدهی ساخت سقف
تاالر اصلی بر نیامدند و سقف بدون ستون دوام
نم یآورد و مدعیان زیادی بر سر این کار جان خود را
از دست دادند تا اینکه ناکامی پادشاه او را به شدت
افسرده و خشمگین ساخت و دست آخر معلوم شد
که این کار فقط از دستان هنرمند معمار با تجربه ای
به نام «اوستا یحیی» برم یآید.
کارگزار قصر شخص ًا به دیدار اوستا یحیی رفت.
استا که به دلیل فشارهای اقتصادی خودش فاقد
مسکن بود و در یکی از پشتبامهای اجارهای
مسکن مهر در حوالی بیابانهای شنقیط زندگی
م یکرد ،با ترس و لرز همراه کارگزار به قصر رفت.
ماجرای قصر را برای اوستا بیان کردند و اوستا یحیی
از بنای پروژه بازدید کرد .بعد با اجازه پادشاه فلک را
سقف شکافت و طرحی نو در انداخت و کار را آغاز
کرد .اوستا در مدت چند ماه کاخ افسانهای پادشاه را
تا زیر سقف باال برد و اعجاب و تحسین همگان
را برانگیخت اما درست وقتی که دیوارهها به زیر
سقف رسیدند و کار در مراحل نهایی بود ناگهان
اوستا یحیی ناپدید شد و کار اتمام قصر افسانهای
نیمهکار ماند.
مالزمان پادشاه مدتها پی او گشتند .تمام
پشتبامها و زیر پلهها و هرجایی که امکان داشت
اوستا آنجا را برای زندگی اجاره کرده باشد ،گشتند
ولی اثری از اوستا نبود! پادشاه خشمگین شد و
دستور داد اگر او را یافتند نصف بدنش را در بتن
قالبگیری گی رند و مابق یاش را نمای رومی کار
کنند تا برای بقیه درس عبرتی شود که کار پادشاه
را نیمهکاره رها نکنند! اما پس از گذشت هفت سال
دوباره سر و کله اوستا یحیی پی دا شد .
درباریان که از اخالق سگی و لجباز بودن پادشاه
آگاه بودند اوستا یحیی را َکت بسته با یک فرغون
ماسه ،یک کیسه پنجاه کیلویی سیمان بجنورد،
چند کارتن سنگ رومی مجتمع سنگبری هشت
بهشت اصفهان ،یک نیم بشکه مخصوص ساخت
دوغاب سیمان به حضور پادشاه آوردند! قبل از اجرای
حکم پادشاه و قالب گرفتن معمار نگون بخت ،اوستا
یحیی از پادشاه درخواست کرد به حرفهای او
گوش کنند .او توضیح داد که علت ناکامی معماران
قبلی در برافراشتن سقف تاالر ب یستون استفاده از
میلگرد ب یکیفیت بوده است .چرا که میلگردهایی
که معماران در ساخت و ساز ابنیه مختلف استفاده
م یکردند همگی چینی و ب یکیفیت بودند و از
طرفی چون زمین به دلیل فشار دیوارهها و عوارض
طبیعی نشست م یکند ،اگر پس از باال رفتن دیواره
بالفاصله سقف ساخته شود به دلیل نشست زمین و
کیفیت پائین میلگردها بع داً سقف نیز ترک م یخورد
و فرو م یریزد و قصر جاودانه نخواهد شد.
پس الزم بود مدت هفت سال سپری شود تا زمین
و دیوارهها نهایت افت و نشست خود را داشته باشند
تا هنگام ساخت سقف که موعدش همین حاال
است مشکلی پیش نیاید .ناگفته نماند اگر من در
همان موقع این موضوع را به شما م یگفتم حمل بر
ناتوانی بنده میکردید و من نیز به سرنوشت دیگر
معماران ناکام ،به کام مرگ م یرفتم .فلذا از انظار
مخفی شدم تا در زمان مناسب به ادامه ساخت قصر
بپردازم.
پادشاه و وزیران به هوش و ذکاوت او آفرین گفتند
و ادامه کار را با پاداش بزرگتری به او سپردند .اوستا
یحیی ظرف یک سال قصر رویایی مروارید شنقیط
را اتمام و آماده افتتاح نمود.مراسم باشکوهی برای
افتتاح قصر در نظر گرفته شد و شخصی تها و رجال
بزرگ سیاسی آن عصر و سردمداران کشورهای
دوست و همسایه نیز به جشن دعوت شدند .و
داستان افتتاح قصر افسانهای را پوشش خبری
م یدادند و نگارگری م یکردند.
ادامه در صفح هی آخر

آبي قرمز
زرد مشكي

هفتهی اول تیرماه هر سال با هدف ارج نهادن
به مقام خطیر قضاوت و تکریم از جایگاه رفیع
اولین در راس دستگاه قضایی کشور
شخص
ِ
«شهید مظلوم آیتاهلل سیدمحمد بهشتی» که
در هفتم تیرماه  1360بر اثر انفجار بمب در محل
دفتر حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسیدند
در تقویم کشورمان به عنوان هفتهی قوه قضاییه
نامگذاری شده است .در تیرماه سال جاری آیتاهلل
رییسی در اولین سال تکیه بر مدیریت دستگاه
عدلیه کشور در مصاحبه با شبکه اول سیما به
تشریح اقدامات خود پرداخت .مهمترین ویژگی
بارز مدیریت جدید دستگاه قضایی در این دوره
طرح کلیدواژه "مبارزه با فساد " است که افکار
عمومی جامعه را متوجه خود نموده است ،دلیل
حساسیت افکار عمومی به مقولهی
اساسی
ِ
فساد اداری؛ " سرخوردگی ها و نا امیدیهای"
ریشهدار م یباشد :سرخوردگی توده مردم ،نخبگان
و به طور خاص کنشگران و فعاالن مدنی در
عرصهی روزنامهنگاری به خاطر شکسته شدن
قبح خالف ،فساد اداری ،اداره کردن فساد!! و
اختالس تو سط برخی مدیران و کارگزاران دیوانی
و اداری .....کارگزارانی که در نبود و یا ضعف بسیا ِر
انسانی شایسته و کارآمد و نیز
چرخه چرخش منابع
ِ
سلطهی "روابط" بر "ضوابط" و با توسل به حیله،
ریا و رنگارنگی (به اخص ریاکاری سیاسی که سنگر
فساد به شمار م یآید) اختاپوس وار بر منابع ملی
ذیل "خویشاوندپروری" ناشایان
چنگ زدهاند و ِ
سالها مدیریتها را در ارکان مهم و مختلف
قدرت اتراق نمودهاند و با ظاهرسازی عوامفریبانه
به تحکیم و تثبیت جایگاه خویش و اذناب مربوطه
و متعلقات پرداختهاند و با حربه تهمت زدن و هر
ابزار پلید دیگر عرصه ها را از آن خود کردهاند و
با فرار روبه جلو (انگ زن یها و برچس بهای ناروا
"شایستگان" دارای
بر دیگران) می دان حضور را بر
ِ
عزت نفس و متعهد به قوانین و ارزشها تنگ
متهم مدی ِر مجری (اکبر طبری)
نمودهاند .پروندهی ِ
دردستگاه مبارزه با فساد (گلوگاه استراتژیک در
مبارزه با فساد) در روزهای اخیر و انتشار محتوای
جلسات دادگاه آن ،هرچه بی شتر افکار عمومی را
حساستر کرده است .حساسیت به خاطر نقش و
حوزهی کاری متهم ،مطرح شدن افراد نامی دیگر
(قاضی معروف رفته در سفر فرنگ؛ آلمان و بعد
حضور عجیبش در رومانی) و تاکید ریاست جدید
قوه قضایه بر مبارزه با فساد ......
باید بپذیریم و خوشجال باشیم که آیتاهلل
رییسی در مقام مقایسه با مدیران پیشین و در این
تصدی مسئولیتشان (یکسال) خوب
مدت زمانی
ِ
مفسدین ریشهدار،
شروع نموده است و تا حدودی
ِ
مدیر ِان ملون و چندزیست را ه راسناک کرده است
البته امیدواری آنگاه بی شتر خواهد شد که «...
ندای "منطقهی ممنوعه" نداریم  »....به جد استمرار
داشته باشد و چتر فراگیری قانون مبارزه با فساد بر
س ِر همه ارکان قدرت و صاحبان ثروتِ بادآورده سایه
بیندازد و دستگاه تحت مدیریت ایشان از قضات
معاملهگر پاک شود و دیگر دستگاههای اداری
مامن مدیران و کارگزاران متنف ِذ ریاکا ِر چند زیست
ِ
نباشد .همانطور که ایشان در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه آیا از خب رنگاران و اصحاب رسانه
که معضالت را م یبینند و آنها را گزارش م یکنند،
حمایت م یشوند؟ گفتند که...« :در قوانین بعضی
از کشورها این قضیه وجود دارد که مخبرین
و کسانی که خالف و فسادی را خبر م یدهند،
موردحمایت و تشویق قرار گی رند .این موضوع یک
اصل اسالمی است و در فقه ما و در قانون ما هم
وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسئوالن
مربوطه اعالم کنند ،حتما باید مورد تشویق قرار
گی رند »...باید مردان و زنان فعال در عرصه مدنی
که از فسا ِد کارگزاران فاسد پرده بر م یدارند در عیان
و آشکار حمایت شوند و تشویق گردند .اگر فرجام
پرونده مفتوحهی اکبرها و طبریها نتیجه دلخواه
(قانونی و شرعی) را نصیب افکار عمومی نکند
و همانند اتفاقات پیشین در هالهای از ابهامات
مختومه شوند آنگاه باید آهنگ مرثی هی مرگ
عدالت این بار محزونتر نواخته شود .آنچه در
خصوص اتفاق ناگوا ِر خب ِر مرگ قاضی منصوری
باید در افکار عمومی پاسخی برای آن آورده شود
سواالتی است که ذیل این سوال می آید که آیا
این سواالت "ممنوعهی منطقه" نیستند همانطور
که منطقهی ممنوعه نداریم؟!

طنز

فرصتطلب مردهخور!

منطقهی ممنوعه
و ممنوع هی منطقه
حمزه
فیض یپور

علمی -اقتصاد
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