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تبریک؛ اما شعار و تبلیغات
 قاتل والیبال کاشان است

پنچری محتمل، یک آدم مشکوک
 و یک گونی فحش!

گفتگو با یک خانم گیاهخوار؛

 ترحم به حیوانات، احترام به طبیعت، سالمتی انسان

سیاست گذاری؛
 الزمه حفظ محیط زیست

  ای سال؛ الهی که برنگردی!
 صفحه3

 صفحه2

 صفحه3

 صفحه4

تجلیل از قهرمانان 
کیک بوکسینگ کاشان

کیک   های  قهرمانی  از  قرن،  البته  و  سال  پایانی  روزهای  در 
بوکسینگ کاشان و استان تجلیل شد.

در این مراسم که در روز چهارشنبه 2۰ اسفند ماه به میزبانی مرکز 
استان اصفهان و در سالن آوای وحش قمصر برگزارگردید، بهزاد 
زیبایی  با  فایت"  پرشین  "کارن  رزمی  سبک  رئیس  نیاسر  عرب 
خاص و با اهداء احکام و تقدیرنامه از قهرمانان کشوری و استانی 

این رشته تجلیل نمود.
از شاخص ترین افراد در این رشته که مورد شناخت همشهریان 
ابوالفضل  و  از محمدجواد محمدی کمجانی  توان  باشند می  می 

مدیحی پور نام برد.
گفتنی است؛ این دو قهرمان کاشانی در این رشته از ورزش رزمی 
که  طوری  به  داده اند،  نشان  خود  از  خاصی  مهارت های  همواره 
تاکنون رکورددار این مقام قهرمانی بوده اند. محمدی کمجانی که 
از کارمندان اداره پست می باشد در گفتگو با خبرنگار مردم سیلک 
از ارادتش به استاد خویش بهزاد عرب نیاسر گفت به طوری که 

مدال ها و همه ی موفقیت خود را مدیون این استاد می داند.

آینده  ایران درآستانه قرن جدید
 شروع یک روز، آغاز یک سال و اکنون ورود به یک قرن جدید، معموالً 
به عنوان منشا و مبدا تصمیمات بزرگ و تحوالت عمیق در یک انسان، 

سازمان و یا یک جامعه محسوب می شوند. 
اگر چه با ایجاد هر برشی در طول زمان می توان چنین امری را محقق 
کرد، اما به هر حال عموماً شروع یک دوره زمانی، مناسبت بیشتری 

به  با شروع سال14۰۰ قرن 14  اگرچه  دارد.  برای شروع یک تحول 
قرن  و  ایم  قرن 14 شده  آخرین سال  وارد  ما صرفاً  و  نرسیده  پایان 
جدید طبق تقویم از اول فروردین 14۰1 شروع می شود و در واقع 
آخرین روز قرن حاضر، 29 اسفند 14۰۰ خواهد بود، اما به هر حال به 
خاطر ُرند بودن سال 14۰۰ آن را شروع  قرن جدید تلقی می کنند. 

ایران  آینده  باشد،  نوشتار می  این  آنچه موضوع  این مباحث،  از  فارغ 
در قرن جدید است.

و  رفاه  برای کسب  هر کشوری  امروز،  پرآشوب  و  پرتالطم  در جهان 
واقع در حال  و در  بهتر مردمانش در حال تالش و کوشش  آسایش 

مسابقه با سایر کشورها است.                                     صفحه3

تدبیر حیرت انگیِز مدیران شهری علیه فقر فرهنگی؛  

تنبیه عمومی، 
جزاِی تخریِب چهل حصاران !

کمی عجیب و کمی غریب؛

شوک آخر سال با 
قبض آب 30 میلیونی!

امام جمعه کاشان:

 اگر زن و مرد را در ادارات 
جدا نکنیم، دولت اسالمی نیستیم

رئیس اداره جهاد کشاورزی:
هیچ کمبودی در تأمین گوشت مرغ وجود ندارد

 صفحه3

خطیب جمعه کاشان با طرح این پرسش که آیا تمامی امور کشور از جمله 
سواحل دریا، بازار، کالس  دانشگاه ها و محیط مدرسه ها بر اساس ارزش های 
اسالمی شکل گرفته است؟ اظهار داشت: ممکن است چند عنصر در قالب 
در  افزود:  وی  نیست.  اسالم  مبین  دین  پایه  بر  آنها  تمامی  اما  باشد  دین 
دستگاه های اجرایی مرد و زن به صورت مختلط کار می کنند و امکان جدا 

کردن آنها نیز وجود دارد، اگر این مهم انجام نشود، دولت اسالمی نیست.
آیت اهلل سلیمانی با بیان اینکه برخی کشورهای غربی، سواحل دریا را بین 
مردان و زنان تفکیک کرده اند، افزود: در برخی سواحل دریای کشور اختالط 
بین مرد و زن وجود دارد؛ وقتی می گوییم دولت اسالمی یعنی باید تمامی 
امور و تشکیالت آن بر پایه اسالم شکل گرفته باشد...                صفحه2

 صفحه2

 صفحه2

 صفحه2
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 دعوت به همکاری 

هفتـه نـامه » مـردم سيـلك «
همچنین  و  شهر  محالت  كلیه  اخبار  پوشش  منظور  به 
رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي 
كاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری  دعوت مي نمايد 
تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
محل زندگي خود؛ رويدادها ، مشكالت و يا نقاط ضعف و 
قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي در محل زندگي 
خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و يا عكس 
به هفته نامه مردم سیلك ارسال نموده تا خبر و اثر ارسالي 
مشخصات  و  نام  با  و  افتخاری  خبرنگار  بخش  در  آنان 

نگارنده در نشريه به چاپ برسد.

تلفن: 55456384 -  فکس :55456385   

سیاست گذاری؛
 الزمه حفظ محیط زیست

مهدی وطنخواه برزکی/ هرس غیر متعارف درختان 
200ساله   درخت  قطع  و  کاشان  شهرداری  توسط 
آن  انتشار خبر  و  برزک  در شهر  بر  توسط یک چوب 
در فضای مجازی مردم و مسئولین را به واکنشی هر 
مواجه  نحوه  تامل  قابل  نکته  کرد.  وادار  چند سطحی 

مسئولین با این موضوع می باشد. 
رواج  ما  از سال های سال در کشور  تکراری که  رویه 
داشته و هیچ گاه به صورت ریشه ای این معضل حل و 

فصل نشده است. 
متاسفانه در کشور ما حفاظت از محیط زیست بیشتر 
مسئولیت پذیر  تا  دارد  مدرنیسم  شبه  و  لوکس  جنبه 
انسان ها در برابر سالمت و حفظ محیط زیست. تفکرات 
است  داده  نشان  تاریخ  طول  در  که  مدرنیسمی  شبه 
از تحوالت جهانی، موضوع حفاظت  تنها  دور نماندن 
از محیط زیست را زنده نگه داشته است و نه فلسفه و 

ماهیت حفظ محیط زیست. 
برای نمونه می توان به تغییر نام سازمان شکاربانی و 
نظارت بر صید به سازمان حفاظت از محیط زیست به 
بهانه شرکت در نخستین کنفرانس جهانی حفاظت از 
محیط زیست استکهلم در سال 1972 میالدی نامبرد. 
از  برخی  عملکرد  در  مختلف  اشکال  با  که  رویکردی 

دولت ها پس از انقالب نیز مشاهده می شود.
با طبیعت، شهرستان کاشان   انسان  در زمینه مواجهه 
منابع  و  زیست  محیط  و  نبوده  مستثنی  غائله  از  نیز 
طبیعی شهرستان با وجود اقلیم شکننده ای که دارد 
و مسئولین  متعدد شهروندان  های  تعرض  مورد  بارها 

قرار گرفته است. 
مشکالت طبیعی و زیست محیطی شهرستان تنها به 
هرس غیر اصولی چند شاخه درخت و یا قطع درختی 

کهنسال خالصه نمی شود. 
باران  اندکی  باردین  با  سال  هر  ابتدای  در  متاسفانه 
شاهد آبگرفتگی خیابان ها و جاری شدن سیل هستیم 
و در اردیبهشت و خرداد، گرد و غبار برخواسته از کویر 
همچنین  کند.  می  تنگ  را  شهر  نفس  کاشان  اطراف 
انقراض  روبه  رفته  رفته  جانوری شهرستان  های  گونه 

می رود. 
همه موارد گویای یک چیز است، آنکه تاکنون نتوانسته 
باشیم.  داشته  با طبیعت  عقالیی  و  سازنده  تعامل  ایم 
همه این مسائل از نبود سیاستگذاری منسجم در زمینه 
محیط زیست در سطح تصمیم گیران و تصمیم سازان 

شهرستان نشأت می گیرد.
تداخل وظایف سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، 
برنامه ریزان شهری در زمینه فضای سبز،  سردرگمی 
اهمال کاری جهاد کشاورزی در زمینه تروج و توسعه 
کشاورزی همه عواملی هستند که رفته رفته طبیعت را 

به سمت نابودی می کشانند.
زیر  های  آب  از  اصولی  غیر  و  رویه  بی  برداری  بهره 
کشت  به  کشاورزان  آوردن  روی  همچنین  و  زمینی 
های  پتانسیل  گرفتن  نظر  در  بدون  هم  آن  جایگزین 
منطقه خطری است که تنوع گیاهی کاشان را تهدید 
می کند. لذا  باید رویکرد تعاملی  جایگزین نگاه از باال 

به پائین مسئولین شود.  
هیچگاه نمی شود با ایجاد محدودیت های غیر اصولی 
حفظ  را  طبیعت  کشاورزی،  زمینه  در  کارشناسی  و 
پرورش  اجازه  دیگر  آن  اقلیم  که  ای  منطقه  در  کرد. 
به  مجبور  کشاورز  و  دهد  نمی  را  درختان  برخی 
جایگزین کردن نوع دیگری از درختان می باشد، ایجاد 

محدودیت چیزی جز تنش به همراه نخواهد داشت.
در پایان باید گفت، نابودی درختان و گیاهان نابودی 
پرندگان و سایر جانوران را به همراه دارد. این یعنی، 

نابودی زندگی بشریت. 
لذا می طلبد، مسئولین با توجه به مفهوم توسعه پایدار 
و به با استفاده از سیاستگذاری محیط زیست، متناسب 
حفظ  جهت  در  مختلف  مناطق  فرهنگ  و  اقلیم  با 
طبیعت و منابع طبیعی قدم بردارند و با سیاستگذاری 
فرهنگی مفهوم توسعه پایدار را در جامعه نهادینه کنند.

یادداشت

آغاز فیلمبرداری سریال قبله عالم
محمد حسین واحدیان، رئیس سازمان فرهنگی-ورزشی 
مجموعه  فیلمبرداری  اول  مرحله  گفت:  شهرداری 
تلویزیونی قبله عالم به کارگردانی حامد محمدی در خانه 
تاریخی طباطبایی ها کلید خورد. این مجموعه تلویزیونی 
با درون مایه طنز، رخداد های تاریخی دوران ناصرالدین شاه 
قاجار را به جامعه امروز پیوند می زند. هادی کاظمی، حامد 
کمیلی، پژمان بازغی، سام درخشانی و شقایق دهقان از 

بازیگران اصلی این مجموعه تلویزیونی هستند.
...................

مهر و موم یک دفتر پیشخوان دولت
مسعود دهقانی، رئیس مرکز بهداشت گفت: این دفتر به 
علت رعایت نکردن دستورالعمل های  بهداشتی کرونایی 
در خصوص فاصله گذاری اجتماعی مهر و موم شد. این 

حکم بعد از ارسال اخطاریه، اجرا شده است.
...................

توزیع ۴7 هزار اصله نهال
گفت:  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  شریفی،  مهدی  محمد 
برای اجرای طرح بادشکن ۴7 هزار اصله نهال اصالح شده 
در اختیار باغداران و کشاورزان کاشانی قرار گرفت. کاشت 
این درختان به منظور جلوگیری از صدمه باد و غنی سازی 
پوشش گیاهی عرصه های بیابانی و کنترل ریزگرد ها است 
مرکزی  مناطق بخش  کیلومتر حاشیه  هزار  که در 1۴0 

مزرعه ها و باغ های کشاورزی اجرا می شود.
...................

سقوط کارگر ۴5 ساله
اله فدایی، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی  روح 
نشانی  آتش   12۵ سامانه  با  شهروندان  تماس  در  گفت: 
کاشان مبنی بر سقوط فردی ۴۵ ساله و ریزش آوار در 
خیابان مالحبیب اله شریف، مأموران آتش نشانی به محل 
حادثه اعزام شدند و همراه با عوامل اورژانس، این کارگر را 

به بیمارستان منتقل کردند.
...................

تقصیر 5۰ درصدی شهرداری در حادثه بلوار راوندی
محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهور استان گفت: این 
دستگاه  یک  واژگون شدن  و  راه  از  خروج  اثر  در  حادثه 
خودروی تیبا در بلوار قطب راوندی کاشان رخ داد. در این 
زمینه، راننده خودرو به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه ۵0 
درصد و از سوی دیگر شهرداری کاشان به علت کوتاهی 
در بکارگیری تجهیزات روز الکترونیکی و سایر تجهیزات 
داده  این محور، مقصرتشخیص  آرام سازی  برای  مناسب 
شدند. در این حادثه دو جوان 2۵ و 27 ساله کشته و سه 
درمانی  مرکز  به  و  مجروح  تیبا  دیگر خودروی  سرنشین 

منتقل شدند.
...................

افتتاح سالن ورزشی شهدای روستای نََشلج
محمد تقی امیری خراسانی، رئیس فدراسیون ورزش های 
روستایی در آیین افتتاح این سالن گفت: توجه به ورزش 
محروم  ورزشی  سالن های  از  معموال  که  روستا ها  در 
هستند، در اولویت قرار دارد و راه اندازی خانه های ورزش 
روستایی، گام بلندی در تامین سالمت مردم روستاهاست.

...................
آغاز ساخت مدرسه اوتیسم 

گفت:  اوتیسم  خیریه  موسسه  مدیرعامل  قطبی،  محمود 
این خانه اوتیسم با مشارکت خیران، در زمینی به مساحت 
12۵0 متر مربع و با اختصاص بیش از ۴0 میلیارد ریال 

ساخته می شود.
...................

کشف یک میلیارد کاالی قاچاق از سمند 
حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: ماموران 
محور های  از  یکی  در  عبوری  خودرو های  کنترل  هنگام 
ورودی شهر ستان به یک دستگاه خودروی سواری سمند 
را  آن  و  مشکوک  بود  خارجی  کاال های  انواع  حامل  که 
متوقف کردند. ماموران در بازرسی از خودرو 20 دستگاه 
اتوبرقی، ۴0 دستگاه سشوار، چهار هزار و 221 قلم انواع 
آشپزخانه  لوازم  دست   1۴ و  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
خارجی را که همگی بدون مدارک معتبر گمرکی بودند، 

کشف کردند. 
کارشناسان ارزش ریالی کاال های مکشوفه را یک میلیارد و 
100 میلیون ریال برآورد کردند. همچنین در این عملیات 
دو نفر قاچاقچی کاال دستگیر و به مراجع قضائی تحویل 

شدند.
...................

پالک کوبی 3۰ درصد دام ها
مجید احمدی، مدیر امور دام اداره جهادکشاورزی با بیان 
محسوب  قاچاق  پالک  بدون  جایی  جابه  هرگونه  اینکه 
می شود، گفت: باید تمام دامداران دام های خود را پالک 

گذاری کنند. 
تاکنون بیش از ۳0 درصد دام های شهرستان پالک کوبی و 
هویت گذاری شده اند. داشتن آمار جمعیت دامی و توزیع 
هدفمند نهاده های دامی، برآورد میزان تولیدات از جمله 
در  است.  دام  گذاری  هویت  و  کوبی  پالک  طرح  اهداف 
به ۳0 هزار  نزدیک  و  کاشان 1۵۸ هزار راس دام سبک 

راس دام سنگین وجود دارد.
...................

بهره مندی 7۰ درصد کاشانی ها از نسخه 
الکترونیک تامین اجتماعی

تامین اجتماعی  بیمه  پناه، مدیر درمان  علی محمد حق 
گفت: با اجرای طرح خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی 
تامین  پرداخت های  بیمه،  کاغذی  دفترچه های  حذف  و 
بیشتری  سهولت  پزشکان  و  درمانی  مراکز  به  اجتماعی 

یافته است.
 ۳۴۳ هزار بیمه شده تامین اجتماعی منطقه با ارائه کارت 
بهره مند  درمان  خدمات  از  می توانند  شناسنامه  یا  ملی 
شوند. همچنین 9۵ درصد پزشکان طرف قرارداد در حال 
نسخه نویسی الکترونیک هستند. از ابتدای امسال تاکنون 

نیز پزشکان 2۵0 هزار نسخه الکترونیک صادر کرده اند.

کاشان در نيم نگاه

رویداد

روزگاِر  هم  شاید  و  ها  قدیم   / راد  سلطانی  مهدی 
خدمت  و  مدرسه  دوران  در  نانوشته  قانونی  اکنون، 
نظام حاکم بود به نام تشویق برای یکی و تنبیه برای 
همه! حاال این شده است حکایت نوعی از مدیریت و 
کنترل یک پارک بزرگ و شکیل در کاشان. آن همه 
هزینه از جیب شهروندان برای ایجاد زیرساختی مفرح 
حصاران(  چهل  جنگلی  )پارک  نام  به  نشاط آور  و 
مدت هاست که تنها در یک روِز جمعه و آن هم برای 

چند ساعت پذیرای مردم است!
و غریب و هم  است، هم عجیب  بار  تأسف  ماجرا هم 

باعث انبساط خاطر!
کدام ماجرا؟ مسدودکردن ورودی یک پارک و ممانعت 
از ورود مردم چون برخی تهی از فرهنگ درخت آتش 
می  تخریب  را  منقل ها  و  دزدند  می  المپ  زنند،  می 
کنند!! شما هم اگر می خواهید ورزش کنید و ساعاتی 
با خانواده خوش باشید باِم شهر هنوز باز است و ورود 
حواستان  ولی  خواهید؟!  می  چه  دیگر  نشده!  ممنوع 
پارِک  بام شهر، یکهو هوس  از گوشه همین  باشد که 
به  باید  رؤیت  محض  به  چون  نکنید  حصاران  چهل 
کاری  چه  بهر  که  دهید  پس  استنطاق  آنجا  حراست 

راهتان به اینجا کج شده!!
از دوستان و  با یکی  ماهها پیش وقتی عصر یک روز 
فرزندش قصد گردش عصرانه در پارک چهل حصاران 
مقابل  در  توقف  محض  به  شد  نمی  باورمان  کردیم 
ورودی این پارک، با مانع عرضی و نوشته)stop ایست( 
مواجه شویم. پارک، فضای آزاد، حق شهروندی، ورود 

ممنوع!! مگر داریم؟ مگر می شود؟!
با حراست پارک برای  پس از چند دقیقه گفت و گو 
بیان توجیه بستن مسیر ورود شهروندان، خودشان هم 
به واهی بودن آن توجیهات برای سوزاندن تر و خشک 
معروف  عبارت  به  رسیدیم  نهایت  در  تا  کردند  اقرار 
مأموریم و معذور! و سپس ورودمان به پارک و ساعاتی 
گشت و گذار و ورزش و تفریِح بی خسارت در مکانی 

که از عوارض و مالیات من، ما و شما احداث شده.
راهی  عصرگاه  یک  در  مدتها،  از  پس  قبل  روز  چند 
این پارک شدم. در راه به یقین می دانستم باز همان 
آش و کاسه برقرار است! یعنی در ورودی پارِک چهل 
را  ایست(   stop( نوشته ی  کماکان  کاشان  حصاراِن 

آویزان کرده اند! حدسم درست بود. 
همراه  شماره  نگهبانی  خالِی  اتاقک  شیشه  پشت 

حراست را می بینم.
برای  را  توجیهاتش  بیشتر  اطمینان  برای  خواهم  می 
حرف  همان  کماکان  بشنوم!  مردم  راه  کردن  مسدود 
است.  بسته  راه  بله  گوید:  می  پیش!  ماه  چند  های 
پارک  برو  کنی  ورزش  خواهی  می  اند.  داده  دستور 

از  دیگر،  است  بسته  می زنند،  خسارت  آیند  می  باال! 
شهرداری بپرس!

باز هم لجبازی ام گل کرده! از راه پارک بام شهر، راه 
پارک  داخل  گیرم.  می  پیش  را  پارک چهل حصاران 
مأمور حراست میانسالی جلویم را می گیرد که: نباید 

بیایید! تعطیل است! چرا آمده اید؟!
می  رگباری  را  پاسخش  و  کند  می  ام  عصبانی  کمی 
دهم: شما همانی که االن تلفنی با او حرف زدم؟ کدام 
مسئول افاضه کرده که اینجا را رو به  مردم ببندند؟! 
اند.  ساخته  من  عوارض  سهم  از  قسمتی  با  را  اینجا 
و  امکانات خوب  همه  این  است.  عمومی  مکان  پارک 
عالی چرا باید بسته باشد؟ برو به شهردار بگو یکی آمده 

پارک را آتش بزند! برو بگو بیایند مرا ببرند!
دویدن آرامم و همچنین تیپ و ظاهر ورزشی ام گویا 
به او اطمینان می دهد که قصد به قول عوام رّدی ندارم 
پس آرام و بی صدا راهش را کج می کند و من هم به 
ورزشم ادامه می دهم. پس از یک دور دویدن آرام در 
خیابان اصلی پارک، باز هم به آقای حراسِت میانسال 
تا برایت بگویم چرا  بیا  با این جمله که:  بر می خورم. 

پارک را بسته ایم، مرا به کناری می کشد. 
نمی  مراعات  ملت  گوید:  باز شده. می  دلش  درد  سر 
کنند. می آیند اینجا حوصله ایستادن کنار منقل ها را 
ندارند، می نشینند و پای آنها آتش روشن می کنند 

و کف فرش و لوله آبرسانی قطره ای را درب و داغان 
می کنند.

می  حمله  ها  درخت  به  آتش  تهیه  برای  شان  برخی 
کنند. چند تا چراغ روشنایی و دو تا منقل را به کلی 
تخریب کرده اند. به شیر آب و مایع دست شستن ها 
هم رحم نمی کنند. به المپ آالچیق ها هم! تذکر هم 
که می دهیم با ما درگیر می شوند! مگر ما همینجور 

بیخودی می خواهیم پاک را رو به مردم ببندیم؟!
و  مردم  اما  درست،  اینها  همه  گویم:  می  جواب  در 
و  تفریح  کرونا  ایام  این  در  هم  آن  شهر  این  جوانان 
می  تلنبار  وقتی  ها  هیجان  ندارند.  دیگری  سرگرمی 
شود اینجا بیرون می ریزد! شکر خدا خطبا و وعاظ هم 
که روی منابر غیر از قال الباقر و قال الصادق، درباره 
و  شهروندی  شعور  الزمه  و  عمومی  اخالق  نابودشدن 
نمی  چیزی  کام  تا  الم  المال  بیت  و  درخت  حرمت 

گویند. 
چه توقعی می توان داشت؟ اما آیا همه اینها توجیهی 
برای بستن پارک رو به مردم است؟ این همه امکانات 
در یک پارک خوب و بزرگ را رو به مردم ببندیم چون 
یک عده با بیت المال و درخت رفتار دوران غارنشینی 
به  را  انتظامی  نیروی  شهرداری  چرا  دارند؟!  بدوی  و 
مداخله و مأمور کردن دو سه تا از پرسنلش در اینجا 

فرا نمی خواند؟
پاسخم به دالیلش در بستن راه ورود مردم به پارک را 
گاهی با سکوت و گاهی با بیان )خب درست می گی( 
می پذیرد اما حرف های او هم قابل تأمل است. وقتی 
به آقای حراست می گویم شغلم چیست و این ماجرا 
سوژه ی مناسبی برای یک گزارش است استقبال می 
دل خونیم  جامعه  فرهنگی  فقر  از  مان  دوی  هر  کند. 
را راه چاره  و صدالبته هر دوی مان هم بستن پارک 

نمی دانیم.
در دلم به حال این فضای گسترده ی عمومی و پارکی 
اما  فراهم شده،  مردم  برای  قبول  قابل  امکانات  با  که 
به  تا  شده  باعث  آنارشیستی  های  رفتاری  کج  برخی 
قول عوام تر و خشک با هم بسوزند، تأسف می خورم. 
و  آرام بخش  فضای  و  زیبایی  همه  این  بین  باید  آیا 

شهروندان فاصله انداخت؟!
آیا اگر در دوره ای قتل با چاقو اپیدمی شد باید جلو 

ساخت آن را گرفت؟!
را  گزارش  شبِه  این  دادستان،  آقای  شهردار،  آقای 
منع  این  از  چیزی  تاکنون  اگر  و  بخوانید  امیدوارم 
اید  نشنیده  و شکیل  بزرگ  پارک  به یک  مردم  ورود 
تدبیری بیاندیشید تا رسانه های دیگر شهرها این سوژه 
و  تمدن  شهر  علیه  سازی  حاشیه  برای  دستاویزی  را 

فرهنگ نکنند.

تدبیر حیرت انگیِز مدیران شهری علیه فقر فرهنگی؛  

تنبيه عمومی، جزاِی تخریِب چهل حصاران !

بقا مختص ذات اوست

دوست گرامی و فعال فرهنگی ارجمند؛
جناب آقای علی بنی کاظمی

درگذشت تاسف بار مادر گرامیتان بانو موسویان 
عرض  تسلیت  بازماندگان  سایر  و  شما  به  را 
حق  درگاه  از  مکرمه  بانوی  آن  برای  و  نموده 

تعالی غفران و آرامش الهی مسئلت داریم.

*هفته نامه مردم سیلك

علی جاویدپناه/ یکی از ساکنان منطقه فین کاشان از 
صدور یک قبض توسط »شرکت آب و فاضالب کاشان« 
به مبلغ ۳0 میلیون تومان خبر داد و گفت: این قبض در 
اواسط اسفند ماه به دستم رسید و چند روز بعد از آن  نیز 
جریان آب خانه ما قطع شد. مراجعه و اعتراض به اداره آبفا 
هم نه تنها راه به جایی نبرد بلکه مسؤوالن آنجا گفتند باید 

تمام بدهی پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: چهار ماه قبل نیز، یک قبض یک و 
نیم میلیونی از طرف اداره آبفا برایم صادر گردیده بود که 

خواستار قسط بندی آن شدم. 
تا اینکه دو ماه پیش مجددا، قبضی با مبلغ بیش از 29 
میلیون تومان برایم آمد که با مراجعه به اداره آبفا به من 
گفته شد باید دو میلیون تومان به صورت علی الحساب 

بپردازم. بعد از آن دیگر خبری نشد و من هم که اعتقاد 
داشتم این همه آب مصرف نکرده ام دنبال آن را نگرفتم. 

تا اینکه قبض جدید با این رقم بسیار باال آمد.
مورد  را  آب  کنتور  اداره،  آن  مأموران  کرد:  تصریح  وی 
بازدید و بررسی قرار دادند، اما اشکالی در آن مشاهده 

نکردند و تشخیص دادند که کنتور سالم است.
این مشترک، ضمن درخواست پاسخگویی و چاره اندیشی 
مسؤوالن، سؤاالت و ابهاماتی را نیز مطرح کرد مبنی بر 

اینکه: این قبض برای چند ماه یا چند سال است؟! 
اگر این مبلغ، حاصِل جمِع بدهی های قبلی بوده، پس چرا 
زودتر اخطاریه نیامده؟  بعضی از قبض ها که با رقم بسیار 
پایین ممکن است منجر به اخطاریه شوند، اما چرا این 

قبض، بدون عالمت اخطار به منزل ما آمد؟!

کمی عجیب و کمی غریب؛
شوک آخر سال با قبض آب 30 ميليونی!

هیچ کمبودی در تأمین گوشت مرغ 
وجود ندارد

اینکه  بیان  با  کاشان  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس 
کاشان  در  مرغ  گوشت  تأمین  در  کمبودی  هیچگونه 
فروش  قیمت  نظارتی  دستگاه های  گفت:  ندارد،  وجود 

مرغ را کنترل کنند. 
به گزارش مردم سیلک و به نقل از تسنیم، رضا مظلومی 
با بیان اینکه میانگین مصرف روزانه مرغ در کاشان 17 
تن در روز است، اظهار داشت: ممکن است مصرف مرغ 
در این شهرستان به فراخور زمان و مناسبت ها به 2۵ 

تن و یا بیشتر نیز افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه بر اساس تنظیم بازار و کاهش قیمت 
مرغ  گوشت  تن   20 از  بیش  نخست  مرحله  در  مرغ 
افزود:  است،  شده  داده  کاشان  کشتارگاه  تحویل  تازه 
در مرحله دوم از تأمین گوشت مرغ در کاشان 2۴ تن 

گوشت مرغ تحویل کشتارگاه کاشان شده است.
این  اینکه  بیان  با  اداره جهاد کشاورزی کاشان  رئیس 
رویه هر روز تا پایان سال و سال آینده ادامه دارد، ابراز 
داشت: جای هیچ گونه نگرانی در تأمین گوشت مرغ در 
کاشان وجود ندارد و به اندازه کافی گوشت مرغ تحویل 

کشتارگاه کاشان می شود.
استان  بازار  تنظیم  ستاد  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
 21۵00 مصوب  قیمت  با  باید  مرغ  گوشت  اصفهان 
توزیع شود، گفت: وظیفه  تومان در شهرستان کاشان 
نظارت بر قیمت ها بر عهده نهادهای نظارتی نظیر اداره 

صمت، تعزیرات و بازرسی اصناف کاشان است.
اینکه تأمین عمده مرغ در کاشان بر  بیان  با  مظلومی 
تمام  کرد:  تصریح  است،  کشاورزی  جهاد  اداره  عهده 
تالش خود را در راستای تأمین گوشت مرغ مورد نیاز 
کاشان به کار گرفتیم و خوشبختانه هیچگونه کمبودی 

در این زمینه وجود ندارد.

مردم  گفت:  کاشان  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
شریف و والیتمدار، ولی نعمتان نظام جمهوری اسالمی 
هستند و مسووالن و مدیران باید مشکل معیشتی آنان 

را بر طرف کنند.
در  سلیمانی  آیت اهلل عباسعلی  ایرنا،  گزارش  به 
اعظم  بقیه اهلل   مصالی  در  جمعه  نماز  خطبه های 
)عج( کاشان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب به 
مناسبت روز درختکاری، افزود: از انقالب اسالمی عبور 
کرده ایم و نظام اسالمی تشکیل شده و در حلقه سوم  

یعنی در دولت اسالمی قرار گرفته ایم.
برای  را  زمینه  انقالبی  قیام  و  جنبش  داد:  ادامه  وی 
این  خدا  لطف  به  و  کرد  آماده  جدید  نظام  تشکیل 
منافقان  ضدانقالب،  عناصر  مقابل  در  انقالبی  حرکت 

و در هشت سال دفاع مقدس ادامه یافت.
به گفته وی، باید تالش شود انقالب به دولت و جامعه 
قیام  با  اسالمی  واحد  امت  به  آن  از  پس  و  اسالمی 

حضرت مهدی )عج( برسیم.
آیا  که  پرسش  این  طرح  با  کاشان  جمعه  خطیب 
تمامی امور کشور از جمله سواحل دریا، بازار، کالس  

ارزش های  اساس  بر  مدرسه ها  محیط  و  دانشگاه ها 
اسالمی شکل گرفته است؟ اظهار داشت: ممکن است 
چند عنصر در قالب دین باشد اما تمامی آنها بر پایه 
دستگاه های  در  افزود:  وی  نیست.  اسالم  مبین  دین 
و  می کنند  کار  مختلط  صورت  به  زن  و  مرد  اجرایی 

مهم  این  اگر  دارد،  وجود  نیز  آنها  کردن  جدا  امکان 
انجام نشود، دولت اسالمی نیست.

آیت اهلل سلیمانی با بیان اینکه برخی کشورهای غربی، 
کرده اند،  تفکیک  زنان  و  مردان  بین  را  دریا  سواحل 
افزود: در برخی سواحل دریای کشور اختالط بین مرد 
و زن وجود دارد؛ وقتی می گوییم دولت اسالمی یعنی 
اسالم شکل  پایه  بر  آن  تشکیالت  و  امور  تمامی  باید 
گرفته باشد. به گفته وی، اگر در شهر با حضور اعضای 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر از این فریضه واجب 
چالش های  باغ ها  در  نباید  می شود  حراست  و  حفظ 
این  بر  نتوانسته ایم  ایجاد شود، چرا که هنوز  اخالقی 

مشکل پیروز شویم.
خطیب جمعه کاشان با یادآوری آیاتی از قرآن مجید 
نیست،  گردشگری  مخالف  اسالمی  نظام  کرد:  تاکید 
بلکه کارهایی که در فضای مجازی به نام گردشگری 
برگزار می شود، زیبنده نظام مقدس جمهوری اسالمی 

و در خور و شان خون پاک شهدا نیست.
غافل  شهیدان  خون  از  نباید  هرگز  کرد:  تصریح  وی 

شویم، چرا که شرمنده آنان خواهیم شد.

امام جمعه کاشان:
 اگر زن و مرد را در ادارات 

جدا نکنيم، دولت اسالمی نيستيم
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تبریک؛ اما شعار و تبلیغات
 قاتل والیبال کاشان است 

مهدی سلطانی راد

کاشان  اسانس  باریج  نوجوانان  والیبال  تیم 
که با نام )سروقامتان همدان!( در مسابقات 
ایران  نوجوانان  والیبال  یک  دسته  لیگ 
شرکت کرده بود، با کسب عنوان امیدبخِش 

سوم رقابت ها به کار خود پایان داد.
عجیب است که باریج اسانِس کاشان سرمایه 
و امکانات مادی و انسانی )استعداد والیبالی( 
دارد اما باید با نام دیگری در رقابتهای لیگ 
باریج  اگر  کند!  شرکت  کشور  نوجوانان 
اسانس امتیاز شرکت در لیگ نداشته مقصر 
چه کسانی هستند؟ چه عاملی باعث شد تا 

بخوانیم کاشان اما بنویسیم همدان؟!
غریب  و  عجیب  هم  خیلی  داستان  البته 
نیست، چون کاشان در لیگ یک کشور تیم 
بزرگساالن ندارد، پس الجرم در رقابت های 
نوجوانان دسته یک کشور هم حاضر نیست 
اما می تواند استعدادهای نوجوانش را ذیل 

نام شهر دیگری به مسابقات گسیل کند!
این  در  همدان  نام  با  چه  اگر  کاشان  تیِم 
قدر  اما  رسید،  سوم  عنوان  به  مسابقات 
بازیکنانش را باید با پیگیری روند تیم داری 
امید  و  جوانان  تیم  همین  روی  تمرکز  و 
نامی(  هر  )تحت  کاشان  والیبال  فرداِی 
دانست. مباد که 6 ماه و یک سال دیگر از 
این بازیکنان نوجوان خبر و اثری در والیبال 
نباشد بدین بهانه که در کاشان تیمی برای 

حضور در  لیگ یک کشور نداریم!!
استعدادهای  که  است  چندی  سالیان 
تا رده  نهایت  پایه،  والیبالی کاشان در رده 
نوجوانان فرصت عرض اندام در رقابت های 
سطح باالی کشور دارند، چرا که نبود تیم 
کاشان در رده بزرگساالن لیگ دسته یک و 
برتر این فرصت را از پایه های جوان و امید 
می گیرد که بتوانند در این ردهای کشوری 

خودی نشان دهند.
نتیجه این معضل چیست؟ پاسخ اما از سوی 
یکی از مربیان رده پایه ی فعال والیبال در 
کاشان  باعث تاسف است وقتی درباره یکی 
والیبال  نوجوان  قبل  سال  چند  تیمهای  از 
کاشان می گوید: متاسفانه باالی ۹۰ درصد 

آنها از والیبال رفتند!
معنی این حرف یعنی آن که چون در آن 
رده  تیم  نیست  دور  هم  خیلی  که  سال 
جوانان و امید در کاشان- ذیل یک باشگاه 
لیگ دسته یکی یا برتر- نداشتیم، نوجوان 
امید  و  جوانان  رده  به  رسیده  از  پس  ها 
پراکنده شدند و به سراغ کار و زندگی خود 

رفتند! 
پوش  شجاعی-ملی  میرمصطفی  قول  به 
مانند  شهری  در  اگر  پیشین-   کاشانِی 
والیبال فعال  کاشان هزار کانون و آکادمی 
باشند ولی تیم لیگی نداشته باشید زحمات 
شرایط  یک  در  مگر  رود  می  هدر  همه 
که  مدیرانی  و  ها  تیم  اتفاقی.  و  استثنایی 
رشد ورزش را دنبال می کنند هیچ گاه به 

دنبال شانس و اتفاق نیستند.
توان  می  سخن  این  بیشتر  توضیح  در 
شهرهای گنبد، ارومیه و آمل را نام برد که 
هم ردیف  گونه  ای  به  آنها  در  چون  والیبال 
تا  شهر  اجرایی  مسئول  از  است،  شب  نان 
والیبال  جوشش  و  توسعه  ورزشی  مربی 
سالی  و  کنند  می  پیگیری  روز  شبانه  را 
لیگ  در  تیمی  شهر  سه  این  از  که  نیست 
برتر والیبال کشور حاضر نباشد و حتی اگر 
اعالم  نیز  لیگ یک  برسد در  دستشان هم 
و  توانمندشدن  که  چرا  کنند،  می  حضور 
ملی  عرصه  در  شهر  بازیکنان  شدن  چهره 
را جز در رقابت و مسابقه سنگین کشوری 

نمی بینند.  
در مورد والیبال در کاشان، تبلیغات و شعار 
ملی  تیم  نفره!  اردوی5۰  به  ما  بازیکن   4(

نوجوانان رفتند( دیگر بس است.
می  مشخص  عمل  میدان  در  چیز  همه 
شود که کدام مجموعه و باشگاه قدر داشته 
هایش را با ادامه مسیر به شکل مستمر و با 

برنامه و هدف گذاری می داند.

گهگاهیحرف های

معروف  المثل  برزکی/ ضرب  مهدی وطنخواه 
پیداست« مصداق  بهارش  از  نکوست  »سالی که 
بارز تحوالت اقتصادی  سال ۹۹ می باشد. جامعه 
کرونا زده ای که مجبوراست، برخالف سنت هزاران 
ساله خود، از دیده بوسی و عید دیدنی دل بکند و 
خانه نشینی را برای حفظ سالمت خود و جامعه 
برگزیند. نحوه مواجهه با  وضعیت موجود برای همه 

گنگ و ناشناخته  است. 
اکثر کسب و کارها فارغ از تعطیالت عید به دلیل 
برخی محدودیت ها بهداشتی تعطیل شده است. 
تنها یک سوال برای همه وجود دارد، آینده چه 

رخ خواهد داد؟
انتظار می رود با آمدن فصل گرما، کرونا نیز برچیده 
شود. اما برخالف انتظار، اپیدمی کرونا گسترده تر 
می شود. رفته رفته جامعه این محدودیت ها را 

می پذرید. 
همیشه  برخالف  و...  عروسی  و  مذهبی  مراسم 
این  البته  شود.  می  برگزار  محدودی  شکل  به 

محدودیت ها فرصت های نیز برای جامعه به همراه 
دارد، آنکه می شود خارج از همه رسم و رسومات 
دست و پا گیر بسیاری از مراسم مانند ازدواج را 
ساده تر برگزار کرد. و یا به جای بریز و به پاش های 
که هر ساله در برخی مراسم مذهبی صورت می 
گرفت، نذری با شکل و شمایلی بهداشتی به دست 
نیازمندان برسد. البته فاصله گذاری ها، جامعه را 
اکثر  که  فردگرای می کشاند، خطری  به سمت 

روانشناسان نسبت به آن هشدار می دهند.
از بعد فرهنگی و اجتماعی که بگذریم، در زمینه 
اقتصادی نیز، ایران در سال ۱۳۹۹ تورم، افزایش 
شاخص فالکت و رکود بی سابقه ای را تجربه می 
کند که متاثر از تحریم ها، سوء مدیریت مسئولین 

و البته  اپیدمی کرونا می باشد. 
آمریکایی که از برجام خارج شده بود و دیگر برجام 

منفعت اقتصادی برای کشور ندارد. گویا قرار است 
عیار استقامت مردم و توامندی مسئولین سنجیده 

شود.
باال و پایین های اقتصاد ایران در  سال ۹۹ آن قدر 
زیاد بود که ذکر آن مثنوی هفتاد من می شود. 
ازکاهش ارزش پول ملی تا نرخ تورم ۳4 درصدی 
در بهمن ماه و رشد مثبت ۰/2 درصدی در اقتصاد 
بدون نفت. البته رشد اقتصادی ایران در شرایطی 
به سمت مثبت شدن حرکت کرده که وضعیت 
معیشتی مردم شرایط چندان مساعدی را تجربه 
نمی کند. بر اساس اعالم مرکز آمار تورم نقطه ای در 
آذر ماه ۱۳۹۹ به عدد 44.۸ درصد رسیده است؛ 
یعنی 44/۸ درصد قدرت خرید مردم نسبت به آذر 

سال ۹۸ کاهش یافته است.
در سال ۹۹ شاخص بورس نیز با فراز و فرود های 

زیادی روبرو می شود. شاخص بورس در جریان 
معامالت سال جاری رشد ۱4۱ درصدی را ثبت می 
کند ولی نوسانات به وجود آمده سرمایه بسیاری 
از افراد تازه وارد که با وعده مسئولین به این بازار 
بزرگ روی آورده اند را نابود می کند. دالر ۳۰هزار 
تومانی و سکه ۱5 میلیون تومانی رخداد های بودند 
که شاید تن آدام اسمیت بنیان گذار علم اقتصاد را 

نیز در گور می لرزاند.
قیمت مرغ همچون دیگر کاالهای اساسی خانوار 
های ایرانی افزایش ۱22 درصدی را به خود می 
گیرد. در زمینه مسکن و اجاره بها نیز شاهد افزایش 
نجومی در این بخش بودیم به نحوی که بر اساس 
آمارهای رسمی به طور میانگین ماهانه مسکن ۱۰ 
درصد افزایش قمت داشته است. لذا داشتن یک 
سرپناه برای خانواده های کم درآمد تبدیل به یک 
رؤیا می شود. نرخ بیکاری ۹ درصدی گریبان همه 

جامعه به ویژه نسل جوان را گرفته است.
در زمینه بازار خودروی نیز باید گفت، گرچه بازار 

ها و نمایشگاه ها به دلیل محدودیت های کرونایی 
تعطیل بود و خرید و فروشی صورت نمی گرفت، 
ولی قیمت خودرو، روز به روز افزایش می یابد. با 
برکناری رحمانی وزیر صمت، اتفاق خوشایندی در 

بازار خودرو رخ نمی دهد. 
با میلیاردی شدن قیمت خودرو های کره ای و 
ژاپنی این خوردو سازان ایرانی و چینی هستند که 
در بازار جوالن می دهند. پراید 4۰میلیون تومانی 
به ۱5۰میلیون تومان می رسد. در میانه سال کشف 
واکسن ایرانی کرونا امید را در دل جامعه زنده می 
کند. واکسنی که در صورت نهایی شدن نه تنها 
اقتصاد ایران بلکه سیاست ایران را نیز زنده خواهد 
کرد. درپایان باید گفت، با وجود همه مشکالت و 
این  بدکارکردی مسئولین،  و  اقتصادی  معضالت 
مردم بودند که سختی ها را به دوش کشیدند. به 
امید سال نو و اتفاقات خوش و به امید روزی که 
متخصصین و افراد اصلح تصدی امور را به عهده 

بگیرند. 

 میدان کتاب ایمنی ندارد
خدمت  احترام  و  ادب  عرض  با   / پیامبرپور 
خوب  نامه  هفته  کش  زحمت  همکارن  تمامی 

مردم سیلک
پیرو هفته نامه شماره 67 و انتقاد بر نامگذاری 
طرف  سه  در  شده  نصب  نمادین  های  کتاب 
میدان، که واقعا بجا هم بود، داغ دل ما هم تازه 

شد.
نگاه شما از بعد فرهنگی داستان بود و نگاه ما... 
هیچ.... اصال نگاه کردن کار ما مردم نیست. کار 
مسئولین است. ما باید در این وضعیت زندگی 
کنیم، رفت و آمد کنیم و با مشکالت آن بسوزیم 

و بسازیم.
نام میدان  این محدوده  اهالی  برای  امر،  حقیقت 
»میدان بی تاب« است. چون که روزانه و به کرات 
برای رسیدن به این میدان یا از صدای ترمزهای 
تاب  بی  محدوده  این  در  تصادف  از  قبل  شدید 
شده اند. که جای سوال از آقای شهردار دارد: که 
امروزی  قول  به  یا  برای حال دل خود  جنابعالی 
ها شوآف هزینه می کنید یا براساس نیازسنجی، 

اولویت ها، استانداردهای شهری و...؟
اهالی این منطقه بدواً به تسطیح معابر و کوچه 
ها و ایجاد مسیر دسترسی به این میدان را جهت 
محلی  شدن  فراهم  و  آمد  و  رفت  در  سهولت 
مناسب برای بازی کودکان دارند نه یک میدان 
فرزندان  کند.  نمی  دوا  دردی  که  کرده  بزک 
خردسال ما امکان دویدن و بازی کردن را ندارند 
چون که آسفالت که هیج زیرسازی هم ندارد که 
بارها  دلیل  به همین  باشد،  حداقل کمی صاف 
مشاهده کردیم که بچه های نوجوان برای بازی 
وارد میدان می شوند که طبق معمول حفاظت 
از جان این بچه ها هم را مثل سایر امور باید به 

خدا سپرد.
این  انفرادی  بصورت  مرتبه  چندین  اهالی 
اند  کرده  پیگیری  شهرداری  از  را  موضوعات 
امضای  با  ای  نامه  پیش  نیم  و  دوماه  حتی  و 
ساکنین تنظیم و به شهرداری منطقه 2 تحویل 

دادیم که آن هم افاقه ای نکرد.
مربوطه  ناحیه  به  را  نامه   2 منطقه  شهرداری 
حیطه  در  کند  می  اعالم  ناحیه  و  داده  ارجاع 
اختیارات ما نیست و پاس کاری های معمول...!

به  ما  های  درخواست  مقدسات،  تمامی  به 
درخواست  نظیر:  ام   2۱ قرن  در  شهرداری 
کدپستی،  و  پالک  نصب  ها،  کوچه  گذاری  نام 

های  نخاله  آوری  جمع جمع  ساختمانی، 
آوری سگ های ولگرد و... باعث شرم است.

نیاز  بدون  و  موقع  به  شهرداری  که  کاری  تنها 
به پیگیری انجام می دهد ارسال قبوض عوارض 

چگونه قالب هاي رفتاري کودکانمان را بسازیم؟
رفتاري مي سازید.  قالب هاي  براي کودک  شما 
قالب هاي رفتاري در واقع، مجموعه اي از روش 
صورت  به  شما  که  است  منفي  و  مثبت  هاي 
براي  ناخودآگاه به فرزندانتان آموزش مي دهید. 
نظافت  و  مؤدبانه  گفتار  مهربانی،  لجبازي،  مثال 
و... قالب هاي رفتاري هستند. ممکن است شما 
از برخي از رفتارهاي کودکان ناراضي باشید. باید 
قبول کنید هیچ والد و فرزند کاملي وجود ندارد اما 
همینطور که مي دانید مي توانید قالب هاي رفتاري 
را بسازید یا از بین ببرید. حاال چطور قالب هاي 

رفتاري بد را از بین ببریم:
مثل  مبهم  های  برچسب  از  مشکل:  تشریح   -۱
وحشي، احمق و کثیف اصال استفاده نکنید. ما نمي 
خواهیم تمام ذهنیات کودک را تغییر دهیم. متکي 
به احساسات نباشید و به صورت تخصصي عمل 

کنید.
2- مشخص کنید: 

الف( به چه علت کودک دست به رفتار نا مناسب میزند.
ب( چیزي که ما از او مي خواهیم چیست.

۳- تمرین یا روشي براي حل مشکل:
زیر  به شکل  و  دو ستون کشیده  با  یک جدول 

طراحي کنید.
دهد  رخ  کمتر  دارم  دوست  که  کارهایي  الف( 

)نخوردن صبحانه، حاضر جوابي...(
دهد  رخ  بیشتر  دارم  دوست  که  کارهایي  ب( 

)خوردن صبحانه، رفتار مؤدبانه...(
* نکات مهم:

یک  روي  تنها  اولویت  برحسب  زمان  هر  در   -۱
مشکل تمرکز کنید.

)ابتدا یک مشکل را حل کنید و بعد به سراغ مشکل 
بعدي بروید(

2- سخت نگیرید. تغییر یک شبه انجام نمیگیرد 
شد  دیروز  از  بهتر  کمي  تان  کودک  روز  در  اگر 

خوشحال باشید.
۳- هماهنگي و ثبات قدمي: شما و همسرتان باید 
در مورد چیزي که مي گویید هماهنگ و جدي 
باشید و مطمین شوید هر دو یک چیز را مي گویید.

4- در مورد چیزي که از او مي خواهید انجام بده یا 
ندهد با او با زبان کودکانه صحبت کنید.

5-اهداف کلي خود را آشکار نکنید ولي با حالت 
براي  دو  هر  که  را  هدفي  دهید  اجازه  دوستانه 

رسیدن به آن کار مي کنید را بداند.
6- با توجه به سن و شناختي که از کودک دارید 
بهترین روش در پیش بگیرید گاهي جایزه یا گاهي 

تأیید. 
کتاب »چگونه با کودک خود رفتار کنیم«

نویسنده: استیفن گاربر، ماریان دانیلز
مترجم: شاهین خز علي و احمد شریف تبریزی

ناشر: مروارید
* عالقمندان می توانند این کتاب را از کتابفروشی 

اردیبهشت کاشان تهیه نمایند.

مکتوب خوانندگان

تیکه کتاب

روز،  یک  شروع  سیلک/  مردم 
به  ورود  اکنون  و  سال  یک  آغاز 
یک قرن جدید، معموالً به عنوان 
و  بزرگ  تصمیمات  مبدا  و  منشا 
انسان،  یک  در  عمیق  تحوالت 
سازمان و یا یک جامعه محسوب 
هر  ایجاد  با  چه  اگر  شوند.  می 
توان  می  زمان  طول  در  برشی 
چنین امری را محقق کرد، اما به 
دوره  یک  شروع  عموماً  حال  هر 
برای  بیشتری  مناسبت  زمانی، 

شروع یک تحول دارد.
قرن  سال۱4۰۰  شروع  با  اگرچه 
صرفاً  ما  و  نرسیده  پایان  به   ۱4
شده   ۱4 قرن  سال  آخرین  وارد 
از  تقویم  طبق  جدید  قرن  و  ایم 
می  شروع   ۱4۰۱ فروردین  اول 
قرن  روز  آخرین  واقع  در  و  شود 
اسفند ۱4۰۰ خواهد   2۹ حاضر، 

بود، اما به هر حال به خاطر ُرند بودن سال ۱4۰۰ آن را شروع  
قرن جدید تلقی می کنند. فارغ از این مباحث، آنچه موضوع 

این نوشتار می باشد، آینده ایران در قرن جدید است.
در جهان پرتالطم و پرآشوب امروز، هر کشوری برای کسب 
رفاه و آسایش بهتر مردمانش در حال تالش و کوشش و در 

واقع در حال مسابقه با سایر کشورها است. 
یکی از مهمترین مأموریت های حکمرانان کشورهای مختلف 
پیشرفت  است.  بهتر  ی  آینده  تحقق  حکمرانی،  مدل  هر  با 
های علمی و فناوری بشر، رشد و توسعه اقتصادی، تحول در 
آموزش و یادگیری، بهبود بهداشت و سالمت انسان و محیط، 
و  جنسیتی  برابری  فقر،  کاهش  اجتماعی،  عدالت  گسترش 
قومیتی و دهها موضوع دیگر در سرلوحه ی کار برنامه ریزان 
و تصمیم گیرندگان نظامات سیاسی مختلف قرار می گیرد تا 

آینده ای بهتر و روشن تر را برای مردمانشان ترسیم کنند.
کشورهای مختلف هر کدام روش های مختلفی برای رسیدن 

به زندگی بهتر و آینده ای روشن تر بر می گزینند.
تداوم  طریق  از  همچنان  که  ابرقدرت  و  مسلط  کشورهای 
اهداف  به  رسیدن  دنبال  اقتصادی  یا  نظامی  سیاسی،  سلطه 

خود هستند.
برخی دیگر از کشورها از طریق چسبندگی و به نوعی وابستگی 
به کشورهای مسلط و جهان اول، به دنبال رفاه هستند. تعداد 
با  تر  مستقالنه  روشی  با  کنند  می  سعی  کشورها  از  دیگری 
سایر  با  مشترک  منافع  ایجاد  و  داخلی  ریزی  برنامه  بر  تکیه 
کشورها گلیم خودرا از آب بکشند تعدادی دیگر از کشور نیز با 
اتکا به منابع طبیعی مثل نفت به دنبل رفاه عمومی می روند.

اما پرسش مهم این است که مسئوالن کشور ما برای آینده چه 
تدبیری اندیشیده اند؟ 

در قرن آینده وضعیت مردم و کشور چگونه خواهد بود؟ برنامه 
ابَرمشکالت  و  ها  چالش  برای حل  مسئوالن  بلندمدت  ریزی 
کشور بر پایه چه اصولی استوار گشته است؟ فقط کافی است 
فهرست مشکالت ریز و درشت و نیز چالش های حل نشده ی 

مملکت را مرور کنیم:
* اقتصادی: اتکا به نفت، رشد نامتوزان اقتصادی، عدم رشد 
آبی  اصولی، کم  و غیر  توسعه صنعت، کشاورزی غیرعلمی  و 
بین مسئوالن،  در  فساد گسترده  و خشکسالی های طوالنی، 
رانت  وجود  جامعه،  در  محتلف  طبقات  بین  درآمدی  شکاف 
مزیت های صادراتی،  به  توجه  های گسترده در کشور، عدم 

قیمت  در  تعادل  عدم  شدید،  بیکاری  مزمن،  و  فراینده  تورم 
دالر، ناکارآمدی نظام توزیع کاال به خصوص کاالهای اساسی 
نظیر گوشت، برنج، روغن، مرغ و تخم مرغ و میوه، گرانفروشی، 
صندوق  ورشکستگی  یارانه،  مسکن،  گرانی  و  تقاضا  و  عرضه 

های بازنشستگی.
* اجتماعی: ازدواج، فرزندآوری، گسست بین نسلی، طالق، 
اعتیاد، دزدی و کالهبرداری، آسیب های اجتماعی، توجه به 
محیط زیست، قانون شکنی، نابودی جنگل ها، مراتع و بیابان 

ها، رشد بی رویه شهر نشینی و حاشیه نشینی.
فرهنگی،  های  دستگاه  تعدد  حجاب،  موضوع  فرهنگی:   *
چگونگی  پرستی،  خرافه  عقیدتی،  و  فرهنگی  های  دوقطبی 
منکر،  از  نهی  و  معرف  به  امر  اسالمی،  های  ارزش  گسترش 
به  نظام  برخورد  در  و هنرمندان  مردم  بالتکلیفی  کتابخوانی، 
تئاتر و سینما، سانسور، گسترش رذیلت های  هنر موسیقی، 

اخالقی همچون دروغ و غیبت.
کشورهای  با  کشور  سیاسی  روابط  چگونگی  سیاسی:   *
فلسطین،  لبنان،  در  سیاسی  های  گروه  با  ارتباط  همسایه، 
یمن، حضور در عراق و سوریه، ارتباط با آمریکا، تنظیم روابط 
در  سیاسی  نیروهای  تنازع  و  تقابل  روسیه،  و  چین  اروپا،  با 
سیاسی،  احزاب  نظام،  و  ملت  رابطه  تحکیم  کشور، چگونگی 
و  زندانیان سیاسی  انتخابات،  و دگراندیشان،  تحمل مخالفان 
توسعه  به  توجه  قدرت،  پراکندگی  یا  تمرکزگرایی  عقیدتی، 
امکانات  مناسب  توزیع  و  زدایی  محرومیت  مرزی،  استانهای 
بین استانها، پیوند یا گسست مردم و مسئوالن، سوء استفاده 

از مقام و موقعیت توسط کارگزاران نظام.
البته که با اندکی تأمل و حوصله دهها موضوع دیگر نیز می 
تواند به موضوعات فوق، اضافه شود. براستی مسئوالن کشور 
در قوای سه گانه، تا به حال با خود فکر کرده اند که برای حل 

این چالش ها چه باید کرد؟ 
از  که  کشور  در  پژوهشی  ی  موسسه  و  دستگاه  همه  این 
بودجه عمومی ارتزاق می کنند چه نسخه ای برای قرن جدید 
پیچیده اند؟ فرض کنید االن به جای سال ۱۳۹۹، سال ۱4۹۹ 
با  روز  آن  هستیم.  خورشیدی  هجری   ۱45۰ سال  اصاًل  نه، 
است  قرار  هم  باز  یعنی  است؟  کرده  تفاوت  چقدر  امروزمان 
از سر و  در سال ۱45۰ مردم در صف گوشت و مرغ دولتی 
کله هم باال بروند؟ باز هم موز و خیار یک قیمت خواهد بود؟ 
آیا آن موقع هم یک سال کمبود پیاز خواهیم داشت یک سال 
قحطی گوجه فرنگی!؟ هنوز بر سر اینکه رابطه با غرب خوب 

خواهد  وجود  مناقشه  بد،  یا  است 
داشت؟ 

تورم  باز  نیز  دیگر  سال   2۰ یعنی 
داشت؟  خواهیم  درصدی   5۰-  4۰
تابو  آمریکا  با  مذاکره  هم  موقع  آن 
هر  هم  دیگر  سال   5۰ بود؟  خواهد 
روز اخبار مربوط به انواع سلطان ها 
یعنی  خواند؟  خواهیم  اقتصاد  در  را 
می شود در قرن بعدی کمتر شاهد 
کشور  این  در  مسئولی  دستگیری 
باشیم که از بیت المال و یا سیستم 
آیا  باشد؟  کرده  استفاده  سوء  بانکی 
این  شاهد  جدید  قرن  در  شود  می 
باشیم که معضلی بنام تأمین مسکن 
باشد؟  نداشته  وجود  مرم  برای 
جوانان 5۰ سال بعد نیز هنوز معطل 
وام ازدواج خواهند بود و برای گرفتن 
آن بین بانکها پاسکاری خواهند شد؟ 
مثل  موسساتی  چه  دیگر  سال   5۰

قارچ سر بر خواهند آورد تا سرمایه ی مردم را باال بکشند؟ 
که  کردیم  نمی  فکر  حاضر  قرن  ابتدای  در  که  همانطور  آیا 
روزی میمون به فضا بفرستیم و یا به دستاوردهای چشمگیر 
هسته ای دست پیدا کنیم، آیا رؤیای تولید یک خودروی با 
کیفیت در حد همین خودروهای چینی محقق خواهد شد؟ 
همین االن که این سؤاالت را می خوانید قطعاً دهها و شاید 
از  که  کند  خطور  شما  ذهن  به  دیگر  مشابه  پرسش  صدها 

حوصله این نوشتار خارج است.
اگر چه وظیفه ی حاکمیت، حکمرانی شایسته و بایسته است 
اما هیچ جامعه ای به پیشرفت و توسعه دست نیافته مگر آنکه 
مردمانش تغییر را از خود شروع کرده باشند؛ تغییر در نگرش، 
بینش، تفکر و رفتار شهروندان یک کشور است که می تواند 

سعادت و شقاوت جامعه را به همراه داشته باشد. 
قطعاً یک جامعه متمدن با مردمانی نیک اندیش و نیکورفتار، 
حکمرانان و مسئوالنی شایسته و کاردان پرورش می دهد. هر 
کدام از فرزندان ما که در حال تحصیل هستند در آینده در 
گوشه ای از این سرزمین می بایست زندگی کرده و به ساختن 

و آبادانی آن مشغول شوند. 
بنابراین تا می توانیم هم خود بیاموزیم و هم فرزندانمان را به 

یادگیری تشویق نماییم.
به عمد بر واژه ی یادگیری تأکید کردم تا یادآور شده باشم 
که  نیست  گرفتن  مدرک  و  خواندن  درس  فقط  آموختن  که 
ساختن  برای  اما  دارد،  خصوص  این  در  بسزایی  سهم  البته 
یک جامعه باید درس زندگی کردن را آموخت، درس برقراری 
روابط اجتماعی، درس یافتن راه حل مشکالت زندگی، درس 
به حقوق  احترام  درس  مخالف،  با  مدارا  درس  انتقاد،  تحمل 
زیست،  محیط  حفظ  درس  قانون،  به  احترام  درس  همنوع، 
درس ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و درس منطق در 

تصمیم گیری و اعتدال در رفتار.
که  می شویم  قرن جدید  وارد  حالی  در  اینکه  آخر  کالم  اما 
سال ۱۳۹۹ که در خود به اندازه یک قرن مصیبت، گرفتاری 
و مشکالت معیشتی برای مردم به همراه داشت را پشت سر 
کلمه ی  دو  در  سال  این  در  مردم  مشکالت  همه  گذاشتیم. 

»تورم« و »کرونا« خالصه می شود. 
داشته  امید  باید  فقط  نیست.  امیدی  که  مسئوالن  تدبیر  به 
این  مردم  جدید  سال  در  که  حق  حضرت  عنایت  به  باشیم 
کشور را عجالتاً از شر این دو مصیبت نجات دهد. حل باقی 

مشکالت باشد طلب ما از مسئوالن!

ای سال؛ الهی که برنگردی!

آینده  ایران درآستانه   قرن جدید

به قلم جیرجیرک/ نیمه های شامگاه جمعه بود که از خیابان 
های سرد و خلوت شهر به خانه باز می گشتم. ناگهان یک لحظه 
حس کردم ماشین زیر پایم تلوتلو خورد. بی درنگ به پنچری 
چرخ جلو مشکوک و پیاده شدم.  هر دو الستیک کم باد بود. به 
تقلید از شاگرد شوفر اتوبوس ها  دستی به چرخ زدم. حرکتی که 
تنها برای الستیک های جفتی عقب اتوبوس ها مصداق دارد، نه 
ماشین شخصی. همینطور که سرم پایین بود شخصی که از گوشه 
پیاده رو تاریک می گذشت بنای حرف زدن گذاشت و خیلی زود 
متوجه شدم که کلماتش خطاب به من است. کلماتی مانند پنچری، 

الستیک، تو بمیری، خر خودتی، کچل و ... 
اول پنداشتم که دوست نزدیکی است که مرا شناخته و بنای شوخی 
دارد. اما وقتی موازی من قرار گرفت، دیدم خشم تمام صورتش را 
گرفته بود و می گفت خر خودتی! اگر حرف بزنی همینجا دهنت 
رو........ خواهر و مادر ....... و همینطور رگبار فحش هایش هر لحظه 

بیشتر می شد. 
نگاهی به پشت سر و اطرافم انداختم. خیر! هیچ کس در این وقت 
شب آنجا نبود که امیدوار شوم به اینکه بار این همه ناسزا را روی  او 
بگردانم. تا سرانجام برچسب ناسزا هایش به اینجا رسید که: مرتیکه 

مخبر آدم فروش بدبخت پاچه خوار )البته از نوع زشت ترش(. 
یک لحظه فکر کردم بگویم اشتباه گرفتی یا اینکه اصال تو مرا 
می شناسی؟ اما کالم در دهانم خشک شد و دوباره تهدید کرد که 
اگر حرف بزنی.... جوان بود و یک سر و گردن از من بلندتر. ته ریشی 
داشت و سبیلی منظم و آنکادر شده. یک لحظه خواستم قدم به 
پیاده رو بگذارم. اما بی درنگ به یاد آوردم ماجرای چند سال قبل 

میدان شورا را: یک آدم متوهم فقط به صرف این که خواسته بود 
کارد قصابی اش را در بدن یک انسان فرو کند که آن زن جوان 
را در جلوی چشم همسر و کودک 4 ساله اش در خون غلتاند و 
هنوز از پس  چندین سال و برجای ماندن یک پدر و مادر داغدار و 
بیمار از غصه و یک کودک بی مادر و شوهری که به اجبار زندگی 
دیگری را در پیش گرفته همه چیز در هاله ای از ابهام مانده است. 
مقامات قضایی و پزشکی نیز به تنها سرنخ کوتاه و قطع شده ای که 

رسیده اند بیماری روانی و توهم بوده است و دیگر هیچ...

و حاال این جوان در این وقت شب شاید در توهم موقت ناشی از 
مصرف آمفتامین، کراک یا شیشه است یا یک بیمار روانی دائم. پس 

»دوصد فحش هایش به از نیم کردار«!
در همین افکار بودم که از جلو چشمم غیب شد و به اولین کوچه 
پیچید چند قدم جلوتر رفتم تا انتهای کوچه هیچ جنبنده ای به 

چشم نمی خورد و درهای همه خانه ها هم بسته بود. 
در حالی که دست و پایم می لرزید پشت فرمان نشستم. وقتی به 
خانه رسیدم عیالم شام را روی میز چیده بود. هیچ میل نداشتم. 
وقتی اصرار کرد متوجه حواس پرتی هم شد و شروع به سین جین 

کرد. گفتم چیزی نگو وچیزی نپرس. 
من هم نه چیزی خورده ام و نه کاری کرده ام، به جز یک پنچری 
مشکوک و محتمل و یک گونی فحش که با خودم به خانه آورده 
ام! وقتی به شرح ماوقع گوش کرد غش غش خندید و گفت: خوب 
عزیزم مخبر که هستی! گفتم: بعله! مخبر با خبرنگار و پیامبر و نبی 

همه یک معنا دارد. 
اما مخبر که فحش و ناسزا های خالفکاران است با خبرنگار فرق 
دارد. اولی خبرهای مردم را به مسئولین می رساند. )البته مسئولین 
انتظامی(. اما ما خبرهای مسئولین را به مردم می رسانیم. خبر در 
نظر این آدم متوهم آنقدر جرمش سنگین است که ممکن بود 
بالیی سرم بیاورد. گفت: چه عیبی داره؟ در عوض شب عیدی دیه 
ای نصیب مان می شد! گفتم: ببخشیدها! ولی این جور آدم ها صّنار 
ندارند به کالغ کور بزنند وانگهی اگر کشته می شدم چی؟! دوباره 
سر شوخی را گذاشت که: دیگه اونجاهاشو نرو عزیزم! که ما از این 

شانس ها نداریم...

پنچری محتمل، یک آدم مشکوک
 و یک گونی فحش
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چکامه...
ای پسرم؛

هرکس به مکان های بد داخل شود
متهم می شود و هرکس با فرد بد همراهی کند

سالم نمی ماند!
                                                از پندهای لقمان حکیم

*سالم، بیش از يک ماه است نیمي از کوچه را خاک 
ريخته بر نمي دارد. هرچه به سد معبر زنگ مي زنیم 

توجه نمي کنند. 
يک  ولي  دارد.  پارتي  شهرداري  در  مالک  چون 
چه  کنند.  مي  نابود  معبر  سد  جرم  به  را  دستفروش 

کسي به درد مردم توجه مي کنند؟

*انتهای خیابان طالقانی خیابانی احداث شد که سهیل 
از  داد  نام  تغییر  جانبازان  به  مدتی  از  پس  گرفت  نام 
نیز  را  ديگری  خیابان های  مسما  پر  نام  اين  که  آنجا 
آذين داده بود حذف گرديد و اکنون هیچ تابلويی که 

نام خیابان را مشخص کند در کار نیست.
به  خود  مکالمات  در  را  سهیل  اولیه  روال  طبق  مردم 
توانند  نمی  ادارات  و ديگر  اداره پست  اما  کار می برند 
نامی را  تابلو و  تابع زبان محاوره ای مردم باشند. لطفاً 

نصب کنید.

وقتی  که  است  سیستم صحیح  در  تمرکز  آنقدر  *آيا 
استان  مرکز  بايد  ابتدا  حتما  زنیم  می  زنگ   ۱۱۰ به 
با  اپراتور  با يک  را  ما آدرس و موضوع  و  بدهد  جواب 
لهجه غلیظ اصفهانی در میان بگذاريم و او برای مفهوم 
آدرس آنقدر متقاضی را سوال پیچ کند، اينهمه تمرکز 

برای چیست؟

*کسی باور نمی کرد که جماعتی آنقدر از شعور پايین 
نیمه  يعنی  بامداد   ۲ ساعت  در  که  باشند  برخوردار 
درست  هم  آن  نورافشانی  و  ترقه  با  جمعه  شب  های 
وسط شهر به عروسی های خود شادی ببخشند و گرنه 
آنقدر دچار رعب و وحشت نمی شد. قابل توجه نیروی 

انتظامی!

*چرا مسئوالن شهر فکری به حال روشنايی زير پل و 
زيرگذر منتهی به پارک بام شهر و روستای خنب و دره 
نمی کنند؟؟ خودروها هنگام خروج از اين زيرگذر-به 
به طول  مطلق  تاريکی  روستا-با  دو  و  بام شهر  سمت 
و موتور  تردد ماشین  روبرو هستند.  متر  حداقل 5۰۰ 
که  هم  خودروهايی  تازه  و  است  زياد  قسمت  اين  در 
باال  را  تردد  می شوند حجم  مسیر  اين  وارد  اتوبان  از 
می برند. تا در حوالی اين زيرگذر تصادف مرگباری رخ 

نداده. به فکر باشید لطفا/ ۰935۰۰۰8۲56

          شهروند خبرنگار ...

 * شهروند عزیز؛ رها کردن هر پسماندی در معبر جایز نیست.     
 زباله های عفونی شیوه و روش دیگری برای دفع خود دارند.

 * کاشان/ مردم دارِی ستایش برانگیِز  راننده اسنپ
 » هوالرزاق؛ 

در صورت نداشتن بضاعت مالی کرایه ندهید«

صدای مردم سیلک
آدم  فرزندان  قرائتی/  مسعود 
ما  آيا  گیاهخوار؟  يا  گوشتخوارند 
محکوم به سربريدن حیوانات و گرفتن 
چرندگان  و  پرندگان  و  آبزيان  جان 

هستیم، يا اينکه همه چیزخواريم و می توانیم به راحتی 
در جرگه مخلوقات گیاهخوار درآيیم؟ لطفاً پای دين و 
خدا را هم به میان نیاوريد که او اين سرنوشت را برای ما 

رقم زده است.
خودمان را هم ريشخند نکنیم که حیوانات شعور ندارند و 
دردی را هنگام جان دادن حس نمی کنند. اگر در اديان 
منعی برای اين خوی درندگی ما و گرفتن جان حیوانات 
نیاورده اند و دسته ای از آنان را حالل شمرده اند، شايد 
و  اند  اين عمل ديده  به  را ُمصر  ما  بوده که  اين  برای 

تساهلی را در اين زمینه روا داشته اند.
اما در عوض نه تنها منعی را برای ترک اين عادت مذموم 
ابراز نداشته اند بلکه به نظر می رسد خشنودی خدايان و 
رسوالن شان نیز در پس زمینه دين محتمل باشد. بر اين 
فرض محال، باری هم از دوش اين پیام آوران حقیقت 

برداشته می شد.
خاص  های  فرقه  از  آيا  اند؟  کسانی  چه  گیاهخواران 
يا ساختمان  برخوردارند  اراده ای خاص  از  آيا  هستند؟ 
ترک  آيا  کالم  يک  در  و  است  متفاوت  ما  با  بدنشان 
گوشتخواری کار دشواری است که ما از عهده اش بر نمی 
آيیم؟ در اين گفتگو با يکی از اين همشهريان، شايد به 

قسمتهايی از پاسخ اين پرسش ها برسیم.

در آغاز از خود بگوئید.
فرشته اکرمی نژاد و 3۴ سال سن دارم. شغلم دی ِجی 
است و در مجالس خانم ها با شادی و موسیقی، آنان را 

همراهی می کنم.
کردید؟  شروع  را  گیاهخواری  چگونه  و  ِکی  از 

ناگهانی یا تدریجی؟
درست ۱8 ماه قبل بود که سر میز شام با خانمی آشنا 
شدم که چنین رژيم غذايی داشت به ناگهان و از همان 

لحظه تصمیم خود را گرفتم و آغاز نمودم.
ذبح  و  گوشت  با  تان  میانه  حال  به  تا  کودکی  از 

حیوانات چگونه بود ؟
قبال همه چیز را مصرف می کردم. البته چیزهايی شنیده 
بودم. اما تصمیم و جرأت اجرايش را نداشتم. مرغ و ماهی 
دوست داشتم. گوشت گوسفند را نیز همینطور. اما رابطه 

خوبی با کباب و گوشت چرخ کرده نداشتم.

آیا هدفتان از گیاهخواری بیشتر سالمتی خودتان 
بوده یا ترحم بر حیوانات؟

هدفم بیشتر ترحم بر حیوانات بوده نه سالمتی خودم . 
چون در آن دوران زيان و صدمه ای از خوردن گوشت 

نمی ديدم.
از اینکه حیوانات خوراک ما می شوند چه حسی 
داشتید؟ آیا همیشه حیوانات را دوست داشته اید؟

موقع خرد کردن گوشت برای خانواده همواره حسی آزارم 
می دهد. اينکه بر بدن من هم همین گوشت هست. چه 
تفاوتی میان ما و حیوانات است؟ چرا ما بايد با اين شقاوت 
آنها را بکشیم؟ و اين چنین گوشت آنها را پخته و بخوريم. 
به خصوص اينکه من از قديم حیوانات را دوست داشته ام، 

اين حس بیشتر بوده است.
اکنون با توجه به شغل تان که در مجالس و عروسی 

است آیا هوس غذای گوشتی نمی کنید؟
خیر. نه تنها هوسی در کار نیست بلکه اين بو و بهار آزارم 
می دهد. در اين مدت يک سال و نیم هیچ ترديدی به 
سراغم نیامده. االن دارم به خام خواری فکر می کنم. من 
حتی شیر، پنیر و لبنیات هم نمی خورم چون از حیوانات 

است و اين حق بچه هايشان است.
اکنون و بعد از این مدت متوجه چه تغییراتی در 
بدن خود شده اید؟ اعم از فیزیولوژیکی و روحی-

روانی.
من ناراحتی معده داشتم. خوب شد. وضعیت مزاجی هم 

عالی است. دردهای بدنی ام خیلی کمتر 
شده. حالت روحی-روانی ام خیلی خوب 
دارم. حس  احساس سبکی  است.  شده 
می کنم رئوف تر شده ام و به طبیعت و 

محیط پیرامون بیشتر توجه می کنم.
برخورد مردم با شما چگونه بوده است؟

متاسفانه مردم و حتی گاهی نزديکان به عقايد شخصی 
يکديگر احترام نمی گذارند. اينکه حتی بر سیاق دوستی 
اصرار می ورزند که )حاال يک امشب را بخور چیزی نمی 
شود( اين جمله مرا بیشتر آزار می دهد تا شوخی های 
بی موردشان که به تمسخر اگر پوست هندوانه يا علف 

می بینند می گويند شام امشب توست!
آیا با افراد همانند خود جلسه و هم اندیشی دارید؟

بله. اما متاسفانه کرونا نمی گذارد در پیج اينستاگرام و 
ديگر شبکه های اجتماعی گروهی گیاهخوار هستیم.

ادامه  روند  این  به  عمر  پایان  تا  کنید  می  تصور 
دهید؟

به  که  گفتم  حتماً.  می خواهد،  که  بخواهد  خدا  اگر 
خام خواری هم می انديشم.

وارد  گیاهخواری  به  می خواهند  که  آنهایی  برای 
با  و  اگر می ترسند  شوند پیشنهادتان چیست؟ 
خود کلنجار می روند چه صحبتی دارید تا تردید 

شان مرتفع شود؟
بدن  برای  اتفاقی  نترسند.  اصالً  که  گويم  می  آنها  به 
نمی افتد. دامنه خوراکی ها بسیار گسترده تر از گوشت 
خواری است. در گیاهخواری هم غذا می خوريد و لذت 
می بريد مثل قبل. فقط گوشت حذف شده است. بعضی 
از مردم می گويند با غذاهای بدون گوشت احساس سیری 
نمی کنیم و احساس می کنیم ته دلمان خالی است. اما 
اين يک تلقین و ذهنیت است. وانگهی اگر يک مقداری 
ته معده خالی باشد معنايش اين است که شما از غذا زده 

نشده ايد و اين حال خوبی است.
و سخن آخر..

فراموش نکنیم که گوشتخواری يک صنعت ضد محیط 
زيست است. چقدر درخت قطع می شود تا علوفه درست 
شود. در عوض چقدر مرتع های طبیعی در اثر چرای دام 
نابود می شود. به ازاء هر نیم کیلو سبزی ۲5 گالن آب 
مصرف می شود، اما به ازای نیم کیلو گوشت 5۲۱۴ گالن 
آب مصرف می شود و سرانجام اين که مسبب ۱5 الی 5۱ 
درصد آلودگی زيست محیطی همانا صنعت گوشت است.

گفتگو با یک خانم گیاهخوار؛
 ترحم به حیوانات، احترام به طبیعت، سالمتی انسان


	1
	2
	3
	4

