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«باری حقیقت من به کربالیی قربان حسد بردم[ ]...این
پسر خیلی ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار میگذارد.
()1
باش تا صبحدولتش بدمد»
این ارزیابی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در وصف
«میرزا تقیخان» امیر نظام و امیرکبیر بعدی است .در این
دوره میرزا تقیخان نوجوان بوده و از محضر درس میرزا
ابوالقاسم قائم مقامی در جمع فرزندان و برادرزادههایش
استفاده میکرده است .کربالیی قربان آشپز خانواده میرزا
بزرگ قائم مقام و پسرش میرزا ابوالقاسم بود .تقیخان در
دوره کودکی مشهور به کربالیی تقی فرزند کربالیی قربان
بود.
با توجه به سالروز شهادت امیرکبیر که مصادف با  ۲۰دی
ماه است ،اشارهای بسیار خالصه به زندگی ایشان و
همچنین زندهیاد آیت الله هاشمی رفسنجانی که 19دیماه
سالروز وفات این بزرگمرد میباشد ،مینماییم.
همسردوم میرزا تقیخان خواهر تنی ناصرالدین شاه به نام
ملکزاده خانم ملقب به عزت الدوله بود .عزت الدوله عالقهای
وافر به میرزاتقیخان داشت .میرزا تقیخان عهدهدار
مسئولیتهایی همچون امیرنظام ،رئیس هیئت مذاکره
کننده ایرانی بادولت عثمانیدر شهر ارز روم که چهار سال
طول کشید و صدر اعظم ناصرالدین شاه و ...بود .در دوره
صدر اعظمی (نخست وزیری) لقب «امیرکبیر» گرفت.
او در همه مسئولیتهایی که برعهده داشت بسیار
مسئولیتپذیر ،سختکوش ،اهل تفکر و اندیشه بود.
خارجیان که چندان رابطه خوبی هم با او نداشتند ،اوصافی
از او ذکر کردهاند کهدر خوردقت است و بخشی از شخصیت
این مرد بزرگ را به تصویر میکشد.
ویلیامز سفیر وقت انگلیس می نویسد«:پول دوستی که
خوی ملی ایرانیان استدر وجود امیر بی اثر است»( )2ودکتر
پالک اتریشی می نویسد «:پولهایی که می خواستتند به او
بدهند و نمیگرفت خرج کشتنش شد)3(».رضا قلی هدایت
که او را خوب میشناخت نوشت«:به عشوه و رشوه کسی
()4
فریفته نمیشد».
دست رد به سینه چاپلوسان و متملقان میزد ،با وفا و متانت
بود و چشمانیگیرا و سختنگر داشت .فریدون آدمیت
مینویسد «:علیقلی میرزا اعتماد السلطنه پسر فتحعلی
شاه و پیشکار مادر شاه را مورد بازخواست قرار داد چون
پاسخ قانع کنندهای نشنید علیقلی میرزا مینویسد «:به من
سخت نگریست به قول عرب نظر الی به نظره .گفت خوب
جواب نگفتید ...یقین بدانید[پاسخ] این امر را [که] صورت
()5
گرفته از شما میخواهم»
در کشورداری و نظارت بر امور آنقدر جدیتداشت که حتی
به شاه که در آن دوران قبله عالم خوانده میشد ،نامههای
سر زنش آمیز مینوشت .از جمله نوشته است «:امر با قبله
عالم است ولیکن به این طفرهها و امروز و فردا کردن و از کار
گریختن،در ایران[ ]...حکماً نمیتوان سلطنت کرد.
گیرم من ناخوش یا مردم ،فدای خاک پاک همایون .شما
()6
باید سلطنت بکنید یا نه ...؟»
ادامه در همین صفحه

توزیع  ۳۵تن روغن
در نیریز

رئیس اداره صمت :مشکل روغن در نیریز
وجود ندارد.
کوچکی در گفتگو با نیریزان فارس با اعالم
اینکه مشکل روغن در نیریز وجود ندارد گفت:
چهارشنبه  ۱۷دیماه  ۵محموله روغن وارد
شهرستان نیریز شده و یک محموله نیز به
زودی وارد میشود.
وی در این رابطه گفت :مغازه عمده فروشی
آقای محمدیان  ۱۰تن روغن را وارد کرده است.
همچنین آقای حسیننژاد از بازار روز شهرداری
۱۵تن وارد کرده که هم اکنون در قفسههای
این هایپرمارکت موجود میباشد.
همچنین شرکت پخش طبیعت  4.5تن
روغن را در میان خرده فروشها توزیع کرده و
افق کوروش نیز  ۳تن روغن را وارد شهر کرده
است .به زودی هایپر استار آرتا نیز  3تن روغن را
توزیع خواهد کرد.
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وضعیت اینترنت روستاهای نیریز:

هرگان بیاینترنت؛ چاه علی  50متر آن طرفتر!

دانش آموز روستای دربیدو نیریز به دنبال اینترنت

بیش از  ۹۰روستا در نیریز
و بختگان پایش شده است و
روستاهای باالی  ۲۰خانوار
حداقل از یک سرویس اینترنتی
استفاده میکنند.
مدیر مخابرات شهرستان نیریز
با اعالم اینکه در روستاهای
شهرستان سه شرکت همراه
اول ،ایرانسل و های وب خدمات
اینترنتی ارائه میدهند گفت:
اینکه عنوان کنیم در تمام
روستاها این سه شرکت همزمان
خدمات ارائه میدهند ،درست
نیست.
اینها به اضافه  ADSLمخابرات
خدمات را ارائه میدهند البته
برخی از روستاها هم هستند
که هنوز دارای هیچ پوششی
نیستند.
رضوی با اعالم اینکه روستایی

مثل هرگان فاقد اینترنت
میباشد گفت :در طرح توسعه
اینترنت ،این روستادر برنامه قرار
دارد اما اینکه چه زمانی کار به
سرانجام برسد مشخص نیست.
وی با اعالم اینکه در دیگر نقاط
شهرستان نیز مشکل اینترنت
وجوددارد گفت :مث ً
الدر روستای
چاهعلی در بخش پشتکوه برای
اینکه به آنتندهی و اینترنت
مناسب برسند مردم باید  ۵۰متر
از روستا فاصله بگیرند و این به
استان نیز گزارش شده است اما
باید تمامی امکانات مورد نظر را
دید تا بتوان به وسیله آن اینترنت
آن منطقه را تأمین نمود.
وی در رابطه با خبری که اخیراً
وزیر ارتباطات اعالم کرده بود
مبنی بر اینکه تا پایان دولت
دوازدهم همه روستاهای باالی

 ۲۰خانوار تحت پوشش اینترنت
قرار میگیرند گفت :ما در پایشی
که انجام دادهایم تمامی مسائل و
مشکالت پوشش موبایلی را ارائه
کردهایم اما برای اینکه روستاهای
دارای مشکل به اینترنت متصل
شوند نیاز به زیرساختهایی
داریم از جمله مکان ،تأمین برق،
فونداسیون و امکانات و تجهیزات
اینترنت و موبایل که باید برای
تک تک آنها برنامهریزی شود.
وی همچنین در رابطه با مشکل
اینترنت همراه دکل استادیوم
خبر از حل مشکلداد ودر زمینه
افت اینترنت در بلوار بهار عنوان
نمود :خوشبختانه این بلوار
در طرح توسعه قرار گرفته و
پیمانکار آن مشخص شده و تا ۱۰
روز آینده عملیات اصالح شبکه
انجام خواهد شد.

مِهین مِهرورزان که آزادهاند مِهین مهرورزان

بریزند از دا ِم جان تارها

ایستاده از راست :مرحوم حسن کوشکی قرایی -شهید عباس مسلمانحقیقی-
جانباز محمد آخوندینیا  -جانباز محمد تاج بخش
نشسته از راست :ناشناس  -شهید مهدیدرویش
                          با تشکر ازآورنده عکس

مرهم  410میلیونی بر زخمهای کهن مسجد نیریز
ضلع شرقی مسجد جامع کبیر مرمت میشود.
حمیدرضا هادی با اعالم این خبر افزود :ضلع شرقی
مسجد جامع کبیر شامل دیوارهها و طاقها با تعریف
 ۱۱۰ایتم کاری به پیمانکار واگذار شد.
این مسجد تاریخیدر سفر نیکزاد نائب رئیس مجلس
شورای اسالمی اعتبار  ۵میلیاردی برای مرمت گرفت
که  2.5میلیارد آن توسط وزارت میراث فرهنگی و
 2.5میلیارد آن توسط استانداری تأمین میشود اما
در گام نخست مبلغ  ۴۱۰میلیون تومان برای مرمت
ضد شرقیدر نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس اعالم روابط عمومی امور رسانه
و فضای مجازی نماینده مجلس ،قرارداد مرمت در
تاریخ  ۱۰دیماه در اداره کل میراث گردشگری و
صنایع دستی استان فارس به امضاء رسید که تصویر
آن بهدفتر هفتهنامه ارسال شده است.
چندی پیش و با پیگیری هیئت امنا مسجد جامع
کبیر بازدید میدانی از این بنای ارزشمند با حضور
مسئوالن محلی از جمله هادی رئیس میراث
فرهنگی ،شبان رئیس اداره اوقاف ،سرهنگ امیری
معاون ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و اعضاء
شورای شهر از جمله پریش و پاکنژاد انجام گرفت.
در این جلسه هادی سه مشکل اساسی و بزرگ در
مسیر ثبت جهانی این بنای تاریخی را برشمرد:
 -1ساختمان سرویس بهداشتی که قب ً
ال به دیوار
ظلع شرقی بنا الحاق بود با همت مسئوالن و پیگیری
هیئت امنا جداسازی شد.
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 -2اعتبارات الزم جهت بازسازی و حفظ و نگهداری
اولیه بنا :که خوشبختانه با پیگیریهای دکتر
طهماسبی و هیئت امنا و حضور مسئوالن کشوری
این مهم محقق شده است و قرار است در فاز نخست،
ضلع شرقی بنا به صورت کامل بازسازی شود.
 -3سومین مشکل این بنا برای ثبت جهانی چسبیدن
ساختمان پایگاه مقاومت به مسجد میباشد که
انشاءا ...با پیگیریهای الزم هر چه زودتر این مورد
هم برطرف خواهد شد .
همچنین هیئت امناء مسجد جامع کبیر اقدامات
انجام شده و نیاز به اقدام را به شرح زیر اعالم کردند:
 - 1بازسازی کامل سرویسهای بهداشتی و آبدارخانه
با کمک اوقاف ،مسئوالن و خیرین عزیز .همچنین
تهیه نقشه پروژه از طرف میراث استان.
 -2مرمت و بازسازی اتاق ویران شدهدر ضلع شرقی از
طریق پیگیری استانی.
 -3تعمیر سالن زیرزمین در ضلع شمالی به طور
کامل.
 -4مرمت 50درصد سالن اول ضلع شمالی و بازسازی
سقف به طور کامل.
 -5بازسازی اتاق کنار مناره.
 -6نصب شیشه سکوریت محافظ محراب.
 -7مرمت محراب که بعضی از نماها ترک خوردهگی
پیدا کرده بود.
 -8نصبدوربین مدار بسته با همکاری شرکت فوالد
نیریز.
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 -9درخواست پوشش کانال پشت مسجد که انجام
شد.
 -10مرمت نمای خیابان اصلی توسط شهرداری.
 -11مرمت بخشی از شبستان سمت چپ محراب
جنب سرویسهای بهداشتی.
 -12خریداری فرشهای سجادهای و جمعآوری
فرشهای پوسیده با کمک خیرین .
 -13تهیه گزارش تصویری از نابسامانیهای بنای
تاریخی و پخش از رسانه ملی در چند نوبت که در
سالهای گذشته انجام شد.
مواردی کهدر حال حاضردر حال پیگیری میباشد:
-1پیگیری مرمت و بازسازی بنای تاریخی خصوصاً
ضلع شرقی با پیگیری دکتر طهماسبی نماینده
مجلس ودکتر نیکزاد نائب رئیس مجلس .
 -2پیگیری بهبود روشنایی و فضای سبز سه پارک
مجاور مسجد و کانال.
-3پیگیری نقشه تفصیلی مسجد و ثبت جهانی
بنای تاریخی با هماهنگی معاونت میراث کل کشور
و برطرف کردن موانع ثبت جهانی و جابجایی پایگاه
مقاومت بسیج.
-4پیگیری احیاء آب انبار قدیمی روبهروی مسجد از
میراث کل استان.
 -5پیگیری تعویض وضعیت روشنایی و کابلهای
حیاطداخل مسجد.
-6پیگیری ساخت و ساز خانه عالم و خادم مسجد.
 -7پیگیری وضعیت موقوفات مسجد.

سرمقاله
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ادامه از همین صفحه

برای جلوگیری از غارت خزانه و مبارزه با فساد درباریان ابتدا برای شاه حقوق تعیین
کرد .ماهی  ۲هزار تومان که از میزان حقوق پدرش یعنی محمدشاه کمتر بود .از آنجایی
که متأسفانه در محیط سیاسی و اجتماعی مملو از فساد ،افراد سالم مجال خدمت پیدا
نمیکنند ،آنقدر نزد شاه از او بدگویی کردند که او را از صدر اعظمی عزل ،به کاشان تبعید
و آنگاه حکم اعدامش را صادر کرد .متأسفانه به نوشته دکتر رضا قلی این جامعه همیشه
«نخبه کش» بوده است.
مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در سال  ۱۳۴۶خورشیدی اقدام به نوشتن کتابی با
عنوان «امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار» کرد که بیانگر عالقه او به سیاستمدارانی
چون میرزا تقی خان فراهانی است .هاشمی رفسنجانی را باید از انقالبیون بنامی بدانیم
که از جوانی تا زمان رحلت مشغول فعالیت و خدمت بود و خدمات شایانی به کشور
کرد .ایشان ویژگیهای مثبت فراوانی داشت که مهمترین آنها «دوراندیشی»« ،درایت»،
«تیزبینی» و اعتقاد به توسعه به ویژه «نوسازی یا مدرنیزاسیون» ایران داشت .البته به
همه انسان ها ،به ویژه آنان که عهده دارمصادر بزرگ و سنگین میشوند همیشه نقد وارد
است و به حکم انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند.
اگر فرصت واکاوی بود به برخی اشتباهات این دو شخصیت برجسته ایران اشاره
میکردم؛ اما الزمه چنین نوشتارهایی ،کوتاه نوشتن است و اجازه پرداختن همه جانبه
نیست .روحشان شاد.

شادو سالم و موفق باشید

 -1آدمیت ،فریدون( )1385امیرکبیر و ایران ،تهران :انتشارات خوارزمی ،چاپ نهم،
صفحه  30و 31
2و3و-4همان ،ص 5 40و -6همان ،ص42
 -7همان ،ص 269
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