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فروشگاه کامپیوتر یکتاسیستم
با بیش از 15 سال تجربه  

                        ارزان ترین قیمت 

نظام سالمت لرستان و 
سیر الک پشتی

کشتی به گل نشسته ی پل دختر/ 
ضعف مدیریت و غفلت استاندار

نقش معشوق زمینی در 
سرایش ترانه های لکی

از خرم آباد تا سعادت آباد

محمدرحیم خان ضرغام لشکر 
گراوند )دوریشکه(  

در شماره اول دوهفته نامه آساره 
نشریه  این  بر  حاکم  اصول  و  دیدگاه  و  مشی  خط 
را بیان شد و اعالم نمودیم که بلندگوی هیچ گروه 
اصول  از  و  بود  نخواهیم  سیاسی  جریان  و  جناح  و 
و ارزش های اسالمی و آرمان های انقالب اسالمی و 
خطوط قرمز نظام عبور نکرده و در طرح دیدگاه های 
مختلف نویسندگان حدود و مرزهای تعریف شده را 

رعایت خواهیم کرد.
 در شماره های گذشته مباحثی از خوانندگان و قلم 
به دستان ما چاپ گردید، که شبهاتی را برای برخی 
آنان هم بصورت  و  آورد.  بوجود  از دوستان مسئول 
دیگر  بار  دادند.  را  الزم  تذکر  شفاهی  هم  و  کتبی 
فرقه  و  و مروج هیچ گروه  مبلغ  اعالم می داریم که 
مختلف  دیدگاه های  طرح  و  بود.  نخواهیم  و  نبوده 
به معنی تایید آن نظرات نیست. بسیاری از نظرات 
فرهنگ غرب کشورگره خورده  با  بناچار  ارایه شده 
است و اگر گریزی به آئینی خاص زده می شود بنا 
به ضرورت بحث بوده وگرنه نیت و هدف دیگری در 

میان نبوده است. 
مسئولین محترم با اشاره به برگزاری مراسم عروسی 
زوجی از طرف داران آئین خاص در روز ماتم اهل بیت 
اطراف  روستاهای  از  یکی  در  پیش  چندی  که 
شهرستان کوهدشت اتفاق افتاد و دست قضا آن را 
حادثه آفرین کرد، می خواستند آساره موضع شفاف 
خود را نسبت به چنین رفتارهای جاهالنه ای اعالم 
کند، سخن ما این است اگر کسانی که دم از دوستی 
دو  بانوی  شهادت  روز  در  اما  زده،  )س(  بیت  اهل 
براه  عروسی  )ص(- جشن  خدا  رسول  -دختر  عالم 
انداخته و احساسات و عواطف مومنین را جریحه دار 
ذره ای  بی تردید کسی که  بوده،  می سازنند. محکوم 
گونه  این  با  دارد  دل  در  را  بیت)ع(  اهل  محبت 

رفتارهای ضددینی مخالف است.
مطلب  خود  نشریه  برای  که  عزیزی  دوستان  از 
می فرستند بار دیگر تقاضا می کنیم در نوشتن رعایت 
تا  را رعایت کرده  حدود و مرزهای عقیدتی جامعه 
برای دوستان شبهه ایجاد نگردد. ما تالش می کنیم 
که نشریه پربار داشته باشیم و شور و نشاط فرهنگی 
را با تضارب آرا در سال فرهنگ  در میان صاحبان 

قلم و اندیشه بوجود آوریم.

خشت  اول
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 شیخی رفت،شیخی دگرآمد
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مقاالت

گزارشی سنگی که هشت قرن 
نام ِسله ِسله)سلسله( را در 

سینه ی خود حفظ کرده است    

داستان یک شهر

ویژه

5

مزایاي خرپاهاي تیرچه میلگردي صنعتي وحید
* کاهش 20 % قیمت نسبت به تیرچه هاي سنتي

* کاهش 80 % مدت زمان تحویل )ساخت تیرچه( نسبت به تیرچه هاي سنتي
* تنوع میلگرد مصرفي در دهانه هاي مختلف از سایز 8 تا 16 میلیمتري

* استفاده از میلگرد نوع A3 آجدار با عالمت استاندارد
* فاصله گام زیگزاگ ها به طور ثابت 20 سانتي متر مي باشد

* استفاده از زیگزاگ ها دوبل نمره 5 سرتاسر تیرچه
* یك تکه بودن میلگردهاي اصلي تیرچه

* کلیه خرپاي تیرچه مطابق با آیین نامه 2909 موسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتي ایران مي باشد

09163672314 - 06636227381  -  با مدیریت: فتحي------------------------------------
کارخانه: کوهدشت، بهشت زهرا، روبروي اداره  امور عشایر

www.tirchehvahid.ir
شعبه ي دوم: علیزاده 09169633876

تیرچه صنعتي وحیـد
اولین سازنده تیرچه بتني با دستگاه تمام اتوماتیك

به صورت جوش مقاومتي در استان
آیین نامه استاندارد 2909 ساختمان:

اتصال خرپاي تیرچه و تیر هاي فوالدي توسط جوش 
قوس الکتریکي )جوش دستي( مجاز نمي باشد

 اطالعیه
آمادگی دارد از متقاضیان دوره ی سوادآموزی، تحکیم 
جهت  عالقه مندان  آورد.  عمل  به  ثبت نام  انتقال  و 
ثبت نام و اطالعات بیشتر به اداره ی سوادآموزی واقع 
در طبقه سوِم ساختمان آموزش و پرورش شهرستان 
 30  26 تلفن  شماره  با  یا  نموده  مراجعه  کوهدشت 

623 تماس بگیرند. 
اداره ی سواد آموزی شهرستان کوهدشت 

اداره ی سوادآموزی شهرستان کوهدشت

سرانجام پس از ده سال مدیریت شیخی اصفهانی بر یکی از 
فرهنگی ترین ادارات کل استان او روضه طوالنی خود را خواند 
و از منبر اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی لرستان سالنه سالنه 
پایین آمد و شیخی دیگر از همین حوالی ]چگنی[ باسالم و 
صلوات پای منبریان در منبر نشست. هر چند در عالم طلبگی 
این منبر رفتن و از منبر پایین آمدن ها وظیفه است و کاری 
قبل  را  دکتری  عنوان  چند  هر  حنان  جناب  و  عادی  است 
حجت اسالمی اش می آورند ولی خودش فعاًل تا اخذ مدرک و 
مهر خوردن دکتری پای آن، از این عنوان امتناع می ورزد. اما 
این دکتر و حجت االسالم هم تحصیالت دانشگاهی دارد و هم 
علوم حوزوی، از سوابق اجرایش سخنی دستگیرمان نشد اما 
چند سالی مسوولیت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد 
خرم آباد را در چنته دارد. در نهادی فکری و فرهنگی با عده ای 
جوان پُر شر و شور با عالیق و سالیق مختلف سر و کله زده 
است. شیخ چگنی تبار شخصیتی معتدل است می شود او را 
اصول گرایی تحول خواه دانست. با طرفداران دو جناح مهم 
سیاسی کشور رابطه ای متعادل داشته نه از اصول گرایان تندرو 

و عبوس زهداست و نه از اصالح طلبان افراطی ساختارشکن.
انقالب  ارزش های  و  اصول  به  مقید  دوستانش  روایت  به  بنا 
اسالمی و رکن رکین و خیمه انقالب والیت و دارای ظرفیت 

فکری باال وسعه صدر واال.
با فرهنگ هم  و  نبوده  و هیاهو  اهل حاشیه و جنجال  شیخ 

و  همراه  ارشادش  با  طلبگی   آغاز  از  هرچند  نیست؛  بیگانه 
هم قدم بوده، چه در محراب و چه در منبر و چه در دانشکده 

و دانشگاه.
 برای شیخ جوان هم استانیمان که دردها و رنج های سرزمینش 
از مدیران غیربومی می داند، آرزوی موفقیت داریم  بیشتر  را 
و  نماید  آویزان  و  آورده  در  تن  از  را  عبایش  اینکه  از  قبل 
آستین گل و گشاد پیراهن طلبگی اش را باال بزند مطالبی را 

به عرض می رساند.
جناب شیخ! اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به دو قسمت 
ظرفیت ها  تمام  با  فرهنگ  ارشاد  و  فرهنگ  می شود  تقسیم 
که  نازک اندیش  هنرمندان  عود  چنگ  صدای  از  اصحابش  و 
قدمای شما تعزیر می کردند تا شاعران خیال اندیش و اصحاب 
همه  و  همه  رسانه  اهالی  نقادی  و  نویسندگان  یعنی  قلم  و 
آدم های دانا و چیز فهمی هستند باسوادترین، نه بامدرک ترین 
و  اعقاید  شناخت  گرفته اند؛  جای  حوزه  این  در  جامعه  قشر 
و  صبر  صعب،  و  سخت  کاریست  بدستان  قلم  این  سالئق 
حوصله و تحمل و تعامل و سعه صدر و مدارا می طبد؛ تا ریگی 
تعامل  ننمایند  کند  را  رفتنتان  پای  و  نیندازند  در کفش تان 
می باشد،  شما  موفقیت  تدبیر  کلید  هم اندیشی  هم فکری  و 
شناسایی اهل تدبیر و تفکر به دور از تفتیش عقاید سیاسی 
بر  آنان و نظارت شما  به  امور فرهنگی  و جناحی واگذاشتن 
و  اندیشمندان  از  فراگیر  تخصصی  گروه های  تشکیل  و  امور 

هنرمندان سراسر استان الزم و ضروری است. اداره کل استان 
ذخایر  استان  کنار  و  درگوشه  استان،  مرکز  اداره ی  نه  است 
گوناگونی از هنر و استعداد داریم که تلنگری را می طلبند به 
آنان اعتماد کرده و وارد گود فرهنگ و هنر این دیار نمایید؛ 
تا  این سامان را فشرده  جناب شیخ حنان! جناح بازی گلوی 
می توانید این بدعت و رسم منسوخ را از حوزه هنر و اندیشه 
دور نمایید. امور فرهنگی را به اهالی فرهنگ واگذار نمایید. 
جناب شیخ! مدیران ادارات شهرستان ها را از روی توانمندی 
از روی جریان و جناح و  نه  انتخاب کنید  فکری و فرهنگی 
خط و ربط؛ شایسته ساالری را که هر مدیری می آید و لقلقه 
داری  میدان  سازید.  عملی  می توانید  اگر  را  می سازد  زبانش 
فرهنگ یک شهرستان را به کسی واگذاریدکه اهلیت آن را 
داشته باشد نه کسانی که آویزان فالن جریان؛ جناح و نماینده 
گردیده اند و برای رسیدن بدان کاسه دریوزگی به دست گرفته 

و برای متقاعدکردن شما هزاران تونل شبانه می زنند؟
روند،  قلم »هر جا  اصحاب  و  لر! تالش کنید هنرمند   شیخ 
هیاهوی  غبار  در  اینکه  نه  نشینند«.  صدر  بر  و  بینند  قدر 
و  عقل  از  شوند.  رانده  حاشیه  به  سیاسی  غوعاساالران 
اندیشه شان برای به سامان رسیدن اداره کل تان و امور فرهنگی 
استان بهره جویید و فرمایش موال علی )ع(  در سهیم شدن در 
عقلشان را جامه عمل پوشید که نه تنها ضرر نمی کنید بلکه 

مدیریت خود را با آنان زینت و زیور می بخشید.

تازه ترین اخبار و مطالب زاگرسیان در

نشریه ی اینترنتی

فروش کامپیوتر، لپ تاپ، تب لت و لوازم جانبی
با مدیریت مهندس مهرداد شهبازی

نشانی: خیابان رهبری میدان امام )ره(
تلفن: 4822 622  -  2917 622

همراه: 5184 661 0916
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مدیرمسئول: محمد بساطی
برای بهتر دیده  شدن، سوژه ها و آگهی هایتان را به بلوطستان بسپارید )تلفن هماهنگی09169568480(



کالنتر مقام نیمه مردمی و دولتی در دوره صفویه 
هرمحله  معتمدان  و  سفیدان  ریش  است.  بوده 
فردی مورد وثوق را جهت اداره شهر انتخاب می 

کردند و به حاکم آن شهر معرفی میکردنند.
و  سفیدان  ریش  نظر  بر  تایید  مورد  هم  حاکم   
معتمدان محالت زده و حکم حکومتی او را صدر 
از  بود  اداره شهر  می کرد. آن کالنتر وظیفه اش 

از کم  کوچکترین مسائل 
فروشی  گران  و  فروشی 
قیمت  بر  نظارت  تا 
و  نانواییان  کار  و  اجناس 
مهمانخانه  و  کاروانسراها 
ها و عمران و آبادی شهر 
و  نهربندی  و  درختکاری 
نظافت شهر... یا به عبارت 
امروزی شهردار این جهت 
روشن شدن عنوان که با 
معنی دیگر به معنای بی 
صاحب بودن و بی قانونی 
یک شهر خلط نشود. که 
خدا را شکر شهر ما یکی 
شهرهای  ترین  امن  از 

ایران است اگر مواردی از ناهنجاری دیده می شود 
در یک شهر دویست هزارنفری طبیعی است.

 سرانجام اعضای شورای شهر پس از جلساتی پر 
برای مدت  تا  را عزل کردند.  و بحث شهردار  جر 
برد.  بسر  سردرگمی  و  بالتکلیفی  در  نامعلومی 
و  کلنگ  و  بیل  شهر  خدماتی  و  اداری  عوامل  و 
جارو به حالت پیش فنگ منتظر جلساتی پرتنش 
شورا بمانند که بگردنند و از گوشه و کنار استان 
شهرداری بیابند و کت و شلوار شهرداری بر قامت 

او راست نمایند. 
نه ازشهردار عزل شده دفاع می نماییم و نه اقدام 
اقدام  این  چون  تایید  را  شهر  شورای  زده  شتاب 
حضرات را فرصت سوزی و عقب گردی به کارهای 
گذشته  سلف  حاصل  بی  و  زده  شتاب  و  ناپخته 
و  عمومی  افکار  اما  میدانیم.  کالنتران  و  شوراها 
رسانه و قضاوت مردم از این عزل و تصمیم ناراضی 
و ناخرسند است.این روزها تیغ تیز انتقاد و نیش 
اعضای  سوی  به  مردم  اشاره  و  ایما  و  کنایه  و 

را  شهردار  عزل  .مردم  است  روان  شهر  شورایی 
و  غیرقانونی  مقابل خواستهای  در  مقاوت شهردار 
اعضای  از  برخی  تمامیت خواهی  و  زیاده خواهی 
باره  این  در  پرسشهایی  و  میدانند.  شهر  شورای 
دارند از جمله؛ اعضای شورا پس از 5 ماه تحقیق 
منت  هزار  با  مختلف  جوانب  رعایت  و  بررسی  و 
جناب کرمی را متقاعد ساختند تا کلید شهرداری 
را تحویل گیرد و تحرکی 
عمران شهر  و  توسعه  در 
بوجود آورد حال پس از5 
نتیجه رسیده  این  به  ماه 
کارکارشناسی  که  اند 
اشتباه  تصمیمشان  و 
مگر  آقایان  است  بوده 
امتحان  فرصت  چقدر 
آیا   -2 داریم؟  خطا  و 
به  باتوجه  وقت  ماه   5
درآمد  و  بودجه  فقدان 
قضاوت  برای  شهرداری 
شهردار  عملکرد  درباره 
شما  است؟  کافی  کرمی 
در جلساتی که با شهردار 
در این مدت داشتید چرا هیچ کدام از شما دلیل 
اش  محوله  وظایف  از  شهردار  عدول  بر  محکمی 
اعالم نکردید چه اتفاقی افتاد که فی الفور تصمیم 
به عزلش گرفتید؟ در پشت پرده شور و مشورت 
های خصوصی تان بدنبال منافع شخصی هستید یا 
دلتان برای شهر می سوزد؟ برای اطالع از تصمیم 
خود بیاید یک نظرسنجی در شهر انجام دهید تا 
که  مردمی  تایید  مورد  شما  اقدام  این  آیا  بدانید 
شما را انتخاب کرده اند هست یا نیست. پسندیده 
ترین کار همین بود که دالیل خود را برای مردم 
به شهردار معزول هم فرصت  و  اعالم می کردید 
دفاع از خویش میدادید آن وقت قضاوت را به مردم 
می سپاردید و براساس رای و نظرمردم اقدام می 
کردید. امید است در انتخاب شهردار جدید مصالح 
و منافع مردم و شهر را در نظر گرفته و از هرگونه 
دارد  بدنبال  پشیمانی  و  ندامت  که  زدگی  شتاب 

بپرهیزید.

خبری  که  درنیامده ایم  مشعوره  مسائل سد  از شوک  هنوز 
دیگر در شهر پیچید؛ در سایت ها و رسانه های مختلف و دهن 
به دهن مردم پچ پچ کنان چیزی را دزدیده اند در گوش هم 
می گویند راه آهن از کوهدشت نمی گذرد! باز غصه دار و عزادار 
چه نحسی  و مصیبتی است که یقه ما را گرفته و حاالحاالها 
کوهدشت  که  است  قرار  این  از  موضوع  نمی کند  رهایمان 
احمدی نژاد  محمود  دکتر  سفر  جریان  در  ماند  جا  قطار  از 
تصویب  به  مصوبه ای  لرستان  به  پیشین  رئیس جمهوری 
رسید که طی آن راه آهن خرم آباد به خوزستان ریل گذاری 
می شود مصوبه ای بسیار ارزشمند از نظر اقتصادی و تجاری 
آن  لرستان که طبق  استان  توسعه  اعتالی  راه  در  گامی  و 

راه آهن  از  شاخه ای 
از  که  سراسری 
خرم آباد  به  دورود 
وصل و پس از طی 
به  پلدختر  کردن 
اندیمشک  راه آهن 
خوزستان  و 
جانب  می پیوندد. 
قبادی  شیخ  آقای 
کارشناسان  نظر 
را  دهم  دولت 
که  ساخت  متقاعد 
عبور  بجای  راه آهن 
خرم آباد  جنوب  از 
خوزستان  طرف  به 

از کوهدشت عبور کرده و ضمن عبور ار بخش های چگنی و 
شهرستان کوهدشت و رومشگان به پلدختر رفته و از آن جا 
قبادی  شیخ  جناب  توجیه  بپیوندد   اندیمشک  راه آهن  به 
نظر  از  که  بود  این  اجرایی  مسؤلین  ساختن  متقاعد  برای 
فنی و مهندسی عبور راه آهن از کوهدشت از نظر اقتصادی 
و هزینه بسیار با صرفه تر است زیر ا دیگر هزینه های کالن 
و وقت بسار برای تهیه زیرسخت های آن کم تربوده و نیازی 
هم  و  تونل  و  پل  احداث  و  کمر  و  کوه  همه  آن  بریدن  به 
لحاظ  به  ولی  می طلبد  را  طوالنی  زمان  و  زیاد  هزینه های 
شرایط جغرافیایی دشت های چگنی و کوهدشت و رومشگان 
این مشکل را ندارند و از سوی دیگر جمعیتی که با عبور این 
راه آهن از قطار استفاده می کند؛ بسیار بیشتر از مسیر دیگر 
بخش های  و  رومشگان  چگنی،کوهدشت،  شهرهای  است 
درب گنبد طرهان و کوهنانی و روستای تابعه با  جمعیتی 
و  نمایند  استفاده  قطار  از  می توانند  بهتر  نفری  پانصدهزار 
مناطق  این  تجاری  و  اقتصادی  رونق  باعث  دیگر  سوی  از 
و  شد  قانع  استدالل  این  مقابل  در  یازدهم  دولت  می شود. 
کارشناسان راه و ترابری هم از نظر اقتصادی و هزینه ای آن 
را به صرفه تر دانستند و قرار شد که راه آهن از جنوب خرم آباد 

تغییر مسیر داده با عبور از چگنی و کوهدشت و رومشگان و 
پلدختر به اندیمشک بپیوندد. اما متأسفانه در کمال ناباوری 
و  لغو  را  مصوبه  آن  روحانی  جناب  یازدهم  دولت  دیگر  بار 
اصرار دارند که راه آهن خرم آباد خوزستان از ناحیه  پل-زال 
که  صورتی  در  دهد.  ادامه  خود  راه  به  خوزستان  طرف  به 
بیشتری  وقت  نظرزمانی  از  هم  و  هزینه برتر  این مسیر هم 
می برد و هم مردم کمتری از نعمت راه آهن استفاد می کند  
توجیه آقایان مشخص نیست مردم شهرستان های کوهدشت 
به  که  دارند  حق  تابعه  بخش های  و  رومشگان  و  چگنی  و 
نمایند چه دست های  اعتراض  پایمال کردن حق خود  این 
پشت پرده  است که نمی گذارند لرستان بخصوص کوهدشت 
و چگنی و رومشگان و 
پلدختر رنگ توسعه به 
حکایت  ببینند!  خود 
سردرُگم  پتروشیمی 
سد  احداث  است، 
اگر  و  اما  به  مشعوره 
هم  این  شده،  بسته 
است  قرار  که  آهن  راه 
ما  به  آن  از  چیزی 
نمی ماسد؛ به کجا باید 
هم  اگر  کرد  اعتراض 
بلند  صدایشان  مردم 
افتاده  تکاپو  به  شود 
سراسیمه  و  هراسان  و 
رنگ  می کنند  تالش 
اما   . نکنند  اعتراض  مردم  تا  بدهند  آن  به  سیاسی  بوی  و 
لرستان  والیت مدار  مردم  عالی مقام  آقایان  نیست.  چنین 
مقدس  نظام  به  پایبندی  در  خود  امتحان  بارها  و  بارها 
جمهوری اسالمی را در عرصه های گوناگون پس داده اند اگر 
استخوان  و  چشم  در  خار  داغ  و  درد  از  اگر  دارند  حرفی 
در گلویند و اعتراض نمی کننند برای آن است که بهانه به 
دست دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهورس اسالمی 
به  اعتراضی  هرگاه  بگیرند  ماهی  گل آلود  آب  از  تا  ندهند 
گوش می رسد شبانه سراسیمه هیأت های می آیند و می روند 
این  نجابت  از  می دهد  تشکیل جلسه ای  وزیر دست پاچه  و 
مردم است که حاضرند محرومیت و نامهربانی ها را به جان 
هم  شما  پس  نشود  وارد  نظام  این  به  اما خدشه ای  بخرند 
پیگیر این مردم نجیب و شریف باشید مردمی که شما را بر 
صدارت و وکالت و رسانده حافظه تاریخی این مردم بسیار 
می دهند  تشخیص  نامردمان  از  را  مردم داران  است.  قوی 
جناب استاندار، جناب نماینده! نگذارید این فرصت تاریخی 
با عناوین مختلف بگیرند؛  را از کوهدشت محروم و مظلوم 
فریاد و مظلومیت مردمان این سرزمین را برای چندمین بار 

که می دانیم رسانیده اید باز هم برسانید.

نسخه ی  بدون  فروش  بر  می خواهیم  بهداشت  شبکه  مسئولین  از 
قرص های  اعتیادآور ترامادول نظارت کنند و با لوازم بهداشتی هایی که 

بدون مجوز اقدام به فروش می کنند برخورد نمایند.
آزادبخت

09160007038
روزنامه تون  پاقرص  و  پر  طرف داران  از  من  نباشید؛  خسته  و  سالم  با 
هستم، می خواستم بیشتر به مشکالت جوانان توجه کنید؛ منتظر چاپ 

بعدیتون هستم، با امید خدا. 
ممنون ضرونی

09370005024
سالم، بخاطر خدا پیگیر استخدامی استانداری بشید؛ بخدا زندگیم داره 

از هم می پاشه؛ خواهشم می کنم.
ناشناس

09160005076
مانند  واقعاً  آبباریکی  روستای  سرعت گیرهای  نباشید؛  خسته  سالم 
نداشتن  بعلت  می کند؛  زنده  را  جنگ  خاطره ی  جبهه،  خاک ریزهای 
عالمت و شبرنگ تمام جلوبندی ماشین ها نابود می شن و باعث تصادف 

می شه. بگوش مسئولین برسانید. 
متشکرم ولی پور

09166602137
بیشتر کوچه های خیابان گدارپهن خاکی و شنی هستند، چرا شهرداری 

نسبت به آسفالت کردنشان اقدام نمی کند؟
09160008643

تاکسی ها در کوهدشت هر طور دوست دارند رفتار می کنند و هر اندازه 
که دلشان می خواهد کرایه می گیرند، چرا سازمان تاکسیرانی نظارت 

جدی نمی کند.
گراوند

09371005832
عبدولی  و  ریکا  ضرونی،  آبادی های  مسافرکش  تاکسی های  رانندگان 
خیلی بیشتر از نرخی که بخشداری تعیین کرده کرایه می گیرند، انتظار 

داریم مسئولین مربوطه برخورد کنند.
تعدادی از اهالی  روستاهای مسیر

سوژه ها، نظرات، دیدگاه، انتقادات و 
خبریپیشنهاد های خود را با آساره در میان بگذارید
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نقدی  یارانه  واریز  از  مرحله  آخرین  در  ایران:  عصر 
تعداد 77  فروردین صورت گرفت،  اول که 22  مرحله 
میلیون و 527 هزار و 703 نفر یارانه گرفتند. لذا اگر 
قرار  محاسبه  مالک  را  دولت  سخنگوی  اعالمی  رقم 
دهیم ، باید در اردیبهشت امسال، به 75 میلیون و 696 
بسیار  مبلغ الزم  داده شود که  یارانه  نفر  هزار و 201 
از محل هدفمندی  از کل درآمدهایی است که  بیشتر 

حاصل می شود.
ثبت  مهلت  پایان  برغم 
یارانه  دریافت  برای  نام 
طرح  دوم  مرحله  در  نقدی 
مقامات  هنوز  هدفمندی، 
کسانی  دقیق  تعداد  دولتی 
که از دریافت یارانه انصراف 
نکرده اند.  اعالم  را  داده اند 
محمدباقر  حال،  این  با 
دولت  سخنگوی  نوبخت، 
محل  از  که  است  گفته 
یارانه انصرافی ها، مبلغ هزار 
دولت  برای  تومان  میلیارد 

ایجاد درآمد شده است. با توجه به این که عدم ذکر ماه 
و سال در محاسبات اقتصادی این چنینی، معنای سال 
می دهد، می توان گفت که این رقم در یک سال برای 

دولت حاصل می شود مگر این که بعداً اصالح کنند.
از آنجا که این رقم را یک مقام رسمی دولت که اتفاقاً 
عالوه بر سمت سخنگویی، معاون برنامه ریزي و نظارت 
است،  کرده  اعالم  هست،  نیز  رئیس جمهور  راه بردي 
می توان با یک محاسبه ساده دریافت که چه تعداد از 

مردم از دریافت یارانه انصراف داده اند.

اگر 1000 میلیارد را تقسیم بر 12 )تعداد ماه های سال( 
تقسیم  تومان(   45500( یارانه  مبلغ  بر  را  آن  و  کنیم 
کنیم به عدد »یک میلیون و 831 هزار و 502 » نفر 
یارانه  دریافت  از   ، خود  تصمیم  با  که  رسید  خواهیم 
انصراف داده اند. در آخرین مرحله از واریز یارانه نقدی 
تعداد 77  فروردین صورت گرفت،  اول که 22  مرحله 
میلیون و 527 هزار و 703 نفر یارانه گرفتند. لذا اگر 
رقم اعالمی سخنگوی دولت را مالک محاسبه قرار دهیم 
اردیبهشت  در  باید   ،
میلیون   75 به  امسال، 
نفر  و 696 هزار و 201 
که  می شد  داده  یارانه 
بیشتر  بسیار  الزم  مبلغ 
است  درآمدهایی  کل  از 
هدفمندی  محل  از  که 

حاصل می شود.
این که آیا دولت به همه 
های  ماه  در  ثبت نامی ها 
داد  خواهد  یارانه  آتی 
 10 که  این  یا  نه؟  یا 
به  که  نفری  میلیون 
عنوان ثروتمند شناسایی کرده را رأساً حذف می کند؟ 
درآمد  میزان  از  مردم  خود  که  اطالعاتی  مبنای  بر  یا 
خود داده اند ، درباره حذف برخی از ثبت نام کنندگان 
تصمیم می گیرد؟ یا راستی آزمایی را مبنای عمل قرار 
می دهد، گزینه های پیش روی دولت است درباره یارانه 
مالی  منابع  نام کمبود  به  با مشکلی  نقدی که دادنش 
روبروست و ندادنش هم نارضایتی های اجتماعی را در 

پی خواهد داشت.

چند نفر از دریافت یارانه انصراف دادند؟
4441 000 1 222 شماره پیامك333

خبر

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت در پرونده کالسه 920270 مطروحه فی مابین آقایان 
روح الدین بهاروندی و شرکت تعاونی معدن شهاب کوهدشت در نظر دارد یک دستگاه سنگ شکن کوبیت 120 تن 
متعلق به محکوم علیه به شرکت تعاونی معدن شهاب کوهدشت را از طریق مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند.  
1(یک دستگاه سنگ شکن کوبیت 120 تن با قیمت پایه 153/000/000ریال و لذا شخصی که بیشترین قیمت را 
از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده و می بایستی که 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را فی المجلس و مابقی 
را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد. 
2(مزایده در تاریخ 1393/6/24راس ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت 
برگزار می گردد، متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود را در پاکتهای در بسته تحویل نمایند و 5 روز از مزایده از 

دستگاه دیدن فرمایند. 
افشین میرزایی؛ مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت

محدودیت های در نظر گرفته شده برای بی سوادان جامعه ی هدف

رئیس اداره ی سوادآموزی کوهدشت گفت: 
بناست سال 94 یارانه ی 
بی سوادان مسدود شود

عینعلی محمودیان رئیس اداره ی سوادآموزی شهرستان کوهدشت  با اشاره به 
محدودیت های در نظر گرفته شده برای بی سوادان در گفتگو با خبرنگار بلوطستان 
هم  سوادآموزی،  نهظت  سازمان  شده  ابالغ  آئین نامه ی  با  مطابق  داشت:  اظهار 
اکنون برای بی سوادان جامعه ی هدف )سنین 10 تا 49 سال( هیچ گونه گواهی 
بی سوادی صادر نمی شود و تعویض و صدور هرگونه کارت پایان خدمت، کارت 
معافیت، گذرنامه برای متقاضیان ممنوع می باشد.  وی  هم چنین تأکید کرد که  
صدور جواز کسب  برای بی سوادان نیز خالف قانون است و به افراد فوق الذکر 
ایشان تصریح نمود:  بلوطستان  هیچ گونه وامی تعلق نخواهد گرفت. به گزارش 

بناست در سال 94 یارنه ی دریافتی افراد بی سواد نیز مسدود گردد.
محمودیان در خاتمه خاطرنشان ساخت: هم اکنون اداره ی سوادآموزی شهرستان 
از تمامی بی سوادان جامعه ی هدف به صورت رایگان ثبت نام به عمل می آورد به 
همین خاطر پیشنهاد می نمائیم که افراد بی سواد از این فرصت استفاده کرده و 
نسبت به باسواد شدن اقدام کنند تا هم خود را به سالح علم مجهز نمایند و هم 

از محدودیت های در نظر گرفته شده راهایی یابند

شهر بی کالنتر شد

غرب  نوجوانان  و  کودکان  مجله ی  تنها  می دانید  آیا 
کشور در کوهدشت منتشر می شود؟!

آیا می دانید هدف از چاپ این مجله عالقه مند کردن 
کودکان و نوجوانان به مطالعه است؟!

آیا می دانید اگر فرزند شما با کتاب انس بگیرد و اهل 
مطالعه شود از بسیاری از خطرات، انحرافات و نگرانی 
مسیر  در  و  ماند  خواهد  امان  در  امروز  دنیای  های 

پیشرفت قرار خواهد گرفت؟!
و  کودکان  )ماهنامه ی  مجله  این  نام  می دانید  آیا 

نوجوانان غرب کشور(، »پیشوک« است؟!
پیشوک  از  شماره  هر  انتشار  هزینه ی  می دانید  آیا   
بین 3 تا 5 میلیون تومان بوده که آن را مدیرمسئول 

فرهنگ دوست آن به تنهایی پرداخت کرده است؟!
آیا می دانید این مجله به علت مشکالت مالی در حال 

توقف است؟!

برای کودکان  تهیه ی  این مجله  با  آیا می دانید، شما 
توسط  شده  تولید  فرهنگِی  بسته ی  یک  نوجوانان،  و 
را  کوهدشت  و  لرستان  توانمند  اساتید  و  جوانان 
به  است  امید  آورد؟!   خواهید  ارمغان  به  برایشان 
را  این چنینی  این بینش برسیم که حرکات فرهنگی 
و  آن ها حمایت  از  درنتیجه  بدانیم،  نعمت  و  موهبت 

استقبال کنیم.
کودکان و خانواده های لرستانی!

 شما می توانید حتی با خرید یک جلد »پیشوک« در 
متوقف نشدن این موهبت فرهنگی سهیم باشد. بیایید 
دست به دست هم تالش کنیم کودکان و نوجوانان مان 

از نعمت دریافت »پیشوک« محروم نشوند!

تلنگر فرهنگی!

آگهی احضار متهم 
شماره ابالغیه: 9310106636501961 
شماره پرونده:9209986637400817

شماره بایگانی شعبه: 921111
 تاریخ تنظیم:1393/4/10

شعبه101دادگاه عمومی جزایی 
شهرستان کوهدشت 

)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم 
وجود کیفر خواست(

 9209986637400817 کالسه  پرونده  در   
نگهداری  اتهام  به  آرادبخت  وحید  شعبه  این 
مشروبات الکلی تحت تعقیب قرار گرفته است. 
در  و  متهم  بودن  به مجهول االمکان  عنایت  با 
اجرایی مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت رسیدگی 
ظرف  صبح   9 ساعت   1393  /6/25 مورخه 
از  دفاع  جهت  آگهی  این  شده  تعیین  مهلت 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی 
مقررات  مطابق  حضور،  عدم  صورت  در  است 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه10 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان کوهدشت
علی سلیمی

آگهی احضار متهم
شماره ابالغیه:9310106636604007 شماره پرونده:9109986637400240

شماره بایگانی شعبه: 910452  تاریخ تنظیم: 1393/5/9:
شعبه 102دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت 

به  نوری  میرزاکرم  و  نظری  یوسف بگ  علی عسگرو  فرزند  مرادی  فرشید صید  آقایان  پرونده  تعالی،  بسمه  متن آگهی: 
اتهام جعل و پرداخت رشوه و استفاده از اوراق مجعول جهت رسیدگی به شعبه 102   دادگاه عمومی جزایی شهرستان 
کوهدشت واقع در شهرستان کوهدشت ارجاع و به کالسه 9109986637400240 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1/ 9/ 1393 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول االمکان بودن متهمین و به درخواست شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود جهت رسیدگی  حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی) جزایی(  دادگستری شهرستان کوهدشت- حیدر سلیمانی

آگهی احضار متهم 
شماره نامه:931011663600899 

 شماره پرونده:9209986637400529
 شماره بایگانی شعبه: 920415 

تاریخ تنظیم: 1393/4/19:
شعبه 102دادگاه عمومی جزایی

شهرستان کوهدشت 
فرزند  امرایی  آرمین  آقای  تعالی:  بسمه 
دولت  مامورین  به  توهین  به  متهم  شیخ عباس 
رسیدگی  جهت  پرونده  که  وظیفه  انجام  حین  در 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   102 شعبه  به 
به  و  ارجاع  واقع در شهرستان کوهدشت  کوهدشت 
که  گردیده  ثبت  کالسه9209986637400529 
وقت رسیدگی آن 25/ 8/ 1393 راس ساعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی) جزایی(  

دادگستری شهرستان کوهدشت، حیدر 
سلیمانی    

آگهی احضار متهم
شماره نامه: 9310116636600892 
 شماره پرونده:9209986637501079

شماره بایگانی شعبه: 930003
  تاریخ تنظیم: 1393/4/17

شعبه 102دادگاه عمومی جزایی 
شهرستان کوهدشت 

فرزند شهبازبگ  قادری  آقایان 1- حبیب  بسمه تعالی، 
هستند  متهم  که  طهماسب  فرزند  قادری  مهدی   -2
1- شخص ردیف اول متهم به سرقت اموال منقول2- 
شخص دوم متهم به معاونت در سرقت )از حیث جنبه 
عمومی( که پرونده  جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه 
عمومی-جزایی شهرستان کوهدشت واقع در شهرستان 
کوهدشت ارجاع و به کالسه 9209986637501079  
و   1393 /8 آن 25/  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 

ساعت 10 تعیین شده است.
 به علت مجهول االمکان بودن متهمین و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
نوبت در یکی  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود جهت رسیدگی  حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی) جزایی(  

دادگستری شهرستان کوهدشت- حیدر 
سلیمانی

خواهان/ حسن مراد عزیزی برئی 
 دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان مسعود 
تکیه و شرکت سایپادیزل  نوری  امیر  و  رستمی 
کیومرث  و  نوش  آریا  تولیدی صنعتی  و شرکت 
خودرو  سند  تنظیم  و  الزام  خواسته  به  کرمی 
کوهدشت  شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم 
شعبه101دادگاه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
واقع  کوهدشت  شهرستان  جزایی  عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع  کوهدشت  شهرستان  در 
وقت  که  گردیده  ثبت   9109986636501668
1393/7/14وساعت8:30تعیین  آن  رسیدگی 
بودن خوانده  مجهول المکان  علت  به  است  شده 
درخواست  به  کرمی  کیومرث  و  نوری  امیر 
خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی و 

جزایی شهرستان کوهدشت
آزادخان آزادی سوری

مرمت و حفاظت نقوش صخره ای میرمالس و 
هومیان کوهدشت آغاز می شود

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
میراث  معاون  ابراهیمی  رامین  مهندس  لرستان،  استان  گردشگری 
 3 انتشار  و  فراوان  پیگیری های  از  پس  گفت:  لرستان  استان  فرهنگی 
نوبت آگهی انتخاب مشاور در روزنامه های سراسری، مشاور طرح انتخاب 

و مطالعات کتابخانه ای و میدانی آغاز گردیده است.
وی افزود: این مرحله شامل مطالعات، برداشت و نقشه های وضع موجود، 
آسیب شناسی و طرح احیاء ساماندهی و مرمت و حفاظت از محوطه های 
می باشد. مهندس ابراهیمی گفت: در این خصوص طبق توافقات بعمل 
آمده از کارشناسان و متخصصان ایتالیایی نیز کمک گرفته خواهد شد. 

کوهدشت از قطار جا ماند

شوراي  همکاري  با  پیشوک  نامه  ماه  خبرشدیم  با 
کتاب کودک ایران، مؤسسه ي پژوهشي تاریخ ادبیات 
کودک )کمیته ي با من بخوان(، پژوهش سراي فارابي 
و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کوهدشت 
کرده  برگزار  کودک«  کتاب  مروجین  »گروه  طرح 
از بهترین مجالت کودکان و  است. »پیشوک« یکی 
نوجوانان کشور می باشد که از طرف وزارت فرهنگ 
و  ایران،  کودک  کتاب  شورای  اسالمی،  ارشاد  و 

مطبوعات  ملی  نمایشگاه 
مورد  نوجوان،  و  کودک 
است،   گرفته  قرار  تقدیر 
این  از  تا کنون 19 شماره 
جلد   11 قالب  در  مجله 
هزار  هفت  و  چهل  )جمعاً 
گفتنی  شده  منتشر  جلد( 
هزینه های  تمام  است 
این  انتشار  و  تولید  تهیه، 
از  یکی  دوش  بر  نشریه 
شهرستان  دلسوز  معلمان 
برای  بوده،  کوهدشت 
عزیز  مخاطبان  آشنایی 
دریوش  با  کوتاه  گفتگویی 

جعفری مدیرمسئول هنرمند پیشوک انجام داده ایم 
که با هم به مرور آن می پردازیم؛

جناب جعفری ضمن سپاس فراوان بخاطر تالش 
و تقالیی که در راستای کار فرهنگی و هدایت 
کودکان و نوجوانان لرستان به خرج می دهید، 
هدف از تشکیل »گروه مروجین کتاب کودك« 

را برای مخاطبان آساره بیان کنید.
و  مهربان  بسیار  و  بزرگ  بسیار  خداي  به  توکل  با 
شهرستان  کودکان  بین  کتاب خواني  ترویج  جهت 
از  هدف  مي شود.  تشکیل  گروه  این  کوهدشت، 
کردن  وارد  کودک«،  کتاب  مروجین  »گروه  تشکیل 
آشتي  و  کوهدشتي  کودکان  زندگي  متن  به  کتاب 
آنان با کتاب و مطالعه است. چرا که پیشوک معتقد 
است، اگر کودکي اهل مطالعه شد، در مسیر پیشرفت 
و تعالي قرار خواهد گرفت و از بسیاري از مشکالت و 

انحرافات دنیاي کنوني مصون خواهد ماند.
روش اجرا چگونه است؟ ابتدا تعدادي از داوطلبین 
مروجین  »گروه  در  عضویت  به  عالقه مند  و  متعهد 
توسط  سپس  مي کنند،  نام  ثبت  کودک«  کتاب 
ایران،  کودک  کتاب  شوراي  مدعو  کارشناسان 
خواهند  فارابي  پژوهشسراي  در  را  الزم  آموزش هاي 
دید و بعد در شروع سال تحصیلي کار ترویج را در 
خواهند  آغاز  شهرستان  سطح  مدارس  از  تعدادي 
کرد. به این صورت که هر 
هفته  طول  در  کالس 
کتابخواني  ساعت  یک 
در  مربي  و  داشت  خواهد 
بر  آموزشي  ساعت  این 
به  نوین،  روش هاي  اساس 
کتاب خواني، معرفي کتاب، 
کتاب،  تحلیل  و  تجزیه 
مورد  در  بحث  و  ترغیب 

کتاب خواهد پرداخت. 
چه  به  عضویت  نحوه ي 

صورت می باشد؟
داوطلِب  ارجمندان 
»گروه  در  عضویت 
مروجین کتاب کودک« و شرکت در کالس آموزشي 
و  خانوادگي  نام  و  نام   ارسال  با  مي توانند  مرجین، 
پیشوک  همراه  شماره ي  به  خود  تحصیالت  میزان 
عالقه مندي خود را اعالم کنند. این به منزله ي ثبت 

نام اولیه خواهد بود.
زمان تشکیل کالس  کی است؟

دوره ي آموزش مربي گري مروجین کتاب  به صورت 
اواخر  دوره  این  شد.  خواهد  اجرا  روز  دو  در  فشرده 
خواهد  تشکیل  فارابي  پژوهشسراي  در   93 مرداد 
شد که زمان دقیق آن متعاقباً به اطالع عالقه مندان 
این  تشکیل  با  امیدوارند،  پیشوکیان  رسید.  خواهد 
آینده سازان  و  فرهیخته  کودکاِن  تربیت  در  گروه 
مفیدي  گام هاي  ایران  اسالمي مان  و  عزیز  کشور 
www.pishook.ir :برداشته شود.     نشانی سایت

طرح تشکیل »گروه مروجین کتاب کودك« در شهرستان کوهدشت

گفت وگویی کوتاه با داریوش جعفری مدیرمسئول پیشوک به بهانه ی

اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان کوهدشت در پرونده کالسه 91087 
در  مسکونی  ساختمان  اعیان  باب  یک  دارد  نظر  در 
و  راه شاهزاده محمد  بین دو  باوینه  داره سره  روستای 

شرشره را از طریق مزایده به فروش برساند
1- ساختمان فاقد سند رسمی میباشد 2- قیمت پایه 
ریال   180000000 کارشناسی  نظریه  حسب  اعیانی 
آب  امتیاز  دارای  مترمربع    100 ملک  کل  مساحت  و 
 9 ساعت  1393/7/15راس  تاریخ  در  میباشد3-مزایده 
صبح در محل اجرای احکام حقوقی شبعه دوم دادگاه 

متقاضیان  میگردد،  برگزار  کوهدشت  حقوقی 
تا  بسته  در  پاکتهای  در  را  خود  پیشنهادهای  میتوانند 
که  نمایند4-شخصی  اجرا  شعبه  تحویل  مزایده   تاریخ 
برنده  نماید  پیشنهاد  پایه  قیمت  از  را  قیمت  بیشترین 
پیشنهادی  قیمت  درصد  بایستی10  و  بوده  مزایده 
خود را نقداً  و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید. در صورت انصراف ده درصد وجه 

پرداخت شده مسترد نمیشود. 
مدیر شعبه دوم اجرای احکام دادگاه عمومی 

حقوقی کوهدشت؛  رضایی امین

آگهی مزایده



خبرنگار  روز  از  پیش  هفته ای  مطلب  این  اشاره: 
اسماعیل نژاد  جناب  اختیار  در  و   شد  نگاشته 
مدیرمسئول دوهفته نامه ی محلی کاسیت قرار گرفت؛ 
بنا بود به مناسبت روز خبرنگار و در ویژه نامه ای که  
به همین منظور تدارک دیده شده بود، منتشر شود، 
هفته ی گذشته دوهفته نامه ی کاسیت منتشر شد و 
دیده شده این نوشته  بعنوان تیتر نخست بر پیشانی  
آن نشریه ی وزین جلوه گری می کرد، اما متأسفانه ی 
حذف  آن  از  بخش های  موجحهی  دلیل  بی هیچ 
گردیده بود، از آنجا مطالب حذف شده، توهین آمیز، 
افترا و دردسرساز نبوده و حریم ها را حفظ کرده اند، 

تصمیم به بازنشر آن گرفتیم.
محترم  معاون  بهاروند  آقای  از  نقل  به  خبرها  در   
استان   اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  فرهنگی 
در  محلی  نشریه  مجوز   70 مجموع  »در  که  آمد 
استان لرستان داریم.« آنگونه که ایشان در ادامه ی 
تنها شش  تعداد  این  از  بود  کرده  بیان  همین خبر 

نشریه غیرفعالند. 
ارشاد مجوز گرفته اند  از  تعداد نشریه  این  اینکه  در 
در  که  سخن  این  باور  اما  نیست  تردیدی  جای 
برای  دارد  وجود  فعال  محلی  نشریه   64 لرستان 
با فضای رسانه ای استان آشنا هستند،  کسانی که 

سخت است.  
پی بردن به اینکه چه تعداد از این نشریات فعالند 
نیست؛  سختی  کار  است،  چگونه  فعالیتشان  و 
تا  کنند  مأمور  را  فردی  محترم  مسئولین  اگر 

نشریاتی  تمام  روزانه  بصورت  ماه  یک 
بر  لرستان  استان  در  که 
مطبوعاتی  دکه های  پیشخوان 

بگذراند،  نظر  زیر  می گیرند  قرار 
و  می شود  دستگیرشان  چیز  همه 

فعال  نشریات  که  یافت  درخواهند 
هم  دست  انگشتان  تعداد  از  استان 

کمترند.
که چرا  بگذرم  موضوع  این  از  میِ خواهم 

بدین  و  نمی شود  رسیدگی  وضعیت  بدین 
مسئله بپردازم که چرا چنین وضعیتی پیش 

می آید.
استان  برای  محلی  نشریه ی  مجوز   70 صدور 

اما  است،  مناسبی  و  قابل قبول  رقم  لرستان 
هشداری  و  خطر  زنگ  اغلب شان  بودن  غیرفعال 
جدیست تا در رونِد موجوِد صدوِر مجوزها  تجدیدنظر 

کنیم. 
معلول  وضعیت  این  و  است  چنین  چرا  براستی 
چیست و چگونه بوجود آمده است؟ برای پی بردن 
به پاسخ این سوال کافیست به سابقه ی افرادی که 
برای چه  ببینیم  و  بیفکنیم  مجوز داده شده نظری 
اندک  با  است؟  گردیده  صادر  نشریه  امتیاز  کسانی 
افردی  اغلب  می شویم  متوجه  باره  این  در  تأملی 
مدیرمسئول شده اند  و  لرستان صاحب امتیاز  در  که 
-جز سوابق دوستی و روابط پنهانی- هیچ تخصص 
محض  به  آن ها  ندارند؛  زمینه  این  در  تجربه ای  و 
جز  آشنایانشان  از  یکی  کرده اند  احساس  اینکه 
و حرفش  گرفته  قرار  مجوز  کنندگان  هیئت صدور 
در مجموعه ارشاد خریدار دارد، دست به کار شده و 
سعی کرده اند نشریه ای دست و پا کنند تا برای روز 
مبادا از آن استفاده ی بهینه نمایند. این در حالیست 

بسیاری  تجربه ی  دارای  و  عالقه مند  متقاضیان  که 
وجود دارند که سال هاست در انتظار داشتن نشریه 

به سر می برند.
 به ضرس قاطع عرض می کنم اغلب صاحب امتیازان 
و  دانش  اندکی  گروه  تنها  و  اینگونه اند  لرستان 
سررشته ی کار را دارند و در این حوزه، داری تجربه 
توسط  که  نشریاتی  قضا  از  می باشند،  تخصص  و 
شمار  به  فعالین  جز  می شوند،  اداره  افرد  همین 
می آیند. متأسفانه  بیشترصاحب امتیازان لرستانی با 

نشریاتشان معامله می کنند 
برخی نشریاتشان را به یا به دست افرادی می سپارند 

تخصص  هیچ  باره  این  در  که 
تجربه ای  و 

این  -طبعاً  می اندیشند  آگهی  به  تنها  و  ندارند 
وارد شوند  از چه دری  و  کنند  کار  اینکه چه  افراد 
تا سود بیشتری نصیبشان گردد، اولویت اصلی شان 
اینان به چیزی که نمی اندیشند مردم  خواهد بود.  
نشریه ای  مطالب  انبوه  دیده ایم  است؛  مخاطب  و 
لیمو  و  لیموترش  درباره ی  دارد،  تاریخی  عنوان  که 
که  سپرده شده  کسانی  به دست  زیرا  بوده  شیرین 
عنوان  بیشتر  ناشی اند،  و  ناآگاه  کارشان  به  نسبت 
سبزی نامه زیبنده ی چنین نشریه ای است تا اسطوره 

و تاریخ
بارها مشاهده می شود نشریه ی محلی که باید مطالب 
و اخبارش مربوط به منطقه باشد، یه سری مطالب 
سراسری، به اصالح سوخته و و بی مصرف را در کنار 
بر  در  را  صفحاتش  عمده ی  حجم  که  آگهی های 

گرفته اند، چاپ کرده است.
 بعضی نشریه داران مطبوعه شان را در ایام انتخابات 
از  بلندگوی حزب و جناح خاصی می نمایند و پس 
کم  هم  آن ها  حرارت  انتخابات  تب  کردن  فروکش 

می شود و رفته رفته به خاموشی می گراید.
این  در  اندکی  که  کسی  به  را  نشریه شان  گروهی 
سعی  هم  او  و  می فروشند  ندارد،  تخصص  باره 
می کند با جذب آگهی های خسته کننده و متن های 
به  مدیران  از  کردن  تمجید  و  تعریف  و  سفارشی 
البته  برساند؛  درآمد  به  را  نشریه  خودشان  قول 
ندارد،  اعراب  از  محلی  که  چیزی  بین  این  در 

که  است  خاطر  همین  به  و  هستند  خوانندگان 
نشان  و مطبوعات روی خوش  رسانه ها  به  ما  مردم 
و  توزیع کننده ها  و  نمی خرند  را  آن ها  و  نمی دهند 
دکه دارها هم با این بهانه که کسی نشریات محلی را 
خریدار نیست از پرداخت بهای آن ها طفره می روند. 
روی  چیزهای  چنین  به  مردم  داریم  انتظار  چطور 
را در آن نمی بینند!  بیاورند وقتی که حرف دلشان 
و  دردها  تمام نمای  آینه ی  باید  محلی  مطبوعه ی 

داغ های هم  والیتی ها باشد.
خوبی  قلم  -که  هم استانی  مدیرمسئوالن  از  یکی 
با اخالقی هم هست- بی آنکه سابقه ی  دارد و انسان 
مدرکی  حتی  یا  و  باشد  داشته  چندانی  مطبوعاتی 
ساختگی به ارشاد ارائه دهد، صاحب نشریه شد؛ از او 

پرسیدم  فالنی چطوری مجوز گرفتی؟ گفت:

مسیر  به  گذرم  رفتم  تهران  به  کاری  برای  روزی 
به دوستم که در معاونت  افتاد، سری  ارشاد  وزارت 
دیداری  زدم؛  بود،  کاره ای  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی 
راستی  گفتم،  صحبت ها  خالل  در  کردیم،  تازه 
داری؟  نیاز  گفت  می دهید؟  نشریه  مجوز  چطوری 
پاسخم مثبت بود، فرمی دستم داد و گفت: پُر کن و 
کپی یه سری  از مدارکم را هم خواست که تحویلش 
ی  نشریه  گفتند  و  زدند  زنگ  بعد  ماه  چند  دادم، 

درخواستی ات مجوز گرفته.
گفتم: به همین راحتی؟! گفت: آره. یقین دارم چیزی 
که بیان کرد جز واقعیت چیز دیگری نبود؛ در مقابل 
کار  تجربه ی  و  توان  انصافاً  -که  آشناها  از  یکی  او 
کردن را دارد- گفت ده سال است درخواست صدور 
مجوز داده ام اما در این باره توفیقی حاصل نکرده ام.

که  استان  توانای  و  فعال  روزنامه نگاران  از  بسیاری 
بر  نیمه فعال  نشریات  از  یکی  اداره ی  بار  کدام  هر 
مجوز  دارند  دوست  می کند،  سنگینی  دوششان 
نشریه ای -که تمام کارش هایش را انجام می دهند- 
حالت،  خوش بینانه ترین  در  اما  باشد  نامشان  به 
سردبیری عاریتی به آن ها محول شده است؛ چنین 
مرامشان  از  اینکه صاحب امتیاز  به محض  اشخاصی 
نگیرد،  قرار  نازکش  طبع  مقبول  و  نیاید  خوشش 
می خواهد.   را  عذرشان  و  کرده  درجه  خلع  را  آنان 
و  نشریات  خبرنگاری  سال هاست  خود  نگارنده 
خبرگزاری های مختلف را تجربه کرده و ردای دبیری 
و سردبیری برخی نشریات را هم پوشیده و کوشش 
نموده ام در دنیای مجازی و فضای مطبوعاتی تمام 
تالش خود را بکار گیرم، اما تا امروز موفق نشده ام که 
بتوانم مجوز نشریه ای اخذ نمایم. این در حالی است 
هیچ گونه  ارشاد  عزیزان  خود  گواه  به  که 
مشکل و سوءسابقه ای ندارم و تنها 
نداشتن  امثالهم  و  من  مشکل 
رابطه و آشنایی است که بتواند 

میان بری برایمان بزند.
بحث بر سر من و امثال نیست، 
اعطای  که  است  این  در  بحث 
از  که  کسی  به   نشریه  مجوز 
روی آگاهی و اشتیاق بدین کار 
دانش  کم ترین  و  نیاورده  روی 
خصوص  دراین  اندوخته ای  و 
خود  وظیفه ی  نمی تواند  ندارد، 
وضعیتی  چنین  نتیجه  دهد.  انجام  درستی  به  را 
اغلبشان  که  است  بسیاری  نشریه های  صدورمجوز 

فعال نیستند.
نشریات  ناکارآمدی  دلیل  دارد،  کوشش  نگارنده 
در  و  نماید  بررسی  آینده  مطالب  طی  را  استان 
به  است  امید  می کند.  بسنده  همین  به  این شماره 
بهانه ی روز خبرنگار به حال و روز خبرنگاران توجه 
گذشته  سال های  بسان  که  گردد  کوشش  و  شود 
از  تجلیل  منظور  به  که  برنامه های  و  مراسمات  در 
گردد  لحاظ  الزم  دقت  می شود  دیده  تداراک  آنان 
نسبت  آن هاست  به  متعلق  که  روزی  در  حداقل  و 
برای  دلسوزانه  که  کسانی  و  واقعی  خبرنگاران  به 
گذشته   کم مهری های  می زنند  قلم  لرستان  اعتالی 
گذشته  سال  مثل  که  نباشد  طوری  و  نشود  تکرار 
محترم  مسئولین  دید  به  شهرستانی  خبرنگاران 

استان نیایند.

برادران شهید بازوند

شهید علی بازوند 
تاریخ تولد: 1333

محل تولد: رومشکان 
تاریخ شهادت: 66/3/31

محل شهادت: ماووت عراق 
دشمن  بدست  خونم  ریختن  با  م  امیدوار  شهید:   وصیت  نامه  از  فرازی 
توانسته باشم خدمتی به اسالم و قرآن کرده باشم و لبیک خود را به ابراهیم 
زمان یعنی امام عزیزم گفته باشم. برادران و خواهران مسلمان جبهه و جنگ 
را فراموش نکنید.این جنگ جنگ اسالم و کفر است، با فرستادن جوان هایتان 
به جبهه اسالم و قرآن را یاری نمایید و همواره پیرو خط رهبر عزیزمان باشید.

شهید نصراله بازوند 
تاریخ تولد:1346 

محل تولد: رومشکان 
تاریخ شهادت: 63/2/1 

روستاهای  از  یکی  1346در  درسال  شهید:  نامه  اززندگینامه  قسمتی 
شهرستان رومشکان »بازوند« درخانواده  ای زحمت کش و متدین پا به عرصه 
گیتی نهاد. تا سال دوم دبیرستان تحصیالت خود را ادامه داد، با شروع جنگ 
تحمیلی به ندای رهبرش خمینی کبیر لبیک گفت و به عنوان بسیجی عازم 
جبهه گردید. ای نوجوان وارسته دارای فضایل اخالقی چون صبر، تواضع و 
روستای  در  کمیل  بخش  روح  دعای  نخستین  بود.  حیا  و  حجب  و  فروتنی 
زادگاهش بازوند توسط او برگزار گردید. سرانجام این بسیجی دوست داشتنی 
در سن 16 سالگی در منطقه عملیاتی پاسگاه زید دعوت حق را لبیک گفت و 
مرغ روحش قفس جسم خاکی را شکست و به سوی روضه رضوان پر گشود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رومشکان

سرفرازان رومشکان اجتماعی
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آگهی احضار متهم 
شماره ابالغیه: 931010663602582 شماره پرونده:9009986637501102

شماره بایگانی شعبه: 911460  تاریخ تنظیم:1393/3/28  شعبه101دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت
بسمه تعالی: متن آگهی احضار متهم 

و  جرم(  عمومی  جنبه  )از  کاله برداری  اتهام  به  شهباز  فرزند  رشیدی  علی  علیه  شکایتی  کوشکی  قصوربگ  شاکی: 
کوهدشت  عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم  در کاله برداری  معاونت  و  مال(  کاله برداری)از جنبه خصوصی جرم)رد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت واقع در شهرستان کوهدشت ارجاع 
و به  کالسه 9009986637501102 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 6/27/ 1393 ساعت 12:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس ازنشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت- حیدر سلیمانی

آگهی احضار متهم 
شماره نامه:931011663601071 شماره پرونده:9309986637300544

شماره بایگانی شعبه: 930418  تاریخ تنظیم: 1393/5/11
شعبه 102دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت 

 آقایان 1- سعید منصوری 2- ادیب منصوری فرزندان یارمراد 3- یارمراد منصوری  فرزند سلطان مراد و خانم ها 4- 
هانیه منصوری فرزندان یارمراد 6- مهین نورایی فرزند مقصودعلی متهم اند به مشارکت در توهین و تمرد به مامورین 
انجام وظیفه که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 102  دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت  دولت در حین 
واقع در شهرستان کوهدشت ارجاع و به کالسه9309986637300544 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 3/ 9/ 
1393 راس ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی  نوبت در یکی  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقالب در  و  دادگاه های عمومی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد.  
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی) جزایی(  دادگستری شهرستان کوهدشت- حیدر سلیمانی

ابالغیه
شماره:9310106636602717  شماره پرونده:9109986637400926

شماره بایگانی شعبه: 911371  تاریخ تنظیم: 1393/4/4 شعبه 102دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت 
بسمه تعالی:متن آگهی، 

آقایان محمد صحرایی و میال گراوند فرزند فرزاد به اتهام قدرت نمایی با اسلحه و توهین به اشخاص عادی و اخالص در نظم 
و آسایش عمومی و حمل سالح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کوهدشت نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 
دادگاه عمومی جزایی شهرستان کوهدشت واقع در شهرستان کوهدشت ارجاع و به کالسه ث9109986637400926ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 17/ 8/ 1393 راس ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول االمکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی) جزایی(  دادگستری شهرستان کوهدشت- حیدر سلیمانی

آگهی احضار متهم 
شماره نامه:931011663600942  شماره پرونده:8809986637400141
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بررسی دلیل غیرفعال بودن اغلب نشریات لرستان

استانی با مجوزهای بسیار و نشریاِت فعاِل کم
محمد بساطی؛ سردبیر

جارچیان  خبرها   انتقال  ابزار  که  دور  زمانهای  از 
رسای  صدای  که  آنان  توسط  عمل  این  و  بودند 
عمومی  مکانهای  در  گرفتن  قرار  با  اند  داشتنه 
نقطه  ترین  بلند  بر  رفتن  ویا  ها   چهارراه  همانند 
اخبار منطقه خصوصا تصمیمات اشراف و  دولتیان 
اینگونه  و  رساندند  می  مردم  عرض  به  و  بیان  را 
گذر  در  همچنان  آوردند؛  می  بجا  را  خود  رسالت 
در  میالد   از  قبل  سالهای حدود شصت  در  زمان 
ایران باستان ، روم باستان خبر و خبر رسانی شکل 
جدیدی به خود گرفت  که در آن برهه  ایرانیان و 
امپراتوری روم  خبرها را بروی پوست حیوانات می 
نوشتند و در مکانهای عمومی همچون میادین،چها 

ره ها  و...نصب می کردند 
آن روزها اینگونه کار خبر رسانی را ادامه می دادند 
طولی نکشید که چینیان خبرها را بروی چوب می 
نوشتند و آنگاه  چوب را کنده کاری کرده وبه شکل 
مهر در آورده وبر روی کاغذ مهر می کوبیدند و با 
این عمل سرعت بیشتری و شکل رسمی تری به 
پیک  طریق  از  زمانی  همچنین  و  دادند  مهم  این 
و  اخبار  نامه رسان) چاپار خانه ها( حاکمان  های 
گفته های خود را در سراسر کشور پخش میکردند. 
نخستین نشریه به شکل مدرن در کشور آلمان و 
چاپ  صنعت  اختراع  با   همزمان  شن  ریله  نام  با 
گوتنبرگ پا به عرصه وجود گذاشت این نشریه که  
اخبار و مطالب خود را به شکلی متفاوت از امروزه 
تهیه  را پست  از خبرهایش  بخشی  و  میکرد  تهیه 
سال  هفتاد  بمدت  کرد  می  چاپ  تغییرات  وبدون 
به صورت هفتگی )هفته نامه( چاپ و توزیع گردید 
انگلیس و سایر  نیز  خبرنامه های در  ازین  بعد  و 

کشورهای اروپایی قد علم کردند.
حاصل  پیشرفت  آنجا  تا  امروزه   حوزه  این  در 
شده  که قرن بیست و یکم را صاحب نظران علم 
ارتباطات به عصر ارتباطات و اطالعات نام گذاری 
کردند و مارشال مکلوهان جهان را همچون دهکده 
ای نامید که اخبار و اطالعت به محض بیان شدن 

ممکن   زمان  سریعترین  در  دنیا  از  ای  گوشه  در 
یعنی به اندازه سرعت عمل همان جارچیان گذشته 
می  پخش  جهان  در سطح  روستا  یک  محدوده  و 

شود. 
ذکر چند مورد فوق جهت پی بردن به ارزش خبر 

و خبرنگاری  و روند تحول آن در طول تاریخ بود.
شهید  یادبود  به  بنا  را  مرداد  هفدهم  ایران  در 
که  بلوط(  و  مفرغ  دیار  از  )مردی  صارمی  محمود 
بود  ایران  اسالمی  جمهوری  گزاری  خبر  خبرنگار 
و در 17مردادماه سال1377در حین انجام وظیفه 
و در حال تهیه خبر توسط مزدوران گروهک های 

طالبان به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
 بر همین اساس مسئولین جمهوری اسالمی ایران 

از   و  کردند  گذاری  نام  خبرنگار  روز  را  روز  این  
آن پس یک روز در روزشمار رسمی این کشور به 
ساله  هر  منوال  بر همین  و  ثبت شد  نام خبرنگار 
غیرمرتبط   نهادهای  سایر  بعضا  و  متولی  نهادهای 
اخالق  اما  ندارند  قانونی  قدرشناسی که مسئولیت 
پیشرفت  و  می دهند  قرار  نظر  مد  نیز  را  عرف  و 
می دانند.  خبرنگاران  زحمات  مدیون  را  خود  کار 
ایران  مختلف  شهرهای  تمامی   در  مرداد  هفدهم 
گرد خبرنگاران جمع می آیند و با اهدا هدایا و گپ 
و گفتی دوستانه و به پاس زحمات یک ساله آنان 
این روز را تبریک گفته و اینگونه مراتب قدرشناسی 
خود را نسبت به خبرنگارانی که بدون چشم داشت 
و فقط بر اساس عالقه به حرفه مقدس شان که در 

ازای آن هر چیزی را به جان می خرند، اعالم می 
دارند.

 از لطف و مرحمت این دسته افراد در سراسر  ایران 
زمین تشکر و قدر دانی به عمل می آید  جز اداره 
که  کوهدشت  اسالمی شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ 
مسئول مستقیم و ناظر بر کار خبرنگار شهر است 
از مجموعه خود  باید خبرنگاران را  جدا  و قاعدتا 
ندانسته و  آنان را  جز خانواده خود بدانند و الگوی 
فرمانداری،  ادارات همانند  و  نهادها  تا سایر  باشند 
و...  پرورش  و  آموزش  پاسداران،  ، سپاه  شهرداری 
نیز به خود بیایند و از اداره ی ارشاد و سایر ادارات 
شما  چرا  که  کرد  گله  باید  کوهدشت  شهرستان 
همسایه  ترین  نزدیک  که  پلدختر  شهر  بسان  نیز 
انجام  با  چگونه  که  شاهدیم  ساله  هر  ما  و  ماست 
چنین اقداماتی که ذکر شد  خستگی را از روح و 
روان خبرنگاران آن دیار  بیرون می کنند.  احوالی 
خبرنگاران  را  گله  این  نمی پرسید.  خبرنگاران  از 
شهرستان بارها حضوراً به عرض عزیزان رسانده اند 
اما  مسئولین محترم حتی به روی خود نمی آورند 
که در این باره قصور می کنند و نیاز است آنان نیز 
شهرهای  تمام  همانند  و  باشند  جماعت  همرنگ 
بسیار  انجامش  که  کار  حداقل  این  با  زمین  ایران 
مثبت  خیلی  برایشان  نیز  بازتابش  و  ساده  بسیار 
است و در نزد افکار عمومی بعنوان اقدامی شایسته 
و در خور تامل برای عزیران مسئول تلقی می شود. 
از  بسیاری  مهری های  بی  آنکه  با   خبرنگاران  ما 
توزیع آگهی گرفته تا سایر موارد  در سالهای اخیر 
نصیبمان شده و به خاطر خیلی چیزها رنج کشیده 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  از  را جدا  ایم هیچگاه خود 
اسالمی ندانسته و به خود اجازه نداده موضوع را در 
رسانه هایمان بیان کنیم.  ابراز این گلگی ها را فعال 
نوشته  این  زیرا هدف  کافی می دانیم،  این حد  در 
یک تلنگر و شاید بهتر باشد بگویم  یادآوری است 
بی مهری ها  پایان  امسال  17مرداد  میرود  انتظار  و 

نسبت  به خبرنگاران این دیار تاریخ ساز باشد.

به بهانه ی 17 امرداد روز خبرنگار

آیا امسال پایان بی مهریها به خبرنگاران کوهدشتی  است؟
 احمد بساطی، خبرنگار و کارشناس روابط عمومی

محمدرحیم خان 
ضرغام لشکر 

گراوند)دوریشکه(           
فرزند  گراوند  ضرغام لشکر  محمدرحیم خان 
به  معروف  گراوند  عباس خان  نوه  خانکه 
سلحشور  و  الیق  سرداران  از  یکی  دوریشکه 
او  بود،  قاجاریه  پایانی  ترهان)طرهان( در دوره 
هم مانند دیگر بزرگان ترهان در اثر جا به جایی 
قاسم خان  نابهنگام  درگذشت  علت  به  قدرت 

نیز  او  رسید  امرایی  نظرعلی خان  به  ترهان  حکومت  آمدو  پیش  که  میرپنج 
بعد از مدتی به همراه عزیزخان آزادبخت مومه وند  رئیس طایفه آزادبخت که 
دایی ضرغام لشکر بود در کنار مخالفین حکومت قرارگرفتند آنان همیشه مورد 
از بزرگانی بود که  امیراشرف واقع می شدند دوریشکه یکی  خشم و دشمنی 
در سخاوتمندی و شجاعت نظیر نداشت در آن زمان یکی از شاعران لرستانی 
ضمن گردش و دیدار از بزرگان ترهان به حضور این سردار بزرگ  می رسد و 

از سجایای او در چند بیت او را چنین گرامی می دارد. 
رخت  جوانی  در  و  داشتند  کوتاه  عمری  که  بزرگان  این  برای  افسوس  اما  و 
بربستند و این جهان فانی را رها کرده و به دیدار دوست شتافتند. اینان اهل 
فتوت و اخوت بودند، فتوت آئینی است که از عالم پهلوانی به دنیای عرفانی 
راه یافت. این آئین از مدتها قبل از زمان پارتها بین مردم وجود داشته است 
که سخاوت، بلندنظری، سلحشوری، رشادت، جوانمردی  و بزرگواری را پیشه 
خود می ساختند. بعد از اسالم در ایران»اهل فتوت« بصورت گروه ظهورکردند 
نام برده اند.اینان در بخشیدن مال و  از آنان بعنوان »فتیان« نیز  و در تاریخ 
فداکردن جان در راه اهل نیاز بر یکدیگر پیشی می جستند. فروتنی به عیب 
خود نزد آنان هنر و فضیلت بشمار می رفت. و این چنین بوده سردار سلحشور 

و نام آور ما محمدرحیم خان ضرغام لشکر.
درباره دوریشکه در جنگ جهانی اول علیه نظامیان تجاوزگر روسی و انگلیسی 
قصه ها گفته اند و می گویند او با تمام قدرت با نیروهای روسی وارد جنگ شده 
است و تعداد زیادی از آن ها که به خاک لرستان تجاوز کرده بودند از طریق 
مرزهای عراق آنها را از خاک ایران بیران رانده ند او که در راه حرمت و آبروی 
مردم ترهان از خودگذشتگی نشان داده، این سردار شجاع و سلحشور به دفاع 
برخاسته است، چون نظامیان روسیه و انگلیسی به هرجا که وارد می شدند، 
دست به تجاوز و آزار و اذیت مردم می زدند. پس اینان برای دفاع از وطن و 
مردم خود دست به چنین جان بازی زده اند و در مقابل ستمگر و ظالم قیام 
کرده، لذا آنان قابل قدردانی و سپاس گذاریند. همانطور که در باالگفته شد که 
هشیار شاعر لر با سران ترهان دیدار داشته و سردار گرانمایه ترهان را مالقات 

نموده و چند بیتی درباره او سروده است.
سپاهی ز ترهان زمین جمع نمود                        غبار سپه شد بچرخ کبود 
محمدرحیم خان گراوند شیر                          سپهدار لشگر در آن دارگیر 
نهادند زینش به پشت سرنگ                         کشیدند تنگ زبرتنگ تنگ

بیاراست قد را به تیر خدنگ                           ز دریا تو گفتی برآمد نهنگ 
و یا از کمین گه برآید پلنگ                           بشد آب ازهیبتش کوه سنگ 
جهانید لشگر دالور بتاب                                گرفت گرد لشگر رخ آفتاب 
محمدرحیم خان گراوند شیر                            بقلب سپه  بد  دالور  دلیر  
ز اردوی سرداراکرم دلیر                          یکی شیر جنگی  بدی همچه شیر

زهر سو سپه را فکنده  ببر                            بدی  شیر  جنگی   بفر هنر 
محمدرحیم خان  گراوند  بنام                         بضرغام لشگرلقب شد تمام  
ولی مرتضی خان شده اسب لنگ                     رسیده بنزدش یلی تیزچنگ 
یکی  تازیانه  سر و دم طال                             بدیدش فتاده درآن جایگاه 
چه ضرغام لشگر بکردش نگاه                          بدید تازیانه همان رزم خواه 
ز فراز  مرکب  در آمد  بزیر                            همان تازیانه ربوده چه شیر 
دوباره بیامد به پشت سرنگ                           نرسید بر او دیگر شیر جنگ

»چرداهر« برفتم در آن روزگار                          بزرگ گراوند در او بر قرار 
محمدرحیم خان ساالرجنگ                     همه ملک ترهان از او بد بتنگ 
ازآن سمت ترهان بدیدم یکی                  که صد حیف عمرش بشد اندکی 

چه ضرغام جنگی گراوند بود                   بقلب  سپه  جای  آن  مرد  بود
شاعرگرانقدر لرستانی یاد این سردار را به حق گرامی داشته و درباره او خوب 
سروده است. چون دیگر مانند اینان پیدا نمی شود، مگر خدای توانا با قدرت 
ذاتی خود از نو در کالبدی »جسد« جدید ظهور کند پس ما وظیفه داریم یاد 

آنان را گرامی بداریم.
بنام  فرزند پسرش  تنها  و  بود  مانده  بیادگار  فرزندانی  گرانمایه  این سردار  از 
بود  سرشناس  و  شایسته  فرزندی  راستی  به  که  گراوند  عباسی  عیدی خان 

در  که  رسم  و  اسم  صاحب  و  نام  افرادخوش  از  یکی  او  ترهان  منطقه  در  و 
او  از  نیز  بود و چند فرزند دختر  بزرگان ترهان شخصیتی مورداحترام  میان 
بیادگارمانده است. محمدرحیم خان ضرغام لشگرگراوند »دوریشکه« در زمان 
روستاهای  در  و  ترهان  درمنطقه  زیادی  امالک  و  همسربود  دو  دارای  مرگ 
ُگل ُگل و میشنان و کل سرخ و جاهای دیگر مالک بودند که بعد از خود بنا به 
گفته یکی از اقوام نزدیکش تمام آن امالک پس از مرگش به تصرف پسرعمو 
هایش درآمد. باکمال معذرت از دوستان مهربان چون بنده بیش این اطالعاتی 
درباره این سرداربزرگ ترهان در اختیار  نداشته و اگر از جانب اقوام گراوند 
عزیزان خواهم  نظر  به  باز  قرار گرفت  فدوی  اختیار  در  اطالعاتی  یا  و  اسناد 
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تصویر  حکم توشمالی سلطان حسین خان کرمعلی است که بموجب آن و توسط 

فتحعلی شاه قاجار  به ریاست طایفه کولیوند کرمعلی منصوب می شود.
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گزارشی سنگی که هشت قرن نام ِسله ِسله)سلسله( را در سینه ی خود حفظ کرده است    

  )بخش نخست(
محمد بساطی

دو سه سال پیش، وقتی کتاب کم حجم »ایل سردبیر

را  یوسفی  مسعود  جناب  نوشته ی  کولیوند« 

دیدم؛ با مطالعه اش مطلبی -که با عنوان کتاب 

ارتباط نزدیکی نداشت- بیش از سایر مباحث، 

توجهم را به خود جلب کرد آن جا که نویسنده ی 

محترم آورده بود: »چند سال قبل یک نفر از 

اهالی دهستان خاوه شمالی... هنگامی که قصد 

احداث بنای خانه ای دارد]داشت[ ... به سنگ 

قبری برخورد که کلمات و عبارتی به شرح زیر 
روی آن نقش بسته است: 

اهلل
محمد علی

قبر ِقبرارخان
بن دوستعلی

طایفه سهله سهله
سنه 704 هجری«

اهمیت  حائز  برایم  جهت  چند  از  مسئله  این 

ایل  تاریخچه ی  آن  مطابق  اینکه  از  جدا  بود، 

آن  نمایانگر  می رسید،  دور  سال ها  به  سلسله 

این  در  مسلمانی  و  تشیع  پیشینه ی  که  بود 

منطقه، برخالف نظر برخی ها که ادعا می کنند 

در دو سه سده ی اخیر رواج پیدا کرده، به زمان 
دورتری می رسد.

متأسفانه نویسنده آن گونه که ادعا کرده بود به 

دلیل اینکه آن سنگ در دیوار ساختمان قرار 

داشته، تصویری از آن ارائه نداده و متن آورده 

شده هم بطور کامل نوشته نگردیده بود. ]البته 

در نتیجه ی کنکاش اینجانب مشخص شد که 

در  و سنگ مذکور  اشتباه کرده  یوسفی  آقای 

ادامه ی  در  که  نداشت  قرار  ساختمان  دیوار 
مطلب به شرح آن خواهیم پرداخت[

اطالع از این موضوع سبب شد تصمیم بگیرم 

تا به محل مورد اشاره بروم و بی واسطه پی گیر 

روزی  که  بودم  اندیشه  این  در  شوم؛  ماجرا 

اتفاقی آقای حاج بهمن نریمانی مدیر آموزش و 

پرورش کوهدشت از آن سخن به میان آورد و 

گفت این سنگ در خانه ی پدریمان در روستای 

سراب  غضنفر از توابع خاوه در شهرستان نورآباد 

قرار دارد؛ وقتی عالقه و اشتیاق مرا برای بدانجا 

رفتن دید، با برادر بزرگترش هماهنگی کرد و 
ترتیب دیدار را فراهم آورد.

با  دیدار  ضمن  و  رفتم  نورآباد  به  بعد  کمی   

آوردن  دست  به  و  میرپنج  باقرخاِن  نوادگان 

فتح اله خان  مورد  در  اسنادی  و  اطالعات 

سرتیِپ امرایی، با آقا هدایت برادر بزرگتر 

گفتم  و  کردم  برقرار  تماس  بهمن  حاج 

از  و  بروم  پدرشان  پیش  که می خواهم 
سوژه ی موردنظر دیدن کنم.

 همراه با ایشان و آقای حیدر 
امرایی نوه ي باقرخان بدانجا 

رفتیم و با پدر و مادرش -که 
در خانه ای سرشار از صفا و 
صمیمیت جا خوش کرده 

بودند- دیدار کردیم. 
موضوع را به محضر  

بهرام خان -پدر آقایان 
نریمانی- عرض کردم، 

ایشان ضمن اینکه 
با بزرگ واری و 

مهربانی پذیرایمان 
شد و به گرمی 
به استقبالمان 

شتافت ما را به سوی سنگ مذکور -که در 

ایوان حیاطش قرار داشت- راهنمایی کرد. 

از فرصت استفاده کرده هم نوشته های روی 

سنگ را خواندم و هم از نگاره ای گرفتم،  که 
در ادامه تقدیم می گردد.

است:   چنین  آمده،  مزار  سنگ  بر  آنچه 

دوم(هذا  علی)سطر  محمد  )سطراول(اهلل 

)سطرچهارم(  ارخوا  قبر  )سطرسوم(م  مرحو 

سهله سهله  دوست)سطرپنجم(علی  بن  م 

شهر  )سطرهفتم(فی  سنه701  )سطرششم( 

صفر و متن کامل آن بدین شرح می باشد:

 »اهلل محمد علی، هذا مرحوم قبر ارخوان 

بن دوست علی سهله سهله،  سنه  701 ، 
فی شهر صفر« 

همان گونه که مشاهد شد؛ نوشته با 
اسم اعظِم اهلل شروع شده، با نام 
نامی محمد و علی ادامه یافته، 

-که هم بیانگر موحد بودن 
شخص است )اهلل( و هم 

مسلمانی اش را می رساند؛ 
)محمد( و هم شیعه بودن 

را مشخص می سازد. 
)علی( چون بعد از نام 

محمد بالفاصله اسم 
موال علی آمده در 
این باره هیچ شک 

و شبهه ای باقی 
نمی ماند؛ 

کلمه ای  سپس 
از  بخشی  که 
آسیب  آن 

و  دیده 
ل  حتما ا
یک  د نز

به 

یقین واژه ی هذاست، نوشته شده و آنگاه لغت 

مرحوم و بعد از آن چیزی نگارش گردیده که 

برخی-از جمله آقای یوسفی نویسنده ی کتاب 

و  می خوانند  قبرارخان  را  آن  کولیوند-  ایل 

گور  معنی  ارخوان)به  قبِر  لیل  دو  به  نگارنده 

شخصی بنام ارخوان( را درست تر می پندارد؛

یکی اینکه نوشتار 
قبرارخان 

بدین 
شکل 

صحیح تر 
است، 
در حالی 
که بر روی 
گور به صورت 

قبرارخوان 
آمده و دو دیگر، 
اسم قبرارخان یا 
قبرارخوان نامأنوس 
است و قبِر ارخوان هم 
معنی دار است و هم اسم 
ارخوان)ارغوان( با گوش 

لک و لرها آشناست؛ گفتنی است، در بین 

لک ها حرف غ به صورت خ تلفظ می شود؛ 

توفیری  باشد،  دو  این  از  هرکدام  همه  این  با 

در نتیجیه گیری ما ندارد.  بعد از اسم ارغوان 

سهله سهله  سپس  و  دوست علی  بن  کلمه ی 

به  اهالی  آمده که در گویش  یا همان سلسله 
صورت سیله سیله تلفظ می شود، 

واژه ی سیله سیله که به اشتباه آن را سلسله 

می خوانند، به معنی حوضچه  و آبگیر است، 

آن طور که می گویند سلسله سرزمینی بوده 

که از روزگار پیشین آبگیرهای 
)سیل، به کسره س(  
زیادی برای 
مهار آب 
در آن 
ساخته اند 
و حتی آثار 
برخی از آن ها 
چون سیل گا، 
سیل میش، 
سیل برجلی و... 
هنوز برجاست، به 
همین خاطر این ملک 
به نام ِسله ِسله یا سلسله 
معروف شده است.
شد؛  مالحظه  که  همانطور 
مزار  سنگ  بر  که  تاریخی 
نقش بسته، سنه ی 701  شهر 
اینکه  به  توجه  با  است؛  صفر 

هجری   1435 سال  در  اکنون 
قمری به سر می بریم، اگر دو تاریخ 
می شویم،  متوجه  کنیم  کم  هم  از  را 

از آن تاریخ تا امروز  734 سال قمری 

و  تشیع  پیشینه ی  یعنی  این  و  گذشته 

مسلمانی در این محل حداقل به تاریخ ذکر 

شده بر می گردد و اسم سلسله نیز دسِت کم 

قدمتی هشت سده ای دارد. )با احتساب عمر 
شخص ذکر شده(

این همه آنچه خاطره سفر را ماندنی کرد  با   

پی بردن به اصل و نسب صاحب خانه بود که 

همراه با صدای گرم و گیرای شاهنامه خوانی و 

را  بی آالیششان، شیرینی سفر  و  زندگی ساده 

برای همیشه در خاطرمان جاودانه نمود. 

نسبتشان  که  »می دانی  گفت:  امرایی  آقای 

توضیح  وقتی  »نه«،  گفتم:  می رسد؟«  کی  به 

خواستم گفت: »این خانواده از نوادگان سلطان 

غنیمت  را  وقت  هستند«؛  کرمعلی  حسین 

شاهنامه خوانی  از  بردن  فیض  ضمن  شمرده، 

حافظه  مدد  به  را  آن  بیشتر  بهرام خان-که 

می خواند- گفتگویی با او انجام دادم و اطالعاتی 

و  شماره  این  در  که  گرفتم  وی  از  خواندنی 

شجره نامه ی  با  همراه  آساره،  بعدی  شماره ی 

فرهیخته  خوانندگان  پیشکش  خانوادگیشان 
می گردد.

 در این نمودار به دلیل ارتباِط بحث تنها نیاکان 

یاری  به  آمده اند؛  سلطان حسین  نوادگان  و  

لرستان،  و طوایف  تیره ها  منان در کتاب  ایزد 

شجره ی کامل این طایفه آورده می شود.

کولیوند  طایفه ی  که  است  یادآوری  به  الزم 

در  اما  می باشد،  سلسله  ایل  زیرمجموعه 

گفتنی  دارند.  نشیمن  دلفان  محدوده ی خاک 

است در شجره نامه ی باال - که توسط اینجانب 

گردآوری  نریمانی  آقایان  اطالعات  مدد  به  و 

اشتباهاِت  و  کاستی  گردیده،  سعی  شده- 

نمودارهایی که پیشتر در کتاب های »ایل کولی

وند«،»تبارشناسی لرستان« و »مالمنوچهر 

شاعر اهل بیت« آمده بود، برطرف گردد. 

 

توشمالی  حکم  شده ی  بازنویسی  متن 
سلطان حسین خان کرمعلی:

شاهانه  مرحمت  و  عنایت  کمال  بر  بنا  آنکه 

ارادت  و  اخالص  جایگاه  رفیع  عالیجاه 

و  کاردانی  وضوح  حسین خان  سلطان  آگاه 

سعادت  تحویل  ابتدا  از  مشارالیه  خدمتگزاری 

طایفه   توشمالی  سمت  السنه  هذا  دلیل 

کولیوند فیلی از قرار تفصیل به مشارلیه محول 

که  طریقی  و  باید  که  نحوی  به  که  فرمودیم 

اقدام   مزبور  خدمت  مراسم  و  لوازم  به  شاید 

رسانده  ظهور  به  را  خود  کاردانی  محاسن  و 

و  مناعت  اقبال  دولت  جایگاه  رفیع  عالیجاه 

فخامت همراه شهامت و لیاقت پیشگاه اخالص 

محمدیوسف  العظام  امیراالاسد  آگاه  خدمت 

را  مشارالیه  فیلی  پیشکوه  محال  والی  خان 

توشمال طایفه مزبور دانسته خدمات متعلقه به 

او را  نباید به کسی رجوع نماید. مقرر گردید 

عالیجاهان، کدخدایان و اعیان و ریش سفیدان 

و  اعزاز  و  عمل  حسب االمقرر  موصله  طایفه 

اکرام عالیجاه مشارالیه را الزم دانسته از سخن 
و صالح او تجاوز ننمایند.

فی سنه محرم الحرام 1220 
نوه ی  و  محمدحسین  پسر  »سلطان حسین« 

جانب  از  که  است  کولیوند  ایل  از  کرمعلی 

سرپرستی  و  تُشمالی  به  قاجار  شاه  فتحعلی 

و  سلحشور  و  شجاع  مردی  او  رسید.   طایفه 

سران  از  شماری  همراه  به  که  بود  باسخاوت 

والی  حسن خاِن  دست  به  دلفان،  و  سلسله 

منظور  به  که  مهمانی  یک  طی  لرستان، 

خون صلِح قتِل محمدخان برپا شده بود، به طور 

ناجوانمردانه مقتول گردید.  محمدخان عموی 

خدایی خان  خانواده ی  توسط  که  بود  والی 

حسنوند به قتل رسید. سنگی که سران سلسله 

سنگ  به  شدند  سالخی  آن  سر  بر  دلفان  و 

قصاونه معروف است در پای آسن ترهان قرار 
دارد و هم اکنون آثارش برجاست. 

در  حاضر  سران  اینکه  ضمن  رخداد  این  در   

با  حسن خان  شدند؛  کشته  جملگی  ضیافت 

دست خود دوچشم خدایی خان را که پیرمردی  
افتاده بود، کور کرد.  

کمی از موضوع اصلی دور شدیم، برمی گردیم 

به شاهنامه خوانی و ابیاتی که پدر لرستانی از 

چامه های حکیم خراسانی زمزمه می کرد، او با 
سوز و گداز خاص می گفت:

زمین گر گشاده کند راز خویش
بپیماید آغاز و انجام خویش
کنارش پر از تاج داران بود
برش پر ز خون سواران بود
پر از مرد دانا بود دامنش

پر از خوب رخ جیب پیراهنش

و  زد  فرخزاد  رستم  داستان  به  گریزی  سپس 

ابیات زیر را -که برخی حکم به جعلی بودنشان 
صادر می کنند- با افسوس و آه خواند:

ز شیر شتر خوردن و سوسمار
عرب را به جایی رسیدست کار

که تاج کیان را کند آرزو 
 تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

با  و  کرد  اشاره  آن  فلسفه ی  و  مرگ  به  آنگاه 

بیان حماسی دهقان زاده ی توس ما را در فکر 
فرو برد، وقتی که گفت:

اگر مرگ داد است بیداد چیست
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

از این راز جان تو آگاه نیست
بدین پرده اندر تو را راه نیست
درین جای رفتن نه جای درنگ
بر اسب قضا گر کشد مرگ تنگ

چو آیدش هنگام بیرون کنند
وزان پس ندانیم تا چون کنند

ادامه دارد...
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قدری  به  پلدختر  شهرستان  نیافتگی  توسعه 
ریشه ای و پایدار است که نه تنها این شهرستان 
را در موقعیتی نگران کننده قرارداده بلکه آینده را 
نیز با نگاهی به وضعیت ناهنجار فعلی در هاله ایی 
به  نگاهی هر چند گذرا  برده است.  فرو  ابهام  از 
وجود  و  مختلف  های  عرصه  در  کنونی  وضعیت 
فرهنگی، آسیب های سیاسی،  این همه گسست 
اختالفات دامنه دار و جبهه گیریهای فرصت سوز در 
عرصه سیاست و تهدیدات و چالش های آینده، به  
خوبی بیانگر ناکامی ها و ضعف ها و قصور مدیریتی 
مدیریت  عمیق  صدالبته ضعف های  و  درگذشته 
فعلی در پردازش به مسائل ناهنجار و آسیب زای 
شهرستان است که پلدختر را در برهه کنونی به 
کانون مجادالت سیاسی و آسیب پذیرترین منطقه 

لرستان مبدل نموده است.
می  آن  موجبات  و  ناکارآمدی  این  علل  تبین   
وآینده  فعلی  بیانگرناهنجاریهای  خوبی  به  تواند 
سخنان  به  تاریخی  نگاهی  باشد.  ناامیدکننده 
که  در24 خرداد  روحانی  دکترحسن  وشعارهای 
،توجه  آن  واصالح  مدیریتی  های  حوزه  شامل 
آن  تدبیروتبدیل  براساس  سیاست  و  فرهنگ  به 
های  برنامه  مهم  های  وسرفصل  بوده  امید  به 
تواندبه  می  داد  تشکیل  را  امید  و  تدبیر  دولت 
هارادرشهرستان  برنامه  نمایانگرخالاین  خوبی 
وچندتغیردرحوزه  تغیرمدیریتی  پلدخترعلیرغم 

های آموزش پرورش ووزارت کشورباشد. 
عبارت تاریخی رئیس جمهورمنتخب دال برتوجه 
به اصالح مدیریت باالهام ازعنصرتدبیریکی ازعوامل 
گرایش رای ملت به وی درمقابل دیگرکاندیداهای 
زمان  گذشت  علیرغم  اصولگرابودامامتاسفانه 
وسپری شدن یکسال ازعمردولت تدبیروامیداین 
بلکه  نشده  تنهادرپلدخترمحقق  نه  مهم 
تغیرنماینده عالی دولت دراین شهرستان نتوانست 
گرداندوضعف  تدبیروامیدرادرپلدخترمستولی 
بسیاری  افزایش  موجب  حتی  تغیرات  مفرط 
های  وکشمکش  گردیده  سیاسی  ازناهنجاریهای 
سیاسی  های  پردامنه،چرخش  سیاسی،منازعات 
،برهم خوردن نظم ودیسیپلین اداری،ناتوان بودن 
ساختارسیاسی درپاسخگویی به مردم و... ارمغان 

دولت تدبیروامیدبرای شهرستان پلدختربود.
برنیروی  گذشته،تکیه  ضعف  نقاط  شناسایی 
برای  وپخته،بسترسازی  دانشگاهی  انسانی 
باحواشی  کارومبارزه  فرهنگ  کردن  نهادینه 
وکشمکش های سیاسی،تعامل مثبت باجریانات 
نماینده  ازپتانسیل  رقیب،استفاده  سیاسی 
علیرغم  اسالمی  شورای  درمجلس  مردم 
درفعالیتهای  تسریع  برای  نظرسیاسی  اختالف 
سیاسی  وامیددرفضای  نشاط  عمرانی،تزریق 
بجای  اخالق  فرهنگ  بوجودآمدن  شهرستان، 
وتهمت  اتهام  وپرهیاهوی  منحط  فرهنگ 
برای  ،بسترسازی  شبانه  محافل  های  وتوطئه 
ابرازنظرکلیه فعاالن سیاسی واجتماعی وهمچنین 
قوی  ازمدیران  ناکارآمدواستفاده  تغیرمدیریتهای 
و… سیاسی  دورازافراط  به  دولت  ومعتقدبه 

ازجمله مسائلی بودکه ازاولین نماینده عالی دولت 
تدبیروامیددرشهرستان پلدخترانتظارمیرفت .

ازحوزه  بسیاری  ازعمردولت  یکسال  باگذشت 
تنهاباضعف  نه  شهرستان  وسیاسی  اداری  های 
ازمدیریتهای  بسیاری  و  روبروست  عمیق  های 
بدلیل  همسونیستندبلکه  تنهابادولت  نه  فعلی 
علقه و وابستگی به سایرجریانات بعضاغیرسیاسی 
نماینده  دارباطیف  دامنه  واختالفات  ایی  وطایفه 
کانون  به  عمال  اسالمی  شورای  درمجلس  مردم 
امکانات  وبسترساز  سیاسی  های  کشمکش 
نماینده  وحامی  دولت  حامی  دوجریان  منازعه 
تبدیل  اسالمی  شورای  پلدختردرمجلس  مردم 
شده است و ورودعامدانه این دسته ازمدیران به 
منازعات ،شهرستان را در بدترین شرایط سیاسی 
سه ده اخیرپلدخترقرارداده است، ضرورت تغییر 
و تحول در مدیریت شهرستان دراوایل سالجاری 
درحالی به دغدغه دولت تدبیرونماینده عالی دولت 
اتفاق  این  بودکه  شده  تبدیل  لرستان  دراستان 
دراوایل اردی بهشت باحواشی بسیاررقم خورد،این 
تغیرمی توانست به فرصت مغتنمی برای سامان 
بردوره  وآغازی  شده  تبدیل  شهرستان  به  دادن 
درپلدخترباشدامانه  اعتدال  باعنوان  طالیی  ایی 
خاصی  تغیراتفاق  ازاین  چهارماه  تنهاباگذشت 
رقم نخوردبلکه منازعات سیاسی، کشمکش های 
واجتماعی  اداری  نظم  خوردن  برهم  و  پردامنه 
دیگررقم  درسطحی  ترازگذشته  بسیارپررنگ 
خورده وجریانات بی پشتوانه طایفه ایی پشت پرده 
بسیاری ازاختالفات ومنازعات سیاسی قرارگرفته 
درحوزه  مرزسقوط  پلدختربه  وامروزشهرستان 
نزدیک  شایددرآینده  که  است  رسیده  سیاسی 
ازمسائل  بسیاری  حرکات  سوءاین  پیامدهای 
نباشداین  رانیزدربرگیرد،وشایدبیراه  اجتماعی 
واقع  ایی  عالی دولت درزاویه  نماینده  سخن که 
سیاسی  جریانات  های  درکشمکش  نگرایانه 
امروزحیران ومتحیروناتوان نه توان کنترل اوضاع 
راداردونه توان مبارزه باعوامل هتاک وبی اخالق 
سیاسی  ازفعاالن  برخی  گرچه  سیاسی  درعرصه 
درشهرستان  دولت  نماینده  اعتقادندکه  نیزبراین 
و  اسیرشده  زا  جریانات کشمکش  خوددرگرداب 
اختالفات  دراین  نفع  ذی  جریانات  تدابیراین  با 
این  اصلی  ازعوامل  وخودیکی  کرده  مسندداری 
واقعی  دوم  تحلیل  امیدواریم  است،که  وضعیت 
نباشدوتنهایک حدس وگمان سیاسی تلقی گردد.

درحالی به منظور بهره گیری مؤثر از منابع مادی 
و انسانی در راستای تحقق اهداف فرهنگی نیاز به 
مدیریت کارآمد و پیشتاز بسیار ضروری به نظر 

نخبگان  مهم  های  پرسش  از  شاید  می رسدکه 
کارآمد  نا  مدیران  که  باشند  این  شهرستان 
وحاشیه دار گذشته که اتفاقاعمدتامخالف جریان 
ازهردوطیف”دولت  درشهرستان  قدرت  های 
در  هستند  گرایی  طایفه  ونماینده”وبعضاباحس 
عرصه مدیریتی چگونه ظهور می یابند؟ چگونه این 
افراد در خال نظارت نماینده دولت درشهرستان با 
چرخش مواضع سیاسی امروزسنگ اصالح طلبی 
وحمایت از دولت را به سینه زده و دایه مهربانتر 

ازمادرشده اند؟
وخالتدبیرازسوی  ازنظارت  غفلت  چون  عاملی 
نماینده عالی دولت تدبیروامید در به وجود آمدن 
مدیران محفلی ومحرکان ناهنجاری کنونی عرصه 
سیاست تا چه اندازه نقش داشته است ؟ چگونه 
کاربه جایی رسیده که بی اعتمادی برشهرستان 
هم  رودرروی  سیاسی  وجریانات  شده  حاکم 
قرارگرفته اند و سودجویان وضع موجودهمچنان 
برطبل اختالف افکنی وشبه افکنی وهتاکی می 
ارشددولت  مدیریت  بازوند  کوبند،اصوالهوشنگ 
احمدی  دولت  در  اتفاقا  که  لرستان  دراستان 
درحوزه  هایش  وانتخاب  حضورداشت  نژادهم 
های  غالباچهره  نه  لرستان  شهرها  فرمانداری 
شاخص  چهره  اندونه  بوده  سیاسی  شاخص 
ارشددولت  مدیریت  ازانتصاب  آیاهدفش  عمرانی 
دولت  حامیان  دهان  بستن  درپلدخترتنهابرای 
اطالعی  بی  ازروی  نادرستش  بودیاانتخاب 

ازوضعیت سیاسی شهرستان پلدختربوده است؟
استاندارلرستان آیابراین باوراست که تغیروانتخاب 
صرفا  یا  است  تخصصی  علمی،  ای  مدیرمقوله 
در  آن  به  توجه  ضرورت  که  ذهنی  ای  مساله 
است؟آیا  کرده  بروزپیدا  جدی  بشکل  ما  جامعه 
مدیریت  ناکارآمددرعرصه  یا  ناتوان  افراد  ورود 
در  دیگر  ای  درحوزه  درخشان  پیشینه  علیرغم 
البته  است؟  مؤثربوده  جامعه  نگاه  تغییر  ایجاد 
یادداشت حاضر به هیچ عنوان به تخطئه و متهم 
،نمی  مدیریت  عدم  و  بی کفایتی  به  افراد  کردن 
پردازد بلکه تالش دارد در جهت آسیب شناسی 
با  ارشدشهرستان  مدیریت  ناهمگونی  توضیح  و 
جهت گیری کالن دولت تدبیر و امید گام بردارد. 
مساله دیگرجامعه پلدختر فرهنگ است که تقریبآ 
با تمام قسمت  های یک جامعه در ارتباط است و 
پیشرفت آن ارتباط تنگاتنگی با سایر بخش های 
سیاسی اجتماعی ،صنعتی و اقتصادی یک حوزه 
اقیلمی و جغرافیایی دارد فرهنگ هر منطقه ای 
رابطه نزدیکی با شناخت و حفظ هویت مردمان 
آن منطقه دارد و حتی زیر بنای مسایل سیاسی 
هنر  و  فرهنگ  بدون  انسان  و  است  اقتصادی  و 
معنایی ندارد، مساله فرهنگ جزو مسائلی است 
اجرایی  مدیریتی  نظام  روی  پیاده  در  عموماَ  که 
مطبوعات  مساله  دارد،  و  داشته  قرار  شهرستان 
یکی  هم  درشهرستان  عرصه  این  وفعاالن 
دیگرازچالشهای نظام مدیریتی پلدختراست، بی 
اخالقی درعرصه رسانه،هتاکی ها و حرمت شکنی 
ها و وجود برخی جریانات محفلی درپشت پرده 
رسانه  آلوددربرخی  ازنوشته ها ی وهن  بسیاری 
های منطقه کاررابه جایی رسانده که عمال ادبیات 
شهرستان  ایی  رسانه  ساحت  به  ایی  نامه  شب 
وعدم  تفاوتی  بی  ودرسایه  پلدخترورودپیداکرده 
پردازی  ودروغ  ،تهمت  افکنی  ،اختالف  نظارت 
داردربرخی  وجهت  وکذب  واخبارنادرست 
ازرسانه هابه امرطبیعی مبدل شده وافکارعمومی 
شوند،رسانه  می  ترازدیروزتشویش  هرروزتاریک 
موردانتقادبسیاری  تادیروزعملکردش  که  ایی 
ازاشخاص  وبرخی  سیاسی  وفعاالن  ازمدیران 
همین  واتفاقادرسایه  بوده  وحقوقی  حقیقی 
فرهنگی  متولیان  ورفتارجانبدارانه  نظارت  عدم 
گذشته  سال  دردوسه  مجوزرسمی  عدم  علیرغم 
کانون  مواقع  دربسیاری  کندو  می  فعالیت 
امابه  زابوده  وتنش  وارونه  های  انتشارتحلیل 
یکباره اخبارمنتشره حاکی ازاخذمجوزاین رسانه 
اینجاست  است حال سوال  مجازی درشهرستان 
بدون  چگونه  تادیروزمجوزنداشته  رسانه  اگراین 
است؟  کرده  فعالیت  فرهنگی  متولیان  نظارت 
ویارسانه  هرنشریه،پایگاه  اخذمجوزبه  گرچه 
مجازی امری میمون است وگامی مهم درراستای 
رسانه  وروداین  و  میگردد  تلقی  فرهنگی  توسعه 
رابه مسیرفعالیت قانونی تبریک میگوییم اماسوال 
دوم اینجاست که چرامتولیان امردرقبال فعالیت 
دوگانه  رفتاری  مجوزدارشهرستان  تنهانشریه 
ازمکاتبات  کنندودربسیاری  اتخاذمی  باسایرین 
دلیل  رابه  نشریه  این  محترم  وجودمدیرمسئول 
باجریان  همراهی  وعدم  انتقادی  اتخاذمواضع 
رسمیت  نگاربه  روزنامه  بعنوان  خویش،  متبوع 

نمی شناسند؟
متاسفانه یک روزباادبیاتی شب نامه گونه، همین 
بکارگیری  پلدخترمدعی  درشهرستان  رسانه 
ازمدیران  برخی  وفرزندان  نزدیکان  و  اقوام 
می  مدعی  شودوحتی  می  واحدصنعتی  دریک 
شودکه اسنادومدارکی دال براعمال نفوذافرادذی 
نفوذداشته و ورودنماینده پلدختردرمجلس شورای 
کند،سوال  استخدامهاراادعامی  دراین  اسالمی 
اینجاست اگراین امرصحت داردچرانماینده عالی 
نفوذهای  اعمال  این  درقبال  درشهرستان  دولت 
اگراین  است؟  کرده  سکوت  وظالمانه  غیرقانونی 
انتشاراخباروارونه  چرابدلیل  است  امرکذب 
شود؟  نمی  برخوردقانونی  رسانه  این  با  وکذب 
فرماندارمحترم  نژاد  ترابی  بارتراینکه  تاسف 
باحضور  غیررسمی  نشست  پلدختردریک 
ایی  رسانه  وفعاالن  ازبزرگان  ودوتن  اینجانب 
مبارک  ماه  پایانی  ازروزهای  دریکی  شهرستان 

کشیده  درازا  نیزبه  اتفاقاچهارساعت  که  رمضان 
حاکی  که  استنادنموده  اسنادومدارکی  شد،به 
باالی  واخذنمره  استخدامی  آزمون  ازسالمت 
برگه  وحتی  مذکورداشته  درآزمون  منتخبین 
رانیزبه  شوندگان  استخدام  امتحانی  های 
نشان  اینجانبان  آنهابه  علمی  نمره  انضمام 
ابرازتاسف  وکذب  اخباردروغ  وازانتشاراین  داده 
اگردراین  دیگراینجاست  سوال  کردحال 
فرماندارمحترم  گرفته  صورت  تخلفی  آزمون 
دیگرقضیه  برخوردکندودرصورت  قاطعانه 
این  تاییدسالمت  برای  اگرفرماندارسندی  هم 
این  چرافرماندارمحترم  بایدپرسید  دارد  آزمون 
افکارعمومی  به  پاسخگویی  رابرای  مستندات 
ایی  دهدوآنهارارسانه  نمی  ارائه  غالبامعترض 
درقبال  وی  سکوت  اصلی  دلیل  کند؟  نمی 
دوگانه  رفتارهای  چیست؟آیااین  وضعیت  این 
دروضعیت کنونی وآینده نگران کننده شهرستان 
تاثیرگذارنیست؟آیااین رفتاربه کشمکش سیاسی 
دامن نمی زندودربین افکارعمومی جانبداری وی 

ازاین حرکات تلقی نمی گردد؟
اتفاقادرحضورآن دوبزرگوارحوزه رسانه درنشست 
خودرادرتمامی  های  بافرمانداردغدغه  غیررسمی 
فرماندارپلدختربجای  که  کردیم  هابیان  حوزه 
به  بااشاره  عجیب  درحرکتی  مسائل  واکاوی 
:”نوع  خودگفت  برعلیه  برخی  های  توطئه 
وپرسش؟  سوال  است،نه  شمامحاکمه  سخنان 
بیان  مسائل  ازچندروزبرخی  پس  جالبتراینکه 
شده که جنبه خصوصی هم داشت ،صحبت های 
ماسه نفردربرخی محافل نقل گردیده واتفاقابرخی 
نماینده  رافشاربه  فرماندارمحترم  با  ما  سخنان 
بعضی  یاتضعیف  برکناری  درپلدختربرای  دولت 
های  ازاینکه صحبت  قلمدادنمودندغافل  مدیران 
بیان  به  معطوف  تنها  فرماندار  با  نشست  در  ما 
نگرانی هاوراهکاربرای برون رفت ازوضعیت کنونی 
مدیریت  تغییردرحوزه  به  دخلی  هیچ  بودکه 
از  چرایکی  کردیم  بیان  نشست  ،درآن  نداشت 
خوداجازه  به  جنابعالی  مدیریت  تحت  مدیران 
بدون  پیامک  قالب  در  شهروند  یک  دهدبه  می 
حق  گرچه  کند؟  فحاشی  مشخصی  دلیل  هیچ 
موردنظرهمچنان  شخص  برای  قضایی  پیگیری 
های  قرابت  ای  پاره  بعلت  و  است  محفوظ 
بیان  نگرفته،همچنین  انجام  تاکنون  خانوادگی 
لجام  درشهرستان  مطبوعات  کردیم چراوضعیت 
گسیخته است،چرا برمبنای تفکردولت تغیرانجام 
نمی گیرد و قالب مدیریتهای شهرستان راهمسو 
با نماینده می پندارید در حالی که نه به نماینده 
ونه به دولت اعتقادی ندارندوفقط درپی تسهیل 
سوال  هستند،  خوددرآینده  درروندافکارسیاسی 
کردیم چرادرقبال مسائل مهمی چون سدمعشوره 
وهمچنین  شهرستان  برای  ازآن  ناشی  وبحران 
الحاق رومشگان به حوزه انتخابیه پلدخترسکوت 
اختیارکرده اید و االن که می بینید در رسانه ها 
نسبت به این قضایا واکنش نشان داده شده مدعی 
می شوید من هم دراین زمینه هافعال بوده ام!!! 
دغدغه های مااین مسائل بودامابه یکباره دربرخی 
و  شد  داده  انعکاس  وارونه  مان  سخنان  محافل 
شنیدیم که به نقل ازفرماندار اینگونه وانمودشده 
که” یکی ازاین سه نفردرنشست بامن گفته ،آقای 

فرماندارچرادرموردغزه سکوت کرده ای”!!!
این داستان توهم توطئه خوشبختانه از آن مقوله 
اندازه کافی  به  نه  اگر  این روزها  هایی است که 
ولی به هر حال درباره اش سخن ها گفته اند و 
هیچ ربطی هم به وجود و یا عدم وجود آن ندارد 
بحث بر سر توهم آن است. نکته ایی که این روزها 
اگر نه به اندازه کافی ولی به هر حال درباره اش 
سخن ها گفته اند و هیچ ربطی هم به وجود و یا 
عدم وجود آن ندارد بحث بر سر توهم آن است. 
توهم وجود دائمی آن اعم از شخصی، اجتماعی، 
کشوری، حکومتی. واال تا دنیا دنیا بوده، هم برای 
آدم ها و هم برای جوامع و هم برای کشورها و 
گروههای سیاسی و… توطئه های تهدید کننده 
وجود داشته و پدیده ناشناخته و جدیدی نیست. 
بله سخن از توهم توطئه است که در مواقعی که 
در کارها به اصطالح عام لنگ می زنیم باید برای 
خود دشمن فرضی آن هم از نوع “دوست منتقد” 
به خط و ورق  اگر خط  را  تاریخ  درست کنیم.  
به ورق و یا سطر به سطر بخوانید می بینید که 
آنقدر آدم از خودش ضربه خورده و کشیده است 
که از دشمن خارجی آسیب ندیده، ضمن اینکه 
مسبب شکست ها هم همیشه خاطِر جمع خود 
آنها بوده است ،وضعیت پلدختربه جایی رسیده 
یک  وارده  دربرابرانتقادات  شهردارمحترم  که 
واقوام  نزدیکان  بربکارگیری  مبنی  جریده محلی 
برخی عوامل شهرداری درقالب شرکت خدماتی 
جوابیه  ارائه  گیردوبجای  می  زده  شتاب  موضع 
ورزان  غرض  دردام  گوید:”شهرداری  می  قانونی 
نخواهدافتاد”،رئیس شورای شهر پا را فراترگذاشته 
وتهدیدبه افشاگری می کندواصطالح بگم بگم را 
به اصل سوال  اینکه  قرارمی دهدبدون  دستمایه 
به  مدیردرواکنش  فالن  دهد،  پاسخ  منتقدین 
نگارنده  طرف  به  رسانه  دریک  مطلب  انتشاریک 
پیامک توهین آمیزمی فرستد،برخی هم همچنان 
آوری  جمع  مشغول  سمت  یک  تصدی  برای 
سرمی  به  قدیم  درروزگاران  گویی  طومارهستند 
برنداماآنچه گفتنی است اینکه پلدختربااین حرکات 
رودوبازنده  فرومی  رفته  رفته  اختالفات  درباتالق 
امیدی  دیگر  قضایاقطعا مردمی خواهندبودکه  این 
به تدبیروامید وعده داده شده ندارند.  جان فدای 
نفس نادره مردانی باد/که کم و بیش نگشتند به هر 

بیش و کمی

آوای رستگاری
 )مجموعه اشعار حسین آزادبخت (

مجموعه  رستگاری  آوای 
حسین  کوهدشتی  شاعر  اشعار 
روانه  تازگی  به  که  آزادبخت 
در  اشعاری  است  شده  بازار 
دوبیتی  و  غزل  مثنوی،  قالب 
را  شاعر  اشعار  مضامین   ...،
و  عرفانی  سلوک  و  عرفان 
تشکیل  اخالقی  نصایح  و  پند 
می دهد. پس رگه های از توحید، 
خداشناسی صفت پیامبر و ائمه 
اخالقی  مضامین  و  معصومین  
که در احادیث و روایات اسالمی 
انسان را به تخلق به آنان فضائل 

اشعار  این  پیام  و  است  نمایان  اشعار  وپود  تار  در  است  سفارش شده 
آراسته شدن انسان به زیور انسانیت و فضائل اخالقی است.گوهرهای 
به سختی  انسان مدرن  تنهایی  برهوت  و  نادر و کیمایی که در عصر 
یافت می شود. نصایح و اندرزهایی که تلنگری است بر انسان که خود را 
فراموش نکرده و دل در گروه لذایذ دنیا و ظاهر فریبنده آن می سپارد 
از  که دنیا عجوزه ای است فریبنده و عروس هزار داماد است و آنچه 
آدمی می ماند نام نیک اوست. آوای رستگاری توسط انتشارات دارالنشر 
بازار  روانه  نوری  نظام الدین  دکتر  مقدمه  و  تیتراژ2000نسخه  با  قم 

گردیده است.

حجت االسالم میرعمادی نماینده ولی فقیه 
ریاست جمهوری  از  پس  ماه  دو  یکی  در 
سال  محرم  ماه  در  روحانی  آقای 
سیاسی  رفت وآمدهای  چون  گذشته 
و  استان  گود  از  خارج  سیاسی  فعاالن 
بر  فشار  برای  پایتخت  خوش نشینان 
گماردن  بکار  در  اجرایی  ارشد  مسوولین 
افراد مورد نظر خود و جناحشان در امور 
سخنرانی  یک  در  دید،  را  استان  اجرایی 
به آنان هشدار داد که از دخالت در امور 
دادن  قرار  تحت فشار  و  استان  اجرایی 
مدیران ارشد اجرایی برای عزل و نصب ها 
اینکه  ضمن  تذکر  این  نمایند،  خوداری 
اطالع و آگاهی ایشان از تالش و تکاپوی 
رصد  و جناح  مقاصد حزبی  برای  عده ای 
کردن اوضاع و احوال سیاسی و شناخت 
از  خارج  سیاسی  نیروهای  از  ایشان 
از  این سیاسیون خارج  استان هم هست 
چه  بدنبال  و  هستند  کسانی  چه  استان 
پی  برای  که  است  موضوعی  می گردند؟ 
بردن به این حضور در سایه و دخالت های 
پنهان و پیدای آنان در امور اجرایی استان 
دل سوزان  این  سیاسی  گذشته  به  باید 
گفتار  این  در  کرد.  رجوع  پایتخت نشین 
همه  این  به  تا  می زنیم  نقبی  گذشته  به 
ممکن  هرچند  ببریم  پی  تقال  و  تالش 
به مذاق آن  به گذشته  این رجعت  است 
تیر  مورد  و  نیایید  خوش  خوش نشینان 
مالمت آنان قرار گیریم اما خیالی نیست 
مهم مردم نجیب استان هستند که با تمام 
کمبودها و نامردمی ها و نامرادی ها دل در 
بلوط های  چون  و  لرستان  آبادانی  گرو 
چنگ  دامن گیرش  خاک  در  سایه گستر 
چشم  واقعی اش  دل سوزان  به  و  زده 
فروبسته شان  کار  از  گرهی  شاید  دوخته، 

بگشایند.
شد؛  چیززیرورو  همه  شد  که  انقالب 
انقالب یعنی همین زیر و رو شدن، عده ای 
از  داشتند  صدارت  و  ریاست  سال ها  که 
جالل و جبروت افتادند بر خاک خواری و 
ضاللت نسلی نو از خاک برخاست  پرشور 
بدست  را  کشور  امور  زمام  و  انقالبی   و 
داشتند  ایلی  نه  آنان  از  بسیاری  گرفتند 
نسبتشان  و  اصل  و  ریشه  تباری  نه  و 
که  زادگانی  روستا  می رسید؛  روستا  به 

انقالب آنان را به شهر آورد و از آن طرف 
اشراف زادگان بقول »سعدی به گدایی به 

روستا رفتند«
 ساده و بی آالیش درد دیده و رنج کشیده 
و  خان  شالق  پدرانشان  سال  سال های 
رنجورشان  و  نحیف  برگرده  را  خان زاده 
را  زخم  گل های  بودند،  کرده  تجربه 
تاول زده اشان  و  زمخت  دستان  در 
عهدوعیال  شکم  تا  نان  لقمه ای  برای 
نداری  و  فقر  مرهم  با  کنند  سیر  را 
نمور  بن اتاقکهای  در  بودند  داده  التیام 
با  را  شب  نفتی  چراغ  کورسوی  کاهگلی 
می دادند.  پیوند  صحبدم  خروس خوان 
شعارهای اغلب دل نشین و مجذوب کننده 
که  بود  گمشده ای  گوهر  عدالت  بود 
بربسته  رخت  میانشان  از  سال  سال های 
با شاه  گدایی  یعنی  عدالت  و  برابری  بود 
سینه چاک  فرودست  اقشار  نشستن  برابر 
بودند.  انقالب  برای  دادن  جان  به  حاضر 
آن جوانان لگد مال شده ازحاشیه به متن 
زیر کشیدند  به  را  قدرتش  و  شاه  آمدند. 
شاد از پیروزی بودند که جنگ شد هشت 
مقابل  در  انقالبشان  از  دفاع  برای  سال 

تمام دنیای زر و زور ایستادند.
آنان  از  بسیاری  بهترین ها شهید شدند،   
را در شلمچه  از جسم خود  هم قطعه ای 
 .... دربندی خان  و  ماووت  و  خرمشهر  و 
شب  باکری  حمید  شهید  گذاشتند.  جا 
جمله ای  رزمندگان  به  خطاب  عملیات 
شوید  شهید  بروید  است،  گفته  ماندگار 
می شوید،  گروه  سه  جنگ  از  پس  چون 
آسایش می شوید  و  رفا  دنیا  غرق  عده ای 
عزلت  گوشه  مظلوم  و  گمنام  عده ای  و 
عده ای  می روید  ازیادها  و  کرده  اختیار 
گذشته  و  پشیمان  و  نادم  گذشته  از  هم 
به  تا  بجنگید  پس  می کنید؛  نقد  را 
از  عده ای  جنگ  از  پس  برسید.  شهادت 
جوانان لباس از تن درآوردند وارد دنیای 
سیاست و اقتصاد شدند، بسیاری از آنان 
دیگر  عده ای  رسیدند  نام  به  سیاست  در 
را  خود  ظاهر  هرچند  نان  به  اقتصاد  در 
در  را  آنان  آسایش  رفاه  اما  کردند  حفظ 

خود بلعید.
بیدار  درونشان  در  دنیا  مال  به  حرص   
و  مال  اندوختن  به  کاسب کارانه  و  شد 
منال مشغول شدند، عده ای دیگر مظلوم 
و غریب آثار پیری و گذشت عمر و غم نان 
آنان را در پیچ و خم های زندگی سرگردان 
ساخت؛ گروه سوم شدند مخالف و شروع 
و  تالش  همه  آن  از  انتقاد  نقد  به  کردن 
گذشته  رفتارهای  از  بسیاری  کوشش 
جماعتی  شدند.  پشیمان  و  نادم  خویش 
به   رسیدن  برای  بودند  سیاست  اهل  که 
قدرت و نام و مقام یا نماینده شدند و یا 
وکیل و معاون وزیر و استاندار و فرماندار 
و مدیرکل... در جناح و بازی های سیاسی 
علم و کتل برافراشتند و هر کدام زیر علم 

جریان و جناحی سینه زدند.
 یک روز مست از جام قدرت خود را در 
عرش یافتند و طعم و مزه شراب سکرآور 
قدرت را زیر زبان مزمزه می کردند، دستور 
می تراشیدند  می کردند،  عزل  می دادند، 
چنان  می دوختند؛  و  می ساختند  و 
ازاصول  بسیاری  که  شدند  قدرت  مست 
قمارخانه  در  هم  از  را  خود  انقالبی گری 

سیاست روی دایره ریختند. 
به هر دری  قدرت  در حریم  ماندن  برای 
زدند و با دوندگی ها و سرک کشیدن ها به 
محافل سیاسی جای پایی در میان بزرگان 
برای خود دست و پا کردند؛ نام و نشانی 
یافتند و به نان و نوایی رسیدند مال بسیار 
نان  ازغم  ایام پیری فارغ  تا در  اندوختند 

باشند. 
انقالب همه چیز به آنها داد آنان به انقالب 
چه دادند؟ این مردم کوچه و بازار گذشت 
می گوید.  اشان  زندگی  وضعیت  و  زمان 
)ره(  امام  اسالمی  انقالب  رهبرفقید 
برای  انقالب  نگویید  هی  دارد  جمله ای 
ما چه کرده است؟ شما برای انقالب چه 
کرده اید؟ این سوال را باید از سیاست بازان 
چه  پرسید  لرستانی  ساله  پنچ  و  سی 
اصالح طلبان و چه اصول گرایان آنانی که 
از دولت سرمردم پای بر دوش این مردم 
نهادند و از نردبان ترقی و مقام و نام و نان 
باال رفتند سری در میان سرها درآوردند 
و درپایتخت رحل اقامت گزیدند تا از آنجا 
از  آخر  نمایند،  خدمت  لرستان  مردم  به 
می توان  بهتر  وسعادت آباد  ولنجک  باالی 
تهران  نعمت  و  نان  وفور  پاید.  را  لرستان 
چنان به آنان ساخته که فربه تر از گذشته 
شده اند آثار این ناز و تنعم را در وجنات 
شکمبه های  و  گوشتشان  پر  مبارک 
که  چنان  دید  می توان  ازغمشان  پر 

چربی خونشان نگران کننده است.
عافیت طلبی  چنبره  از  انتخاباتی  درهر   
و  تنعم  و  ناز  هزار  با  بدرآمده  وتن آسایی 
همراه چند غالم و اسب و استر قدم رنجه 
و  حمایت  به  و  نهاده  منت  و  فرموده 
پشتیبانی از مهرهای سیاسی جناح خود 
جناحشان  و  باند  اگر  می فرمایند  اقدام  
شده  صاحب نسق  و  طلب کار  شد  پیروز 
پیروزی  این  در  را  خود  نفیس  نفس  و 

شریک و سهیم دانسته و سودای ریاست 
اعوان و انصار در سر پخته و تعیین تکلیف 
شکست  جناحشان  هم  اگر  می فرمایند. 
خورد بار و بنه را بسته به پایتخت عزیمت 

می نماید تا وقتی دیگر..
این خوش نشینان پایتخت نشین تا زمانی 
استان  توسعه  برای  بودند  قدرت  در  که 
چند  هر  نبودند  برکتی  و  خیر  منشاء 
پیدا  فن  و  فوت  نکردند  اما  می توانستند 
و پنهان راه های جذب اعتبار را بلد بودند 
بودند  گلستان  و  گرمابه  رفیق  وزیران  با 
راضی  را  آنان  چانه زنی  با  می توانستند 
کنند. تاگوشه چشمی به لرستان نمایند؛ 
زخمی  پای  از  خاری  دلیلی  هر  به  اما 
گواه  استان  فعلی  وضعیت  نیاوردند  مادر 
عالی مقامان  است  ساله  پنج  و  سی  این 
را  خود  امتحان  شما  پایتخت نشین! 
یا  تجدید  داده اید،  لرستان  پیشگاه  در 
در فرصت های  مردم  را  رفوزه شدن شما 
مناسب بخصوص هنگام انتخابات به شما 
سیاسی  اعتماد  و  اعتبار  کرده اند  اعالم 
داده اید،  دست  از  مردم  میان  در  را  خود 
نیستند  شما  گله  گوسفندوار  دیگر  مردم 
میریان سیاسی و چوپان داریتان بسر آمده 
مزد چوپانیتان را هم از مردم و هم نظام 
و  ایل  سیاسی  وزن  و  قیمت  باالترین  با 
دریافت  احسن  و  اکمل  بطور  جناحتان 

داشته اید آن هم به صورت نقِدنقد...
دوستان بگذارید به گذشته نه چندان دور 
که بسیاری از مردمان این چندساله هنوز 
اگر  بزنیم،  نقبی  حاضر  و  حی  و  زنده اند 
انقالب نمی شد شما در کجای جغرافیای 
سیاسی کشور و استان و در کجای هرم و 
پایگاه اجتمایی جامعه و در کجای نمودار 
این  جز  آیا  قرارداشتید؟!  ثروت  توزیع 
نیست که از نظر سیاسی فوقش این بود 
که با هزار دوندگی و آویزان شدن به رجال 
سیاسی و اثبات لیاقت و شایستگی تان تا 
دورافتاده   شهری  فرمانداری  به  رسیدن 
پایگاه  نظر  از  نمی رسید؟  قدتان  بیشتر 
خوش  جا  متوسط  طبقه  در  اجتماعی 
می کردید از نظر اقتصادی و مال و منال 
شاید اگر خیلی زرنگ می بودید و با یک 
زندگی  خرج  و  دخل  قران  دو  و  قران 
عهدوعیال  برای  تهران  در  ساختمانی 
دست و پا کنید حال در خلوت خویش سر 
در گریبان تفکر برده گذشته را ورق زنید 
و خدا وکیلی وجدان خود را قاضی نمایید 
زادگاهتان  در  خود  ساالن  و  هم سن  به 
دارند؟  به کجا رسیده اند؟ چه  کنید  نگاه 
هر چند ممکن است آنان از میراث پدری 
ترکه ای برده باشند. همه ی این داشتن ها 
و  مال  و  شهرت  و  نان  و  نام  تا  مقام  از 
اموال با کد یمین و عرق جبین که بدست 
انقالب به شما  این ها را  نیاورده اید؟ همه 

داده است شما به انقالب چه داده اید؟

»امام زاده زنور«
نگارش: 

علی ایوتوندی
انتشارات: خلیلیان
چاپ: اول 1393

شمارگان: 
500 نسخه

قیمت: 
15000 تومان

تعداد صفحات:
 236 ص

سادات  و  زنور)ظنور(  امام زاده  درباره ی  است  پژوهشی  کتاب  این 
روستای سرکوه ضرون شهرستان کوهدشت که توسط علی ایوتوندی 
به نگارش درآمده است. وی سال گذشته کتاب »قواعد دستوری در 
مقدمه  در  نویسنده  که  آنگونه  کرد.  منتشر  را  لک«  مردمان  گفتار 
اثرش آورده، هدف از نوشتن این کتاب را شناخت و معرفی ظنور 
و سادات ضرون اعالم کرده و مدعی شده پرسش های زیر را پاسخ 

داده است:
ظنور کیست؟ سادات ضرون کی هستند و از کجا آمده اند و چگونه 
و چه زمانی منطقه وارد شده اند؟  آیا سید واقعی هستند و شجره 
نامه دارند؟ نویسنده هم چنین سعی کرده دلیل تقدس تکیه ضرون  
را بیان کند و منظور از آن را شرح دهد.  وی به کرامات ضروین هم 

اشاراتی داشته است.
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مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری
دیباچه:

را  توانا  ایزد  سپاس 
زیبایي  سرچشمه  که 
سزاوار  را  انسان  و  است 
دانست،  زیبایی  آفریدن 
شده  خلق  زیبایی های  از 
و  هنر  انسان،  توسط 
که  می باشد  دستی  صنایع 
موجبات  گذشته  اعصار  در 
میراث  و  تمدن  درخشش 
ایران  کشور  فرهنگی 
به  موزه  است.  گردیده 
عنوان نگهبان و پاسدار این 
ویژه ای  جایگاه  بحق  مهم، 
در شناساندن این زیبایی به 

جهانیان داشته است. موزه آینه تمام نماي مفاهیم نمادین، اعتقادي و 
فرهنگي در طول تاریخ حضور خود در عرصه نمایش هنر ایران است. 

از همان آغاز، بشر به فکر شناساندن هنر و تمدن خود به دیگران بوده و 
موزه یکی از راه های عرضه به دیگران بوده و هست. آنچه در این هنر-

فن از دیگر عوامل، مهم مي نماید، مبانی و اصول موزه داری است. شیوه 
ارائه آثار در موزه ها باعث شده است تا اشیاء هنري و صنایع دستی، به 
دیگر بار آفریده شوند و تمدني کهن را باز آفرینی کنند. بدون تردید 
هیچ پژوهش و پژوهشگري قادر نیست در یک و حتي چندین جلد 
حق مطلب را درباره هنر و فن موزه و موزه داری ادا کند. کتاب حاضر 
پژوهشی  و موزه داری«  و فن موزه  تحت عنوان »مبانی شناخت هنر 
آراسته گردیده و  به زیور طبع  انتشارات یسطرون  است که به همت 
ارائه می گردد که کمبود منابع آموزشی در این رشته  در هنگامه ای 
تحصیلی احساس می شود. این کتاب با نگاهی ژرف سعی در بررسی 

مطالعات موزه داری دارد.

آب حيات است پدرسوخته      نقل و نبات است پدرسوخته

محمدرضا سهرابی نژاد)سهراب(
عبارت »پدرسوخته« در اين شعر مرحوم جالل الملك )ايرج ميرزا( از آن 
اصطالحاتي است كه در زبان كوچه و بازار رايج است.به عبارتي، فحش رقيق 
و لطيف و ماليمي است كه كسي به كسي نثار مي كند. در كتاب خاطرة 
رجال عصر قاجار، »پدرسوخته« فحش فاخري بود كه از لبان ناصرالدين 
مي شد!پدرسوخته،  دربار  متملق  و  بي كفايت  رجال  تقديم  قاجار  شاه 
اصطالحي است كه گويا از مصر باستان وارد زبان فارسي شده است. تاريخ 
نيست. همچنانكه  فارسي مشخص  زبان  به  آن  نفوذ  علل  و  علت  و  ورود 
مي دانيم، اعيان و اشراف و رجال متمول و با نفوذ خودشيفتة مصري، بعد 
از مرگ، موميايي مي شدند تا جسم آنها براي اعصار و قرون باقي بماند و 
اين عمل البته نوعي تفاخر هم به شمار مي رفت. حال اگر فردي از افراد با 
نفوذ به عللي دچار فقر و فالكت مي شد، به ثروتمندان و نزولخوران وقت 
مراجعه مي كرد و وام مي خواست. )انصافاً وام گرفتن آن زمان در مقايسه با 
روزگار ما سهل و راحت بوده. اين روزها، بانك ها كارت ملي را كه براساس 
احراز  براي  را  شناسنامه صادر شده، معتبر مي دانند ولي خود شناسنامه 
كسي  بلخ  در  خب  مي كنند.  ارسال  ثبت  ادارة  به  شخص  واقعي  هويت 
گرفتن،  وام  مي زنند!(شرط  را  مشتري  گردن  شوشتر  در  كرده،  اختالس 
گرو گذاشتن جسد موميايي پدر وام خواه بود و چه سند معتبر تر از اين؟! 
و اگر در مدت مقرر، وام عودت داده نمي شد؛ وام دهنده مجاز بود جسد 
موميايي پدر وام گيرنده را بسوزاند؛ يعني باالترين مجازات.كسي كه دچار 
چنين وضعيتي مي شد، در اجتماع و نزد افكار عمومي انگشت نما مي گشت 
و بيش از پيش از اعتبار مي افتاد و همه مي گفتند كه او پدرسوخته است! 
يعني ورشكسته، مال مردم خور، بدبخت، خبيث و فريبكار است. كسي است 
كه به تعهد خود عمل نكرده و باعث شده تا جسد پدرش را بسوزانند. يعني 
كسي كه سوزاندن جسد پدرش هم برايش مهم نيست. راستي در جامعة 

امروزي ما، چقدر »پدرسوخته« داريم؟!

امثال و حکم

کشتی به گل نشسته ی پل دختر/ ضعف مدیریت و غفلت استاندار

عباس دارایی

رضا آزادبخت؛ مدیرمسئولاز خرم آباد تا سعادت آباد



در آخرین روزهای عمر امیراشرف که  پیرمردی ناتوان و مریض 
پادشاهی  تخت  بر  بی باک  و  نترس  و  جوان  قزاقی  بود.  شده 
قاجار  احمدشاه  برکناری  از  پس  رضاخان  نشست.  ایران 
داد. تشکیل  را  پهلوی  1304سلسله  سال  در  مجلس  توسط 

مرج  و  هرج  اول،  جهانی  جنگ  علت  به  ایران  اوضاع 
ایران،  کنار  و  گوشه  در  محلی  شورش های  و  داخلی 
پادشاده  ناپختگی  و  جوانی  حکومت،  سستی  و  ضعف 
ساخت. آماده  رضاخان  قدرت نمایی  برای  را  میدان  احمد، 

رضاشاه در آغاز تصمیم گرفت به هرج و مرج داخلی و شورش های 
پراکنده محلی که توسط سران ایالت و عشایر آغاز شده بود 
پایان دهد. آذربایجان،کردستان، خراسان، لرستان و خوزستان 
از جمله نواحی بود که هرج و مرج و شورش و درگیری ایالت 
و عشایر با همدیگر و با حکومت مرکزی در آن جریان داشت. 
رضاخان یاران نظامی وفادار خود از جمله سپهبد امیراحمدی، 
سپهبد طهماسبی،  شاه بختی، سرتیپ خزایی و سرهنگ رزم آرا 
را با اسلحه و مهمات و قشون مجهز به سر وقت این مناطق 
اغتشاش  و  درگیری  صحنه  هم  لرستان  فرستاد.  آشوب زده 
ایالت و عشایر و خوانین بود. علی محمدخان غضنفری فرزند 
نظرعلی خان علیرغم میل پدرپیرکه سردی و گرمی روزگار را 
چشیده بود علیه دولت مرکزی و رضاخان طغیان کرد. رضاشاه 
که تصمیم گرفته به خودسری و هرج و مرج ایالت و عشایر پایان 
دهد، سرتیپ شاه بختی را مامور سرکوب شورش لرستان کرد.

به مدد  و  شیخه )شیخ علی خان(  کدخدایی  به  بیرانوند  ایالت   
افراد رضا شاه مقاومت کردند  ساختن سایر عشایر، در مقابل 
و به درگیری پرداختند. اما نتوانستند در برابر ارتش مجهز و 
قوی دولت ایستادگی نمایند. عده ای از سران دستگیر شدند. 
اسلحه  هم  عده ای  و  شدند  زندانی  و  دستگیر  دیگر  عده ای 
و  اما در کوهدشت پسر جوان  تسلیم شدند.  و  نهاد  زمین  بر 
جویای نام امیراشرف )علی محمدخان(تصمیم به طغیان گرفت. 
و کوهدشت شدند.  ترهان  وارد  او  برای سرکوب  دولتی  قوای 
سرتیپ شاه بختی فرماندهی این قشون را بر عهده داشت این 
افسر باتجربه رضاخان می دانست کار سختی در پیش دارد. به 
همین جهت برای موفقیت در سرکوب طغیان علی محمدخان 
او  گردید.  کوهدشت  عازم  خرم آباد  از  امرش  تحت  قوای  با 
نیاز داشت.  برای سرکوب به همراهی خوانین ایالت و عشایر 

به  وفادار  ترهان  ایالت  اکثر 
پدرش  و  علی محمدخان 
امیراشرف  نظرعلی خان 
شانسی  میان  در  اما  بودند، 
آن  و  شتافت  یاری اش  به 
خانواده رقیب علی محمدخان 
خانواده ی  بود،  امیراشرف  و 
فرزند  غضنفری  امان اله 
توسط  پدرش  که  نامدارخان 
به  امیراشرف  نظرعلی خان 
امیراشرف  بود.  رسیده  قتل 
رفع  او  از  دلجویی  برای 
صاحب نصرت  دشمنی 
امان اله  عقد  به  را  دخترش 
میش هور  منطقه  و  درآورد 
که  امان اله  بخشید  او  به  را 
خانواده  دشمنی  پدر،  قتل 
زنده  دلش  در  را  امیراشرف 
نگه داشته بود، در پی فرصتی 
را  پدر  انتقام  تا  می گشت 
بگیرد.  امیر اشرف  خانواد  از 
آزردگی  و  قهر  صورت  به  او 
منطقه  همان  در  خاطر 
شورش  از  چون  می برد  بسر 
علیه  بر  علی محمد خان 
آگاه  دولتی  قوای  و  رضاخان 
شد، فرصت را غنیمت شمرد 
انتظامی لرستان  با فرمانده  و 
دوستی  شاه بختی  سرتیپ 
برقرار ساخت و آمادگی خود 
را برای کمک و همراهی خود 
با قوای دولتی جهت سرکوب 
کرد. اعالم  علی محمدخان 

فرمانده  و  رضاخان  دولت 
انتظامی او که به یاری ایالت 
سرکوب  جهت  عشایر  و 
یاغی  عشایر  و  ایالت  دیگر 
از  صمیمانه  داشت،  نیاز 
کرد.  استقبال  همکاری  این 
خود  منطقه  در  امان اله خان 
زیادی  عشایر  و  طوایف 
که  حمایتی  با  اما  نداشت 
و  مرکزی  دولت  طرف  از 
به  لرستان  انتظامی  فرمانده 
بزرگان  با  بود،  آورده  دست 
خوانین  و  ریش سفیدان  و 
کوهدشت  ترهان  طوایف 
را  آنان  و  کرده  برقرار  ارتباط 
علی محمدخان  همراهی  از 
علیه  شورش  در  شرکت  و 
دولت رضاخان بر حذر داشت 
و از آنان خواست با او همراه 
سرکوبی  در  را  دولت  و  شده 
یاری  علی محمدخان  شورش 
امان اله خان می دانست  دهند. 
توان  علی محمدخان  که 

و  ندارد  عاقبتی جز شکست  و  ندارد  را  قوای دولتی  با  مقابله 
ستاره اقبال خاندان او رو به افول است و اگر کمی زرنگ باشد 
می تواند با یاری قوای دولتی آرزوی دیرینه خود که حکومت 
ترهان و از سکه انداختن خانواده امیراشرف بود جامه ی عمل 
طوایف  و  ایالت  سران  دیگر  نه  و  علی محمدخان  نه  بپوشاند 
قوای  رزمی  توان  و  قدرت  از  و درستی  دقیق  ترهان شناخت 
خیال  ترهان  طوایف  بزرگان  دیگر  و  او  نداشتند،  رضاخان 
می کردند توان رزمی و جنگی رضاخان بیشتر از قدرت نظامی 
از قدرت  آگاهی چندانی  و  نیست  بیشتر  برشان  و  ایالت دور 
از  تن  چند  نداشتند  او  نظامی  تجهیزات  و  رضاخان  نظامی 
حیدری  محمدقاسم  نورعلی،  یوسف خان  جمله  از  نزدیکان 
و  خرم آباد  در  دولتی  قوای  اقتدار  و  قدرت  خود  چشم  با  که 
او  به  را  این شورش  و خطر  کار  عاقبت  بود؛  دیده  را  همدان 
گوشزد نمودند؛ اما علی محمدخان آنان را ترسو خواند و رنجاند. 
محمدقاسم حیدری اصالتاً از طایفه کمالوند بود. در سفری که 
و  به خرم آباد  یوسف خان سرتیپ نیا  از سرنوشت  آگاهی  برای 
همدان رفته بود و جنازه ی اعدام شده ی یوسف خان در همدان 
را مخفیانه با دادن رشوه به افسران نظامی به ترهان آورده بود؛ 
چون قدرت رضاخان و قوای دولتی را در خرم آباد و همدان و 
اعدام سران ایالت و عشایر بیرانوند در همدان را دیده و شنیده 
بود به اطالع علی محمدخان رسانیده و به او گفت که شورش 
علیه رضاخان جز شکست خوردن و سر بر باد رفتن عاقبتی دیگر 
ندارد؛ اما علی محمدخان توجهی به سخنان او نکرد و حتی او را 
ترسو خواند و گفت اگر ترسیدی برو با قوای دولتی هم دست شو.

شورش  عاقبت  می دانست  که  آن جایی  از  محمدقاسم 

می انجامد  شکست  به  علی محمدخان 
جدا  محمد خان(  )علی  امیراعظم  از 
می شود. نزدیک  امان اله خان  با  و  شده 

ریش سفیدان  و  بزرگان  با  امان اله 
آزادبخت،  شاهیوند،  طوالبی،  طوایف 
می کند  برقرار  ارتباط  قرعلیوند،گراوند 
قوای  و  دولت  از  اطاعت  به  را  آنان  و 
می خواند. فرا  ترهان  به  اعزامی 

قوای دولتی به فرماندهی سرتیپ شاه بختی 
لکی  سرخ دم  منطقه  1307به  پاییز  در 
راه  علی محمدخان  سواران  که  می رسند 

را بر آنان بسته و به 
می انجامد.  درگیری 
در  دولتی  قوای 
ایستادگی  مقابل 
ن  خا علی محمد
این  در  یارانش  و 
زمین گیر  منطقه 
نیروهای  می شود. 
دولتی  قوای  ترهان 
به  جهت  چند  از  را 
می گیرند.  محاصره 
این  روز   17 مدت 
طول  به  محاصره 
چنان  می کشد. 
عرصه بر قوای دولتی 
به  که  می شود  تنگ 
آذوقه  کمبود  علت 
سیر  برای  سربازان 
ناچار  خود  کردن 
اسب های خود را سر 
می خورند. و  بریده 

شاه  سرتیپ 
سلسه  در  بختی 
خودکه  گزارشات 

عصبی  سخت  عملیات  و  جنگ  این  از  کرده  ارسال  مرکز  به 
گزارشات  مجموعه  لرستان  عملیات  کتاب  است  خشمگین  و 
به  یافته  انتشار  بیات  کاوه  توسط  است که  سرتیپ شاه بختی 
است.  نموده  گزارش  را  نبرد  این  جزئیات  تمام  دقیق  صورت 
امان اله خان که از دوره ی چگنی با یاران خود به اردوی دولتی 
همراه  امیربهادر  مهرعلی خان  ریاست  به  با طوالبی ها  پیوسته 
محاصره  به  سخت  که  شاه بختی  می افتد  راه  به  دولتی  قوای 
قوای  مواضع  بمباران  برای  هواپیما  تقاضای  مرکز  از  افتاده 
رساندن  مرکز ضمن  از  نظامی  هواپیمای  می نماید.  شورشی  
طوایف  شاه بختی  سرتیپ  شده ی  محاصر  قوای  به  آذوقه 
متحد علی محمد خان را بمباران می کند و تلفاتی بر آنان وارد 
می سازد. طوایف ترهان چون هواپیمایی نظامی و آتشبارهای 
می گیرد. فرا  را  آنان  حشت  و  ترس  می بنید  را  سنگین 

عده ای می خواهند تسلیم شوند عده ای دیگر راه چاره را در فرار 
و عقب نشینی می دانند اما ترس از علی محمدخان مانع این کار 
نامه هایی  ارسال  با  شاه بختی  سرتیپ  دیگر  طرف  از  می شود، 
به بزرگان طوایف محاصره کننده از علی محمدخان می خواهد 
دست از جنگ با قوای دولتی برداشته و قول می دهد که با دادن 
امان نامه جان و مال خود و طایفه شان تضمین شود. باالخره 
از طوایف تسلیم  قوای دولتی محاصره را می شکنند، تعدادی 
عباسی  الهیارخان  جمله  از  می پیوند  دولت  اردوی  به  و  شده 
گراوند که در منطقه »وراز« سواران تحت امر سرتیپ شاه بختی 
را محاصره کرده بود، بزرگان طوایف آزادبخت، قرعلیوند و ایتیوند 
یکی پس از دیگری به اردوی دولتی درآمده و اظهار همراهی 
و اطاعت می نمایند. سرانجام علی محمدخان تاب ایستادگی و 

به سوی کوهدشت  نداشت  را  دولتی  برابر قشون  در  مقاومت 
کوهدشت  دولتی  قوای  کرد.  عقب نشینی  رومشگان  سپس  و 
علی محمدخان  از  پیغام  و  نامه  فرستادن  با  کردند.  تصرف  را 
از  سرگردان  او  گیرد  قرار  عفو  مورد  تا  شده  تسلیم  خواسته 
رفت. معموالن  و  پلدختر  اطراف  طوایف  طرف  به  رومشگان 

 دولت حکم حکومت ترهان و کوهدشت و تابعه را به نام امان اله 
سردار  ساخت.  سردار  به  ملقب  را  او  و  زد  امرایی  غضنفری 
سیاست  اجرای  و  دولت  همکاری  و  کوهدشت  در  استقرار  با 
اسکان عشایر رضاشاه سنگ بنای شهر جدید کوهدشت را با 
حضور طوایف و خانواده های نزدیکش در سال 1309آغاز کرد.

که  طوالبی،  طوایف  از  بودند  عبارت  شهر  ساکنان  نخستین 
آنانی  بودند،  او  همراه  امان اله، صمیمانه  کار  به  آغاز  همان  از 
بزرگان  بودند،  کرده  همراهی اش  میش کور  و  میشاهور  از  که 
این طایفه ملکحسن و مهدی به یکی فامیلی خود را بخشید 
امرایی نبودند. دیگر  امرایی هر چند  امرایی دیگری  غضنفری 
کردند؛  حفظ  را  خود  فامیلی  همان  طوالبی  خانواده های 
میرزایی ها که اصالتاً کولیوند اند و از الشتر به منطقه مهاجرت 
گرفتند.  میرزایی  سجل  میرزابگ  جدشان  بنام  و  کرده اند 
جدشان  اسم  به  بودند  کمالوند  هم  آنان  که  حیدری ها 
حیدرخان نام فامیلی حیدری برگزیدند. از بزرگان این خانواده 
طهماسب خان  و  امیرخان  صیدقاسم،  و  محمدقاسم  می توان 
نورآباد  از  مهاجر  آنها هم طایفه ای  که  آزادبخت ها  برد.  نام  را 
در  بودند  گزیده  سکنی  کوهدشت  جنوب  در  و  بوده اند 
کورانی های  نیامدند؛  شهر  به  و  ماندند  کرده   تصرف  امالک 
بودند؛  وفادار  نظرعلی خان  خانواده ی  به  که  کوهدشت  ساکن 

اصالتا  که  شهبازی ها  است.  طایفه  این  روسای  از  صیدعلی 
بودند  قدرت  صاحب  امیراشرف  خانواده  در  و  بوده  نهاوندی 
گراوند،  عباسی  به  ملقب  گراوند ها  از  تیره ای  همراه  به  و 
خانواده اند. این  تاریخ  بزرگان  از  عباسی  رضالی)رضاعلی( 

بر  دورو  بود،  طایفه  بزرگان  از  که  الهیار خان  ریاست  به  آن ها 
شدند. عباس  جدشان  بنام  و  کردند  اجتماع  خویش  بزرگ 

نظر  با  خسرو  پسران  از  دیگر  شاخه ای  گراوند  عباسی 
از  عده ای  گرفتند.  خسروی  فامیلی  حیات قلی،  بزرگشان 
بزرگان طایفه آزادبخت که در شهر زندگی می کردند فامیلی 
خسروی برای فرزندان برگزیدند )نوادگان عزیزخان و آقارضا( 
آمد. نامشان  از  بعد  کیخسرو،کیخسروی  فاضلی؛  فاضل،  و 

ترهان  در  خانواده های  دیگری که 
خود  طایفه  میان  در  و  می زیستند 
خانواده  به  اکثر  داشتند  بیایی  برو 
مانند  داشتند،  وابستگی  امیراشرف 
که  احمدی نسب  کوشکی های 
حیات قلی خان  بزرگشان  به  نسب 
امیراشرف  نزدیکان  از  حسام لشگر 
بود می رساندند، طایفه ضرونی ریشه 
ابراهیمی کالنتری داشتند و شدند 
ابراهیمی به ریاست عبداله خان پسر 
سررشته داری که قلِم زرین داشت و 
بود،  کاملی  استاد  خوش نویسی  در 
آمد  شناسنامه شان  در  ابراهیمی 
دلفانی  و  ترهانی ها  .نوری علی ها، 
ابراهیم خان  ریاست  به  شاخه  یک 
امیراشرف  نظرعلی خان  داماد 
بزرگ  یوسف خان  و  رشیدی شدند 
نورعالی شدند سرتیپ نیا  که نگاهی 
آنان. نظامی گری  گذشته  به  است 

کوهدشت  و  نورآباد  در  ایتیوندها   
امان اله  سرداراکرم  ریاست  به 
گرفتند  رضایی  فامیلی  رضایی 
عشایری  ایلی  صورت  به  آنان 
قشالق  باد  نورآ  و  ترهان  میان 

می توان  شهر  آغاز  خانواده های  دیگر  از  می کردند.  ییالق  و 
کرد. اشاره  نعمتی ها  نادری  و  امرایی ها  و  نوروزی ها  به 

اما  بود،  خودرأی  و  سخت گیر  و  خشن  مردی  بهادر  سردار   
با خاطیان  و  بود  عفیف  و  پاک دامن  معاصرینش  به شهادت  
در  که  داخلی  و  خارجی  نویسندگان  می کرد.  رفتار  به شدت 
او چهره ی یک حاکم قدرتمند  از  او دیدار داشته اند  با  ترهان 
افسر  استین  و  سفرنامه خود  در  استارک  فریا  می دهند.  ارائه 
با  امان اله خان  نموده اند.  اشاره  او  اقتدار  و  قدرت  به  انگلسی 
سرتیپ  امیراحمدی،  سپهبد  جمله  از  رضاشاه  نظامی  سران 
به  اوخر عمر  در  اما  مناسبی داشت  رابطه  رزم آرا  و  شاه بختی 
علت درگیری میان طوایف ترهان او به همراه علی محمدخان 
اختالف نظر  او  مرگ  چگونگی  در  گردید.  احضار  تهران  به 
تریاک  با  اقامتش  محل  هتل  در  می گویند  عده ای  است 
داشت  که  روحیه ای  به  توجه  با  سردار  اما  کرد.  خودکشی 
اهل خودکشی نبوده است خانواده اش اعتقاد دارند چون خبر 
دچار  شنید  را  علی رضاخان  برومندش  و  دل بند  فرزند  مرگ 
که  می گویند  هم  عده ای  می کند  فوت  و  شده  قلبی  سکته 
می گیرد  باال  جدل  و  بحث  چون  رزم آرا  با  مالقات  هنگام  در 
رزم آرا لگدی بر شکم او زده که در اثر آن ضربه فوت می کند. 
سردار چند پسر بنام های علی رضاخان، فتح اله خان داشت، پس 
.علی رضا خان جوانی  او می گردد  از پدر علی رضاخان جانشین 
خوش تیپ و خوش سیما بود. سردار، توران دخت منظمی دختر 
مهرعلی خان امیرمنظم حاکم سلسله و دلفان را به عقد او در 
غضنفری  خانواده  گفته  بر  بنا  علی رضاخان  زمان  در  می آورد 
در جریان نهضت ملی شدن نفت و اوج مبارزات دکتر محمد 

تلگرافی  پلدختر  از  دکتر مصدق  از  عنوان حمایت  به  مصدق 
به عنوان حمایت از او به تهران می فرستد.پس از کودتای 28 
مرداد  به تهران احضار می شود و دستگیر می شود همسرش 
اعتبارالدوله  نام  به  اقوامش  از  یکی  به  متوسل شدن  با  توران 
از  که  سهیلی  دکتر  نخست وزیری  زمان  در  کشاورزی  وزیر 
رجال با نفوذ دربار و اصالتا نهاوندی بود او را از بازداشت نجات 
می دهد. پس از شکل گیری شهر امان اله خان که از طرف  دولت 
حمایت می شد اراضی کشاورزی را میان خانواده های نزدیک و 
از شکل گیری شهر پسرش  نمود که پس  تقسیم  وفادار خود 
علیرضاخان هم راه پدرش را پیش گرفت. بزرگ هر خاندان با 
اقوام و نزدیکان و اتباع خود در قسمتی از شهر شروع به ساخت 
و ساز کردند اگر به بافت اولیه شهر و بافت قدیمی شهر دقت 
شود هر محله متعلق به یک خانواده و اقوام اوست است مثال در 
نزدیکی عمارت قدیمی سردار و علیرضاخان خانواده ملک حسن 
حیدری ها  امام  خیابان  یافته اند.  استقرار  طوالبی  مهدی  و 
نعمتی ها  بوعلی  خیابان  ابتدای  امیرخان،   اقوام  و  فرزندان  و 
میرزابگ  تبار  و  ایل  و   میرزایی ها  فردوسی  خیابان  ابتدای  و 
علی بگ  خانواده ی  فردوسی  از  باالتر  کمی  جهان،  فرزنداِن  و 
فرخ شاهی که اصالتا کولیوند هستند و به دستور امان اله خان، 
فامیلی امرایی گرفتند همراه با دیگر خانواده ی امرایی)نوروز( 
؛ در آخر فردوسی نورعلی ها -اتباع ابراهیم خان رشیدی- و در 
چهارراه بوعلی که پس از انقالب به کوهدشت مهاجرت کردند 
ایتیوندها )ایل و تبار امان اله خان رضایی» سردار نصرت«( میدان 
امام ابتدایی خ آقامصطفی شهبازی ها دودمان رضالی و عباسی 
و امرایی ها و پس از آن ها کورانی ها و صفایی ها که از قدیم االیام 
در همین منطقه سکونت داشته اند و در میدان شهدا، رضایی ها و 
نادری ها که مهاجر  بوده اند. خانواده های خسروی و کیخسروی 
فرزندان آرضا آزادبخت و غالم  فاضلی  که از معدود خانواده های 
از  داشته اند.  سکونت  شهر  در  که  هستند  آزادبخت  طایفه ی 
دیگر خانواده ها  طهماسبی، امرایی و نوروزی می توان نام برد

ایکون و اکون
سیاست  جریان  در  کوهدشت  ترهان  طوایف  سکونت  از  پس 
بنای شهر کوهدشت در سال  اسکان عشایر رضاه شاه سنگ 
این  را  شهر  اولیه  هسته  شد.  نهاده  شمسی  1309هجری 
رقابت های  گذاشتند.  شمردیم  بر  که  های  خانواده  و  طوایف 
دسته بندی  و  غضنفری  خانوادی  دو 
کدام  هر  از  ترهانی  مختلف  طوایف 
از این خانواده ها پس از تشکیل شهر 
خانواده  کرد،  پیدا  ادامه  کوهدشت 
نظرعلی خان امرایی به آسانی حاضر به 
اطاعت از حکومت خانواده امان اله خان 
نبوده اند.  کوهدشت  و  ترهان  در 
را  امان اله خان  خانواده ی  هرچند 
رسمیت  به  را  آنان  و  می کرد  تقویت 
.اما رقابت و درگیری در  بود  شناخته 
طایفه  و  ترهانی  مهم  خانواده  دو  این 
و خانواده های وفادار به آنان برقرار بود 
محله  دو  میان  درگیری های  منجر  و 
بسیار  زمان  آن  در  که  شهر  اصلی 
آمدند.  بوجود  بود  اکنون  از  کوچک تر 
کنونی  فرمانداری  میان  از  شهر  اول 
شروع و آخر شهر هم ساختمان کنونی 
زیتعلی آباد  بود که  بانک ملی مرکزی 
که  بود  زیتعلی شخصی  گفته می شد 
مغازه ای  دارایی  خیابان  ابتدای  در 
زیبایی سازی  امور  به  چون  و  داشت 
نام  این  می پرداخت  خیابان  عمران  و 
زیر  که  رودخانه ای  شد.  نهاده  آن  بر 
دو  به  را  شهر  می گذرد  امام  میدان 
قسمت ایکن و اکن تقسیم کرده بود.

از  امان اله خان  طرفدار  خانواده های   
میدان امام تا میدان فرمانداری سکونت 
داشتند که ایکن یعنی این ور رودخانه 
طرفدار  خانواده های  و  می نامیدند 
رودخانه  ور  آن  اکن  خان  علی محمد 
جزیی  مسایل  سر  بر  بارها  که  بودند 
با هم درگیر شده اند اوج درگیری های 
میان دو خانواده مهم ترهانی 1321به 
بعد است علی محمدخان که حاضر به 
با  نیست  ترهان  در  امان اله  حکومت 
تحریک طوایف و دسته های طرفدارش 
به درگیری ها کوهدشت و تهران دامن 
از  پس  که  علی محمدخان  می زند، 
شهریور 1320تبعید رضاشاه از زندان 
آزاد می شود دولت برای مهار او حکم 
بخشداری و حکومت سلسه و دلفان را 
ترهاِن  از  اما دل کندن  او می دهد  به 
کوهدشت وسپردن آن به رقیب یعنی 
بسیار  برایش  سرداربهادر  امان اله خان 
سخت است در نتیجه  به کارشکنی و 
تحریک و درگیری دامن می زدند اوج 
آزادبخت  این درگیری ها غارت طایفه 
است  امرایی  و  سوری  طوایف  توسط 
داستان از این قرار است که دو طایفه 
حامی  و  پشتیبان  امرایی  و  سوری 
خانواده اش  و  علی محمدخان  اصلی 
بودند و آنان از افول قدرت خانواده های 
نبودند  خشنود  امرایی  نظرعلی خان 
حکومت  طرفدار  هم  آزادبخت  طایفه 
اما ن اله خان بود در حادثه ای ناخواسته 
بنام  سوری  کدخدایان  از  تن  یک 
کربالیی  و  کالیی  بنام  امرایی  کدخدایان  از  دوتن  و  یارولی 
جمعه علی)ُجمیلی( امرایی توسط شخصی از طایفه شاهیوند به 
نام  قیاس کشته می شوند این حادثه باعث جریحه دار شدن طوایف 
سوری و امرایی شده به طایفه ازادبخت که طرفدار امان اله خان 
هستند حمله کرده و احشام و دارایی آنان را غارت می نمایند

و  علی محمدخان  دولت   که  می شود  باعث  درگیری  تشدید 
امان اله خان را به تهران احضار نماید، رزم آرا از افسران با نفوذ و 
زیرک که مدتی هم در لرستان 1312ماموریت داشت به ریاست 
ستاد ارتش می رسد او رابطه خوبی با خانواده های نظرعلی خان 
امرایی داشت اما نسبت به امان اله خان نظر مساعدی نداشت در 
تهران برای آرام کردن اوضاع کوهدشت قراردادی منعقد می شود 
مبنی بر اینکه علی محمدخان به عنوان نماینده مجلس انتخاب 
شود و حکومت ترهان و کوهدشت به امان اله خان سپرده شود و 
قرارداد از سوی دولت امضا نهایی شد اما در ترهان و کوهدشت 
اوضاع بدجوری به هم ریخته است و درگیری ها ادامه داشت 
علی رضاخان به عنوان یکی از مقصرین این اختالفات دستگیر 
و به زندان خرم آباد فرستاده می شود اما پس از مدت کوتاهی 
آزاد می شود در 1324/10/22در خرم آباد با حضور محضردار 
خرم آباد حجت االسالم سید عبدالحسین مصطفوی صلح نامه ای 
و  نظرعلی خان  پسر  محمدحسین  خان  دو  پسران  میان 
علی رضا خان پسر سردار بسته می شود که طی  آن به درگیرهای 
بی حاصل ایکن واکن پایان داده می شود. این صلح در 15 بند 
و حاوی مطالبی مبنی بر عدم خیانت به همدیگر تامین جان 
خوانین رعایت حقوق و حق یکدیگر عدم تحریک طوایف به 
است. معرکه  بیاران  آتش  حرف  به  نکردن   گوش  درگیری 
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داستان یک شهر

رضا آزادبخت

علیرضاخان غضنفری از راست: ابراهیم خان رشیدی- امان اله خان غضنفری)سرداربهادر(

آرضا آزادبخت)شهاب لشکر(

محمدرضاشاه پهلوی در دیدار با عده ای از خوانین ترهان 

حیاتقلی خسروی

ایمان منصوری

الهیارخان عباسی

غالم شاه خان سرتیپ نیا

از راست: حیات قلی خان احمدی کوشکی)حسام لشکر( -
 نصراله خان غضنفری علی محمدخان غضنفری ) امیراعظم(

حیاتقلی خان خسرویامان اله خان  رضایی)سردار نصرت(از راست: حاتم امرایی  -  امیرخان حیدری



به نام خدا
مورخه  آساره،  نامه  دوهفته  در  وارده؛   نقد 
25اسفند 92، مطلبی تحت عنوان نگاهی گذرا به زندگی و 
شعر مرحوم اسداهلل امیرپور، به قلم سردبیر محترم به چاپ 

رسیده بود که یادآوری نکاتی را بر خود الزم دانستم.
چاپی  اشتباه  لطمعه  محسور،  عجوبه،  کلمات  اینکه،  اول 

داشتند و می بایست اعجوبه، محصور و لطمه نوشته شوند.
معنی  به  لغت  در  که  است  اشاره شده  هزل  به  اینکه  دوم 
مزاح و بیهوده گفتن است و در اصطالح، شعر یا نثری است 
که حاوی مضمون های رکیک و خالف اخالق و ادب است و 
قصد از آن تفریح و شوخی است در مقابل جدی، یا سخنی 

جدی، )میرصادقی 1373؛306-305( 
هزل  صنایع االشعار،  فی  بدیع الفکار  کتاب  در  سبزواری 
درست  و  دقیق  عقلی  نظر  از  که  است  دانسته  الفاظی  را 
رعایت  را  کالم  در  اعتدال  شاعر،  اگر  است  گفته  و  نباشد 
نماید سخن او را مطایبه نامند. )شوخی( و طنز در لغت به 
معنی مسخره کردن و طعنه زدن است و در اصطالح، شعر یا 
نثری است که در آن حماقت یا ضعف های اخالقی و فساد 
بیان نمایند و طنزنویس  اجتماعی به شیوه ای تمسخرآمیز 
معنی  به  لغت  در  هجو  اما  و  است  روح  پزشک  همانند 
به  کسی  دشنام دادن  نکوهیدن،  را،  کسی  معایب  شمردن 
شعر، سرزنش، نکوهش، مذمت، فحش و سخن پوچ و بیهوده 

است )داد:535،1382(
از شعر  نوعی  قول جبران محمود؛  به  عربی  کلمه  این  هجو 
سرحد  تا  گاهی  که  دردانگیز  و  گزنده  نقد  پایه ی  بر  است 
دشنام گویی و ریشخندمسخرآمیز و دردآور می انجامد و در 
هجو اغراض کامال فردی است و شعر از هرگونه آرمان خواهی 
هجو  میرصادقی  قول  به  و  می باشد)داد:535،1382(  تهی 
داشتن2- شخصی  1-جنبه  است  خصوصیات  سه  دارای 

بودن  3-غیرعادالنه  بدخواهی  و  کینه  حس  از  برانگیخته 
جراحی  طنز   ،) )گل آقا  فومنی  صابری  کیومرث  قول  به  و 
است، هجو سالخی و هزل و شوخی و تفریح زندگی است. 
حال باید دید کدام یک می تواند مشکالت اجتماعی را برای 
مردم جامعه اصالح نماید، سالخی نمودن اشخاص و ترور 
یا  زندگی  در  شوخی  و  تفریح  و  خنداندن  آنها،  شخصیت 
جراحی مسائل یعنی طنز؛ معلوم است که مورد سوم بدون 

این که لطمه ی آبرویی به کسی زده شود مناسب تر است.
بدون  امیرپور  مرحوم  اشعار  طرح  چرا  که  است  این  سؤال 
هجویات وی لطمه ای بزرگ بر او است؟ مگر به قول آقای 
ایرج کاظمی که طنز را دلربایی و طنازیی معنی نموده است، 
نمی شود از طنزهای وی استفاده نمود؟ و یا از غزل هایش که 

در این رأستا ید طوالیی داشته است.
مباحثی  باید خواهان طرح  به دست می گیریم  قلم  وقتی   
باشیم که موجب آبروریزی دیگران نشود، مخصوصاً افرادی 
که رخ در نقاب خاک کشیده اند و در این دنیایی فریبنده 
نیستند، لذا درخواست مطرح شدن هجویات کاری منطقی 

و خدایی به نظر نمی رسد. 
بنده، با آقای حمیدرضا امیرپور فرزند آن مرحوم مراوده ای 
دوستانه داشته ام و در حین جانباز شدنش در جبهه همراه 
مسائل  این  طرح  به  تمایلی  ندیدم  هیچگاه  بوده ام،  وی 
خصوصاً هجویات داشته باشد و نجابت دودمان غضنفری در 

چهره و عمل این فرد شایسته هویدا ست. 
مخلص کالم اینکه براساس فرموده ای کالم وحی در آیه 81 
سوره ی حجرات »و از ایشان عیب مکنید در میان خویش و 
یکدیگر را با لقب های بد مخوانید، بدنامی است فاسقی بعد 

از ایمان آوردن و ...(   

* توضیح آساره
ضمن سپاس از آقای رومیانی بخاطر توجهی که به مطلب 
داشته اند و استقبال از دیدگاه های احتمالی که در مخالفت با  
نظرات مطرح شده در آساره ابراز می شوند. نکاتی چند عرض 
رایانه   توسط  که  متونی  در  امالیی  اشتباهات  بروز  می شود. 
تایپ می شوند چیزی طبیعی است و این مهم در نشریات 
و روزنامه ها که سرعت عمل بیشتری می طلبد بخصوص در 
انجام می دهد،  نفر  اغلب کارها را یک  مطبوعات محلی که 

ناگزیر است.
به  را  اشتباهات  که  کرد  کوشش  باید  کاری  هر  در  البته   
حداقل رساند و آساره از ابتدا کوشش کرده این موضوع را 
در  را  فرهنگستان  اصول  نموده  و  حتی سعی  کند  رعایت 
نگارش مطالب بکار گیرد و جدا و پیوسته نویسی واژگان و 
اصطالحات را مدنظر قرار دهد و هرجا اشتباهی متوجه شود 

آن را اصالح کند.
را  چیزی  و  بنویسیم  نقدی  مطلبی  بر  می خواهیم  وقتی   
رد کنیم باید اطمینان حاصل کنیم و آن گاه دست به قلم 
تنها بخاطر کم اطالعی غلط  را  اینکه چیز درست  نه  شویم 
بنمایانیم، مطمئنن مخاطبان آساره نیز بسان نگارنده چند 
از  را  است  آورده  اشتباه  بعنوان  محترم  منتقد  که  واژه ای 
نظر گذرانده اند. یکی از آن واژه ها عجوبه می باشد که ایشان 
است.  دانسته  اعجوبه  را  درستش  و  پنداشته  اشتباه  را  آن 
به  و  است  اعجوبه  عربی  کلمه  شده  فارسی  عجوبه  واژه ی 
معنی چیزی می باشد که انسان را به تعجب وا دارد، مرحوم 
دهخدا درباره ی این واژه در لغت نامه ی گران سنگش چنین 

نوشته است:
عجوبه]ع ُ ب َ[ )از ع ، اِ( چیزی که مردم را به شگفت آرد 

و این مخفف اعجوبة است.
اشاره  بدان  درستی  به  که  است  محسور  دوم  اشتباه  واژه   
معنی  به  محسور  می باشد؛  محصور  آن ها   و صحیح  نموده 
دریغ خورنده  و خیره چشم  می باشد، اما محصوِر موردنظر ما 
معنای محاصره و محدود گشته، می دهد. قطعاً در جمله ی 
»...خود را در چارچوب نظامات و قوانین نانوشته ی خان و 
خان زادگی محصور کند و جدا از توده ی مردم زندگی نماید 
و...« اشتباه تایپی صورت گرفته است. سومین واژه، لطمعه 
است. همانگونه که نوشته شده، این کلمه به اشتباه بجای 
است. ضمن  آمده  آسیب(  و  معنی صدمه  )به  لطمه  واژه ی 
بدین وسیله  اشتباه،  این  بیاِن  برای  محترم  منتقد  از  تشکر 

اصالح گردید. 
منتقد  نوشته ی  بیشتر  که  طنز  و  هزل  هجو،  سراغ  برویم 
را  آن ها  اصطالحی  و  لغوی  شرح  و  دربرگرفته  را  محترم 
آورده، در حالی که نگارنده درباره ی ماهیت  آن ها خوب یا بد 

اظهار نظری ننموده است.
جای تعجب دارد، چرا جناب رومیانی دست به این کار زده؛ 
امیر  ثابت کند   تعاریف می خواهد  این  آوردن  با  ایشان  آیا 
دنبال  اگر چنین هدفی  است؟  نسروده  و هزل  نکرده  هجو 
چه  است  این  از  غیر  اگر  و  اشتباهست  در  می کند، سخت 
منظوری دارد؟ اگر برای بیان افاضات بود می توانست آن را 
طی یک مطلب مفصل ارائه دهد تا هم ما و هم مخاطبان از 
بیاناتش مستفیذ شویم و اگر برای رد آن هاست که نگارنده 
خالف  عقیده ای  چون  و  ننموده  اظهارنظری  باره   این  در 
احساس  آن ها  بازتعریف  به  نیازی  نداشته،  فن  اهل  دیدگاه 
نکرده است.  وگرنه می دانیم که هزل دو معنای مشخص و 
مرتبط با یکدیگر دارد: یکی آثاری که بر مبنای شوخی ها و 
سخنان بیهوده و گزاف شکل گرفته اند و دیگر، نوشته هایی 
که پا به حریم های ممنوعه می گذارند و حرمت های اجتماع 

را به باد استهزاء می گیرند. 
آن  در  که  می داند  سخنی  را  هزل  شفیعی کد کنی  استاد 
در  آنها  ذکر  که  نزدیک می شود  اموری  به  گفتار«  »هنجار 
پیدا  تابو  جنبه   ... زندگی،  رسمی  محیط  و  جامعه«  »زبان 
یاد  عذار  خالعت  به  هزل  نوع  این  از  حلبی  است.   کرده 
که  سخنانی  نوشتن  و  گفتن  در  گستاخی  »یعنی  می کند. 
آنها شرم می برند و  یا شنیدن  یاد کردن  از  معموالً مردم... 
آنها خوش وقت  از  در خلوت  گرچه  در هم می کشند.  روی 

می شوند.«
درباره ی هجو هم گفته شده، کالمی است یورش بر و پرده در؛ 
پیکر  و  رفتار  زشتی  خواه  می کند؛  بزرگ نمایی  را  زشتی ها 
و  برهنه اند  هجو  در  واژگان  روح.   کاستی های  خواه  باشد، 
شاعر در این شیوه گفتاری حتی از دشنام سر برنمی تابد و از 

تهمت و افترا دریغ نمی ورزد؛ در حالی که هجویات امیرپور از 
اینگونه موارد بری هستند و هر کس که با هجوشونده ی او 
آشنایی دارد و خصایص شخص هجو شده را می داند، وقتی 
یکان یکان  امیر می شنود  زبان  از  را  اظهار شده  خصوصیات 
دالیل  مهمترین  از  یکی  همین  شاید  و  می کند  تصدیق  را 

عالقه ی مردم به هجویاتش باشد. 
هجو مثل نقد نیست که هم به محاسن بپردازد و هم معایب 
را برشمرد، در هجو تنها ذکر معایب و برشمردن عیب افراد 
مورد نظر است. جناب رومیانی، نگارنده اکنون هم عمیقاً باور 
دارد که اشعار امیر بی  هجویاتش به مار گزنده ای می مانند 
که نیشش را درآورده ای و زهرش را گرفته ای؟ اگر آن اشعار 
خودش  به  نسبت  امیر  از  ما  آیا  شدند؟  گفته  چرا  بود  بد 
دلسوزتریم که اینگونه از راه خیرخواهی جلوی انتشار آثارش 
را می گیریم؟ آیا امیر آن شعرها را برای این سروده که کسی 
آن ها را بشنود و مخاطبی آن را بخواند تا کژی و ناپاکی های 
جامعه اش کم تر شوند، یا بخاطر وقت تلف کردن و در پستو 

ماندن شعر گفته است؟
امیرپور  هجویات  انتشار  با  که  نیست  و  نبود  این  ما  حرف 
که  باشیم  مباحثی  طرح  »خواهان  و  کنیم  بدنام  را  برخی 
افرادی که رخ در  موجب آبروریزی دیگران شود، مخصوصاً 
نقاب خاک کشیده اند«  بلکه گفتیم هنر و استادی امیرپور 
مدیون  شهرتش  و  است  نهفته  هجویاتش  در  بیشتر  که 
آنهاست را سانسور نکنیم و او را  آنگونه که خود خواسته و 
جامعه خواستار است، نشان دهیم؛ نه به شیوه ای که خود 
می خواهیم، یا عده ی اندکی خواهانند. اگر هدف نشان دادن 
از  اسمی  نیست  نیاز  امیرپور است-که هست-  توان شعری 
افرادی که هجو شده اند، برده شود؛ کافیست با نام مستعار 
هجویات را منتشر کرد تا هم به پر قبای کسی بر نخورد و 

هم هنر امیر به نمایش درآید. 
نگارنده هم مطلب خود را یک بار دیگر از اول تا آخر خواندم 
و هم در معنی آیه ی آورده شده دقیق شدم، تا شاید دلیل 
ناراحتی آقای رومیانی را بیابم. از نوشته ی خود چیز خاصی 
ایشان خوش  که  بود  این  بردم  پی  که  تنها چیزی  نیافتم، 
نداشته نامی از امیرپور ببرم و به این موضوع بپردازم؛ راستی 
نتیجه  این  به  هم  آیه  مورد  در  و  پرداخت؟  بدان  نباید  آیا 
رسیدم که اگر منتقد محترم می دانست فاسق چه معنی ای 
دارد و مفهومی که از آیه استنباط می شود چیست  بی تردید 
نمی زد.  کمترین  این  یا  و  امیرپور  استاد  به  را  بهتان  این 
 -1 معنی کرده است:  چنین  را  فاسق  معین  فارسی  فرهنگ 
گناهکار، بدکار. 2- در فارسی به معنی مردی می گویند که 

با زن شوهردار رابطة نامشروع دارد. 
مخاطبان خود قضاوت کنند 

لرستان  گرانمایه  شاعر  به  الفاظی  چنین  دادن  نسبت   
به  اشتیاق  و  از روی عالقه  این کمترین که جز  یا حتی  و 
چه  نمی زند  قلم  بزرگانش  و  لرستان  بر  و  بوم  خاِکِ  و  آب 
توجیهی دارد؟  خدا شاهد و گواه  است که هیچ گونه غرض 
و شیطنتی در کار نبوده و  پرداختن به استاد امیرپور صرفاً 
بخاطر قابلیت وجودی او و در راستای معرفی شخصیت های 
علمی، فرهنگی، سیاسِی منطقه بوده که کمتر کسی بدان ها 
توجه نشان داده است. منتقد عزیز، که خود کارشناس ارشد 
ادبیات فارسی می باشد، بد نبود که مالحظات ذکر شده را در 
نظر می گرفت آنگاه مطلب می نوشت نه اینکه موارد درست 
را اشتباه نشان دهد. ایشان در صدر نوشته اش آورده »نقد 
بر عهده ی مخاطبان  ناوارد بودن آن را هم  یا  وارده«، وارد 
بزرگ می سپارم.      به خدای  را  فهیم آساره می گزارم و همه 

جنسی  بلوغ  سن  به  که  زمانی  دختری،  و  پسر  هر  معموال 
می رسند، احساس می کنند، برای سپری کردن بقیه ی عمر 
گوناگون  دالیل  به  دختر  دارند.  همدم  و  همراه  یک  به  نیاز 
به  را  اجازه  این  برای حفظ حرمتش  این که شرع  از جمله 
او نمی دهد که به پسری پیشنهاد ازدواج بدهد، عرف جامعه 
نیز درخواست ازدواج دختر به پسری را باعث بی آبرویی او و 

خانواده اش، می داند.
 مسئله ازدواج معموال از سوی خانواده پسر دنبال می شود، به 
گزارش بلوطستان در گذشته های نه چندان دور ابتدا گروهی 
از زن ها از طرف خانواده پسر به خانه ی پدر دختر می فرستادند 
تا دختر را از نزدیک ببینند و حرکات و سکنات او را زیر نظر 
بگیرند، به این عمل زن ها در زبان لکی »سره ژه« می گفتند. 
اگر این شورای زنانه دختر را از لحاظ زیبایی و عقل و نوع 
برخورد دارای صالحیت تشخیص دادند؛ به دنبال آن چند نفر 
مرد کدخدامنش را که از آداب خواستگاری و مسائل مربوط به 
آن سر در بیاورند به خانه دختر فرستاده تا جواب مثبت را از 
خانواده دختر بگیرند. خانواده دختر بنابر عرف محل شروطی 

را برای ازدواج دختر و پسر می گذارد.
مناطق  در  شهرنشینی  که  دور  چندان  نه  گذشته های  در 
همدان  و  ایالم  کرمانشاه،  لرستان،  استان های  لک نشین 
چندان شکل درستی نگرفته بود و بافت خانه های شهری با 
خانه های روستای تفاوت زیادی نداشت، پدر عروس از خانواده 
پسر می خواست که هدایایی مانند کت و شلوار و یا تفنگ به 
دایی ها و عموهای دختر بدهند که به آن هدیه در زبان لکی 

»خالت« می گفتند.
عشایری  عرف  طبق  پسر  خانواده  بلوطستان  روایت  به  بنا 
هدایای  دختر،  عموی  یا  پدر  درخواست  به  بنا  بود،  مجبور 
دیگری نیز به آنها تحویل دهد. این هدایا که شامل اسب و 
مادیان و کاالهای منقول دیگری نیز می شد، در مسیری که 
خانواده اش  به  ببرند،  داماد  خانه ی  به  را  دختر  می خواستند 
تقدیم می شد که در زبان لکی به آن »نووا شیرینی« می گفتند.

شیربها که در زبان لکی به آن »ری شیر« می گفتند، مبلغی 
پول و یا هدیه ای بود که از سوی داماد به مادر دختر به بهانه ی 
بزرگ کردن و تربیت دختر پرداخت می شد. به زن یا زنانی که 
عروس را از خانه ی پدرش تا خانه ی داماد همراهی می کردند، 

در زبان لکی »پابوی« می گفتند. 
با  فاصله اش  که  روستایی  به  روستایی  از  عروس  بردن  برای 
را در طول مسیر  آنها  بود، دسته ای سوار  زیاد  اول  روستای 
راهای  در  داماد  و  عروس  امنیت  هم  تا  می کردند،  همراهی 
دشوار و پر از درخت تضمین کرده باشند. این دسته از سواران 
در طی مسیر به حرکات نمایشی بر روی اسب می پردازند و با 
تفنگ به اهداف فرضی تیراندازی می کنند. زمانی که مادیان را 
برای عروس تزئین می کردند از داماد می خواستند دست از او 
بگیرد تا با گداشتن پا روی رکاب، سوار مادیان شود، به شیوه 

تزئین مادیان برای عروس »تلمیت« می گفتند.
از خانواده شان جدا  این که عضوی  از  اعضای خانواده دختر 
می شود،احساس دلتنگی می کردند ولی از سویی دیگر برای 
دختر و دامادشان آرزوی خوشبختی نموده، آنها را از زیر قرآن 
عبور داده، تا خداوند که صاحب آن کتاب بزرگ است،در تمام 

مراحل دشوار زندگی پشت و پناهشان باشد.
 در گوشه ای از سیاه چادر، بستگان نزدیک داماد، جایی برای 
او و همسرش، به هجله درست می کردند که به آن در زبان 
لکی »چیت« یا »چیت جا« می گفتند. پس از این که دختر 
چند روز اول را در خانه ی شوهرش سپری می کند بنابر عرف 
تعدادی زن می روند و او را به خانه ی پدرش می برند، بستگان 
دختر پس از اولین دید بعد از ازدواج مبالغی به دختر می دهند 
که در زبان لکی به آن »در پردونه« می گویند. وقتی دختر دو 
یا چند روز پس از شب زفاف برای سر زدن به خانه ی پدری 

می رفت به این عمل در زبان لکی »باوان بوی« می گفتند. 
هدیه یا چیزی که دختر پس از رفتن برای اولین با پس از 
ازدواج از خانه ی پدری با خود به خانه ی شوهرش می برد در 
زبان لکی »باوونی« می گفتند. زنها نقش تعین کننده ای در 
زندگی مردها ایفا می کنند، که متأسفانه این نقش در جوامع 
متأسفانه  می شود.  گرفته  نادیده  زیادی  حدود  تا  پدرساالر، 
برای  سخت گیرانه ای  قوانین  انسانی،  جوامع  در  نقش  این 
را  قابلیت های خود  و  توانمندی ها  نتوانند  تا  زنها گذاشته اند 
در جامعه نشان دهند. چند وقت پیش خبر رسید، در یکی از 
شهرهای عربستان زنی که رانندگی را از شوهرش یاد گرفته 
بود، ماشین شوهرش را از خانه بر می دارد و با تخته گاز رفتن 
از  رانندگی می پردازد، پلیس عربستان پس  به  در خیابان ها 
تعقیب و گریز فراوان توانست این زن را بگیرد، او علت این کار 
خود را قوانین دست و پاگیری عنوان کرده بود، که حکومت 
به  زن  از  که  باعث شده  و  کرده  زن ها وضع  برای  عربستان 

عنوان کاالیی برای لذت بردن مرد استفاده شود.

 

از سوی دیگر یکی از مقبره های جذاب و توریستی هند است 
که در جهان شهرت فراون دارد. پس از مرگ ممتاز محل یا 
ملکه نورجهان که در اصل یک بانوی ایرانی بود، شوهرش شاه 
جهان برای زنده نگه داشتن نام زنش، به معمارن و بنایان و 
کارگران دستور داد مقبره ای بزرگ به همراه باغی بی نظیر در 
نزدیک شهر اگره درست کنند که این کار در حدود 22 سال 
به طول انجامید. مورد اولی که بیان شد نشان می دهد، که 
در بیشتر نقاط جهان حتی جوامع پیشرفته حقوق اولیه زنها 

رعایت نمی شود.
 مورد دوم نشان می دهد، در برخی جاها زن را تکریم می کنند. 
برای این که به نقش معشوق زمینی در سرایش ابیات ترانه 
در زبان لکی بپردازیم، بهتر است برای پرداختن به این قضیه 
گریزی بزنیم به لیلی و مجنون نظامی، با توجه به برخی ابیات 
لیلی و مجنون نظامی، می توان پی برد که لیلی دختری سیه 
نداشته  وجود  او  در  ظاهری  زیبایی  گونه  هیچ  از  که  چرده 
است. و قیس پسری بوده که به خاطر عشق و عالقه ی بیش 
از اندازه ای که در محیط روستا و میان مردم دهان به دهان 
به  بزرگان  از  نفر  چند  همراه  به  یکباره  قیس  است.  گشته 
خواستگاری لیلی می رود که به دلیل این که خانواده لیلی از 
لحاظ منزلت اجتماعی و نیز وضع اقتصادی در جایگاه باالتری 
لیلی  خانواده  منفی  جواب  با  بوده،  قیس  خانواده  به  نسبت 
روبه رو می شود. نقل است که لیلی به خاطر دوری از مجنون 
از خوردن و آشامیدن خودداری  روزها و شب های بسیاری، 
می ورزد، ولی با فشاری که پدر و مادرش به او می آورند و هم 
چنین برای این که عشق قیس در دل او زنده بماند، هر وعده 

چند لقمه غذا و چند جرعه آب بخورد.
خانواده لیلی که پی به این عشق سوزان می برند، لیلی را در 

خانه زندانی کرده و نمی گذارند بیرون برود.
 لیلی بعد از مدتی با فشار خانواده با مردی به نام ابن سالم 
ازدواج می کند که هیچ عالقه ای به او ندارد. قیس که دوست 
ندارد معشوق خودش را در کنار بیگانه ای ببیند، سر به بیابان 
می گذارد و مجنون می شود. او به اندازه ای برای دوری لیلی 
بی تاب است، روز به روز به قوای جسمانی اش تحلیل می رود. 
او  نمی ماند.  باقی  او  از  چیزی  استخوان  مشتی  جزء  به  که 
به  نقل است که مجنون  نام مجنون می شناسند.  با  را همه 
اندازه ای در میان حیوانات وحشی می ماند که با آنها مأنوس 

می گردد. 
بعد از مدتی پدر مجنون که دلش به حال او می سوزد و برای 
این که او را از مرگ رهایی دهد به بیابان می رود و پس از 
جستجوی بسیار مجنون را در بیابان پیدا می کند، پی می برد 
که از شدت رنج و اندوهی که از دوری لیلی متحمل شده، 
انگار پوستی است که استخوان کشیده شده است؛ ابتدا پدر او 
را نمی شناسد ولی مجنون پدر را شناخته و به نشانه ی احترام 
خودش را در پای او می افکند. پدر مجنون تصمیم می گیرد او 

را با خود به خانه ببرد ولی مجنون قبول نمی کند.
پس  مجنون  می رود،  دنیا  از  مجنون  پدر  و  می گذرد  زمانی 
او  به سوگ  رفته  دنیا  از  پدرش  که  این که خبر می یابد  از 
می نشیند و روزها با الفت گرفتن با حیوانات وحشی و شب ها 

را با شماردن ستارگان به روز می رساند. 
نامه های  دارد،  فاصله  روستا  از  مقداری  که  نخلستانی  در 
عاشقانه میان لیلی و مجنون ردوبدل می شود، این ارتباط که 

با رعایت موازین اخالقی بوده و نشانی از هرزگی، بی تربیتی و 
هوس بازی در رفتار لیلی و مجنون طی روزهای متوالی دیده 
نشده، چیزی نمی گذرد ابن سالم شوهر لیلی به رحمت خدا 
به خانواده بن سالم و  برای احترام گذاشتن  لیلی  می رود و 
مجنون  عشق  ولی  می پوشد  سیاه  لباس  مرگ شوهرش  در 
همچنان در دلش زبانه می کشد. لیلی به خاطر عشق سوزانی 
که در دلش به صورت پنهان نسبت به مجنون دارد، در بستر 
بیماری می افتد و می میرد، مجنون نیز رو به بیابان می آورد و 
آن قدر همه چیز و همه کس دل می برد و از خوردن آشامیدن 
پرهیز می دارد و چون مرگ لیلی را چندان تاب نمی آورد، در 

بیابان هالک می شود و می میرد.
تمام شاعرانی که به صورت پراکنده ابیاتی از آنها به صورت 
استفاده  با  و  است  روان  لک  قوم  مردمان  زبان  بر  ترانه 
موقعیت های که پیش آمده و حوادث تلخ و شیرینی که در 
حول محور معشوق به وقوع پیوسته ابیاتی به صورت ترانه با 
وزن ده هجایی سروده اند ما آنها را نمی شناسیم ولی کاری که 
آنها انجام داده اند آن قدر حائز اهمیت است که در زبان مردم 
باقی مانده با وجود تصرفات و جایگزینی واژگانی که مردم به 
مرور زمان در ابیات ترانه ها انجام داده اند وقتی این گونه اشعار 
توسط کسی که به زبان لکی مسلط است خوانده می شود 
باز دلنشین است. ابیاتی از این ترانه ها را همراه با برگردان و 
تفسیر برخی ابیات برای بیشتر آشنا شدن خوانندگان با این 

اشعار می آوریم:
چم چم چوی باز نه سرد یاران

مر برشت دوسر بین دس سرداران
حرکت چشمش مثل بازی است بر روی بلندی و یا به عبارت 
بهتر مثل دوربینی بسیار خوبی است که به وسیله ی آن افراد 

بزرگ محیط را با تمام جزئیات رصد می کنند.
خوزگال و ارجن چویر همساسی

تک تک برفاو و ژیر پاسی
گیاه خوش بوی  که  کوهی  بادام  درختچه ای  حال  به  خوش 
پایش  زیر  از  برف  آب  قطره قطره  و  است  همسایه اش  چویر 
رد می شود. در بیت باال اشاره روشنی دارد به این که زنی که 
باشد  اندازه ای مصمم  به  دارای اخالق خوبی است، می تواند 
که در گرمای تابستان مرد احساس می کند که وقتی زن در 
خانه حضور دارد، مثل آب برف، با سخنانش وجود او را خنک 

می کند.
گنم گرمسیری، هر تلی جایی

بوشنه دوسکم شو نوسی جایی
گندم منطقه گرمسیر هر خوشه اش به جایی افتاده، به دوسم 
بگوئید شب را در جای خاصی نماند و به پیشم بیاید. شاعر در 
این بیت دوری از معشوق را برای عاشق به قدری تکان دهنده 
توصیف می کند که عاشق، بی معشوق را به ساقه گندمی مانند 
می کند که با وجود خوشه های گوناگونی که دارد هر خوشه ای 
از ساقه جدا شده و به سویی افتاده و عاشق نیز حواسش برای 
پریشان  را  او  و  رفته  به هزار جا  به تصویر کشیدن معشوق 

خاطر کرده است.
کنی که ور مال ریخ دونه دونه

ننی نیشتیه زلف مکی شونه
چشمه ی جلو خانه که ریگش دانه دانه است، درست مثل زلف 
معشوق زیبارویی به نام ننی است که با شانه موها را یک به 

یک از هم جدا می کند.

بو تا بکریم دوسیمون ژه نو        تو دار نارنج، مه دار لیمو
بیا تا دوستی هایمان را دوباره تازه کنیم، تو به درخت نارنج 
تبدیل شو و من به درخت لیمو تا در کنار هم باقی بمانیم. 
کنار  را  دشمنی  که  می کند  خواهش  معشوقه اش  از  شاعر 
بگذارد و دوستی را از نو آغاز نماید. درست مثل دو نوع درخت 
از نوع نارنج و لیمو که در کنار هم برگ می دهند و به میوه 

می رسند.
خانم که نَری گوشت شکارم

کو گردی بکم ارا کی بارم
بز  را بگردم  از گوشت شکار من نمی خورد، کوه ها  خانم که 

کوهی شکار کنم و برای چه کسی بیاورم.
خوزگاله کونیلک مدوم سواره

سوواری سوزه پا و نیک داره
خوش به حال مشک کوچک آب که مدام بر دوش دختری 
که آب از سر چشمه آورده سوار است. او سوار بر دوش دختر 

گندم گونی است که خلخال به پا دارد.
هر سو وه سحر بانگ خروسان

ُشره تَلمیت بار تازه عروسان
هر صبح هنگام سپیده دم، وقتی که قوقولو قوقوی خروس های 
بلند می شود، صدای پای مادیانی تزئین شده ای که عروس های 

زیبا بر آن سوارند به گوش می رسد.
خدالم شکری رسیمه مطلو

دلم ساکت بی اَر پژاره شو
خدا را سپاس می گویم که به هدفم رسیدم، دلم بر پریشانی 

خیال غلبه پیدا کرد.
ایواره ته خیر هم بره ت آوا       بگرم آسا چو کورپه ساوا

غروبت به خیر، از مشکت خیر ببینی، مرا مانند بزغاله ی تازه 
به دنیا آمده ای در سینه ی خودت جای ده
گلی گوشت تویشک جگر موری ورك

ماچ تویلک دت سواری مهنک
پیچیده  پیه  از  الیه ای  به  که  جگری  بزغاله،  گوشت  تکه ای 
شود و روی زغال افروخته کباب کننده به همراه بوسه ای که 
از دختر نوجوان ستانده شود اگر همراه باشد، با سوار شدن بر 

اسب اصیل مهنک، منتهای آرزوی من است.
ای کله کران و کل وزه وه    وی شیش مخار هزاره گز و وه

آن بز کوهی را نگاه کن، که از محفل رفت و آمد بزهای کوهی 
و درست از جایی می گذرد که جز صخره ای بلند و صاف که 
حدود هزار متر ارتفاع دارد از جایی دیگر عبور نمی کند. شاعر 
اشاره به این نکته دارد که دختر تن به ازدواج با کسی داده 

است که هزار مسئله ریز و درشت حل نشده با خودش دارد.
هر کل کلیت بی، بو تا کلت کم

وه باوان مچین دس وه ِمِلت کم
بدرقه  را  تو  تا  بیا  نروم،  یا  بروم  که  تعلل می کردی  همیشه 
کنم بروی. و پیش از این که به خانه ی پدری بروی، دست 

به گردنت بیندازم.
دسکم بگر بنارم سخته               سر اه بناره ُهماری تخته

معشوق دست من را بگیر، سر باالیی ام سخت است ، سر آن 
باالی، یک زمین هموار است.

دوشو دیمه خاو، کوگی مشاقان
تمرز برام بی، لیل بردیه باوان

دیشب خواب دیدم، کبکی می خواند، تو نگو برادرم بود که 
زنش را به خانه پدرش می برد.

وی مونگه قسم هاوه هاوا وه
شمومم گوم بیه وه یاره ماوه

به این ماه سوگند که در آسمان است، دستنبویم با ریشه ی 
آن گم شده است.

بوشنه دوسه کی دم چوی ناواتم
تشیشی نکیش یه سه من هاتم

به دوسم که دهانش مثل نبات شیرین است بگوئید، اضطراب 
به خود راه نده، من دارم می آیم.

اربین وه لق لق، بچن وه مولق
شکار وژمین وه فرموده حق

اگر به لک لک تبدیل شوی و به اوج آسمان بروی، باز بنا به 
تقدیر الهی شکار خودم هستی.

یاران کی دیه، دت وه گایاری    گاوه نار طال، گارم مرواری
یاران چه کسی دیده است که دختر با یک جفت گاو شخم 
بزند، و از آن مهم تر گاوآهنش طال و چوب نوک تیزی که به 
باشد.  از جنس مروارید  به جلو هدایت می کند  را  آن گاوها 
در پایان این مقاله می توان نتیجه گرفت که معشوق زمینی 
تعین  نقش  توسط شاعران  ترانه  ابیات  از  برخی  در سرایش 
کننده ای داشته اند و اگر شرایطی پیش نمی آمد که مشکلی 
او  با  شاعر  که  دیگری  شخص  یا  و  معشوقش  و  شاعر  بین 
هم ذات پنداری کرده نبود، بسیاری از ابیات ترانه که در زبان 

مردم جاری است، هرگز سروده نمی شد. 

يوُخ  باُب ال يَعِرُف َقدَرُه ااِلَّ الشُّ اَربََعُة اَشياَء ال يَعِرُف َقدَرها ااِّل اَربََعٌة : اَلشَّ
ااِلَّ  َقدَرها  يَعِرُف  ال  َحُة  الصِّ َو  الَبالِء  اَهُل  ااِّل  َقدَرها  يَعِرُف  ال  َوالعافَيُة 

الَمرضی َو الَحياُة ال يَعِرُف َقدَرها ااِلَّ الَموتی؛
ارزش چهار چيز را جز چهار گروه نمی  شناسند : جوانی را جز پيران، 
آسايش را جز گرفتاران، سالمتی را جز بيماران و زندگی را جز مردگان.

مواعظ العدديّه، ص 275                          
حضرت علی عليه السالم

بزرگترين عيب برای دنيا همين بس كه بی وفاست. 
حضرت علی عليه السالم 
 آرزو دارم روزی اين حقيقت به واقعيت مبدل شود كه همه ی انسان ها 

برابرند. 
مارتين لوتر کينگ 

بهتر است روی پای خود بميری تا روی زانو هايت زندگی كنی. 
رودی 
بر روی زمين چيزی بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزی بزرگتر 

از فكر او
 هميلتون

عمر آنقدر كوتاه است كه نمی ارزد آدم حقير و كوچك بماند.
 دیزرائيلی

 چيزی ساده تر از بزرگی نيست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن 
است. 

امرسون
 به نتيجه رسيدن امور مهم، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن امری به 

ظاهر كوچك بستگی دارد. 
چاردینی 
آنكه خود را به امور كوچك سرگرم می كند چه بسا كه توانايی كارهای 

بزرگ را ندارد.
 الروشفوکو

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشيم بايد به حقيقت عشق 
بورزيم.

 اسکات پک
زندگی بسيار مسحور كننده است فقط بايد با عينك مناسبی به آن 

نگريست.

دوما

»چک برگشتي« چه زماني کيفري 
است و چه زماني حقوقي؟ 

گردآوری:  سياوش حيدری 

اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به 
براي  نداشت،  مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي  بانك 
دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه مي كنيد؟ 

اين نوشتار درپي پاسخ به اين سوال  است. 
چك  صدور  به  قانون  )ايسنا(،  ايران  دانشجويان  خبرگزاري  گزارش  به 
بالمحل به عنوان يك جرم نگاه كرده است. هر جرمی برای وقوع، نياز به 
شرايطی دارد. قانون اعالم می دارد كه در صورت وجود هر يك از حاالت 
يا شرايط زير، صدور چك بالمحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در 
پيگرد  بودن چك  دليل حقوقی  به  زير، شكايت شاكی  موارد  از  هر يك 

كيفري نخواهد داشت: 
در صورتی كه چك دارای وعده باشد-1

چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد همانند 
امروز  مثال،  به فرض  اگر  بنابراين  باشد.  نقدی  پرداخت  اسكناس وسيله 
چكی برای تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده 
چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چك حقوقی است. همان طور 
كه می دانيد، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتی بسياری از 
چك هايی كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم 
اما دليل تعيين  می شوند، در واقع چك های وعده دار و حقوقی هستند 
مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در 
به صورت وعده دار  اين موضوع كه چك  اثبات  به  قادر  يا دادگاه  دادسرا 
صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از 

اهميت فراوانی برخوردار است. 
صادر  معامله ای  انجام  تضمين  يا  تعهد  انجام  تضمين  بابت  .هرگاه چك 

شده باشد-2
منشأ و علت صدور چك بايد بدهی صادركننده معادل مبلغ چك باشد، 
مانند آنكه شخصی بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره 
چك برای پرداخت تمام يا قسمتی از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا 
و علت صدور چك مديونيت و بدهكاری صادركننده نباشد، بلكه به عنوان 
تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفری 
و مجازات نخواهد بود. مثل آنكه شخصی مغازه يا منزل مسكونی را اجاره 
كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه 
در راس انقضای مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند. 
كرده  دريافت  تعهد  اين  برای  تضمينی  خود  گمان  به  آنكه  برای  سپس 
باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك ) به طور مثال معادل قيمت 
منزل يا مغازه( به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. 
مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای 
تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به 
به  موارد  اين  تمامی  در  بسپارد.  )بنگاه(  واسطه  نزد  به  يا  دست خريدار 
دليل آنكه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار 
بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفری و قابل مجازات نخواهد  نيست. 
بود. اين كه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود 
اما  چك ذكر شده باشد و يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. 
صادركننده بتواند به طريق ديگری )مانند قولنامه يا شهادت شهود( اين 

موضوع را اثبات كند. 
. هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد-3

يعنی اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را 
امضا و ارايه كرده باشد. 

. در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است-4
معموال در اين گونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه 
به بانك، مبادرت به درج تاريخ می كند. اما چنانچه در مرجع قضايی ثابت 
شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده 

مسئوليت كيفری نخواهد داشت. 
. هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطی شده باشد-9

اين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعدها بر 
اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به 
طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت يك 
يا واسطه )بنگاه(  فقره چك صادر و در اختيار طلبكار )يعنی فروشنده( 
انتقال سند در محضر، طلبكار حق  از  بگذارد و شرط كند كه تنها پس 

داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند. 
. هرگاه ثابت شود چك بابت معامالت نامشروع يا ربا )بهره( صادر شده 

است-6.
. هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك برای وصول آن به بانك 
مراجعه نكند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت )يعنی 

برگشتی از بانك( شكايت نكند.
غير از موارد باال، در ساير موارد، چك كيفری است يعنی صادركننده چك 

قابل تعقيب كيفری و مستوجب مجازات خواهد بود. 
مفهوم حقوقی شدن چك

و  است  افتاده  اعتبار  از  می شود  كه حقوقی  می كنند، چكی  تصور  اغلب 
فقط  حقوقی  در چك های  نيست.  اين گونه  كه  حالی  در  است.  بی ارزش 
تقاضای  می توان  اما  نيست  كيفري  مجازات  و  تعقيب  قابل  صادركننده 
توقيف اموال و دارايی صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت 
مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات خوانده )صادركننده( ثابت شود 
كه به طور كلی طلبی وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا صادر شده است يا 

به هر دليل ديگر دارنده چك )خواهان( استحقاقی ندارد. 
مطالبه وجه چك از دادگاه

بايد  از طريق دادگاه، فقط  برخی گمان می كنند برای وصول وجه چك 
شكايت كيفری كنند. در حالی كه حتی اگر اين شكايت به نتيجه برسد، 
دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار 
نظر نمی كند. هم درباره چك های كيفری و هم چك های حقوقی، دادگاه 
تنها در صورتی حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر 
را  دادخواست  مخصوص  فرم  خواهان،  عنوان  به  دارنده  كه  كرد  خواهد 
تكميل و با پرداخت هزينه دادرسی از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات 

قانونی، آن را تحويل دفتر دادگاه كند. 
در غير اين صورت دادگاه قانونا نمی تواند حكمی مبنی بر پرداخت مبلغ 
از  ترس  علت  به  صادركننده  موارد،  بسياری  در  البته  كند.  صادر  چك 
مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چك می كند. در اين صورت، 

زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چك برداشته خواهد شد. 
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نقش معشوق زمینی در سرایش ترانه های لکی
محمدنظری؛کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

دانستني هاي حقوقي

نقدی بر نوشته آقای بساطیبازتاب
مجید رومیانی)کارشناسی ارشد ادبیات فارسی(



بزرگ ترین  جسم  و  روح  سالمت  و  بهداشت  شک  بدون 
کلی  سیاست های  ابالغ  است.  فرد  هر  زندگی  در  اولویت 
الگویی را پیش  نظام سالمت از طرف مقام معظم رهبری، 
این  که  داد  قرار  سالمت  و  بهداشت  حوزه  مسئوالن  روی 
الگو می تواند منجر به اجرای اقدامات مهمی در بهداشت و 

سالمت افراد جامعه شود.
این  شدن  عملی  جهت  در  صحیح تر،  برنامه ریزی  با  باید 

سیاست ها در کمترین زمان ممکن گام برداشت.
در واقع این سیاست های کلی راه رسیدن به سالمت مطلوب 
تمام  در  سیاست ها  این  اگر  می دهند،  نشان  کشور  در  را 
بدون  شوند  اجرایی  یکپارچه  صورت  به  کشور  استان های 
شک به یک موفقیت و تحول بزرگ در نظام سالمت کشور 

می توان رسید.
مسئوالن  باید  بزرگ  تحول  این  به  رسیدن  برای  قطعاً 
تمرکز  با  و  مقتدر  هماهنگ،  صورت  به  درمان  و  بهداشت 
به پیکر خدمات درمانی کشور  تا جانی دوباره  بردارند  گام 

بخشیده شود.
معظم  مقام  سوی  از  سالمت  نظام  کلی  سیاست های  ابالغ 
نقاط  اقصی  در  درمان  و  بهداشت  توسعه  معنی  به  رهبری 
کشور خصوصاً مناطق کمتر برخوردار و غیربرخوردار است 
مهم ترین  از  جامعه  نیازمند  اقشار  به  توجه  که  گونه ای  به 

محورهای این سیاست ها است.
بی شک با اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها 
برای  را  جامعه  افراد  انتظارات  درمان،  و  بهداشت  حوزه  به 

افزایش خدمات دهی در این بخش بیشتر می کند.
تأکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بر تحول نظام 
سالمت کشور و تأکید بر کاهش هزینه های مردم، دغدغه ای 
است که می بایست مسئوالن حوزه نظام سالمت استان توجه 

و جدیت بیشتری را برای اجرایی شده آن به کار گیرند.
این در حالی است که هنوز آهنگ این تحول در عرصه نظام 
سالمت لرستان آن گونه که باید به گوش نمی رسد و مردم 
استان و خصوصا نمایندگان آن ها در مجلس شورای اسالمی 
هنوز از شرایط حاکم بر حوزه بهداشت و سالمت در لرستان 

راضی نیستند.
اعتباراتی  مجموعه  باید  گفت:  ایسنا  به  شهروندان  از  یکی 

از  یکی  بتواند  تا  یابد  تخصیص  لرستان  به  خاص 
اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یعنی 

ارتقای سطح خدمات و کیفیت بهداشت 
و درمان را افزایش دهد.

اجرای  با  امیدواریم  افزود:  امیری 
یارانه ها  هدفمندی  قانون  دوم  فاز 
هزینه های  کاهش  شاهد  عمل  در 
سطح  ارتقای  و  بهداشت  و  سالمت 
بهداشت و درمان برای مردم لرستان 

وضعیت  کرد:  اظهار  وی  باشیم. 
بیمارستان ها و درمان اصال به هیچ وجه 

نظر  از  و  نیست  لرستان  استان  خور  در 
هیچ گونه  و  است  محروم  درمان  و  بهداشت 

پیشرفت و ارتقای در این حوزه دیده نمی شود.
در  دولت  گفت:  لرستان  شهروندان  از  دیگر  یکی 

قول های  درمان  و  بهداشت  وضعیت  بهبود  خصوص 
مساعدی داده است که امیدواریم این قول ها جامه عمل 

بپوشند و موجب رضایت مردم شوند.
نظر  از  لرستان  استان  در  کرد:  اضافه  شیراوند 

هستیم.  مواجه  مشکل  با  درمان  و  بهداشت 
با  است.  نیز مشخص  بیمارستان ها  وضعیت 
استان  این  به  دولت  هیئت  اینکه  به  توجه 
آشنا  مشکالت  با  نزدیک  از  و  کردند  سفر 

جهت  در  زودتر  چه  هر  داریم  امید  شدند 
مرتفع کردن آنها گام بردارند.

حال  در  گفت:  لرستانی  شهروندان  از  دیگر  یکی 
حاضر تمام امکانات و تجهیزات درمانی در تهران متمرکز 

اما در دیگر استان ها و شهرستان ها در زمینه مسائل  شده 
و  امکانات  امیدواریم  که  هستیم  مواجه  مشکل  با  درمانی 

تجهیزات به استان و شهرستان ما هم اختصاص داده شود.
به وضعیت  توجه  با  دارد همه مسئوالن  افزود: جا  بیرانوند 
و  این وضعیت  بهبود  منظور  به  را  تالش خود  تمام  استان 
رفع کمبودها برای خدمت به این مردم که مدافع انقالب و 
رهبری هستند و در عمل نیز این مدعا را به اثبات رسانده اند 

به کار گیرند.
نماینده مردم پلدختر در مجلس در این باره گفت: وضعیت 
علی  دارد.  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  داروسازی  دانشکده 
کائیدی با بیان اینکه نظام سالمت لرستان سیر الک پشتی 
دارد، اظهار کرد: وضعیت بهداشت و درمان لرستان اسفناک 
است. وی با بیان اینکه متأسفانه بیماران در بیمارستان های 
استان سرگردانند، اضافه کرد: طرح سالمت در همه استان ها 
اجرا شده و شهروندان آنها اعالم رضایت دارند اما متأسفانه 
مردم در مرکز لرستان، بروجرد و همه شهرستان ها مردم از 

وضعیت بهداشت و درمان ناراضی هستند.
در  درمان  و  بهداشت  وضعیت  اینکه  بر  تأکید  با  کائیدی 
اخذ  با وجود  استان رها شده است، تصریح کرد: متأسفانه 
زیرساخت  شدن  مهیا  داروسای،  دانشکده  اصولی  موافقت 
و شاختمان آن و مشخص شدن هیئت علمی وضعیت آن 
این در حالیست که دانشگاه  قرار دارد.  ابهام  از  در هاله ای 
علوم پزشکی قباًل اعالم کرده بود که دانشکده داروسازی در 

مهرماه 93 دانشجو می پذیرد. وی با اشاره به اینکه نیاز است 
در لرستان سیستم تخصصی دستیاری راه اندازی شود، بیان 
کرد: در بیمارستان های دولتی استان با نبود سی تی اسکن، 
مردم  شأن  درخور  این  و  مواجه ایم  و...  رادیولوِژی   ،MRI
زمزمه هایی  اینکه  بیان  با  کائیدی  نیست.  لرستان  والیی 
و  دندانپزشکی  دنشکده  می خواهند  برخی  که  دارد  وجود 
داروسازی را منحل کنند، بیان کرد: دانشکده دندانپزشکی با 

وجود سه ترم فعالیت چرا باید منحل شود.
به  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  در  پلدختر  مردم  نماینده 
صورت نامحسوس به بیمارستان عشایر و اورژانس سرکشی 
کردم، ادامه داد: چرا این مرکز فاقد طب اورژانسی است و 
شهرستان ها  سایر  و  خرم آباد  و  بروجرد  بیمارستان های  در 

بیماران تصادفی به دلیل این نقیصه تلف می شوند.
وی با انتقاد از اینکه برخی شهرستان های استان فاقد پزشک 
متخصص و حتی عمومی هستند، یادآور شد: در جلسه  ای 
که با ویزر داشتیم این مسائل را صریحاً بیان کردم و ایشان 

نیز از وضعیت بهداشت لرستان ابراز نگرانی کردند.
و  نخبه  نیروهای  از  استفاده  عدم  اینکه  بیان  با  کائیدی 
در  است  شده  وضعیت  این  تشدید  باعث  کرده  تحصیل 
حالیکه استفاده از نیروهای نخبه می تواند بهداشت و درمان 
استان را متحول سازد، اظهار کرد: وزیر بهداشت باید تالش 
کند نیروهایی را که به کار می گیرد مانند خودش در خدمت 

مردم باشند.
 NICU و   CU نبود  از  در مجلس  پلدختر  مردم  نماینده 
دلیل  به  گفت:  و  کرد  انتقاد  استان  شهرهای  برخی  در 
نوزادان لرستانی تلف  نوزادان،  یو  NICU و آی سی  نبود 

می شوند.
رضایتی  هیچگونه  می گویم  صراحت  با  اظهارکرد:  کائیدی 
از عملکرد علوم پزشکی استان ندارم و رئیس جمهور و وزیر 
درمان  و  بهداشت  حوزه  برای  را  تمهیداتی  باید  بهداشت 

بیندیشند.
وی خطاب به دکتر هاشمی 
شما  از  گفت: 
در  می خواهم 
ع  سر ا

وقت 
حق  از 

م  د لرستان کنید چرا که امروز برای مر
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی کسی پاسخگو نیست.

نماینده مردم پلدختر در مجلس با بیان اینکه یکی از نقاط 
مثبت دولت تدبیر و امید این است که به عملکرد سالمت 
مردم  قبال سالمت  در  کرد:  خاطرنشان  است،  کرده  توجه 

استان بی تفاوت نخواهم نشست.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس در این باره به ایسنا گفت: 
نمایندگان مجلس حرکت جدید مدیریت بهداشت استان را 
امیدبخش نمی دانند چرا که اخالق و رفتار وی منحصر به 
است.  بسیار ضعیف  پرسنل  با  ارتباط گیری اش  و  بوده  فرد 
رفیق بازی  دنبال  به  ایشان  کرد:  اضافه  آقامحمدی  ابراهیم 
و استخدام اقوام و فامیل خود است. عضو کمیسیون امنیت 
خوبی  مسیر  در  بهداشت  وزارت  کرد:  اظهار  مجلس  ملی 
پیش می رود و لرستان نباید بی برنامه در این راستا قدم نهد 
هر چند که در بیمه همگانی و کم کردن هزینه های درمان 
ضعیف عمل شده است و مدیریت جدید بهداشت و درمان 
توجه کند. وی  آن  به  و  بوده  امر مطلع  این  از  باید  استان 
اضافه کرد: ایشان باید تمام هم و غمش رفاه مردم بوده نه 
اینکه به فکر انتخابات فامیل بازی باشد. این نماینده گفت: 
اگر مدیریت جدید بهداشت و درمان لرستان به همین منوال 
کردن  متوقف  در جهت  اقداماتی  یقین  به  قطع  رود  پیش 

فامیل بازی های وی خواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس نیز گفت: وضعیت بهداشت 
و درمان در روستاها و بخش های استان رضایتمند نیست.

محمدتقی توکلی بیان کرد: یکی از مشکالت اساسی لرستان 
امکانات  از یک جهت  که  است  بهداشتی  و  درمانی  مسائل 
اندک است و از سوی دیگر بودجه هایی که در نظر گرفته 

می شود جوابگوی نیازهای برخی از بیمارستان ها نیست.
پرستار،  مشکل  با  بیمارستان ها  برخی  در  داد:  ادامه  وی 

کمبود تجهیزات و یا فرسوده بودن آنها مواجه ایم.
پرجمعیت  مناطق  در  اینکه  به  اشاره  با  توکلی  مهندس 
روستایی همچون بخش ها امکانات باید در حداقل باشد که 
از  یکی  که  حالی  در  کرده  ایجاد  نارضایتی هایی  متأسفانه 
در  بهداشتی  درمانی  امکانات  وجود حداقل  مردم  مطالبات 

روستاهاست.
مدیریت  اینکه  بیان  با  مجلس  در  الیگودرز  مردم  نماینده 
شدن  بهتر  راستای  در  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  استان 
افزود: در استان  خدمات درمانی زحمات زیادی می کشند، 
با کمبود تجهیزات پاراکلینیکی نظیر MRI، سی تی اسکن 
جای  همه  در  امکانات  این  وجود  و  مواجه ایم  رادیولوژی  و 

استان یک دست نیست.
وی گفت: شاید وضعیت تجهیزات در مرکز استان بهتر باشد 

اما در سایر شهرها و مناطق استان مشکالتی وجود دارد.
توکلی با اشاره به اینکه با اجرای طر ح سالمت در استان 
هزینه های  از  مقداری  و  بیشتر  بیمارستان ها  در  فعالیت 

کرد:  اظهار  است،  یافته  کاهش  نیز  مردم  درمانی 
و  بهداشت  مسئولین  عملکرد  از 

و  هستم  راضی  استان  درمان 
حوزه  در  که  کمبودهایی 

سالمت مشهود است 
استان  مختص 

بلکه  نیست 
کل  در 

تورم،  و  دارد  وجود  کشور 
برابر شدن  چند  و  گرانی  تحریم ها، 
تجهیزات پزشکی منجر به افت وضعیت بهداشت و درمان 

در استان شده است.
به  توجه  با  شد:  یادآور  مجلس  در  الیگودرز  مردم  نماینده 
و  متخصص  پزشک  کمبود  با  الیگودرز  شهرستان  اینکه 
تجهیزات بیمارستانی روبروست و تمام تالش خود را انجام 
نتوانستیم  خیلی  اما  سازیم  مرتفع  را  مسأله  این  تا  دادیم 

شرایط ایده آل و خوبی را در این شهرستان ایجاد کنیم.
نماینده مردم کوهدشت نیز با بیان اینکه لرستان در بحث 
بهداشت و درمان وضعیت مناسبی ندارد، گفت: دو شهرستان 
کوهدشت و رومشکان با جمعیت قابل توجه متأسفانه تنها 
و  قدیمی  بسیار  هم  آن  که  هستند  بیمارستان  یک  دارای 
کلنگی است. ملکشاهی با بیان اینکه از نظر پزشک به شدت 
در مضیقه هستیم به کمبود داروخانه در این شهرستان ها 
پزشکی در  علوم  دانشگاه  متأسفانه  داد:  ادامه  و  اشاره کرد 
این زمینه هیچگونه همکاری ندارد. متقاضی وجود دارد ولی 
نمی دانیم با توجه به اینکه تنها یک داروخانه داریم و مردم 

سرگردان می شوند چرا مجوز صادر نمی شود؟
و  بهداشت  بحث  در  خاصی  برنامه  اینکه  به  اذعان  با  وی 
افزود:  نشده،  ارائه  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  سالمت 

موقعی که در شهرستانی مثل کوهدشت دستگاه ام آر آی 
وجود ندارد بیماران مجبورند 100 کیلومتر سفر کرده تا به 
به  زیادی  هزینه های  و  خطر  این  که  بپردازند  خود  درمان 
اینکه  بیان  با  همراه دارد. رئیس کمیسیون قضایی مجلس 
موافق کاستی ها در این بخش هستیم، اظهار کرد: موضوع در 
مجمع نمایندگان مطرح و پیگیری خواهد شد زیرا بهداشت 

و سالمت در استان باید از وضعیت فعلی خارج شود.
اینکه  به  اذعان  با  نیز  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
گفت:  ایسنا  به  نیست،  خوب  لرستان  در  سالمت  وضعیت 
دلیل  به  و  است  یافتگی  توسعه  شاخصه های  جزء  سالمت 
اینکه زیرساخت های الزم در این بخش را نداریم باید فکری 

اساسی اندیشیده شود.
به  را  الزم  زیرساخت های  اینکه  بیان  با  قائدرحمت  عباس 
داد  خبر  استان  در  سالمت  بودن  فقیر  از  نداریم  درستی 
بحث  در  خوبی  وضعیت  پتانسیل ها  همه  علیرغم  افزود:  و 
میانگین  از  بیمارستانی  تخت های  تعداد  نداریم.  سالمت 
با  مقایسه  در  نیز  زیرساخت هایمان  و  پایین تر  کشوری 

استان های دیگر قابل قیاس نیست.
استان  در  تخصص  فوق  و  متخصص  نیروی  کمبود  از  وی 
تجهیزات  فقدان  خاطر  به  مردم  شد:  یادآور  و  کرد  انتقاد 
امر  این  که  می کنند  سفر  دیگر  استان های  به  امکانات  و 

نگرانی ای جدای از مریضی به دنبال دارد.
زیرساختی  حوزه های  در  اینکه  به  اذعان  با  قائدرحمت 
بهداشت و درمان ضعیف عمل کرده ایم، تصریح کرد: در 
دولت گذشته در بحث سالمت کوتاهی شد 
به  را  فعلی  وضعیت  امر  همین  و 

وجود آورده است.
دورود  مردم  نماینده 
ادامه  در  ازنا  و 
کرد:  تأکید 
ت  مشکال
ر  د

ین  ا
بخش 

زیاد  بسیار 
است و علیرغم 
ی  ی ها نمند ا تو

رئیس  ساکی  دانشگاه علوم پزشکی دکتر 
ولی  باشد  کاستی ها  رفع  جوابگوی  نمی تواند  وی  لرستان، 
جوابگوی  تا  کرده  کمک  دانشگاه  مدیریت  به  ما  همه  باید 

نیازهای مردم باشیم.
وی با بیان اینکه رسیدن به استانداردهای متوسط کشوری 
و  چوالن  چاالن  شهر  دو  گفت:  ماست،  خواسته  کمترین 
مومن آباد فاقد بیمارستان بوده و حتی درمانگاه شبانه روزی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  خصوص  این  در  ندارند.  نیز 
لرستان گفت: یکی از سیستم های بهداشتی جامعه در سال 
کوچک ترین  در  اکنون  هم  و  شده  انجام  روستا ها  در   64

روستاهای ما، خانه بهداشت و بهورز وجود دارد.
کوروش ساکی افزود: دراین روستا ها واکسیناسیون، کنترل 
وضعیت  چنانچه  و  می شود  انجام  بیماری ها  با  مبارزه  آب، 
مشاهده  را  اثراتش  باید  باشد  نامطلوب  جایی  در  بهداشت 

کنیم.
وی درپاسخ به این ادعای مطرح شده که وضعیت بهداشت 
در استان اسفناک است، اضافه کرد: چنانچه کسی این ادعا 
یا  منطقه  کدام  که  بگوید  و  دهد  ارائه  مستنداتی  دارد  را 
روستا به دلیل غیر بهداشتی بودن آب دچار بیماری شدن 
تمام  نمی توانیم  ما  است؟  کاری کرده  روستاکم  بهورز  یا  و 
که  چرا  ببریم  روستا  داخل  به  را  بیمارستان  یک  امکانات 

نیز  سالمت  بحث  و  تعریف  راستا  این  در  شاخص هایی 
درکشور سطح بندی شده است.

این مسئول اظهار کرد: اینکه درحوزه تخصصی مشکل داریم 
بحثی جداگانه است و هم اکنون شهرهایی را سرویس دهی 
می کنیم که در 35 ساله اخیر یک متخصص به خود ندیده 
تخصص   4 استان  شهرهای  اکثر  در  داد:  ادامه  وی  است. 
اصلی اطفال، جراحی، داخلی و زنان و زایمان وجود دارد و 
سطح بندی سالمت به ما می گوید 90 درصد تمام بیماری ها 

توسط این 4 تخصص انجام می شود.
دارای  از شهرستان ها  انقالب خیلی  از  بعد  اضافه کرد:  وی 
پلدختر  انتخابیه  حوزه  و  هستند  متخصص  زیادی  تعداد 
براینکه  تاکید  با  ساکی  دارد.  متخصص   18 حاضر  درحال 
در آبانماه هر سال تعداد متخصصین توسط وزارت بهداشت 
با توجه به شاخص های نیاز، جمعیت و میزان محرومیت در 
کل کشور تقسیم می شوند، بیان کرد: درکل کشور نیاز ما 
به متخصصین جراح مغزواعصاب، رادیولوژی و سونوگرافی 2 
تا 3 برابر است اما عماًل دیده می شود در این رشته ها تعداد 

کمی فارغ التحصیل می کنند.
از  سالمت  وضعیت  که  ذکرشود  باید  کرد:  اظهار  وی 
سالمت  تحول  طرح  حاضر  درحال  چیست؟  نظرمنتقدین 
درکشور پیاده شده و این امر بستگی به بستر ها دارد، برای 
پکیج  و  تعداد  این  از  که  شده  تعریف  پکیج   8 طرح  این 
باید  نیست  راضی  وزیر  اینکه  می خواهد.  بروز  ساختارهای 
دلیل بیاورند که در کدام حوزه رضایت ندارد؛ البته در بحث 
نرم افزار سپاس درچند شهر استان مشکل اساسی داشتیم 
جون که سیستم فیبر نوری ما کامل نبود و در حال حاضر 
وصل  سیستم  این  به  شهرستان ها  شهرهای  تمام  تقریبا 

شده اند.
ساکی در بحث مقیمی پزشکان نیز افزود: دربیمارستان های 
باالی 64 تختخواب باید متخصص دربیمارستان مقیم شود 
و هر کجا متخصص به اندازه کافی باشد پزشک مقیمی در 
زنان و جراحی مقیمی  اکنون در بحث  نظرمی گیریم. هم 
نیست  دانشگاه  اجباری  مسائل  جزء  امر  این  البته  داریم 
آمادگی  که  کردند  اعالم  پلدختر  متخصصان  تمام  هرچند 
داریم مقیمی بمانیم. وی درباره دانشکده داروسازی استان 
اضافه کرد: این دانشکده فاقد مجوز است و مجوز آن تنها 
یک موافقت اصولی اولیه بوده و 2 سال قبل شروع کرده و 
بسترسازی می خواهد. جذب هیات علمی، ساختمان، تجهیز 
وزارتخانه  اقدامات  این  انجام  از  بعد  می خواهد  آزمایشگاه 
مابدهد  به  مجوز  که  می گیرد  تصمیم  سپس  و  بازنگری 
اکنون  هم  و  ندارد  مشکلی  هیچ  دانشکده  این  ندهد.  یا 
اخذ شده  آینده )مهرماه(  ترم  برای  مجوز 30 دانشجو 
که ساختمان الزم آن آماده و آزمایشگاه آن در حال 

تجهیز است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: دانشگاه علوم 
پزشکی استان 6 تا 7 هیات علمی برای همین 
استارت  و  کرده  جذب  داروسازی  دانشکده 

قوی خواهد زد.
دندانپزشکی  دانشکده  خصوص  در  وی 
ژنرال  درس ها  دوم  سال  تا  کرد:  بیان 
هستند و از سال سه دانشجو باید به پر 
وجود  کلینیک  پر  امکانات  برود،  کلینیک 

دارد و کلینیک را آماده کردیم.
بیمارستان  داخل  در  اینکه  بیان  با  ساکی  دکتر 
ارائه  متخصصین  و  دایر  ویژه  کلینیک  یک  عشایر 
نگرانی در بحث  بیان کرد: هیچ گونه  خدمات می دهند، 
استان  دندانپزشکی  پاراکلینیک های  کلینیک هاو  تجهیز 

مشکلی نداریم.
این مقام دانشگاهی در پاسخ به این سوال که درانتصابات 
فتنه  به جریان  افرادی که  از  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وابسته بودند استفاده شده است؟ گفت: اینکه انتصابات در 
این دانشگاه مربوط به جریان فتنه بوده است را قبول ندارم؛ 
در روند اداری یک سلسله مراتبی است که باید رعایت شود 
اداره حراست  دارای  دانشگاه  ها  نظیر  و سازمان های رسمی 
اطالعات  کل  اداره  طریق  از  افراد  تمام  استعالم  و  است 
اداره  که  است  فتنه ای  چه  این  نمی  دانم  می شود؛  گرفته 
کل اطالعات نمی تواند آن را تشخیص دهد و تنها دیگران 

تشخیص می دهند.
وی ادامه داد: یکی از معاونانم را به خاطر کارایی، تجربه و 
در  اتفاقا  و  انتخاب کردم  را  داشت  کار  در  عالی که  تسلط 
درانتصابات  دارد  ادعا  که  نماینده ای  با  نیز  مهم  این  مورد 
فتنه  به جریان  افرادی که  از  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مثبت  ایشان جواب  و  مشورت  استفاده شده  بودند  وابسته 

دادند.
و  نداریم  فامیلی  انتصابات  دردانشگاه  کرد:  تصریح  ساکی 
پرسنلی  توانمندی  عدم  دلیل  به  را  افراد  از  برخی  چنانچه 
کنارگذاشته شدند صرفا به خاطر مسائل کاری بوده است. 
هنگامی که به عنوان رئیس منصوب شدم هیچ کسی ازمن 
نپرسید برنامه ات چیست؟ و با هر کسی برخورد کردم ازمن 
پرسید راستی هستی یا چپی؟ متاسفانه یکی از دالیل عمده 
نیافتگی استان همین موضوع است چراکه در  عدم توسعه 
کشورهای غربی هنر کار و کار را می بینند و این دلیل عمده 

پیشرفت آنان در دنیاست.

شادباش
حضرت حجت االسالم والمسلمین، جناب آقای حنان

 مدیرکل  محترم ارشاد لرستان
خبر انتصاب جنابعالی بعنوان نیروِی بومِی کرسی نشیِن 
فرهنگ لرستان، سبب شادی همه ی ما شد؛ از خداوند 

مهربان برایت آرزوی توفیق و بهروزی می نمائیم.
رضا آزادبخت- بهروز آزادبخت-محمد بساطی
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 نشانی
کوهدشت، خ فردوسی، ابتدای خ رقیه

سورسرود  )چل سرو 8(

تا راز دلََکم بنویسم  اَرات نه کاغذ دیرم نه قلم داوات 

سوگ سرود )کلیمه 8(

او تَم و مه َخم تا روژ مردن  من و َمپل کوی عهدمان بستن 

شرایط پذیرش مقاالت آساره
درج نوشته های مختلف به معنی تایید آنها نیست دیدگاه های ارائه شده تنها 
احتمالی  پرسش های  به  پاسخ گویی  مسئولیت  و  بوده  نویسنده  نظر  بیانگر 
مخاطبان بر دوش نگارندهی مطلب است. چاپ مقاالت منوط به تایید شورای 
نویسندگان بوده و آساره در ویرایش مطالب و گزینش تیترها آزاد است. 
رعایت  و  شایعه  افترا  تهمت،  با  همراه  توهین  که  مقاالتی  چاپ  از  آساره 
غرب  مسائل  به  که  نوشته هایی  است؛  معذور  باشد  اخالقی  موازین  نکردن 
کشور می پردازند در اولویت چاپ قرار دارند. مقاالت ارسالی برای آساره 
نباید در نشریه ای دیگر چاپ شده باشد. در صورت امکان متون ارسالی به 

صورت تایپ شده فرستاده شود.

گزارش:  ابراهیم شریفی

نظام سالمت لرستان و سیر الک پشتی

هنرمند عزیز
 فریده خوشناموند

مصیبت وارده را به شما و 
خانواده ی محترم تسلیت 

می گوئیم.
ژاله علیزاده

هنرمند ارجمند
 سرکار خانم نازاریان

ناکام،  جوان  درگذشت 
شما  به  را  نازاریان  کامران 
تسلیت  محترم  خانواده ی  و 

می گوئیم.
ژاله علیزاده


