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پرسش نماینده مردم گچساران و باشت
از اولیا و دانش آموازن
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 -1چه می شــود اگهاً فردی صبح برایمان «قهرمان» میشــود و به او عشق
میورزیم و ناگهان او را شــاماگه به زیر میکشــیم و به او نفرت می ورزیم؟
 -2راه حل و ابتاکر امیدبخش شــما برای خوشــبختی ،خدمت بهتر ،تحول،
توســعه و آبادانی بیشتر شهرمان چیست؟

غالمرضا تاجگردون؛

روزهــای رســیدگی
بــه بودجــه و اعــداد
و ارقــام جــداول
بودجــهای ،ترســیم
شــرایط
اولیــه
معیشــت مــردم در
ســال  98را کمــی
متفــاوت از هرســال
نشــان میدهــد و کار رســیدگی بــه
بودجــه تقریبـاً تمــام شــده اســت و مــن
و همکارانــم در تــاش بــرای بررســی و
ایجــاد فرایندهایــی بودیــم کــه مــردم
در اولویــت تمــام اقدامــات و اصــاح
روندهــای مخــدوش قــرار بگیرنــد.
گاهــاً در بررســیها بــه مــواردی
برمیخوریــم کــه سالهاســت
تکــرار آن و اصــاح هرســاله
کمیســیون ،عــاج واقعــه نگشــته و
ارقــام دســتگاههایی کــه سهمشــان
از بودجــه در برابــر عملکردشــان
توجیهــی نــدارد بــر ایمــان همچنــان
مبهــم اســت .پرسشــگری ،درخواســت
پاســخ و تصحیــح ایــن روندهــا کار
آســانی نیســت و بالطبــع هزینههایــی

مسیر آینده را
ـته ایران و ایرانیست ترسیم کنید
آنگونه که شایسـ
را در پــی خواهــد داشــت امــا ایــن
را بــر خــود واجــب میدانــم کــه
دراینبــاره هیــچ کوتاهــی نکــرده و
بــا جدیــت پیگیــر امــور مــردم باشــم.
در شــلوغی روزهــای کاری ،موضــوع
مهمــی را بــه شــما عزیــزان یــادآور
میشــوم .چنــدی پیــش در یادداشــتی
از محصــان و معلمــان عزیــز خواســتم
میهمــان دو پرســش اینجانــب باشــند
کــه در یادداشــتی بــه مناســبت آغــاز
ســال جدیــد تحصیلــی مطــرح شــد.
ایــن روزهــا پرســش گــری و مطالبــه
از وظایــف بهحــق ملــت و مــردم و
پاســخگو بــودن دســتگاههای مســئول
نیــز همعــرض ایــن پرســشگری
در نظــر گرفتــه میشــود .عزیــزان
محصــل ،معلمــان عزیــز شــما تنهــا
شــنونده نیســتید بلکــه گوینــدگان
دلســوز و اصالحگــران واقعــی
ســرزمینتان هســتید.

آموختــن و علمانــدوزی اولویــت
فرامــوش نشــدنی همیشــه شماســت
امــا تأکیــد بــر پرســشگری و
مطالبــه و مشــارکت اندیشــه در
تصمیمــات را در هــر جایگاهــی کــه
قرارگرفتهایــد فرامــوش نکنیــد.
شــما نگهبانــان و ناظــران عملکــرد
مــن و مایــی هســتید کــه بــه پشــتوانه
اعتمــاد مــادران و پدرانتــان بــر مســند
تصمیمگیــری قــرار گرفتهایــم ،در
احــوال شــلوغکاری و ســاعاتی کــه
بــرای رســیدگی هرچــه مناســبتر
بــه تمــام آنچــه بــه مردمــم وعــده
دادم همــواره کوتــاه اســت ،شــما
مشــاوران و قلمبهدســتان صدیــق
مــن در خانههــای کوچــک معرفــت و
علمآمــوزی هســتید.
تمریــن پرســش گــری و مشــارکت در
ارائــه آراء و اندیشــههایی کــه گاهــا
در دورتریــن نقــاط و محرومتریــن

خطههــا توانایــی حــل مشــکالت
چندیــن ســاله ،رســالت دیگــری
ایســت کــه در طــرح پرســش از شــما
محصــان و معلمــان خواســتار پاســخ
بــه آن شــدم .شــما کــه نــه آلــوده بــه
مناســبات تل ـخ ایــن روزهــای آدمیــان
شــدهاید و خــود اولیــن قربانــی
تصمیمــات اشــتباه دولتهاییــد.
شــمایید کــه محرومیــت را یــا خــود
بــه عینــه چشــیدهاید یــا در اطرافتــان
دیدهایــد .در کوچههــای شــهر بــا
قدمهــای کوچکتــان میدویــد و
غافلگیــر کلوخهــای راه میشــوید...
بــا زخمهــای کوچــک و بــزرگ
حادثشــده از ایــن موانــع ،رشــد
میکنیــد و درمانهــای آینــده ،نــوش
داروی پــس از مــرگ ســهراباند و
بــرای رســیدگی زمــان از دســترفته.
بــرای اینکه خود مهندســان و مشــاوران
و تصمیــم گیــران رونــد اصــاح فــردا
بــرای طرحریــزی و ســاخت صحیــح
ایــن مســیر باشــید از همیــن لحظــه
آغــاز کنیــد و بــا یــاد خداونــد متعــال،
مســیر آینــده را آنگونــه کــه شایســته
ایــران و ایرانیســت ترســیم کنیــد.
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انقــاب اســامی ایــران مظهــر تجلــی نــور
در ظلمــت و نمــاد دســتیابی بــه معانــی
عمیــق قرآنــی در قلــوب ملــت همیشــه در
صحنــه ایــران اســت.
در چهلمیــن بهــار انقــاب
اســامی جشــن تكليــف که
ســرفصل بهــار عمــر اســت
در مــدارس شهرســتان
گچســاران برگــزار مــی
شــود.
از ایــن بــذرى كــه در
ايــن فصــل مــى فشــانى
و نهالــى كــه مــى نشــانى،
چنــان مراقبــت كــن كــه
يــك عمــر ،ميــوه صالحــات
و حســنات بــه بــار آورد .خــدا را شــاكر
بــاش كــه بــه دوران و مرحلــه اى از
بلــوغ عقلــى و انســانى قــدم نهــادى كــه
خــداى مهربــان تــو را مخاطــب فرمــان
خويــش ســاخته و امانتــى بــه ســنگينى و
ِ
عظمــت «تكليــف» ،بــر دوش تــو نهــاده
ســن تكليــف ،رســيدن بــه مــرز
اســت.
ّ
تواناييهــاى روحــى و جســمى بــراى انجــام

فرمــان خداســت .اميــد اســت ايــن بــا ِر
الهــى را بــا تع ّهــد و تق ّيــد و اســتوارى ،تــا
مرز«انجــام وظيفــه» برســانى و ميــراث دار
ّ
خــط ايمــان و توحيــد باشــى.
ضمــن
اینجانــب
گرامیداشــت یــاد و
خاطــره بنیــان گــذار
فقیــد انقــاب اســامی
حضــرت امــام خمینــی
(ره) و شــهدای انقــاب
و هشــت ســال دفــاع
مقــدس ،شــهدای مدافــع
حــرم چهلمیــن بهــار
شــکوهمند
پیــروزی
انقــاب اســامی را بــه
رهبــر معظــم انقــاب اســامی ،جامعــه
ی فرهنگــی و دانــش آمــوزی شهرســتان
گچســاران ،خانــواده هــای محتــرم شــهدا،
جانبــازان ،ایثارگــران و آزادگان ســرافراز
و عمــوم ملــت ســرافراز ایــران اســامی
تبریــک و تهنیــت عــرض مینمایــم.
محمد شهبازی

پیام تبریک مدیر آموزش و پرورش باشـت
ایــن جشــن تکلیــف /جشــن صفــا اســت/
جشــن عبادت/جشــن خــدا اســت
ســام فرشــته هــای ایــران .ســام غنچــه
هــای نــو شــکفته ی بــاغ ایمــان ،روز زیبای
فرشــته ،روز خاطــره هــای
بــه یــاد ماندنــی ،روز پرواز
بــه دنیــای بــزرگ و تقــارن
ایــن جشــن بــزرگ بــا
چهلمیــن ســالروز پیــروزی
انقــاب اســامی ایــران بــر
شــما غنچــه هــای عشــق و
ایمــان مبــارک.
جشــن تکلیــف ســر فصــل
بهــار عمــر اســت .از
بــذری کــه در ایــن فصــل
مــی افشــانی و نهالــی کــه مــی نشــانی ،
چنــان مراقبــت کــن کــه یــک عمــر میــوه
صالحــات و حســنات ببــار آورد .بــا آغوش
بــاز بــه اســتقبال فصلــی برویــم کــه نســیم
فرمــان خــدا ،دل را حیــات مــی بخشــد
و افتخــار تکلیــف و انجــام اوامــر الهــی،
شــخصیت معنــوی مــا را شــکل مــی دهــد.
تقــارن ایــن جشــن بــزرگ بــا ایــام والدت

آنچه دانش آموزان به نماینده گچســاران و باشت
توازن؛
مهرماه امس ــال غالمرضا تاجگردون طی نامه ای
به همه دانش آموزان گچس ــاران و باشت از آنها
خواس ــت تا به دو پرسش پاسخ دهند .در ادامه
بخش ــی از پاسخ های دانش آموزان عیناً منتشر
می گردد ،لذا ممکن اس ــت این یادداشتها دارای
غلطهای نگارش ــی و وی رایشی باشد .همچنین از
س ــایر دانش آموزانی که امکان انتشار
یادداشتهایشان را بعلت محدودیت نداشتیم
عذرخواهی کرده و ترتیبی داده خواهد شــد تا در
سایت «توازن» منتشر گردد.
با عرض سالم خدمت جناب آقای
تاجگردون.
 -۱اگ ــر طرف مقابلمان در هر موردی از درک
باالیی برخوردار باشــد چنین حسی نسبت به
او پی ــدا نخواهیم کرد و همچنین اگر خودمان
انس ــان بزرگواری باشیم چنین حسی س راغمان
نخواهــد آمد؛ چنانکه گفت هاند »:م رنجان و م رنج»
 -۲از بی ــن رفتن ظلم در هر موردی و برق راری
عدالت در همه موارد.
با تشــکر ،بیتا هدهدی ،کالس هفتم ،مدرسه
راهنمایی روستای جلیل

ـود گاه ًا فردی صبح برایمان «قهرمان» میشود و به او عشق
 -1چه می شـ
ـامگاه به زیر میکشیم و به او نفرت می ورزیم؟
میورزیم و ناگهان او را شـ
ـما برای خوشبختی ،خدمت بهتر ،تحول،
 -2راه حل و ابتکار امیدبخش شـ
توسعه و آبادانی بیشتر شهرمان چیست؟
با هم باعث م یش ــود که خوش بخت گردیم و
با تالش روز افزون و نیت درس ــت خدمت بهتر
انجام دهیم و رعایت عدالت و مردم دوس ــتی و
مردم داری باعث توس ــعه و ابادانی شهرمان گردد.
سید ابوالفضل حسینی نصر
مدرس ــه فرهنگیان شهید آوینی متوسطه اول
گچساران ،با تشک ر.
ممنون و لطف کردید که جواب من رو تماشــا
کردید باعث افتخار من هس ــت ممنونم
با س ــام .جناب آقای تاجگردون مسلم اً شما
باعث افتخار من و ما همشــهریان هستیدو در
پاس ــخ به سؤال اول میگویم ما وقتی با تمام
اعتماد بش ــما رأی دادیم دیگر جایی ب رای خدای
ناک ــرده نفرت باقی نم یماند؛ و ایمان دارم کار
درس ــتی انجام دادیم .اگر در گذشته چنین اتفاقی
به اشــتباه در تاریخ افتاده االن ملت هوشیار و
کام الً آگاهی هس ــتیم و تن به این اشتباهات
نم یدهیم.

ب ــه نظر من ب هعنوان یک دانشآموز این
اس ــت که در کشورمان و زادگاهمان ب رای
آموزشوپ ــرورش و در کل امر تحصیل فکر
اساس ــی بکنند ..چ را تأثیرگذارترین ارگان در
جامعه حمایت مالی نش ــود...دوم هم اینکه
مس ــئوالن دلسوز و فعال و پ رانرژی باوجدان کاری
خوب در رأس کار و خدمت باشــند ..مسئولین
کــه درد مردم را بداند؛ و صادقانه خدمت کند فکر
توسعه و آبادانی کشور باشد.

س ــام من سیده زهره موسوی نسب از مدرسه
ابتدایی دیل جواب س ــؤال اول را دادم به نظر
مــن مردم ازیکدیگر توقع بیش از اندازه دارند که
این گونه مس ــائل پیش می اید .از زحمات
ش ــماهم نسبت به توجه به ما دانشآموزان
سپاسگزاریم.

با سالم
جواب سؤال 1
انس ــان خطا کار است گاهی دچار وسوسه
ش ــیطانی م یشود و از راه راست دور م یشود و
بد به نظر م یرس ــد و گاهی هم بر هوای نفس
خود مس ــلط م یشود و راه خدا پرستی را پیش
م یگی ــرد و کار خوب انجام م یدهد در این
صورت خوب به نظر م یرسد.
جواب سؤال 2
داشــتن ایمان به خداوند و داشتن علم هر دو

با س ــام خدمت آقای تاجگردون بهترین
نماینده شهر و دیارم
از اینکه این طرح پرس ــش و پاسخ را ب را ما
مطرح کردید که با ش ــما در ارتباط باشیم بسیار
خوشحالیم
از تالش ــی که ب رای توسعه و تحول شهر و
اس ــتانمون انجام داده و م یدهید سپاس گذاریم
اما در جواب س ــؤاالت باید بگویم که سؤال اول
ش ــما شباهت زیادی به روزها و سالهای اول
نمایندگی ش ــما دارد همه خوشحال و امیدوار

به این بودند که ش ــما میتونین ما مردم رو از
گرفتــاری و بیکاری نجات دهید ..بخواهیم حق
را در نظر بگیریم ش ــما خیلی کارهای بزرگ ب رای
پیشرفت دیارمان انجام دادید.
خیل یها از ش ــما ب هعنوان قهرمان یاد م یکردن
و هنوزم یاد میکنن..ما اونایی که از ش ــما نفرت
دارن و ب رای پایین کش ــیدن شما تالش میکنن
هدفی دور از حقانیت دارند.
جواب س ــؤال دوم :راهحل ب رای خوشبختی و
خدمت بهتر و آبادانی بیشــتر شهرمان :بیشتر
به روس ــتاها سر ب زنید خیلیا چشم به راه شما
هستن
از پدر کارگر من گرفته تا پس ــرک کوچکی که
ذوق و ش ــوق اسم شما را دارد
اگه ش ــما به مشکالت مردم رسیدگی کنین
ب هعنوان نماینده ما صد در صد شــهر و استان ما
بهترین خواهد شــد و خیل یها از شما ب هعنوان
نماینــده مردمی کهگیلویه و بویر احمد نام
خواهند برد.
به امید س ــرزمینی آبادو آبادتر و مردمانی شاادتر
آرام صولتی پور هس ــتم دانشآموز پایه متوسطه
هفتم از روس ــتای خیرآباد سفلی جلیل
باس ــام خدمت شماپاسخ سؤال اولی این بود
ک ش ــما همیشه قهرمان ما هستید و خواهید
بود و ما ش ــما را از جان ودل دوستداریم و پشتتان
محکم و اس ــتوار ایستادهایم و م یایستیم پاسخ
س ــؤال دومی آینده سازی کودکان وپیشرفت شهر
و روس ــتایمان و کمک ب نیازمندان و کار و
اشــتغال بیکاران و کارگ ران و آبادسازی
شهرستانمان باتشکر طاها حمیدنژاد از
شهرستان باشت مدرسه شهدای مکه
باتشکر طناز حمیدنژاد ازشهرستان باشت
مدرسه حدیث
ما همیشــه و در همه جا و مکان باشما هستیم
و یکی از سرس ــختترین طرفدار شما هستیم و

باســعادت حضــرت فاطمــه(س) را بــه
فــال نیــک میگیریــم و بــا حفــظ قداســت
ایــن ایــام ،امیدواریــم دختــران عزیــز و
بزرگوارحضــرت فاطمــه زهــرا(س) را بــه
عنــوان الگویــی ارزشــمند
در زندگــی اجتماعــی
خــود انتخــاب کننــد و بــا
توســعه فرهنــگ فاطمــی
و شــناخت ابعــاد زندگــی
ایشــان ،خــود و جامعــه را
از آســیب حفــظ نماینــد.
خلعــت زیبــای تکلیــف
بــر شــما خجســته بــاد.
ورود بــه ســن تکلیــف
و پذیرفتــن عبودیــت و
بندگــی پــروردگار متعــال را بــر شــما
فرزنــد مومــن و متعهــد تبریــک و تهنیــت
عــرض مــی نمایــم.
لبــاس زیبــای تکلیــف الهــی بــر قامتــت ای
نوشــکفته ی عبــادت مبارک.
محمود نظری

گفتند
خواهیم ماند.
باس ــام خدمت نماینده محترم شهرم جناب
دکتر تاج گردون
)۱اون قهرمان من م یبایس ــت برگرده به عقب
ببینه س ــطع توقعات من نوعی ازشون چه بوده
آیا تونس ــته اونجور که بایسته وشایسته هست
ادای دیــن کنه ب رای من نوعی و امثال من اگر
اینطور نباشــه وقهرمان من ،ب رایش فرقی کند
توقعــات من مطمعا من خط قرمزی خواهم
کش ــید وشاید بذر نفرت هم کاشته بشه پس
قهرم ــان من باید برگرده و مرور کنه ببینه دقیقاً
کجای کارش اشــکال داشته که باعث شده من
قبولش نداشــته باشم وگاهگاه تنفر درست کنم
ازشون.
 )۲تحول و ابتکار وخوش ــبختی به دست نمیاد
مگ ــر اینکه خودتان را از مردم بدانید تو دل مردم
برید به قش ــر فقیر بها بدین به ارمانهای انقالب
پایبند باش ــید ،به جوانان بها بدین ولب کالم
اینکه خاکی ومردمی باش ــی وهرقدمت رو حضور
خــدا ببینی وفقط فقط رضای خدا ،باند بازی
وطایفه گری نکید جناح بازی کنارب زارین وس ــعی
کنید هدفتون وکیل الرعایای مردم باشــد پس
اول رضای خدا درس ـرلوحه بعد خدمت صادقانه
ورضایت حداکثری مردم اگر مردمی نباش ــی
وفاصلــه بگیری وجهبه بگیرین مقابل مردم
مطمعن باش ــین همونطور که باال رفتین همونطور
میارنت ــون پایین پس حذف اعتماد مردم رمز
خوشبختی ،تحول وخدمت میشه گفت
مهشید احمدی کالس هفتم ()۱
با آرزوی موفقیت روزافزون ب رای میرشــکال شهرم
-1چه م یش ــود گاها فردی صبح ب رایمان»
قهرمان»م یش ــود و به اوعشق م یورزیم و
ناگهان اورا شــامگاه به زیر م یکشیم وبه اونفرت
م یورزیم؟
رفتار قشــنگ و دلسوزانه و متین و راستگویی و
با مردم بودن باعث عشــق...؛ اما همین فرد در
طول روز اگر پوس ــت بندازد و حقایق درونش
بیرون بریزد باعث نفرت م یشود.
-2راهحل و ابتکار امیدبخش ش ــما ب رای
خوش ــبختی ،خدمت بهتر ،تحول ،توسعه وآبادانی
بیشترشهرمان چیست؟
ش ــور و مشورت بامردم ....رعایت حقوق مردم....
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صداقــت مردم بادولت و صداقت دولت بامردم.....
دوری از اختالس......من نباشــد فقط ماباشد.....
رعایت کامل قانون اساسی...
به نام خدا ..س ــام ..من در روستا زندگی
م یکنم ونس ــبت به سن وش رایط زندگی خودم
به س ــوالتان جواب م یدهم ..وقتی از کسی پیش
م ــا خیلی تعریف میکنن ما حتی اگر اورا ندیده
باش ــیم در باورمان از او یک قهرمان م یسازیم؛
یعن ــی تبلیغات ...وقتی ک خودمان فهمیدیم ک
هم ــه ان حرفها دروغ بوده و یا اون آقا درحد اون
تبلیغــات نبود دوباره او را در ذهنمان وحتی با
زبانمان ب زیر م یکش ــیم ..چون سن و سال ما
اقتضا م یکند اینگونه باش ــیم ماکه از اف راد
شــناختی نداریم .و متاسفانه گاهی پدران ومادران
و حتی معلمین ماهم به خاط رباندهای سیاس ــی و
حت ــی رأی گیری حقایق اف راد را به ما نم یگویند.
و گاهی هم عیب از خودمان اس ــت ک دم دمی
م زاج هس ــتیم .وبدون تحقیق وشناخت از کسی
صبح او را دوس داشــته وقهرمان قصه ماست
وهمان شب از او متفر م یشویم...
جواب س ــؤال دوم .جواب این سؤال میتواندبسیار
کوتاه باشــد .همگی ما به فکر کارهای عام
المنفعه وعمومی باش ــیم .اگر نماینده ما مدی ر.
دلس ــوز .و متدین باشد و ماهم بتوانیم ب
خاطرشــهر و روستایمان از خواست ههای شخصی
خود بگذریم حتم اً به ابادانی شــهر و روستایمان
کم ــک کردهایم ....ممنون ک نظر ما ب رایتان
مهم اس ــت ..همینکه نظر ما را خواستی ب رایمان
قهرمانی نماینده خوبم....
شاهین عشقی-خی راباد جلیل
انقالب س ــرآغازی ب رای ترسعه و پیشرفت
شــهرمان بوده است .یکی از راهحل هافرهنگ
س ــازی و بها دادن به نخبگان و این که گرد
محرومیت را به کل و ب رای همیشــه از چهره این
شهرس ــتان بزداید...یک شهر زمانی دچار تحول و
توس ــعه م یشود که اهالی آن شهر با هم اتحاد و
همدلی داشــته باشند ..به نظر من توسعه در
روس ــتاها بیشتر نیاز است تا شهر چون شهر به
حد کافی پیش ــرفت داشته است و باید به
روس ــتاها توجه داشت در رابطه با آبرسانی و گاز
و راه س ــازی روستاهای اط راف زی را نیروی انسانی
مستعدی در روستاها زندگی م یکنند.
س ــام به شهریار شهرم سالم آقای حاج
غالمرضــا تاجگردون از اینکه ،امروز صبح این
نام هها از طرف ش ــما به دست ما رسید کلی
احس ــاس خوشحالی کردیم ،انشااهلل که سایه شما
همیشــه مستدام باشه ب رای من و همه عزی زان
دیارم ،پاس ــخ سؤال اولتون ،از آنجای که من
خودم به س ــنی نرسیدم که به شما رأی بدهم ،اما
از طرف خانوادهام همیشــه از خوبی شما و
خانواده ش ــما زیاد شنیدهام ،و آرزویم اینست که
روزی بر روی کاغذ رأی گیری نام ش ــما را
بنویس ــم ،انسان بزرگ زاده چون شما هیچوقت
به زیر کش ــیده نم یشود این به اصالت شما
برمیگردد ،چون تا بحال ندیدهام کس ــی بگوید
آقای تاجگردون کس ــی را تخریب کرده یا خدای
ناکرده به کس ــی اهانت کرده ،آنانی که به زیر
کش ــیده م یشوند از روز اول همان زیر بودهاند با
دزدی ،کلک به باال کش ــیده شدهاند اما خداوند
خودش بر همه چیز ناظر اس ــت ،حقشان را کف
دستشــان ق رار م یدهد و دوباره به زیر کشیده
م یشود وهمه به او نفرت م یورزند.
س ــؤال دوم ،ما تا چون شمایی داریم هیچ هم
و غمی نداریم هر چند که زیر فشــار اقتصادی
هس ــتیم اما به کار شما ایمان داریم چون دیدهایم
که ب رای آبادانی شــهر و دیارم چه زحمتهای
کش ــیدهاید انشااهلل که در تمامی م راحل زندگیتون
موفق باش ــین و روزی برسد که من بتوانم نام
ش ــما را روی برگه رأی گیری بنویسم ،به امید
رسیدن آن روز....

س ــام ,جای ان است که خون موج زند بر دل
لعل /زین تغابن که خزف م یشــکند بازارش,
نماینده اگاه ,دلس ــوز و مردمی شهرم سالم
کودکانه م را بپذیر و در حد وس ــعم به سؤاالت پر
مهرتان پاس ــخ گفت هام چه کنم قطرهام در مقابل
دریا ,جواب س ــؤال یک ,نداشتن شناخت کامل
نس ــبت به فردی چنین حالتی پیش می اید ,باید
اف ـراد را با ت رازوی عقل و خرد و همچنین خرد
جمع ــی انتخاب کنیم نه با تبلیغات اف راد منافع
طلب و مقام پرس ــت باید معیار انتخاب منافع
جمعی باشــد ,نه منافع شخصی ,اگر با این
شــناخت یعنی با شناخت عقل وخرد و یا با
راهنمایی اف راد اگاه و دلس ــوز فردی را شناختیم و
انتخاب ــش کردیم محال مورد تنفرمان ق رار گیرد
و محال تبلیغات دیگ ران ما را نس ــبت به وی
دلس ــرد کند ,بهترین سنجش عملکرد ادماست
گرچه این س ــطح از اگاهی سالها طول خواهد
کش ــید تا تحقق پیدا کند ,دیگر علت نا اگاهی و
بیس ــوادی مردم است که چون بوقلمون هر لحظه
رنگ عوض م یکنند ناظم ااالس ــام کرمانی در
کتــاب تاریخ بیداری ای رانیان جمله زیبایی داره,
میگــه مردم ته ران خدا لعنتتان کند من همه
چهره هارا م یشناس ــم صبح م یگفتند درود بر
مش ــروطه عصر همین روز میگن مرگ بر
مش ــروطه همین حالت در مورد دیگ ران تعمیم
بدیم م یبینیم با ش ــوق فردی را انتخاب م یکنیم
چند روز بعد میگیم مرگ بر او بیس ــوادی نا
اگاهی فقر فرهنگی نبود شــناخت تبلیغات اف راد
س ــود جو باعث بوجود آمدن سؤال اول میشن و
اما جواب س ــؤال دو ,این است که در شهرمان و
اس ــتانمان بدون در نظر گرفتن قومیت شایسته
س ــاالری را مد نظر ق رار دهیم و کارها را به کاردان
بس ــپاریم ,از سپردن کارهای بزرگ به اف راد
کوچک و س ــپردن کارهای کوچک به اف راد بزرگ
خ ــود داری کنیم ,به امیر کبیر گفتند چه کردی
که در دوران صدارتت دزدی اختالس ــی اتفاق
نیفتــاد گفت خودم دزدی نکردم به معاونم هم
اجــازه دزدی ندادم ,با درود ف راوان و امید به به
پیش ــرفت شهرمان ,ایلماه دهقان مدرسه ابتدایی
مرضیه کالس س ــوم ابتدایی پانصد مستقیم
گر طبیبانه بیایی بر س ــر بالینم  /ندهم به
دو عال ــم لذت بیماری را ,نماینده عزیز و
مردم ــی جناب حاج غالم تاجگردون خدایی را
شــاکریم که بر ما منت نهاد و شما را شفای
عاجل و بهبودی کامل بخش ــید از خدا می خوام
کــه طول عمری با عزت نصیبتان گردد قطعاً خبر
س ــامتی شما باعث خوشحالی مردمان شهر و
دیارمان گردید کو چک ش ــما علی حاتمی
س ــام اقای تاج گردون .خوب هستید؟من
زینب حس ــین زاده کالس هشتم مدرسه ابن
س ــینا از محله سادات هستم( .به نام خدا) در
جواب س ــام شما؛ پاسخ م یدهم سالم «پدر»سالم
پدر هم کالس ـیهایم ،سالم پدر تمام شهر و دیارم
از آن جهــت م یگویم «پدر» چون هم با زبان
ش ــیوای همچون پدرانه با فرزندان خود سخن
گفت ــی و درد و دل کردی و هم این ک نقش و
س ــمت شما در چند ساله اخیر در حوزه انتخاباتی
که نه بلکه ف راتر از آن در اس ــتان و کشورم
بگوی ــم زبانم قاصر از گفتن و قلمم ناتوان از
نوشــتن؛ همین بس که (آنچه عیان است چه
نیازی به بیان اس ــت)((اما پدر شهرم)) در جواب
س ــؤال اول :باید بگویم از نظری نم یشود با
قهرمان قصههایت (رویاهایت) ک به آن عشــق
م یورزی ناگهان به زیر بکش ــی و به آن نفرت
ب ــورزی مرگ ناگهان که نه بلکه تدریجاً متوجه
بیش ک قهرمان نبوده در جواب س ــؤال دوم :باید
بگویم عامل بدبختی هر شــهر و به م راتب
کش ــوری به گفته امام راحل (ره) سه عامل
(-1فقر -2فس ــاد -3بد حجابی) است که به
عقیده این حقیر ریشــه اصلی همان فقر است؛ از

طرفی شــهر ما هم از نظر مخازن جزء ابر
شــهرهای کشور است آر آن ف راتر از نیروهای با
اس ــتعداد درخشان ف راوانی برخوردار است؛ و
دغدغه تمام خانوادهها بیکاری جوانان اس ــت .پدر
جان چش ــم همه خانوادهها بعد از خدا خداوند به
دس ــتان پر توان شما است .در این اوضاع کنونی
امید وار کردن جوانان به آینده اس ــت:
با س ــام و عرض ادب خدمت شما فرزند
شایس ــته و محبوب این دیار :1.خودخواهی و
خودبینی ،توقعات نابجا به س ــمت آبادانی بیشتر،
ایجاد مکانهای فرهنگی (اللخصوص س ــینما)،
اجتماعی ،ورزشی ویژه کودکان ونوجوانان...و
دیگ ــر کمبودهایی که حضرت عالی از آن
واقفین :س ــتایش گلستانی .مدرسه آسیه مقطع
دوم
گاهی شــاید نسبت به زمان و موقعیت زمانی
کــه در ان ق رار م یگیریم کاری را انجام
م یدهیم ناخواس ــته که شایسته ان زمان و
موقعیت مکانی نباشد.
اگ ــر انتخاب نمایندگان و خدمتگزان به مردم
شــهر درست و شایسته شهر باشد م یتوان خود
اس ــتارت توسعه و ابادانی بیشتر شهرمان باشد
جواب س ــؤال .ازطرف سعید و پگاه عبدی پور
مدرس ههای رضوان و ارشاد
س ــام الهه ای رانی پور هستم مدرسه رضوان
کالس نهم ب را جواب س ــؤاالت م زاحمتون
میشم
جواب س ــؤال  ۱بازیچه دست او شدن
جواب س ــؤال  ۲اج رای هرچه بیشتر عدالت
جواب سؤال یک؛ پرسش برگ مهر
محمد ارم پایه سوم
جواب س ــؤال  :۱اگر گاها فردی ب رایمان قهرمان
می شــدمابه او عشق م یورزیدیم و او را دعا
م یکردیم و هرگز اورا به زیر نم یکشــاندیم بلکه
همیشــه دعای خیرمان هم راه او بود.
جواب س ــؤال :2راهحل ابتکار امیدبخش من
کودک ب رای خوش ــبختی خدمت بهتر وآبادانی
شــهرمان این است که بتوانم فردمهم وبزرگی
مثل شماباش ــم تا به اف راد بی بضاعت وبی خانه و
بی س ــرپناه اف رادفقیری مثل من بتوانستم کمک
کنم
دعای خیرما همیشه هم راه توست
چه م یش ــود گاها فردی صبح ب رایمان قهرمان
م یش ــود وبه او عشق م یورزیم و ناگهان او را
شــامگاه به زیر م یکشیم وبه او نفرت م یورزیم؟
عشــق واقعی هیچ وقت به نفرت یا هر چیز
دیگ ــری تغییر نم یکند تأمل یا تمرکز روی یک
شــئ موجب جذبه و وابستگی به آن شئ م یشود
این وابس ــتگی به میل و به مالکیت و لذت بردن
از آن شــئ منتهی م یشود این میل به اشتباه
عشــق خوانده م یشود اما این فقط یک جلوه از
حالت عشــق است و حالتها همیشه در حال
ریزش هستند.
س ــام آقا تاجگردون نام های که شما ب رای ما
فرس ــتاده بودید به دستمان رسید و خانم
معلم آن را ب رایمان خواند خیلی خوشــحال شدیم
از اینکه به یاد ما هس ــتید (دانشآموزان پایه
سوم مدرسه شهید فهمیده رادک)
س ــام› در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند
همیشــه سب زند و آنان که محبت هاودوستی
هارابر قلبشــان ب راف راشتند همیشه به یاد
م یمانند
تشــکر بابت ارسال نامه به دانشآموزان سیده
حوا حقیقت جو آموزگار پایه س ــوم شهید
فهمیده رادک
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به نام خدا
نام :ابوالفضل
نام خوانوادگی :پی ران
مقطع :متوسطه اول
نام مدرسه :خیرآباد جلیل
جواب س ــؤال یک .مثال رئیس جمهور یا نماینده
مجل ــس م یماند که مردم به او رأی م یدهند و
اعتماد م یکنند ،ولی خواس ــت ههای مردم را انجام
نم یدهنــد که مردم از او اعتماد صلب م یکنند
جواب س ــؤال دو .ایجاد اشتغال ب رای جوانان.
رس ــیدگی به وضعیت کشاورزها .رسیدگی به قشر
کم درآمد و ضعیف.
دوستدار شما ابوالفضل پی ران
با س ــام خدمت جناب اقای تاج گردون همان
ط ــور که نامه داده بودید جواب دادیم ۱چه
م یش ــود گاها فردی صبح ب رایمان قهرمان
م یش ــود وبه او عشق م یورزیم وناگهان اورا
شــامگاه به زیر م یکشیم وبه او نفرت م یورزیم؟
وقتی از کس ــی توقع بیشتر از حد توان داشته
باش ــیم وطرف مقابل هم در مقابل خواسته ما
بــدون هیچ تفکری جواب مثبت دهد ولی در
موق ــع عمل نتواند بهد تعهد خود عمل کند این
م یش ــود که دیدمان نسبت به او تغییر م یکند.۲.
راهحل و ابتکار امیدبخش ش ــما ب رای خوشبختی،
خدمت بهتر ،تحول ،توس ــعه وابادانی بیشتر
شــهرمان چیست؟ مدی ران متهعد وراستگو ومردم
دار درامور شــهر باشند ودر سطح سرگرمی مکان
تفریحی  ....س ــینما و اماکن فرهنگی خوب در
شهر نداریم فکری کنند
دانشآموز ش ــیدا سادات موسوی مقدم ابدهگاه
گچس ــاران مدرسه حضرت زینب پایه نهم
در کش ــور های خاورمیانه با توجه به فرهنگ
منطقهای معموالً اس ــطوره سازی یکی از
خصوصیات متداول مردم م یباشــد که مقاطع
زمانی متفاوت بر اس ــاس معیارهای مخصوص به
همان زمان شــخص یا اشخاصی تبدیل به این
اس ــطورهها م یشوند که گاهاً هم کارشناسی شده
نیس ــت و عملکرد این اسطورهها در طول زمان
باعث م یش ــود که ب رای مردم جاذبه یا دافعه
ایجــاد کند و گاهاً مردم عادی آرزوها وامیال خود
را در ایــن قهرمانان م یبینند که با فاصله گرفتن
ایــن قهرمانان از امیال مردم آنها نیز ف راموش
خواهند شــد شاخصی که م یتواند یک قهرمان را
همیشــه قهرمان نگاه دارد نزدیک بودن آن به
افکار عمومی اس ــت و در یک جمله هر کس با
مردم باشــد بزرگ خواهد شد و جاودانه خواهد
ماند مانند پوریا ولی و امام حس ــین و جهان
پهلوان تختی.
 :۲راهحل و ابتکار امیدبخش ش ــما ب رای
خوش ــبختی ،خدمت بهتر ،تحول ،توسعه آبادانی
بیشتر شهرمان چیست؟
 :۱اس ــتفاده از پتانسی لهای بالقوه شهرمان از
جمله نفت و گاز و روان آبهای اط راف شــهر در
جهت توسعه پایدار
 :۲برداشــتن اصل تبعیض مخصوصاً تبعی ضهای
قومیتی حاکم در شهرس ــتان استفاده از
پتانس ــی لهای حاکمیتی در پایتخت و گرفتن
اعتبارات کش ــوری و استانی در جهت شکوفایی
اقتصاد شهرستان
 :۳اس ــتفاده از جوانان مستعد در منصبهای
اج رایی به جای فس ــی لهای مدیریتی حاکم
 :۴ایجاد حس ــن اعتماد بین عامه مردم و
حاکمیت
 :۵رس ــیدگی به اقشار آسیب پذیر و محروم در
حداکثر توان دولتی
ایلناز قشــقایی پور پایه هشتم از مدرسه نیایش
س ــام خدمت شما آقای دکتر تاجگردون.
من دانشآموز گچسارانی سارینام رادی مهر
درمدرس ــه نرجس هستم و نامه شما به دستم
رس ــید و دوست داشتم در جواب محبت شما

صاحب امتیاز :غالمرضا تاج گردون
سردبیر :آرش کنارکوهی
ایمیلinfo@tawazon.ir :
سایتwww.tawazon.ir :

جواب س ــؤالهایتان را بدهم البته اگر به کاری
بیاید جواب من ،نامه را که خواندم بسیاروبس ــیار
خوش ــم از صداقت و ساده بودن جمالتتان
درنامه آمدوافتخارکردم و باعث شــد یه نفس
عمیق بکش ــم و باافتخار سرم وبلند کنم ،آقای
تاجگردون منم مثل ش ــما دوست دارم باصداقت و
خودمانی حرفهایم راب زنم.
جواب س ــؤال =1مامردم اصالً مردم را مثال
نم یزنم من خودم شــخصاً تا االن شمارا دوست
دارم و ب رایم قابل احت رامید وباعت س ـربلندیم
هس ــتید وبه شما عشق م یورزم چون کارها
وتالش ب رای آبادانی شــهرم وکشورم کردید ولی
روزی مــن یا مردم باید نفرت پیدامیکردیم از
ش ــما که نه تالشی نه کاری ب رای شهرم نم یکردید
روزی آدم یک ــی را باال م یبرد که لیاقت دارد ولی
روزی ــان نفر را پایین میاورد که بفهمد وبداند اون
نفر لیاقت آن همه احت رام و بزرگی رانداشــت ودر
آخر س ــوالم ببخشید بر روی شما مثال زدم.
جواب س ــؤال =2راهحل من این است کمی
بیشــتر بامردمان شهرتان راحت باشید وجلساتی
رابامردم شــهرتان تشکیل دهیدتا آن چیزها یا
امکاناتی دلشــان م یخواهد را به شما بگویند
اگ ــر واقعاً در توانتان بود آن کار راانجام دهید
ول ــی اگر در توانتان نبود این دیگر به ارزوهای
بزرگ مردم بس ــتگی دارداین کار باعث صمیمت
مردم و نمایندشــان م یشوند و درآخر میگویم
کمی بیشــتر به مدرس هها توجه داشته باشید و
امکانات در حدتوان ب رای مدرس ـهها ف راهم کنید
چون به نفع شــهرمان است زی را همین مدرس هها
تاجگ ــردون ها دانشآموزانی که در کنکور قبول
شــدند و مهندس و دکترها و ...تحویل جامعه
م یدهد پس توجه بیشــتری به مدرس هها داشته
باشید.
با س ــپاس خدمت نماینده دوست داشتنی شهرم.
به این علت اینجا جواب نامه را فرس ــتادم تا
خ ــوب بخوانیدش و اگر نظر بنده حقیر را قبول
دارید اطالع بهم دهید نماینده دوس ــت داشتنی
شــهرم ما به شما افتخار میکنیم همیشه موفق
باشید و ب رایمان بمانید.
جامعه نس ــبت به اف راد نیکوکار قدر شناس
است
با احت رام و عرض ادب
کار نیک ــو انفاق و کمک به عزی زان و ایتام و
مس ــتمندان موهبتی است که خداوند بزرگ
نصیب هر کس ــی نخواهد کرد آنان که با روح
بلند و مناعت طبع دل پر محبت و دس ــتانی
گشــاده و بخشنده ،همنوعان خود را چون خود
دوس ــت دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را
ب ـرای دیگ را ن نیز آرزو دارند .اینان به یقین در
پیشــگاه حق تعالی عزیز و گ رام یاند و از بهترین
پاداش بر خوردارند.
خداوند راقس ــم م یدهیم به حق یکتایی خودش
که خیر دنیا و آخرت وصحت وس ــامتی کامل
ب ـرای آن خیر نیکوکار وارجمند جناب آقای دکتر
تاجکردون و همه کس ــانی که هر طریقی نقشی
ایفــا کردند را عطا فرمایید .آمین.
مدیر و کارکنان آموزشــگاه فاطمیه شهرستان
باشت
قهرمان ما بچ هها کس ــی است که به حرفمان
گوش دهد 9170001557
س ــام جناب دکت ر .احوالتون بهتر شد .ماب رای
س ــامتیتون ازدرگاه خدای متعال دعاها کردیم.
انشــااهلل هرجا که باشید سالم وسالمت باشید وبال
ازتون دور بشــه .واهلل نگهدارتون باشه .با احت رام
بهروز کرمی
-2راهحل وابتکارامیدبخش شماب رای
خوشبختی ،خدمت بهتر ،تحول وتوسعه
وآبادانی بیشترشــهرمان چیست؟ به جوانهاکار

واتساپ-پیامک و09177422969 :...
هماهنگی و توزیع :حیدر عدالتی نژاد
آدرس :گچساران -خیابان مدرس غربی -نبش کوچه دوم
کدپستی7581649373 :

بدن تابیکارنباشند ،خونه ووسایل زندگی
ارزانترکننــد تاجوانهابتوانندزندگی کنند و پدرها
بتوانندآرزوهای فرزندانشان راب راورده کنندتاهیچ
پدری ش ــرمنده بچ ههایش نشود ...ممنونم از
نماینده محترم شهرستان گچساران آقای
تاجگردون فرزندش ــما امیرعلی کرمی کالس دوم
دبستان کوشا
با س ــام و عرض ادب خدمت نماینده محترم
شهرستان گچساران ساجده محمدی کالس
هشــتم دبیرستان رضوان جواب سؤال اول« :پدر و
مادر و اولین معلم ب رای هرکس ــی قهرمان واقعی
اس ــت اما با گذشت زمان آن ایده و فکر که در
ذهنمان قهرمان پروری داشــت با واقعی تها
فاصله م یگیرد و همین مس ــئله باعث م یشود
قهرم ــان تبدیل به فرد خودخواه و یک دنده
شــخص بر علیه ما باشد و امری طبیعی است و
باید دید و فکر را عوض کرد شــاید هم یک
واقعیت اس ــت ».جواب سؤال دوم« :هر کسی که
فرصــت یافت که به همنوعان خود خدمت کند
شــاید خود را خوشبخت بداند چون م یتواند به
همنوعــان و جامعه خود خدمت کند و موجب
پیش ــرفتان شود اما انسان در خطا و ازمایش
اس ــت خیل یها هم وقتی به قدرت رسیدند به
جــای خدمت راه را عوضی طی م یکنند و نه تنها
موجب ابادانی نم یش ــوند بلکه دردسرهایی هم
درس ــت م یکند و باعث سردرگمی همه م یشوند».
بس ــم اهلل الرحمن و الرحیم سالم به شما
نماینده محترم شهرستان گچساران جناب
حاج غالمرضا تاجگردون.از راه دور دس ــت پرتوان
و زحمت کش ش ــما عزیز و امید مردم شهرم را
م یبوس ــم در پاسخ به سؤال شماره  ۱شما باید
بگویم ریشــه بسیاری از مسائل را بادر رابطه
متقاب ــل میان مردم با مردم ومردم با طبقه حاکم
ویا با زبان س ــادهتر با مسئولین جستجو کرد.
ایــن رابطه در طول تاریخ گاهی متعادل ومبنی بر
اعتماد متقابل بوده اس ــت وگاهی یکطرفه مبنی
ب ــر عدم اعتماد .وقتی اف راد توانمند اداره امور
جامعه را در دس ــت دارند ،رفتاری بر اساس
احت رام متقابل داشــته باشند ودرجهت برق راری
عدالت وایجاد امنیت ،ایجاد زیر س ــاختهای الزم
ب رای توس ــعه و پیشرفت واسایش مردم گام
بردارند قطعاً مورد حمایت مردم م یباشــند در
چنین ش ـرایطی امکان جابجایی اف راد درسلسله
م راتب اجتماعی ف راهم م یش ــود یعنی هرکس
م یتواند با اس ــتفاده از امکانات موجود به هر
مرتب های که هدف مورد نظرش باشــد برسد و این
رفتار باعت تحکیم جایگاه فرد مس ــئول یا حاکم
ویا نخبه در جامعه ش ــود واحاد مردم اورا قهرمان
ملی م یدانند مثالً معمار اقتصاد ای ران متاس ــفانه
در فرهنگ ما مردم ای ران زمین از گذشــت ههای
بس ــیار دور هر کسی بخواهد از نردبان ترقی باال
ب ــرود بر خالف جوامع مترقی نردبان را از زیر
پایش م یکش ــیم تا سقوط کند .خودخواهی
وتکبر و رس ــیدن به قدرت وشهرت بی حد وحصر
س ــبب م یشود تا نگاهمان از باال به پایین باشد
یعن ــی مردم را رعیت وموجودی مکلف در نظر
بگیریم بدون آنکه حقی ب رای آنها قائل باش ــیم.
اینگونه رفتارها زمینه حس ــادت ،حقارت ،کینه
ونفرت مردم را نس ــبت به اینگونه اف راد افزایش
م یدهــد ومردم به دنبال آنند تا قهرمان خود
س ــاخته را به زیر بکشانند .در تاریخ موارد
بس ــیاری از اینگونه رفتارها که با استفاده از
احساس ــات وامید مردم به تثبیت جایگاه خود
پرداخت هاند واز این احساس ــات پاک سوءاستفاده
شــده است باز مردم علیه این اف راد قیام نمودهاند
وباز در این دور باطل س ـراغ کسی را گرفت هاند که
از فرد قبلی بس ــی بدتر بوده است و به همین
صورت تک رار شــده است .اگر مردم در چارچوب
حس ــن حکومت داری مشاهده کنند که توزیع

نمابر021-89771361 :
تلفن دفتر074 - 32222238 :
سامانه پیامک50002060742 :
چاپ :مجتمع چاپ دنیا

ثروت ،عدم تبعیض ،شایس ــته ساالری و ....وجود
دارد پس رابطهای بر اس ــاس احت رام و اعتماد
شــکل م یگیرد که سبب تثبیت فرد یا نظام
حاکم م یش ــود البته نباید از دو گروه غافل بود
یکی حس ــودان و یکی حریصان کسانی که
ظرفی ــت دیدن موفقیت دیگ ران را ندارند وگروهی
که همه جاه وجالل وموفقیت و ثروت واس ــایش
ورفاه را ب رای خود و خویشــاوندان خود
م یخواهند و لذا اگر منافع آنان تأمین نش ــود
س ــاز مخالف م یزنند ودشمنی م یکنند تا این فرد
را زیر بکشــند .....صبح شروع امید وزندگی
م یباشــد از صبح تا شب هزاران اتفاقات ممکن
اس ــت به دروغ یا به راست این امید را از مردم
بگیرد وعشــق به قهرمان صبحشان را به نفرت
تبدیل کند وشــاید حسودان از صبح تا شب
بیکار نمانند الهی از چش ــم حسودان بدور باشی
مرد قهرمان گچس ــاران حاج تاجگردون هم
شــاگردی عزیز ب رای اسما م رادی جنابعالی
همیشــه قهرمان صبح امید تا قیامت رستاخیز
خواهی ــد ماند و خداوند خود داوری خواهد کرد.
اس ــما م رادی از شهرستان گچساران دبیرستان
عصم ــت فرزند محمد علی م رادی پایه دهم
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س ــام .من روزیتا گشتاسب ی از شهرستان
گچساران روستای بنپیرمدرس هیسردار
کشکول ینژاد ،کالس شش م دبستان.
س ــوالاول :ازروی فکر و دیدهایکه شنیده که ان
روز ب رایما اتفاق م یافتد .
سوالدوم :همکاری ،همدلی ،همیاری.
س ــام اقا تاجگردون خوب شدین خوشحال
شــدیم :من غزل قلی پور فرزند محسن
بامیشخی مدرسه حافظ هستم هممون
دعاس ــامتیتون کردیم خدا شفا داد جواب
س ــؤاالت امشب بابام بیاد خونه میدم.خداحافظ.
س ــام جواب سواالتون هم باباجونم گفت فقط
بگوی ــم همینکه حالتون خوبه همچی خوبه
شــهرمون خوبه دلمونم خوبه خداشکرش شماهم
خوبی همین
سالم و وقت بخیر
جواب سؤال برگههای مهر مدارس
جواب س ــؤال  )1ب رای اینکه ب وعدههایشان
عمل نمیکنن .الوعده وفا
جواب س ــؤال  )2ب رای اینکه ب فقیر و حقیر
کمک کنیین و توجه داشــته باشین و باند بازی
نکنیین...ب رای آبادانی شــهر خیلی خوبه جناب
تاجگردون ولی
پاصال توجهی بهمون نکرد تا خیلی س ــختی
م یکشیم.
س ــام دکتر جان من هستی بخشایی از
مدرس ــه مریم(س) و کالی پنجم هستم که
جواب س ــوالی رو که کردی رو م یخواهم جواب
دهم جواب  1ما از نماینده خود راضی هس ــتیم
وبه او عشــق م یورزیم و نباید از او نفرت داشته
باش ــیم چون ب رای شهرمان زحمت کشیده .جواب
 2فک راندیشــه تدبیر درست با مدی ران مدی ران
فعال شهرس ــتان و دنبال قوم گ رایی نباشد
ودرفکر این شــهر باشند تا بتوانیم شهرمان آباد
ش ــود .آیا دکتر جان جواب من درست است یا
خیر اگه میشــه زودتر به جواب من پاسخ دهید
با ّ
تشک رخیلی خیلی زیاد...
ب ــه نام خداوند جان و خرد .کزاین برتر
اندیشــه بر نگذرد من ساسان اف را هستم که
در مدرس ــه امام رضاکارکنان درس م یخوانم
نظرمن در مورد س ــؤال شما این است که ...ب رای
درس ــت کرد شهرمان باید خودمان ب رای آن
بکوش ــیم نه کس دیگری حتی از جاهای کوچک
ب رای مثال درموقعیتی که کس ــی درحال عصبانیت
اس ــت نباید برخشم آن بیفزاییم تا خشونت
درشــهرمان کم ومه ربانی زیادتر شود و....ما مردم

باید ب رای آبادانی شــهرمان ایده هاو فکرهایمان
را بر یکدیگر بیفزاییم تا به نتیج های برس ــیم.من
در این مورد ازچند نفر پرس ــیدم که به این نتیجه
رس ــیدم که بسیاری از مردممان بی کارهستند چه
کس ــانی که درسشان تمام شده است وچه کسانی
کــه به هر دلیلی درس نخواندند .من به نتیجه
دیگری نیز رس ــیدم که ما م یتوانی از راه بشتر
ک ــردن ب رنام ههایی همچون پیاده روی ،کوه
نوردی و ..به نشــاط و شادی مردم شهرمان
بیفزایی ودرنتیجه اگر این دو راهکار انجام ش ــود
هم به آبادانی شــهرمان وهم به خوشبختی و
شادی مردممان م یرسیم.امیدوارم که این
راهکارهای این مرد حقیر خوب واقع ش ــود.من از
ش ــما خواهشمندم که اگر میتوانیید به من کمک
کنید .و در آخر از ش ــما ممنونم که به من
فرس ــتی ب رای حرف زدن درمورد شهرم کردید.
س ـربازتان ساسان اف راتمام این حرفها از زبان
خودم هس ــتند و اگر اشتباهاتی در کلماتم وجود
دارد از ش ــما عذرخواهی م یکنم زی را من کالس
اول هس ــتم .من ساکن روستای چهاربیشه علیا
هس ــتم.من عالقه و استعداد ف راوانی درعرصه
فوتب ــال دارم اما متعصفانه امکانات ب رایم وجود
ندارد زی را ما خانوادهای شــش نفره هستیم و
چهار نفر از ما دانشآموز هس ــتیم.
س ــام جناب آقای دکتر تاجگردون .برگه ای
از دلنوشته شما ب رای دانش آموزان
گچس ــارانی بدست من و پنج دانش آموز
عشــایری گچساران رسید  .ما هم مثل شما خادم
این نس ــل نو هستیم  .اما دردهایمان یکی است .
درد ها و مشــکالت فقط با نوشتن وگفتن حل
نخواهد شــد .آنچیزی که ماوخیلی از ای رانیان
نداریم وجدان کاروعمل اس ــت.می دانیم ب رای
آبادانی این شــهر از هیچ تالشی دریغ نکرد ید.
اما واقعا ما مردمی شــدیم فقط ب رای شخص
خودم ــان .نمی خواهیم کمی به وجدان خودمان
بنگریم .مشــکل از منو شما نیست .این یک
بیماریس ــت که در کشور ما ست .تا زمانی که این
بیماری درمان نش ــود چنین خواهیم بود .تالشمان
و پاکی و صداقتمان معلوم نخواهد شــد .خوب و
بد در جامعه ما مشــخص نمیشود  .اگر شما
تاجگ ــردون چرخ گردون را هم به زمین بیاری باز
ه ــم به زعم برخی کاری نکرده ای .چ را؟ چون ما
هی ــچ گاه به وجدان خود م راجعه نمی کنیم .اگر
ما راس ــت میگویم مسلمانیم پس چ را بسیاری از
مس ــئوالن ما با سرمایه های ملیاردی زندگی
میکنند  .و با س ــرمایه هایشان هر کدام می تواند.
یک شــهر را بسازند.پس اگر مسلمانند و وجدان
دارند چ را به فکر توس ــعه این مرز و بوم نیستند.
ما اگر توس ــعه و آبادانی داشته باشیم ب رای
فرزندان خود و نس ــل خودمان خواهد بود .آالم
درد هایمان خودمان هس ــتیم  .اگر از خود شروع
کنیم .اگ ربس ــیاری از مردم جهان را ببینیم .که
چگونه با وجدان وعمل ب رای نس ــل آینده ی خود
می کوشــند و این شعار س رلوحه کارمان باشد(:با
وجــدان و عمل ب رای خودمان نه ب رای خود ).می
توانیم خوش ــبخت و باعث پیشرفت و توسعه
ای ران عزیزمان باش ــیم  .امیدوارم که خدواند
س ــامتی و تندرستی را نصیب شما وخادمان این
ملت بنماید.
با س ــام خسته نباشید سوال برگ مهر
جواب
-1همه مابایدب رای تمیز کردن نگه داشــتن پارک
شــهرمان و م راقبت ازآن تالش کنیم -۲زباله
هارا در س ــطل زباله های مخصوص بریزیم
-۳دانــش آموزان درس بخوانند -۴به نیرو های
خدماتی شــهرداری بیشتر توجه کنند تا تالش
آنها ب رای کار کردن و تمیز نگه داشــتن بیشتر
شود.
س ــیده فاطیما محمدی بیدک پایه هفتم
مدرسه فرزانگان شهرستان باشت

