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ویژه کردستان

پوسیده از درون!
محمدکاظمانبارلویی

یــک مســئله بــرای سیاســتمداران در کاخ ســفید و
نظامیــان در پنتاگــون و فرماندهــان نیروهــای امنیتــی در
پلیــس و گارد ملــی مســلم اســت و آن اینکــه مــدام
در نظــام سیاســی و اقتصــادی آمریــکا تولیــد نفــرت و
خشــم میشــود یــک جایــی بایــد ایــن تولیــد را کنــرل
و مهــار کــرد.
«پوســیده از درون» عنــوان مقالــهای اســت کــه
فرانســیس فوکویامــا نظریهپــرداز معــروف آمریکایــی
از اوضــاع متاشــایی امــروز آمریــکا در نرشیــه فاریــن
افــرز نوشــته اســت .او میگوید«:آمریــکا دو شــقه
شــده اســت ».فوکویامــا کســی بــود کــه بعــد از
فروپاشــی شــوروی ،دموکراســی لیــرال ،آن هــم از
جنــس آمریکایــی را بــی بدیــل مــی دانســت و تنهــا
اســتاندارد حقیقــی مردمســاالری معرفــی مــی کــرد.
ترامــپ باالخــره کاخ ســفید را تــرک کــرد و بــا
حــوادث تلخــی ،هزینــهای ســنگین بــر روی
دســت نظــام سیاســی آمریــکا در داخــل و خــارج
گذاشــت .مراســم تحلیــف بــا اعــام حکومــت
نظامــی زیــر رسنیــزه برگــزار شــد .بیــش از ۲۵
هــزار نیــروی پلیــس ،گارد ملــی و ارتــش فقــط در
واشــنگنت مأمــور شــدند تــا نگذارنــد بــی آبرویــی کــه
در حملــه کنگــره آمریــکا اتفــاق افتــاد تکــرار شــود.
قــرار اســت نظامیــان آمریــکا تــا بهــار ۱۴۰۰همچنــان
در پایتخــت ایــن کشــور و  ۵۰ایالــت در حــال آمــاده
بــاش باشــند .جهانیــان شــاهد بودنــد ،انتقــال قــدرت
در آمریــکا مســاملتآمیز صــورت نگرفــت و ایــن
نشــان دهنــده آن بــود کــه کارآمــدی دموکراســی در
نظــام سیاســی آمریــکا کارکــرد خــود را از دســت
داده اســت .فیلســوفان سیاســی در آمریــکا دیگــر
قــادر نیســتند نظــام دانایــی ایــن کشــور را بــا تصمیــم
سیاســی و تصمیمگیــری در نظــام اجرایــی پیونــد
زننــد .آنهــا مــی گفتنــد :چگونــه حکومــت کــردن
بــا ســاز و کارهــای عقالنــی مهــم اســت نــه اینکــه
چــه کســی بایــد حکومــت کنــد .امــا امــروز بــه
ایــن ادراک رســیده انــد کــه مقولــه چــه کســی بایــد
حکومــت کنــد ،هــم مهــم اســت .عاقبــت حکومــت
یــک فــرد فاســق ،فاســد ،قامربــاز و زن بــاره در
رأس هــرم قــدرت حــوادث فضاحــت بــاری اســت
کــه در مرئــی و منظــر جهانیــان بــه صــورت عریــان
بــه منایــش درآمــد .اکنــون داد فوکویامــا درآمــده و
او فریــاد مــی زند«:ترامــپ رونــد افــول آمریــکا را
بــا رسعتــی حیــرت انگیــز جلــو انداختــه اســت ».او
مــی گویــد« :مــا بــه دوپارگــی فرهنگــی رســیدهایم».
متأســفانه مــا یــک نظــام رصــد در دســتگاه دیپلامســی
خارجــی خــود از دوســتان و دشــمنان ایــران نداریــم.
وزارت خارجــه مــا در ارزیابــی معــادالت رقابــت در
انتخــاب ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه ایــن نتیجــه
رســیده بــود کــه ترامــپ رأی مــی آورد .اظهــارات تیرماه
گذشــته وزیرخارجــه مــا همیــن فهــم را واتاب مـیداد.
حــال آنکــه ســوخت موتــور «نــه بــه ترامــپ» تأمیــن
شــده بــود و یــک اراده سیاســی قــوی شــکل گرفتــه
بــود کــه ترامــپ را از کاخ ســفید بیــرون کنــد و
بیــرون هــم کــرد .امــا ترامــپ و ترامپیســم یــک
واقعیــت انکارناپذیــر بــه عنــوان یــک پدیــده در
نظــام سیاســی آمریــکا باقــی خواهــد مانــد .ترامــپ
بخــش اعظمــی از رسمایــه اجتامعــی جمهــوری
خواهــان را اکنــون بــه رسقــت بــرده و قــرار اســت
بــا تشــکیل «حــزب میهنپرســتان» رشارت سیاســی
خــود را ادامــه دهــد .او یــک تفکــری را در آمریــکا
منایندگــی میکنــد کــه بــوی تعفــن نژادپرســتی و
ناسیونالیســم افراطــی مــی دهــد .دموکراتهــا در
نظــر دارنــد بــا ادامــه اســتیضاح و عــدم کفایــت
سیاســی در ســنا بــه عمــر سیاســی او پایــان دهنــد.
نظــام رسمایـهداری چــه قبــل از پدیــداری سوسیالیســم
و فاشیســم چــه بعــد از آن نشــان داده بــود در زیــر
ســقف گفتوگــو تعارضــات و تضادهــای منافــع
اضــاع و اطــراف و اکنــاف خــود را مدیریــت مــی
کنــد و بــا جهانیســازی هژمونــی خــود را بیرقیــب
بــه اثبــات میرســاند .امــا حــوادث انتخابــات چهــل
و ششــمین رئیسجمهــوری آمریــکا نشــان داد،
ادامه در صفحه 2

فرمانده سپاه کردستان:

عملیات پیشدستانه در جنگ فرهنگی عامل پیروزی است

فرمانـده سـپاه بیتاملقـدس کردسـتان گفـت :عملیـات پیشدسـتانه در جنـگ فرهنگـی برجسـته و عامل پیروزی اسـت که اهالی رسـانه امـکان عمل در ایـن عرصه دارند .رسدار سـید صادق حسـینی در آیین اختتامیه ششـمین جشـنواره رسـانهای ابوذر
و اولیـن جشـنواره مکتـب حـاج قاسـم در سـنندج اظهـار داشـت :همچـون حـاج قاسـم بـه جای پشـت صحنه بایـد در خـط اول با دشـمن بجنگیم کـه این شـامل عرصه رسـانهای و فرهنگـی هم میشـود .وی با بیـان اینکـه در متام عرصههای کشـور
بـا یـک جنـگ نـرم مواجـه هسـتیم افـزود :امـروز جنگ قلـم ،فکر ،اندیشـه ،تفکر ،نبـوغ و قـدرت علمی و عملیـات روانی اسـت که دشـمن را در ایـن عرصهها هـم وادار به شکسـت کردیم...
صفحه 1

جوان گزارش میدهد؛

نقش بارز کردستان در پیروزی انقالب اسالمی

تظاهرات  50هزار نفری مردم در سـنندج از نقاط برجسـته در تاریخ انقالب اسلامی اسـت و به خوبی نقش مردم مسـلامن کردسـتان را در پیروزی انقالب اسلامی نشـان
میدهـد .آرمانخواهـی و انقالبیبـودن ملـت ایـران را منیتـوان مختـص یـک قـوم و مذهب دانسـت و بدون شـک تکتـک مردم ایـران در شـکلگیری بزرگرتیـن انقالب
قـرن ،نقـش بـزرگ و سـهمی بزرگتر دارند .مردم کردسـتان کـه همواره مـورد ظلم و تعـدی رژیم پهلـوی بودند...

صفحه 3

استاندارکردستان:

فرماندهسپاهکردستان:

960پروژه در ایام دهه فجر در کردستان به بهرهبرداری میرسد

عملیات پیشدستانه در جنگ فرهنگی عامل پیروزی است

اســتاندار کردســتان گفــت 960 :پــروژه
عمرانــی و اقتصــادی در ایــام دهــه فجــر
در کردســتان بــه بهرهبــرداری میرســد.
بــه گــزارش جوان ،بهمــن مرادنیــا در
جلســه شــورای اداری اســتان کردســتان
اظهــار کــرد :در ایــام دهــه فجــر امســال
 960پــروژه کــه  614مــورد آن در حــوزه
عمرانــی و  246مــورد نیــز در حــوزه
اقتصــادی اســت بــه بهرهبــرداری
میرســد .
وی افــزود :بــرای بهرهبــرداری از ایــن
پروژههــا یــک هــزار و  845میلیــارد
تومــان اعتبــار رصف شــده و بــا راهاندازی
ایــن پروژههــا هــزار و  533اشــتغال بــه
صــورت مســتقیم ایجــاد میشــود.
اســتاندار کردســتان در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــه بحــث مــرف انــرژی
اشــاره کــرد و ادامــه داد :بیتفاوتــی
نســبت بــه رسمایههــای ملــی یــک
گنــاه بــزرگ اســت و رسمایههایــی کــه
میتوانــد بــه صــادرات تبدیــل شــود و
درآمــد آنهــا بــه رسمای ـهای بــرای تولیــد و
ایجــاد اشــتغال تبدیــل شــود بــدون هــدف

مــرف میشــود.
مرادنیــا یــادآور شــد :قطــع انــرژی بــرق
و گاز واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــا
مــرف بیــش از حــد بخشهــای خانگــی
و اداری میتوانــد چرخــه اقتصــاد اســتان
را زیــر ســوال بــرد و وقتــی میبینیــم
بــرق پرتوشــیمی ســنندج دو روز قطــع
میشــود مشــکالت بســیاری در حــوزه
تولیــد ایجــاد میشــود.
وی بیــان کــرد :قابــل پذیــرش نیســت کــه
دســتگاههای دولتــی و اداری در بحــث
انــرژی بــدون حســاب و کتــاب مــرف
داشــته باشــند و در کنــار ایــن مســئله
مــا بخواهیــم از شــهروندان کــه رصفــه
جویــی کننــد و یــا اینکــه بخشهــای
صنعتــی را بــا قطــع بــرق مواجــه کنیــم.
اســتاندار کردســتان گفــت :در بحــث
کرونــا نیــز خوشــبختانه در مقطعــی قــرار
داریــم کــه در وضعیــت آبــی هســتیم
و نبایــد ایــن را دلیلــی بــرای رعایــت
نکــردن دســتورالعملهای بهداشــتی
بدانیــم و در رشایطــی کــه بایــد بــه دنبــال
نشــاط اجتامعــی باشــیم بــاز هــم شــاهد

شــیوع بیشــر ویــروس کرونــا و مــرگ و
میــر باشــیم.
مرادنیــا اظهــار کــرد :اگــر کرونــا را جــدی
نگیریــم و دوبــاره بــا پیــک جدیــد کرونــا
مواجــه شــویم بیشــرین رضبــه را حــوزه
اقتصــادی اســتان و بــازار میخورنــد
چــرا کــه ممکــن اســت بــاز هــم بازارهــا
تعطیــل شــود و ایــن میتوانــد صدمــات
جــران ناپذیــری وارد کنــد.
وی افــزود :در بحــث نظــارت بــر بــازار
نیــز شــاهد هســتیم کــه عــدهای ســودجو
بــه دلخــواه خــود کاالهــای اساســی
مــردم را گــران کــرده انــد و کســی نیــز
جوابگــو نیســت و نبایــد بــا کســی تعــارف
کــرد و بایــد بــا ایــن افــراد برخــورد جــدی
صــورت گیــرد.
اســتاندار کردســتان ادامــه داد :مــردم
رشایــط چنــد ســال گذشــته را بــه
خوبــی تحمــل کرد هانــد و امــروز مــا
مســئوالن مــا وظیفــه داریــم هــر کاری
کــه میتوانیــم انجــام دهیــم تــا مــردم
بیــش از ایــن زیــر فشــارهای اقتصــادی
نرونــد.

فرمانــده ســپاه بیتاملقــدس کردســتان گفــت:
عملیــات پیشدســتانه در جنــگ فرهنگــی
برجســته و عامــل پیــروزی اســت کــه اهالــی
رســانه امــکان عمــل در ایــن عرصــه دارنــد.
رسدار ســید صــادق حســینی در آییــن اختتامیــه
ششــمین جشــنواره رســانهای ابــوذر و اولیــن
جشــنواره مکتــب حــاج قاســم در ســنندج
اظهــار داشــت :همچــون حــاج قاســم بــه جــای
پشــت صحنــه بایــد در خــط اول بــا دشــمن
بجنگیــم کــه ایــن شــامل عرصــه رســانهای و
فرهنگــی هــم میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه در متــام عرصههــای کشــور
بــا یــک جنــگ نــرم مواجــه هســتیم افــزود:
امــروز جنــگ قلــم ،فکــر ،اندیشــه ،تفکــر،
نبــوغ و قــدرت علمــی و عملیــات روانــی اســت
کــه دشــمن را در ایــن عرصههــا هــم وادار بــه
شکســت کردیــم.
فرمانــده ســپاه بیــت املقــدس کردســتان اضافــه
کــرد :نــگاه بیرونــی و نــگاه بــه غــرب را بــه
فراموشــی بســپاریم و از نخبــگان و ظرفیــت
داخلــی کشــور بهــره بگیریــم.
رسدار حســینی گفــت :تفکــر لیربالیســتی بایــد

بــرای همیشــه از ایــن کشــور رخــت بــر بنــدد و
تفکــر انقالبــی و جهــادی را جایگزیــن کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه همــه مــا اســت کــه
از اســتقالل کشــور دفــاع کنیــم ،یــادآور شــد:
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ،رقابــت
مشــارکت و ســامت و امنیــت انتخاباتــی
اهمیــت دارد و امیدواریــم بــا بصیــرت ،دولــت
والیــی ،خدایــی و متکــی بــه امکانــات و
ظرفیــت داخلــی روی کار آیــد.
رسدار حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه حــاج قاســم
جهــاد اکــر و اصغــر را در کنــار هــم داشــت
اظهــار داشــت :شــهید رسدار ســلیامنی اهــل
فضــل بــود و هیچوقــت میــدان جهــاد را تــرک
نکــرد و الگــوی جهــاد را بــرای مــا بــه جــا
گذاشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا جلــوی راهــرد فشــار
حداکــری و تحریــم را گرفتیــم و در عملیــات
روانــی موفــق شــدیم یــادآور شــد :شــهید
ســلیامنی پشــت رهــری ایســتادند از وقــوع
جنــگ جلوگیــری و دشــمن را بــه عقــب
راندنــد و بــرای قــوی و قدرمتنــد شــدن محــور
مقاومــت جانفشــانیهای مختلفــی را داشــتند.
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ادامه از صفحه اول

پوسیده از درون!
محمدکاظمانبارلویی

گفتوگوهــای زیــر ســقف اندیشــکدهها و اتــاق
هــای فکــر دو حــزب و نیــز مکانیزمهــای حکمرانــی
در کنگــره و ســنا و دادگاه عالــی بینتیجــه اســت.
اردوکشــی خیابانــی و عربدهکشــی سیاســی و زدن
زیرمیــز بــازی هــم مــی توانــد یــک راه حــل باشــد.
اینکــه در درون هســته مرکــزی رسمایــهداری
جهانــی در داخــل آمریــکا و در خــارج رشکای
آمریکایــی چــه مــی گــذرد مــا بیخربیــم .متأســفانه
دســتگاه اطالعاتــی مــا و بنگاههــای رصــد
سیاســی در ایــن مــورد حرفــی بــرای گفــن ندارنــد.
اینکــه در اردوگاه رسمایــهداری چــه میگــذرد؟
یــک ســؤال بــی پاســخ اســت! امــا اینکــه در کــف
خیابانهــای  ۵۰ایالــت آمریــکا و شــنبههای آشــوب
در فرانســه چــه حوادثــی را شــاهد هســتیم را منــی
تــوان بــا رسکــوب پلیــس و ســکوت رســانههای
تحــت ســیطره صهیونیســم و رسمایــهداری را توهــم
پنداشــت .رنــگ و روغــن بزککننــدگان ســیامی
رسمای ـهداری جهانــی در داخــل و خــارج متــام شــده،
آنچــه از پــرده بایــد بــرون افتــد ،افتــاده اســت و اوضــاع
متاشــایی پدیــد آورده اســت کــه بایــد نشســت و دقیــق
نــگاه کــرد .هنــوز نیروهــای امنیتــی بــه مقرهــای
خــود و رسبــازان بــه پادگانهــا نرفتهانــد و در
خیابانهــای ایــاالت متفرقــه آمریــکا حضــور دارنــد
و معلــوم نیســت چــه زمانــی بــه پادگانهــا برگردنــد.
از ایــن حــوادث مهمتــر اوضــاع سیاســی در
داخــل رسزمیــن اشــغالی اســت .دولــت غاصــب
صهیونیســتی بــا همیــن پدیــده اردوکشــی خیابانــی و
بیثباتــی دولــت روبــهرو اســت.نتانیاهو ســعی مــی
کنــد بــا بــزرگ کــردن دشــمن خارجــی آنرا مهــار
کنــد.
یــک مســئله بــرای سیاســتمداران در کاخ ســفید و
نظامیــان در پنتاگــون و فرماندهــان نیروهــای امنیتــی در
پلیــس و گارد ملــی مســلم اســت و آن اینکــه مــدام
در نظــام سیاســی و اقتصــادی آمریــکا تولیــد نفــرت و
خشــم میشــود یــک جایــی بایــد ایــن تولیــد را کنــرل
و مهــار کــرد .فقــر ،بــی عدالتــی ،تبعیــض نــژادی،
بیخامنانــی و کارتنخوابــی ،چهــره آمریــکا را
کریهتــر از هــر زمــان نشــان میدهــد .لشــکر قابلمــه
بــه دســتان بیــکار از یــک طــرف و رفتــار آنارشیســتی
جامعــت «کیوانُــان» جوانــان  25تــا  30ســاله از طــرف
دیگــر ،الت بــازی «پــران مغــرور» کــه همگــی و
یــا بخشــی از آنهــا نیــز مســلح و دســت بــه ماشــه
هســتند ،ارتــش آمریــکا را از بیــرون از مرزهــا بــه داخــل
کشــور آورده اســت .آنچــه در مراســم تحلیــف رخ داد،
نشــان داد مســئله خیلــی جدیتــر از آن اســت کــه
فکــر میکنیــم.
متأســفانه فهــم دســتگاه دیپلامســی مــا از قــدرت
آمریــکا ناقــص اســت و عمدتــا مربــوط بــه هــزاره
ســوم میــادی نیســت .همیــن عــدم فهــم در مــورد
منابــع «قــدرت» در ایــران اســامی هــم وجــود دارد.
ایــران امــروز از مرحلــه قــدرت در حــال ظهــور عبــور
کــرده و بــه عنــوان یــک «قــدرت مســتقر» در منطقــه
و جهــان مطــرح اســت .روسهــا و چینیهــا بــا
درک چنیــن قدرتــی بارهــا اعــام کــرده انــد حــارض
بــه برقــراری روابــط راهــردی بــا تهــران هســتند
ایــن پیــام در دســتگاه دیپلامســی مــا درســت شــنیده
منــی شــود .بــه همیــن دلیــل بــا فهــم  ۵۰ســال
پیــش از قــدرت آمریــکا رفتنــد مذاکراتــی را بــه نــام
برجــام کلیــد زدنــد کــه محصــول آن جــز خســارت
محــض بــرای ملــت ایــران هیــچ نتیج ـهای نداشــت.
بیــرون کــردن صهیونیســتها از لبنــان در جنــگ
 ۳۳روزه یــک تســت نظامــی بــرای ارزیابــی قــدرت
انقــاب اســامی بــود.
صهیونیســتها اگــر پیشــنهاد آتشبــس را منیدادنــد
از درون فرومیپاشــیدند و چیــزی از ارتــش آنهــا
باقــی منیمانــد .امــروز حزباللــه دههــا برابــر در
زمیــن ،هــوا و دریــا پرقدرتتــر شــده اســت.
حــاس نیرومندتــر شــده اســت .حیدریــون ،زینبیــون،
فاطمیــون و نیروهــای بســیج و ارتــش ســوریه یــک
خــط آتــش مؤثــر در مرزهــای ایــن کشــور بــا رژیــم
صهیونیســتی ایجــاد کردنــد .در عــراق حشدالشــعبی
دســت بــه ماشــه اســت تــا پایــگاه هــای آمریــکا را
بــا یــک اشــاره در هــم بکوبــد .در یمــن نیروهــای
انصاراللــه خــواب خــوش را از رس قارونهــای عــرب
بیــرون کردهانــد .در ایــران ارتــش و ســپاه مــا در شــعاع
دو هــزار کیلومــری خــارج از مرزهــای ایــران تــا عمــق
اقیانــوس هنــد دشــمن را رصــد مــی کننــد و تســت
دســتگیری رسبــازان انگلیســی و آمریکایــی در آب های
خلیــج فــارس و زدن پهپــاد پیرشفتــه آمریکایــی را بــا
موفقیــت پشــت رس گذاشــتهاند و در زدن عیناالســد
نشــان دادنــد بــا قدرتهــای جهانــی شــوخی ندارنــد.
چــرا ایــن قــدرت در اردوگاه اســام و انقــاب و آن
ضعــف و ناتوانــی در اردوگاه دشــمن درســت دیــده
منــی شــود و چــرا دســتگاه دیپلامســی مــا هنــوز
معتقــد اســت برجــام زنــده اســت! چــرا قــراردادی کــه
آمریکاییهــا بــا افــزودن بــر تحریمهــا هــر روز یــک
لگــد تــازه بــر آن مــی زننــد و بــر طبــل زیادهخواهــی
و زورگویــی مــی کوبنــد ،زنــده مــی پندارنــد؟
دیپلامتهــای مــا در وزارت خارجــه بــه همیــن
نطــق بایــدن در روز تحویــل قــدرت بــا زور و رسنیــزه
نظامیــان دقــت کننــد .او میگویــد :اوضــاع آمریــکا
بــه شــدت شــکننده اســت.
بهقــول یکــی ازتحلیلگــران واشــنگنت پســت
ایــن «شــکنندگی» بــه انــدازه شــکنندگی یــک
تخــم مــرغ اســت .او میگویــد «:آمریــکا
روی لبــه تیــغ تیــز افــول و فروپاشــی اســت».
حکمرانــی در آمریــکا بــر مــدار عقالنیــت منــی
چرخــد .عهــد و پیــان بــا دیوانــگان کــه تکلیــف
خودشــان بــا مــردم و حاکمیــت معلــوم نیســت
نتیجــهاش همیــن بالتکلیفــی اســت کــه دیپلامســی
خارجــی مــا را در چنــره خــود اســیر کــرده اســت.
دولــت مصوبــه مجلــس در صیانــت از حقــوق ملــت
و رفــع تحریمهــا را درســت اجــرا کنــد و اشــتباهات
در محاســبات گذشــته را جــران کنــد ،تــا دولــت
جــوان ،حزباللهــی و انقالبــی بتوانــد در ســال ۱۴۰۰
بــا عــزت در معــادالت جهانــی قدرتمنایــی منایــد.
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امیدهایی برای پایان کولربی

کت «بنیادبرکت»سرسفرهکولبران
بر ِ

کولــری یکــی از شــغلهای غیررســمی
در مناطــق کردنشــین و خاصتــا در
کردســتان اســت کــه افــراد زیــادی بــه
دلیــل نبــود اشــتغال بــه آن روی آوردهانــد
و اکنــون بنیــاد برکــت بــرای پایــان دادن
بــه ایــن مســاله و دســتیابی ایــن افــراد
بــه شــغل آبرومنــد موجــی از امیــد در دل
کولــران ایجــاد کــرده اســت.
«کولــر» و «کولــری» ،دو واژهای هســتند
کــه در مناطــق مــرزی اســتانهای
کردنشــین بیشــر شــنیده میشــود،
«کولــر» فــردی اســت کــه در مناطــق
صعبالعبــور و ســخت کوهســتانهای
کردســتان ،کرمانشــاه و آذربایجــان غربــی
کولههــای چنــد  10کیلویــی را حمــل
میکنــد .
کولــران معمــوال افــرادی هســتند کــه در
نقــاط مــرزی ســاکن هســتند و بــه دلیــل
نبــود شــغل ،نداشــن درآمــد کافــی و
تنهــا بــرای تامیــن معیشــت خانــواده بــه
شــغل کاذب کولــری روی آوردهانــد.
مــرگ چهــار کولــر رسدشــتی در ســال
 ،96مــرگ آزاد و فرهــاد خــروی ،دو
بــرادر مریوانــی در آذرمــاه ســال  98و
خربهــای ناگــوار زیــادی از ایــن دســت
ناشــی از کولــری در مناطــق کوهســتانی
اســت کــه یکــی از عمــده دالیــل آن
توســعه نامتــوازن اقتصــادی در ایــن
مناطــق اســت.
افــراد دیگــری هــم در مســیر کولــری بــه
گونــهای آســیب میبیننــدد کــه بــرای
همیشــه در بســر بیــاری در خانــه
مانــدگار شــوند.
خطــر ســقوط بــه دره ،مانــدن در زیــر
بــرف و همچنیــن خطــر رفــن روی میــن
بــرای ایــن افــراد وجــود دارد؛ افــرادی کــه
گاهــا ناچــار بــه حمــل یــک یخچــال و یــا
الســتیک خودروهــای ســنگین بــر پشــت
خــود و آن هــم بــرای مبلغــی ناچیــز
در حــدود  200تــا  300هــزار تومــان
میشــوند .
اگرچــه ســودهای کالن ایــن شــغل،
نــه بــه جیــب خــود کولــران بلکــه بــه
جیــب دالالن و قاچاقچیــان مــیرود،
امــا خطــرات اصلــی آن را ایــن قــر
زحمتکــش متحمــل میشــوند.

 دیــدگاه رهربی در مورد کولربی

وضعیــت ناگــوار کولــری حتــی اعــراض
رهــر معظــم انقــاب را برانگیخــت؛
تــا جائیکــه بــر لــزوم تفکیــک فعالیــت
کولــری از قاچــاق تأکیــد کردنــد و
بهبــود معیشــت مرزنشــینان و مخصوصــا
کولــران را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد.
ایشــان در دیــداری کــه بــا جمعــی از
کارگــران داشــتند بــا اشــاره بــه لــزوم
بهبــود وضعیــت کولــران اظهــار کردنــد:
«مــا تــا حــاال در مبــارزه بــا قاچــاق
خیلــی جــدی عمــل نکردهایــم .البتــه

مــراد مــن از قاچــاق ،آن کولهبَـ ِر ضعیفــی
نیســت کــه م ـیرود آنطــرف یــک چیــزی
را برم ـیدارد روی کــول خــودش م ـیآورد
ایــن طــرف؛ اینهــا کــه چیــزی نیســت،
اینهــا اهمیتــی نــدارد؛ بــا آنهــا مبــارزه هــم
نشــود اشــکالی نــدارد..

 زنان کولرب

کولــری در کردســتان تنهــا بــه مــردان
خالصــه منیشــود بلکــه زنانــی هــم
وجــود دارنــد کــه بــرای تامیــن معیشــت
خانوادههایشــان بــه ایــن کار ســخت و
طاقتفرســا روی آوردهانــد ،زنانــی کــه
از رس ناچــاری ایــن مســیر را برگزیدهانــد
بلکــه دســت نیــاز بــه ســوی دیگــران دراز
نکننــد.
کولــری اگرچــه بــا وضعیــت فیزیکــی
زنــان ســازگار نیســت و شــاید در تصــور
آدمهــا و مســووالن ایــن مقولــه نگنجــد
امــا ایــن واقعیتــی اســت کــه برخــی زنــان
مرزنشــین کردســتانی بــا آن دســت بــه
گریبــان هســتند.
«کوهســتان»« ،دلــر»« ،چیــا»« ،ژینــو»
و ...از جملــه زنانــی هســتند کــه در
قالــب گروههــای  20نفــره خطــرات
عبــور از درههــا و ارتفاعــات کوههــای
صعبالعبــور مناطــق مــرزی کردســتان
را بــه جــان میخرنــد تــا لقمــهای نــان
حــال رس ســفره خانوادهشــان بیاورنــد.

 کولــری از مهمتریــن چالشهــا
در مناطــق مــرزی

بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان
حــرت امــام(ره) در راســتای
توامنندســازی جامعــه هــدف و پایــاندادن
بــه مســاله کولــری ،بــه دنبــال ایجــاد
شــغلهای آبرومندانــه بــرای کولــران
اســت کــه در اســتانهای کردســتان،
کرمانشــاه و آذربایجــان غربــی ایــن کار را
رشوع کردهانــد  .
اشــتغالزایی
توســعه
معــاون
اجتامعمحــور بنیــاد برکــت میگویــد :در
اســتانهای مــرزی ،اجــرای طرحهــای
خــود اجتامعمحــور در حــوزه مشــاغل
خانگــی انجــام گرفــت کــه در مرحلــه
نخســت بــه شناســایی چالشهــا و
ظرفیتهــا اقــدام کردیــم.
مرتضــی نیــازی از مهمرتیــن چالشهــا را
در مناطــق مــرزی را کولــری اعــام کــرد
و اظهــار داشــت :در طــول ســه ســال از
آغــاز مسالهشناســی دربــاره ایــن پدیــده
بــه اجــرای طــرح جامعــی رســیدیم و
طــرح راه در دســتور کار قــرار گرفــت کــه
در قالــب آن بــه اجــرای ســه هــزار طــرح
بــرای ایجــاد مشــاغل پایــدار کولــران
ســه اســتان مــرزی دســت یافتیــم کــه
یــک هــزار و  ۸۰۰طــرح آن بــه کردســتان
اختصــاص دارد.

 ابــراز خوشــحالی اســتاندار از
اجــرای طرحهــای اشــتغالزایی بنیــاد
برکــت بــرای کولــران

اســتاندار کردســتان گفــت :کاری کــه
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در
راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای
کولــران در اســتان رشوع کــرده بســیار
ارزشــمند اســت امــا ایــن کار بایــد
بــا جدیــت بیشــر و بــا کمــک متــام
دســتگاهها ادامــه یابــد.
بهمــن مرادنیــا در آییــن بهرهبــرداری
از ســه هــزار طــرح اشــتغال کولــران
در اســتانهای کردســتان ،آذربایجــان
غربــی و کرمانشــاه اظهــار داشــت :بــا
حامیتهــای بیشــر میتــوان نامــی را
کــه هیچوقــت بخاطــر کولــری شایســته
مــردم زحمتکــش ایــن اســتان نبــوده بایــد
بــرای همیشــه رفــع کــرده و در راســتای
ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای کولــران بــا
جدیــت گام برداریــم.
وی ضمــن ابــراز خوشــحالی از طــرح
اشــتغالزایی بــرای کولــران بــا همت ســتاد
اجرایــی فرمــان امــام(ره) افــزود :یکــی از
دغدغههــای اصلــی مــردم ایــن اســتان کــه
همــواره رنــجآور بــوده ،بحــث کولــری
اســت کــه معضلــی بــزرگ بــوده و
تصــورش را منیکردیــم کــه ایــن مشــکل
رفــع شــود امــا بــا حامیــت ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام ،ایــن مهــم در حــال تحقــق
اســت.

 راهانــدازی مرکــز نــوآوری و
پیرشفــت منطق ـهای برکــت در دانشــگاه
کردســتان
رئیــس دانشــگاه کردســتان گفــت :یکــی
از طرحهــای عملــی پژوهشــی ایــن
دانشــگاه ،اجــرای طــرح توســعه بــرای
 ۷۰۰روســتای اســتان اســت.
رحمــت صادقــی اظهــار داشــت :ســتاد
اجرایــی فرمــان امــام(ره) خدمــات
ارزشــمندی در حــوزه محرومیتزدایــی و
اشــتغالزایی داشــته و در یــک ســال اخیــر

در حامیــت از حــوزه نظــام ســامت
کشــور و کمــک بــه معیشــت اقشــار
آســیبدیده از کرونــا بــه صــورت متــام
قــد وارد شــد..
وی بــا اشــاره بــه راهانــدازی مرکــز نوآوری
و پیرشفــت منطقــهای برکــت در دانشــگاه
کردســتان ،افــزود :در ایــن مرکــز کــه بــا
مشــارکت دانشــگاه کردســتان و بنیــاد
برکــت فعالیــت خــود را آغــاز کرده اســت،
کســب و کارهــای نوآورانــه ایجــاد شــده
و فرصتــی برای دانشــگاهیان خواهد
بــود تــا بــا اســتفاده از تــوان و امکانــات
ســختافزاری قدمــی بــرای پیرشفــت و
اشــتغال مرزنشــینان برداشــته شــود.
صادقــی بــه تدویــن طــرح توســعه ۷۰۰
روســتای اســتان در کلینیــک توســعه
روســتایی دانشــگاه کردســتان اشــاره
کــرد و افــزود ۲ :هــزار و  ۸۰۰پــروژه
پیشــنهادی در ایــن زمینــه شناســایی شــده
کــه امیدواریــم بــا حامیــت ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام (ره) بخشــی از ایــن ایدههــا
بــه مرحلــه اجــرا درآیــد.

 مصمم به حل مشــکالت کولربان

محمــد مخــر رئیــس ســتاد اجرایــی
فرمــان حــرت امــام(ره) در ســفر دو روز
پیــش بــه کردســتان گفــت :ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام تاکنــون  ۴۰هــزار شــغل را
بــا اجــرای  ۸هــزار طــرح و  ۱۰۰۰میلیــارد
تومــان رسمایهگــذاری در کردســتان
ایجــاد کــرده اســت.
وی ادامــه داد :امــروز بــا رومنایــی از
 ۵۰۰۰طــرح بــا  ۵۰۰میلیــارد تومــان
رسمایهگــذاری ،مجموعــا ۱۶هــزار
شــغل در اســتان ایجــاد شــد و همچنیــن
بــا اجــرای  ۳۷۰۰طــرح ۹ ،هــزار شــغل
بــرای کولــران در ســه اســتان کرمانشــاه،
کردســتان و آذربایجــان غربــی ایجــاد
کردیــم.
مخــر بــا بیــان اینکــه عمــده ایــن مشــاغل
در زمینههــای دامــداری ،فــرش و صنایــع
دســتی ایجــاد شــده اســت ،عنــوان کــرد:
مصمــم هســتیم تــا بــا ایجــاد زمینــه
اشــتغال ،مشــکالت ایــن عزیــزان را کــه
از رس ناچــاری بــه کولــری روی آوردهانــد
را مرتفــع کنیــم.

 ایجــاد موجی از امید

اکنــون بــا ورود مســووالنه ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام و اهتــام آنــان در حــل
مشــکالت کولــری ،مــوج امیــدی در دل
مــردم مرزنشــین و بخصــوص کولــران
ایجــاد شــده کــه جــدای از دســتیابی
بــه یــک شــغل آبرومنــد ،دغدغــه و
اســرس مشــکالت مســیر کولــری از
خانــواده آنهــا دور خواهــد شــد.
بنــا بــه گزارشــات مســووالن در جلســات
مختلــف 20 ،هــزار نفــر در کردســتان از
طریــق کولــری ارتــزاق میکننــد.

بسیج و سپاه کردستان با  ۱۶۰برنامه دهه فجر امسال را گرامی میدارد

مسئول مرکز هامهنگی و هم اندیشی راهربدی
بسیج سپاه بیت املقدس کردستان از برگزاری
 ۱۶۰برنامه بسیج و سپاه ویژه ایام الله دهه فجر
در استان خرب داد .به گزارش جوان ،خرسو
مسعودی به ترشیح برنامههای ردههای عمومی
و تخصصی اقشار بسیج سپاه بیتاملقدس
در ایام الله دهه فجر را ترشیح کرد و اظهار
داشت 160 :برنامه به مناسبت سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی در مرکز کردستان
برگزار میشود .وی با بیان اینکه هرساله به
مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقالب
اسالمی و تجدید میثاق آحاد مردم انقالبی و
والیتمدار کشور و استان کردستان به ویژه نسل
جوان با آرمانهای بلند و جهانی معامر کبیر
انقالب اسالمی حرضت امام خمینی(ره) و
شاگرد خلف و صالحش رهرب معظم انقالب
اسالمی برنامههای مختلفی در سطح استان
اجرا میشود ،گفت :انقالب اسالمی به عنوان
تنها انقالب مردمی اساس آن بر پایه اصول و
رشیعت ناب محمدی(ص) بنا نهاده شده
و تبیین ،روشنگری و هدایت صحیح نسل

سوم که شکلگیری آغازین انقالب اسالمی
را در آن دوران به چشم ظاهر ندیدهاند ،امری
رضوری و اجتنابناپذیر است .افزود :عالوهبر
این برنامهها ،برنامههای دیگری در متام
شهرستانهای استان پیشبینی شده که به نحو
شایسته در طول این دهه اجرا خواهد شد.
مسئول مرکز هامهنگی و هماندیشی راهربدی
بسیج سپاه بیتاملقدس کردستان با بیان اینکه
برنامهها با مشارکت کلیه ردههای اقشاری
بسیج با بهرهگیری از شعار محوری چهل و
دومین سالگرد پیروزی فجر انقالب که امسال
به نام «انقالب اسالمی ،بالنده و مقتدر ،چون
کوه استوار» ،نامگذاری شده ،برگزار خواهد
شد؛ افزود :تبیین دستاوردهای غرورآفرین
 42ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی در
زمینههای علمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،هرنی،
ورزشی ،محرومیتزدایی ،پیرشفت و آبادانی
و تالش بیوقفه در جهت جهاد امیدآفرینی
با گفتامنسازی بیانیه گام دوم انقالب ،اقناع
سازی نسل جوان امروزی از جمیع جهات به
ویژه نسبت به هویت و ماهیت انقالب اسالمی،

اهداف و کارکردهای انقالب اسالمی و مشارکت
و حضور حداکرثی مردم در همه صحنههای
انقالب و گرامیداشت و نکوداشت ایام الله
فجر از جمله برنامههای اولویتدار در سطح
استان است .وی بیان کرد :برنامههای متنوع،
جذاب و امید آفرین را برای اقشار مختلف
در قالب  160برنامه در مرکز استان در جهت
پیوند نسل اول انقالب با نسل سوم پیشبینی
کرده که در طول ایام الله دهه فجر اجرایی و
عملیاتی خواهد شد .مسعودی اظهار کرد :البته
عالوه بر این برنامه ها ،برنامه های دیگری در
کلیه شهرستان ها نیز پیش بینی شدهاست که
به نحو شایسته در طول این دهه اجراء خواهد
شد .مسئول مرکز هامهنگی و هم اندیشی
راهربدی بسیج سپاه بیت املقدس کردستان از
فضا سازی محیطی در ادارات و سطح شهر؛
نواخنت زنگ انفالب و استکبار ستیزی در
بسرت شبکه شاد؛ برگزاری مراسامت جشن و
رسور انقالب در عموم محالت ،پایگاههای
مقاومت بسیج مساجد ،پایگاههای مقاومت
بسیج اقشار و رسکشی از خانوادههای معظم

شهدا و غبار روبی مزار مطهر شهدا خرب داد و
اعالم کرد :برگزاری یادوارههای شهدا؛ تجلیل
و تکریم از مدافعان سالمت و امنیت؛ گسرتش
طرح محله به محله شهید حاج قاسم سلیامنی
در بیامریابی و مبارزه با ویروس کرونا؛ اعزام
تیمهای شهید رهنمون جامعه پزشکی به مناطق
محروم؛ حامیت از خانوادههای آسیبپذیر
بیامری کرونا؛ آزاد سازی زندانیان جرائم غیر
عمد؛ نشستهای بصیرتی؛ برگزاری مسابقات
قرآنی ،ورزشی ،کوهنوردی؛ برگزاری جلسات
حلقات صالحین؛ توزیع کمکهای مومنانه؛
توزیع بستههای معیشتی؛ توزیع لوازمالتحریر و
بستههای آموزشی؛ برگزاری کارگاههای کاهش
آسیبهای اجتامعی؛ اهداءخون؛ برگزاری
آموزش و مشاورههای حقوقی؛ تبیین والیت
اجتامعی زن؛ گرامیداشت روز زن؛ بیان
نقشآفرینی بسیج در عرصههای علمی ،هرنی،
جهش تولید ،کمک مومنانه؛ نرش دستاوردهای
انقالب در شبکههای مجازی و شبکه شاد؛
جشن آئینی صرب و شکر در مساجد و بقاع
متربکه؛ برگزاری مسابقات مختلف دلنوشتهها
و ...بخشی از برنامههای پیشبینی شده ویژه
دهه مبارک فجر در مرکز استان کردستان است.

بنیاد مستضعفان  ۵۵۰میلیارد ریال
در سروآباد سرمایهگذاری کرد
مدیـر نهـاد آبادانـی و پیرشفـت
بنیـاد علـوی در رسوآبـاد گفـت:
بنیـاد مسـتضعفان از ابتـدای
امسـال تاکنـون بیـش از ۵۵۰
میلیـارد ریـال در  ۸۵پـروژه و
برنامههـای عمرانـی ،اقتصـادی،
فرهنگـی و اجتامعـی در ایـن
شهرسـتان هزینـه کـرده اسـت.
محمـد علیویسـی در گفتوگو
بـا خربنـگار جـوان در سـنندج بـا بیـان اینکه هم اکنـون ۴۵
طـرح از ایـن تعـداد آمـاده بهرهبـرداری و مابقـی پروژههـا
دارای پیرشفـت بـاالی  ۶۰درصـد اسـت اظهـار داشـت:
توسـعه و ایجـاد زیرسـاختهای رضوری و اولویـتدار
از جملـه آبرسـانی ،آب رشب ،فاضلاب ،آبخیـزداری،
راهسـازی و مسـجد از جملـه طرحهـای مـورد هـدف نهاد
آبادانـی و پیرشفـت بنیـاد علـوی در ایـن شهرسـتان اسـت.
وی افـزود :پروژههـای عمرانی بنیاد مسـتضعفان در  ۲حوزه
زیرسـاختهای رضوری شامل راهسـازی ،احداث مدرسه،
خانه عامل روسـتایی ،آبرسـانی ،آبخیزداری و زیرساختهای
اقتصـادی شـامل احداث آبشـخور دام و حـوزه آبگیر ،کانال
آبیـاری و آبرسـانی بـه باغـات بـوده کـه بـا هـدف کمـک به
افزایـش درآمـد روسـتاییان اسـت .علیویسـی با بیـان اینکه
تاکنـون در قالـب رزمایـش کمکهـای مومنانـه  ۳۰میلیـارد
ریـال بـه اقشـار آسـیب پذیـر رسوآبـاد کمـک شـده اسـت
یادآور شـد ۱۲۰ :میلیارد ریال تسـهیالت قرضالحسـنه خُرد
و  ۱۰۰میلیـارد ریـال تسـهیالت قـرض الحسـنه کالن نیز در
شهرسـتان به بانک معرفی شـده است .وی با اشـاره به اینکه
در همـه طرحهـا دسـتگاههای مرتبط از طراحی تـا نظارت و
تحویل طـرح حضور مسـتمر دارند ،اظهار داشـت :پروژهها
بـا مشـارکت دسـتگاههای دولتی اجرا میشـود و مشـارکت
بنیـاد در آنهـا از  ۳۰درصـد تـا  ۱۰۰درصـد اسـت .مدیر نهاد
آبادانـی و پیرشفـت بنیـاد علـوی در رسوآبـاد تاکیـد کـرد:
پروژههـای اولویـتدار عمرانـی ایـن شهرسـتان کـه توسـط
دسـتگاههای دولتـی بـه بنیاد مسـتضعفان معرفی میشـود و
در دسـتور اجـرا قـرار میگیرنـد و هیچ طرحـی را به صورت
جـدا یا مسـتقل اجرا منیکنیم .وی اضافه کـرد :در چهارمین
نشسـت مسـوولین نهادهـای پیرشفـت بنیاد مسـتضعفان که
در مشـهد برگـزار شـد از نهاد آبادانـی و پیرشفـت رسوآباد با
توجـه بـه اجـرای پروژههای عمرانـی ،اقتصـادی ،فرهنگی و
اجتامعی متناسـب بـا نیازهای شهرسـتان ،جلب مشـارکت
مردمـی و دسـتگاههای دولتـی در اجـرای پروژه هـا به عنوان
شهرسـتان برتر کشـوری تقدیر شد ۳۱ .شهرسـتان در کشور
بـه عنـوان شهرسـتانهایی کـه از محرومیـت برخوردارنـد
توسـط بنیـاد علـوی از زیـر مجموعههای بنیاد مسـتضعفان
انتخاب شـدند تـا با اجـرای طرحهای مختلـف ،محرومیت
را در ایـن مناطـق کاهـش دهنـد ،یکـی از این شهرسـتانها،
رسوآباد اسـت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

عادیانگاری موجب شیوع موج جدید کرونا در
اسفند میشود

رییــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی کردســتان گفــت:
اســتان در وضعیــت آبــی
کرونــا بــه رس میبــرد ولــی
اگــر کرونــا عادیانــگاری
شــود بایــد منتظــر مــوج
جدیــد ایــن بیــاری در اســفند
مــاه باشــیم .دکــر فرزیــن
رضاعــی در جلســه شــورای
اداری کردســتان اظهــار داشــت :اگــر تجربــه اروپــا در
زمینــه کاهــش آمــار فوتیهــا تــا  ۲نفــر در روز را مــاک
قــرار دهیــم ،مشــخص میشــود کــه کرونــا در صــورت
روزمرگــی طغیــان میکنــد .وی افــزود :اگــر رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی ماننــد مــرداد و شــهریور باشــد،
در اســفند بایــد منتطــر مــوج دیگــری از بیامری بــود که از
نظــر اقتصــادی هــم ،زمــان مهمــی بــرای کســب و کارهــا
محســوب میشــود .رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
کردســتان از مســووالن خواســت تــا دســتورالعملهای
بهداشــتی را بــا دقــت رعایــت کننــد چــرا کــه نــگاه مــردم
بــه رفتــار مســووالن اســت .رضاعــی بــه عملکــرد طــرح
شــهید ســلیامنی از اول آذر تاکنــون اشــاره کــرد و گفــت:
یــک هــزار و  ۳۴۳تیــم حامیتــی ،نظارتــی و مراقبتــی در
 ۶۳۰خانــه بهداشــت ۱۰۹ ،پایــگاه ســامت و  ۱۶مرکــز
 ۲۴و  ۱۶ســاعته در ایــن طــرح فعالیــت دارنــد.
رضاعــی گفــت :در ایــن مــدت شــاهد کاهــش ۸۷
درصــدی بســری ۸۸ ،درصــدی فوتــی و  ۷۵درصــدی
مــوارد مثبــت بیــاری در اســتان نســبت بــه مــاه قبــل از
رشوع طــرح بودیــم .وی بــا بیــان اینکــه  ۱۷هــزار و ۲۹۱
نفــر از افــراد در معــرض متــاس نزدیــک بــا بیــار مــورد
تســت کرونــا قــرار گرفتنــد ،اضافــه کــرد ۱۰ :هــزار و
 ۹۴۲مراقبــت در منــزل و  ۶۳هــزار و  ۹۹۱مــورد پیگیــری
تلفنــی انجــام و  ۷۵هــزار بیــار در مراکــز درمانــی
بســری شــدند .وی بــه انجــام  ۳۶۰هــزار مــورد بازرســی
و صــدور چهــار هــزار و  ۷۱۹مــورد اخطــار بــرای اماکــن
عمومــی و عرضــه غــذا اشــاره کــرد و افــزود ۱۳۶ :واحــد
در ایــن مــدت بــه دلیــل تخلفــات پلمــب شــد.
انجــام یــک هــزار و  ۴۱۳تســت رسیــع از نزدیــکان
بیــاران ،یــک هــزار و  ۷۱۹مــورد از افــراد مشــکوک و
 ۱۶هــزار و  ۲۱۲تســت پــی ســی آر از دیگــر اقداماتــی
بــود کــه رضاعــی بــه آن اشــاره و یــادآور شــد ۳۱۷ :بیــار
مثبــت در ایــن اقدامــات شناســایی شــد و  ۱۲هــزار و
 ۴۴۶بیــار بــاالی  ۶۵ســال قرنطینــه معکــوس شــدند.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان اضافــه کــرد:
 ۸۶۶خانــوار آســیبپذیر از کرونــا از نظــر مالــی و
تامیــن مایحتــاج حامیــت و  ۲۳۹خانــوار هــم خدماتــی
ماننــد تعویــض دفرتچــه درمانــی و دیگــر نیازمندیهــا را
دریافــت کردنــد.
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فضای مجازی جایگزین رفتارهای
عاطفی خانواده

 طــاق عاطفــی تهدیــد اصلــی تضعیــف بنیــان
زندگیهــای امــروزی

درک نکــردن صحیــح از رفتــار و گفتــار یکدیگر ،نداشــن
شــناخت کافــی از روحیــات طــرف مقابــل و عاقبــت
بیعالقگــی و رسدی نســبت بــه رشیــک زندگــی ،دســت
بــه دســت هــم میدهــد تــا یــک طــاق عاطفــی را در
زندگــی زوجهــا رقــم بزنــد .خانــواده همــواره بــه عنــوان
نهــادي مقــدس و تاثــر گــذار كــه مهمرتيــن پايــه و
اســاس جوامــع و حفــظ و بقــاء و دوام آنهــا شــناخته
شــده اســت اســت .خانــواده بــه عنــوان تاثريگذارتريــن
نهــاد اجتامعی همــواره مــورد تاكيــد پيامــران الهــي
و امئــه معصومــن بــوده اســت و در نظــام مقــدس
جمهوری اســامی كه پایــه و اســاس آن بــر ديــن مبــن
اســام اســت بســيار مــورد توجــه اســت.
بــا توجــه بــه تهاجــات فرهنگــي دشــمن كــه در حــال
حــارض خانــواده را بــه عنــوان يــك اصــل نشــان گرفتــه،
مصــون مانــدن آن موجــب ســامت جامعــه مــي گــردد.
آنچــه كــه منايــان اســت بــا ديجيتــايل و ماشــيني شــدن
زندگــي هــاي امــروزي ،ديگــر روح محبــت و صفــا و
صميميــت از خانــواده هــا رخــت بربســته اســت و امــروز
روابــط مطلــويب در بــن اعضــاي خانــواده هــا وجــود
نــدارد .يــي از عوامــي كــه موجــب فاصلــه بــن اعضاي
خانــواده هــا در حــال حــارض شــده اســت ،آشــنا نبــودن
اعضــاي خانــواده بــه وظايــف ذايت خــود اســت .كــم
شــدن آســتانه تحمــل افــراد و رســوخ برنامــه هــاي مبتــذل
فرهنگــي كــه از برنامــه هــاي دشــمنان بــراي تضعيــف
خانــواده ايــراين اســت ،از عوامــل ديگــر ايجــاد فاصلــه
بــن اعضــاي خانــواده اســت .متاســفانه بســیاری از مــردم
از خانــواده متعــال و مطلــوب بخاطــر غــرق شــدن در
مادیــات و دوری از معنویــات و ارزش هــا فاصلــه گرفته و
بــه ســوی خانــواده متزلــزل ســوق پیــدا کردهانــد.
اگــر والديــن مــا در خانــواده بــه ايــن امــر آگاه باشــند كــه
وظيفــه آنهــا نســبت بــه فرزندانشــان فقــط نان،مســکن و
پوشــش نیســت،و وظیفــه مهــم ديگــري همچــون تربیــت
و نظــارت و پــرورش اخالقــی را نیــز برعهــده دارنــد ديگــر
شــاهد فاصلــه بــن اعضــاي خانــواده نخواهيــم بــود.
خانــواده بهرتیــن محــل پیونــد زن و مــرد و بیشــرین
زمینــه ســاز کــال اســت ،امــا متاســفانه در حــال حــارض
بــه علــت بــاال رفــن ســن تجــرد و بــاال بــودن توقعــات
دخــران و پــران ،وجــود مشــكالت اقتصــادي فــراوان،
عــدم حاميــت كامــل والديــن از فرزنــدان موجــب بــروز
مشــكاليت در امــر ازدواج جوانــان شــده اســت .يــي
از برنامههــاي اصــي غــرب بــراي تضعيــف خانــواده در
ايران،فــرد گرايــي اســت ،فردگرایــی در محیــط خانــواده
ســبب مــی گــردد کــه پیونــد اعضــای خانــواده رصفــا بــر
پایــه منافــع شــخصی باشــد بــه طــوری کــه اعضــا هــر
زمــان کــه منافــع شــخصی شــان ایجــاب کنــد خانــواده
را تــرک مــی کننــد ،كــه ايــن عامــل موجــب بــروز
طالقهــاي عاطفــي در بــن زوجــن شــده اســت.
در حــال حــارض الگــو گرفــن از زندگــي غــريب ،نداشــن
ســبك زندگــي ايــراين اســامي ،كــم شــدن عواطــف در
بــن خانــواده هــا ،چشــم و هــم چشــمي ،كــم توجهــي
بــه ســنت هــاي قدميــي ،از عوامــل افزايــش طــاق در
جامعــه اســت .درک نکــردن صحیــح از رفتــار و گفتــار
یکدیگــر ،نداشــن شــناخت کافــی از روحیــات طــرف
مقابــل و عاقبــت بیعالقگــی و رسدی نســبت بــه
رشیــک زندگــی ،دســت بــه دســت هــم میدهــد تــا یــک
طــاق عاطفــی را در زندگــی زوجهــا رقــم بزنــد .رســوخ
برنامههــاي ماهــواره در بــن خانــواده هــاي ايــراين،
اســتفاده بيــش از حــد از وســايل ارتبــاط جمعــي ماننــد
اينرتنــت و موبايــل ،دوري بيــش از حــد والديــن ،كــم
توجهــي بــه مســائل اعتقــادي و دينــي ،از عوامــل سســت
شــدن خانوادههــاي ايــراين بــه عنــوان كوچكرتيــن نهــاد
مقــدس اجتامعــي اســت.
اگــر خانــواده هــاي ايــراين هر کــدام حقــوق دیگــری را به
رســمیت شــناخته و همــواره در پــی تــاش بــرای رســیدن
بــه اهــداف عالــی و پیرشفــت همــه جانبــه جامعــه باشــند،
هيــچ دشــمني منــي توانــد در بــن آنــان رســوخ كنــد.
پــس همــه مــا بایــد تــاش مــان در ایــن راســتا باشــد،که
خانــواده هایــی بنیــان کنیــم کــه بــر اســاس لزومــات
اســامی حرکــت کنــد و فرزندانــی در دامــن ایــن خانــواده
هــا تربیــت یابنــد کــه بــا حضــور در جوامــع بتواننــد
فرهنــگ توحیــدی و ســبك زندگــي ايــراين و اســامي را
ترویــج مناينــد.

جوان گزارش میدهد؛

نقش بارز کردستان در پیروزی انقالب اسالمی
 پیام تاریخی امام راحل به مردم کردستان

تظاهــرات  50هــزار نفــری مــردم در ســنندج از نقــاط برجســته در تاریــخ انقــاب اســامی اســت و بــه
خوبــی نقــش مــردم مســلامن کردســتان را در پیــروزی انقــاب اســامی نشــان میدهــد .آرمانخواهــی و
انقالبیبــودن ملــت ایــران را منیتــوان مختــص یــک قــوم و مذهــب دانســت و بــدون شــک تکتــک مــردم
ایــران در شــکلگیری بزرگرتیــن انقــاب قــرن ،نقــش بــزرگ و ســهمی بزرگتــر دارنــد .مــردم کردســتان کــه
همــواره مــورد ظلــم و تعــدی رژیــم پهلــوی بودنــد ،پابهپــای دیگــر هموطنامنــان علیــه رژیــم ستمشــاهی
قیــام کردنــد و بــا حضــور در صحنههــای جهــاد و مبــارزه ،پیونــدی ناگسســتنی بــا انقــاب اســامی ایجــاد
کردنــد .هســتههای اولیــه مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی از ســال  1355در کردســتان شــکل رســمیتری بــه خــود
گرفــت و تعــدادی از انقالبیــون کــه بعدهــا از بنیانگــذاران و مؤسســان کمیتــه انقــاب اســامی و ســازمان
پیشــمرگان مســلامن کــرد شــدند ،از پیشــقراوالن حرکــت انقالبــی مــردم کردســتان علیــه رژیــم پهلــوی بودنــد.

 برپایی نماز جماعت در زمان تظاهرات

تعـدادی از همیـن افراد ،نسـبت بـه پخش و توزیـع پیامها و
اعالمیههـای امام خمینـی(ره) اقـدام میکردند.
یکـی از نـکات بـارز در قیامهـای مردم کردسـتان و بـه ویژه
سـنندج ،برپایـی منـاز جامعت در زمـان تظاهـرات بوده که
در سـاعات اولیه رشوع تظاهرات ،خیابانهای سـطح شـهر
مملـو از جمعیـت میشـد و بـا طوالنیشـدن تظاهـرات
و فرارسـیدن زمـان اقامـه منـاز ،مـردم مسـلامن و متعهـد
سـنندج ،در داخـل خیابان منـاز جامعت را برپـا میکردند.
از دیگـر نـکات برجسـته تظاهـرات مردمـی در جـای جای
اسـتان کردسـتان ،حضـور مردمـی بـود کـه از روسـتاهای
اطـراف خودشـان را بـه شـهرها میرسـاندند و در تظاهرات
رشکـت میکردنـد .در هـر کـدام از شهرسـتانهای
بانـه ،مریـوان ،سـقز ،قـروه ،بیجـار ،کامیـاران و دیوانـدره
منایندگانـی حضـور داشـتند که نظـم و ترتیـب دادن به این
تظاهـرات را بـر عهـده میگرفتنـد و تظاهـرات مردمـی را
همزمـان بـا رسارس کشـور برگـزار میکردنـد.

 توزیع اعالمیه در سطح شهر

غیورمـردان کردسـتان در روزهـای خـروش ملـت مسـلامن
ایـران علیـه حکومت مسـتبد پهلـوی ،برای به دسـت آوردن
اعالمیههـای حضرت امـام خمینـی(ره) خـود را بـه تهران،
قـم ،اصفهـان و تربیـز میرسـاند و بعـد از تهیـه عکـس و
اعالمیـه امـام خمینـی(ره) بـه کردسـتان میآمدنـد و شـبانه
اعالمیههـا را تکثیـر میکردند و صبـح روز بعد در تجمعات
چنـد هـزار نفـری در سـطح شـهر توزیـع میکردند.
خـروش مـردم مسـلامن کردسـتان ،بارهـا ژاندارمـری را
در تنگنـا قـرار داده بـود ،بـه گونـهای کـه در یکـی از همین
تظاهـرات ،مـردم سـنندج در مقابـل یکـی از پاسـگاههای
ژاندارمـری جمـع میشـوند و شـعارهای انقالبـی رس
میدهنـد.
مأمـوران ژاندارمـری کـه از دیـدن خیـل عظیـم جمعیـت
وحشـتزده شـدهاند ،فـرار را بـر قـرار ترجیـح میدهنـد و
ظـرف چنـد سـاعت پاسـگاه ژاندارمـری توسـط نیروهـای
انقالبـی خلـع سلاح میشـود.

 حمایت مردم بانه از نهضت امام خمینی(ره)

مـردم مسـلامن شهرسـتان بانـه در دیامه سـال  57بـا برپایی
تظاهـرات گسترده ،حامیـت خـود را از نهضـت امـام
خمینـی(ره) نشـان میدهنـد.
مـردم بانـه کـه از ظلـم و سـتم حکومـت پهلـوی به سـتوه
آمدهانـد ،قبـل از فـرار شـاه و در روز شـانزدهم دیماه بـه
خیابانهـا میآینـد و در یـک حرکت کامالً مردمی مجسـمه
شـاه را از وسـط میـدان اصلـی پاییـن میکشـند و در کوچه
و خیابـان میچرخانند(بعدهـا ایـن میـدان بـه میـدان امـام
خمینـی(ره) تغییـر نـام میدهـد).

 اشـاره روزنامـه کیهـان بـه تظاهـرات  50هـزار نفـری
در سـنندج

تظاهـرات  50هـزار نفری مردم در سـنندج از نقاط برجسـته
در تاریـخ انقلاب اسلامی اسـت و بـه خوبـی نقـش مردم
مسـلامن کردسـتان را در پیـروزی انقلاب اسلامی نشـان
میدهـد .روزنامـه کیهـان در شماره  10600خـود در روز
سهشـنبه مورخـه  9آبـان مـاه سـال  1357آمـار تظاهـرات
سـنندج را  50هـزار نفـر اعلام میکنـد ،جالبتریـن نکتـه
در خبر روزنامـه کیهان ،حضور گسترده زنان سـنندجی از
کارمنـد گرفتـه تـا خانـهدار در ایـن تظاهرات اسـت.
ایـن جمعیـت  50هزار نفری بعد از رسـیدن به میـدان آزادی
فعلـی ،منـاز را اقامـه میکنند و بعـد از آن جمعیـت متفرق
میشـود .هرچنـد بیشتر ایـن راهپیامییهـا خودجـوش
بـود ،امـا نقـش ویـژه روحانیـت در هدایـت حرکتهـای
مردمـی در کردسـتان نیـز بسـیار برجسـته بـود مـردم از پای
منبر ماموسـتایان آیینی بـه خیابانهـا میآمدند و خواسـتار
تشـکیل حکومـت جمهـوری اسلامی میشـدند.
بـا توجـه بـه روحیـه دینـی و تقیـدی کـه اقشـار مختلـف
جامعـه نسـبت بـه مسـائل دینـی و مذهبـی داشـتهاند ،لـذا
میتـوان گفـت ،حضـور ماموسـتاها در هدایـت و راهربی
مـردم بسـیار پررنـگ بـوده اسـت.
از آنجـا کـه کردسـتان بـه خاطـر روحیـه معنـوی و گرایـش
مـردم بـه مسـائل دینـی بـه رسزمیـن مسـاجد و منارههـا
مشـهور بـوده ،همیـن ویژگـی مثبـت دلیلـی بـوده بـرای
حضـور روحانیـون و ماموسـتاها در منابـر و تبلیـغ علیـه
حکومـت ستمشـاهی بـه شمار میرفـت.

امـام خمینـی(ره) همـواره به نقـش مـردم ،روحانیون و
ماموسـتاهای اسـتان کردسـتان توجـه ویـژهای داشـتند
و در پیامـی خطـاب بـه علما و اهالـی کردسـتان در
 24دیماه سـال  ،57میفرماینـد« ،در ایـن موقـع کـه
وطـن مـا حسـاسترین مراحـل تاریـخ را میگذرانـد و
ملـت مسـلامن ایران بـا وحشـیترین دژخیمان روبرو
هسـتند بـر متـام طبقـات محترم کشـور اسـت کـه بـا
وحـدت کلمـه از کشـور و اسلام عزیـز دفـاع کننـد و
دسـت خائنـان و جانیـان را از آن قطـع کننـد که غفلت
از وظیفـه ،موجـب سسـتی نهضـت اسلامی و خدای
نخواسـته شکسـت آن میشـود».
حضرت امـام (ره) در بخـش دیگـری از ایـن پیـام
تاریخـی خـود ضمن تشـکر از اهالی محرتم کردسـتان
کـه دیـن خـود را به اسلام و مسـلمین به نحو شایسـته
ادا منودهانـد ،میفرماینـد« :از قـول اینجانـب بـه
دهقانـان و کشـاورزان محترم تذکـر دهیـد کـه گـول
تبلیغـات بیاسـاس را نخوریـد ،اسلام و حکومـت
اسلامی بـرای شما احترام زیاد قائل اسـت و با شما
بـه بهرتیـن وجـه رفتـار میکنـد».
پایمردی کردسـتانیها در شـکلگیری انقالب اسلامی
بـا هدایـت روحانیون تـا جایی پیش رفت کـه در خالل
راهپیامییهـا و تظاهـرات علیـه رژیـم ستمشـاهی،
اولیـن شـهید کردسـتان بـر اسـاس اسـناد بنیـاد شـهید
و امـور ایثارگـران ،از روحانیـون اهـل سـنت باشـد،
شـهید مالرشـید علومـی اسـت کـه سـالها قبـل از
پیـروزی انقلاب اسلامی توسـط مـزدوران سـاواک به
شـهادت رسـید .همان روزها که مـردم در جـای جای
ایـران اسلامی ،بـرای رسـیدن بـه «اسـتقالل ،آزادی و
جمهـوری اسلامی» در لبیـک بـه حسـین زمانشـان،
بـه صحنـه آمدنـد ،کردسـتانیها هـم همچـون دیگـر
نقـاط ایـران ،آزادیخواهانـی کـه از ظلـم و سـتم رژیم
ستمشـاهی بـه سـتوه آمـده بودند ،پـا به پای پیـر خمین
بـه حرکت درآمدند و در سـیل خروشـان انقلاب به راه
افتادنـد تـا بنیان شاهنشـاهی  2هـزار و  500سـاله را از
بیـخ و بـن بـر کنند.

کردستان ،استانی محروم اما همراه انقالب

اسـتانی محـروم کـه بـار محرومیـت و فقـر مـردم آن
موجـب نشـد از قافلـه انقالب و یاری رهبر خویش جا
مبانند و در این میان فرقی نداشـت که باسـواد باشـند یا
سـوادی برای خواندن نداشته باشـند ،چرا هدف واالی
آنـان پیروی از رسـول مکرم اسلام(ص) بود کـه با بنای
حکومـت اسلامی ،راه رهایـی متامـی پیروان خـود را
در متسـک به این شـیوه از حکومـتداری معرفی کرد.
هرچنـد مـردان بزرگ هیچـگاه نیاز بـه تعریف و متجید
ندارنـد و اگـر قلم کوچـک و درماندهای ماننـد این قلم
در موردشـان مینویسـد تنهـا در مـورد سپاسـگزاری از
آنانـی اسـت که جان مایه زندگیشـان را بـر رس اعتالی
فرهنـگ جهادی و انقالبی گذاشـتهاند ،من با ستایشـی
بـزرگ از مـردی یـاد میکنـم کـه نامـش با انقلاب این
مملکـت آمیختـه و همه دوسـتداران جهادگـر و والیی
کردسـتان با او آشـنا هستند نام «شـهید خیرالله مومنی»
نامی آشـنا از گذشـته تا بـه امروز.
وی سـاکن رسیشآباد بود ،شـهری کـه از جمله نقاطی
بـه شمار میرفت کـه آن سـالها مجاهدان بسـیاری را
بـرای شـکلگیری انقلاب اسلامی ،در دامـان خود به
بـار آورده بـود ،شـهری کـه عنوان «قـم کردسـتان» را بر
دوش داشت.
یکـی از مجاهدانـی که آن روزها در رفت و آمد به شـهر
مقـدس قـم ،جدیدتریـن اعالمیههـای امـام روحالله را
بـه رسیشآبـاد مـیآورد ،شـهید مومنی بـود کـه در این
راه از جـان خـود گذشـته بـود تـا بیانـات مقتدایـش را
گـوش مردم برسـاند.

 22برنامه شاخص همزمان با دهه فجر در کردستان برگزار میشود

 پاییــن آوردن توقعــات زوجیــن ،راهــی بــرای
کاهــش طــاق عاطفــی در خانوادههــا اســت

فاطمــه ابراهیــمزاده کارشــناس امــور خانــواده اظهــار
داشــت :متاســفانه ایــن روزهــا شــاهد افزایــش طــاق
عاطفــی در بیــن خانــواده هــا هســتیم و ریشــه آن از گلــه
گــذاری زوجیــن از یکدیگــر رشوع میشــود .وی افــزود:
فــردی کــه دچــار طــاق عاطفــی شــده اســت ،ســامت
خــود و دیگــران برایــش اهمیــت نــدارد و حضــورش در
منــزل کــم رنــگ تــر نســبت بــه قبــل اســت.
کارشــناس امــور خانــواده ترصیــح کــرد :بــا پیرشفــت
طــاق عاطفــی در خانــواده ،زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر
رسد هســتند و تنهــا عامــل نگــه دارنــده آنهــا وجــود
فرزنــدان در خانــواده اســت .ابراهیــم زاده گفــت :در
طــاق عاطفــی  ،زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر هیــچ
گونــه حــس ،نشــاط ،و درک متقابــل ندارنــد و در واقــع
بــه اجبــار زیــر یــک ســقف زندگــی مــی کننــد ،امــا بــا
پیرشفــت ایــن موضــوع در خانــواده و رسد مزاجــی هــا
و اختالفاتــی کــه پیــش مــی آیــد بعــد از مدتــی طــاق
قانونــی رخ مــی دهــد .وی ادامــه داد :از مهــم تریــن
راهــکار بــرای درمــان طــاق عاطفــی میــان طرفیــن،
مراجعــه بــه مشــاوره و طــی کــردن جلســاتی بــرای
معالجــه فــردی بــرای درمــان روحــی و روانــی و جلســاتی
دو نفــره بــا حضــور طرفیــن بــرای ترمیــم روابــط بیــن آن ها
اســت .ایــن کارشــناس امــور خانــواده بیــان داشــت :پایین
آوردن توقعــات زوجیــن از یکدیگــر ،و درک کــردن رشایط
خانــواده نقــش مهمــی در ارتبــاط عاطفــی زوجیــن و
اســتحکام خانــواده دارد.
منبع :کردتودی
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رئیـس حوزه هنری اسـتان کردسـتان گفت:
 22برنامـه شـاخص هنری و فرهنگـی
همزمـان بـا چهـل ودومیـن سـالگرد پیرزوی
انقلاب اسلامی و ایاماللـه دهـه فجـر در
کردسـتان برگـزار میشـود .امیـن مـرادی
در جمـع خربنـگاران ضمـن تربیـک
فرارسـیدن دهـه مبارکـه فجر و گرامیداشـت
یـاد وخاطـره شـهدای انقلاب اسلامی،
اظهـار کـرد :برگـزاری باشـکوه جشـنهای
سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی بـا رعایت
پروتکلهـای بهداشـتی رضوری اسـت.
وی گفـت :در برهـه کنونـی کـه دشـمنی
علیـه ملـت انقالبـی و آزادیخـواه کشـورمان
توسـط اسـتکبارجهانی و حکومتهـای
فاسـد منطقهای بـه شـکلهای جدیدی خود
را منایـان کـرده اسـت ،حضـور در صحنه و
مقابلـه جـدی بـا ایـن هجمههـا و توطئههـا
امـری رضوری اسـت .رئیـس حـوزه هنری
کردسـتان بـا مقایسـه ایـن دوران بـا دوران
دفـاع مقـدس گفـت :در آن دوران دشـمن به
امیـد ازپادرآوردن ملـت ایران با تشـکیل یک
جبهـه بیناملللـی بـه مجریگـری صـدام
بـه میـدان آمـد ،امـا بـا مقاومـت  8سـاله
مـردم غیـور ایـران زمیـن راه به جایـی نربد و

رسانجـام خفت شکسـت را پذیرفـت و زمینه
اقتـدار جهانـی ایـران فراهـم گردیـد.
وی ادامـه داد :پـس از ایـن شکسـت،
دشـمنیها از شـیوه نظامـی و رودررو بـه
شـیوه جنـگ فرهنگـی و تلاش در جهـت
ایجـاد شـک و شـبهه در بیـن جوانـان و
نوجوانـان و همچنیـن تغییـر سـبک زندگـی
تبدیـل شـد کـه بـا هدایـت رهبر فرزانـه
انقلاب و برملا سـاخنت ایـن نقشـه شـوم
بحـث تهاجـم فرهنگـی هـم ره بـه جایـی
نبرد و اقتـدار کشـور بیـش از پیش در سـایه
وحـدت وهمدلـی ایجاد شـده بیـش از پیش
افزایـش پیـدا کـرد .رئیـس کمیته هرنی سـتاد
دهـه فجـر اسـتان کردسـتان افـزود :دشـمن
کـه مقابلـه نظامـی مسـتقیم و ترفندهـای
توطئهگرانـه رخنـه در باورهـا و اعتقـادات
مردم را شکسـت خورد دید متوسـل به جنگ
اقتصـادی شـد و سـختترین تحریمهـای
تاریـخ بشری را علیـه این ملت به کار بسـت
و در کنـار آن بـا تروریسـم دولتـی خـود و
شـهادت دانشـمندان و فرماندهـان عالـی
رتبـه نظامـی کشـور در صـدد متوقـف کردن
دسـتاوردهای علمـی و نظامی کشـور برآمده
اسـت و توطئـه شـوم آنـان نیـز بـه شکسـت
شکسـت ختـم گردیـد.
وی بـه رشایـط کرونایـی حاکـم بـر جهـان و
کشـور اشـاره کـرد و گفـت :امروز سلامت
مـردم بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن رضورت
مـورد توجـه مسـئولین کشـور اسـت و
دانشـمندان ایرانـی علیرغـم تحریمهـای
شـدید کـه حتـی ورود دارو بـه کشـور نیـز
بـا مشـکل مواجـه گردیـده اسـت در چنـد

جبهـه مختلـف بـه مقابلـه بـا ایـن ویـروس
پرداختهانـد کـه جهـاد و ایثـار کادر درمـان
و همـکاری نیروهـای مردمـی و بسـیج در
طرح شهید سـلیامنی توانسـته است آرامشی
نسـبی را بـه کشـور بازگرداند که بـرای حفظ
ایـن آرامـش و ثبـات بـه امیـد موفقیـت آمیز
بـودن تلاش دانشـمندان کشـور در سـاخت
واکسـنی بومـی و مطمئن بایـد همـه تلاش
کنیم .
مـرادی در خصـوص برنامههـای حـوزه
هنری اسـتان کردسـتان در ایـام دهـه فجـر
گفـت :در ایـان ایـام  22برنامـه شـاخص
توسـط حـوزه هرنی برنامهریزی شـده اسـت
کـه مهمتریـن آن برگـزاری شـب خاطـره
شـهید اصغـر پاشـاپور همزمـان بـا سـالروز
شـهادت آن شـهید واال مقـام درچهارشـنبه
 15بهمـن مـاه  99بـا حضور خانواده شـهید
در محـل سـالن هامیشهای صدا وسـیامی
مرکـز کردسـتان اسـت.
اکـران بخـش مردمـی 39میـن جشـنواره
بیناملللـی فجـر در سـنندج
وی گفـت :بـا همـکاری اداره کل فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی اکـران بخـش مردمـی سـی
و نهمیـن جشـنواره بیناملللـی فیلـم فجـر
در محـل پردیـس سـینامیی بهمـن سـنندج،
رومنایـی از کتـاب شـاخص"رادیو سـنه"
خاطـرات دکتر بهـروز خیریه به قلم شـیالن
اویهنگـی ،رومنایـی از کتاب"فصـل سـفید"
مجموعـه منایشـنامه بـا اثـری از هرنمنـد
کردسـتانی صابـر دل بینا ،رومنایـی از کتاب
"ریـوی بـی نـاز و راوچـی فیلبـاز" مجموعه
شـعر کـودک ،رومنایـی از مجموعـه

شعر"سـاعت هفـت" اثـر شـاعر بیجـاری
طاهـره تختـی از تولیدات حوزه هرنی اسـتان
کردسـتان از دیگـر برنامـه هـای پیـش بینـی
شـده اسـت.
مـرادی ادامـه داد :برگـزاری مجـازی "شـب
شـعر انقلاب" برگـزاری منایشـگاه مجـازی
"عکـس و پوستر" جمـعآوری عکسهـای
پیـروزی انقلاب در کردسـتان ،برگـزاری
منایشـگاه عکـس شـهید هرنمنـد "غالمرضـا
نریمان" برگـزاری "جـش انقلاب" در محـل
پردیـس سـینامیی بهمـن سـنندج بـا حضـور
گروههـای موسـیقی برتـر اسـتانی و پخـش
زنـده در فضـای مجـازی ،اکران منتخـب آثار
برتـر فیلمسـازان کردسـتانی ،اکـران رایـگان
 10فیلـم انقالبـی و ارزشـی ،اجـرای عمومی
منایشـنامهخوانی "کافـه چیـا" بـه نویسـندگی
صابـر دل بینـا از  25تـا  28بهمـن مـاه در
سـالن شماره  2پردیـس سـینامیی بهمـن
سـنندج از دیگـر برنامههـای در نظـر گرفتـه
شـده اسـت .رئیـس حـوزه هنری انقلاب
اسلامی اسـتان کردسـتان ترصیح کرد :دیدار
بـا خانواده شـهدای هرنمند ،دیـدار با خانواده
شـهدای انقلاب و غبارروبی گلزار شـهداء،
دیـدار بـا پیشکسـوتان ایثارگر اسـتان ،اجرای
منایـش پرفورمنس"کهنـه رسبـاز" در سـنندج
وقروه،برگـزاری  10جلسـه وبینـار تخصصـی
هنری در زمینههـای منایش ،ادبیـات کودک،
فیلـم مسـتند ،موسـیقی و تجسـمی برگـزاری
محفـل ادبـی "سازوسـخن" در حـوزه هنری
بیجـار مهمتریـن برنامههـای پیشبینـی شـده
حـوزه هنری در ایـام دهـه فجـر در اسـتان
کردسـتان اسـت.

راهیان نور

گردش مجازی در مناطق
عملیاتی

هرسـاله در چنیـن روزهایـی مـدارس دانشآمـوزان
را بـرای سـفر بـه رسزمیـن نـور و گـردش در مناطـق
و یادمانهـای عملیاتـی آمـاده میکـرد ،امـا امسـال
بواسـطه کرونـا ایـن سـفر زیارتـی در کردسـتان نیـز به
سـمت وسـوی مجـازی سـوق داده شـد.
کرونـا که آمد ،چمدانهای سـفر بسـته نشـده باز شـد،
خانوادههـا گـردش و سـیر و سـفرهای خـود را بـرای
بعـد از کرونـا گذاشـتند غافـل از اینکـه ایـن مهمان
ناخوانـده حاالحاالهـا قصـد رفنت نـدارد.
بسـیاری از خانوادههـا بـا رشایـط موجـود کنـار آمده و
از خیـر سـفر گذشـتند امـا بودند کسـانی که بیشتر از
چنـد مـاه دوام نیاوردند و راه سـفر را در پیش گرفتند و
همیـن سـفرها موجـب قرمز شـدن وضعیـت کرونا در
بسـیاری از اسـتانهای کشـور از جمله کردسـتان شد .
در ایـن میـان سـفر هرسـاله دانشآمـوزان بـه رسزمیـن
نـور و بازدیـد از مناطـق عملیاتـی کشـور نیـز تحـت
تاثیـر ایـن ویـروس منحـوس قـرار گرفت و مسـووالن
آمـوزش و پـرورش امیـد داشـتند بتواننـد مقدمـات
ایـن سـفر زیارتـی را مثـل هرسـال فراهـم کننـد و
برنامهریزیهایـی را نیـز در ایـن زمینـه انجـام دادنـد.
امـا رشایـط موجود وعـدم قطعیت و ناپایـداری رشایط
و رضورت پیشـگیری از شـیوع هرچـه بیشتر ویـروس
کرونـا در کشـور برنامهریـزی بـرای ایـن سـفر را بـه
سـمت و سـوی دیگری برد و مسـووالن را برآن داشت
تـا سـفر زیارتـی دانشآمـوزان هامنند سـایر برنامههای
عرصـه و تعلیـم و تربیت به سـمت مجازی سـوق داده
شود.
براسـاس برنامهریزیهـای انجـام شـده اردوی
کاروانهـای راهیـان نـور دانشآمـوزی امسـال در کل
کشـور و بـه تبـع آن در اسـتان کردسـتان مجازی شـده
و بـه نوعـی قـرار اسـت دانشآمـوزان امسـال گـردش
مجـازی در مناطـق عملیاتـی داشـته باشـند.
 زیـارت مجـازی حـدود  ۲۰هـزار دانشآمـوز
کرد سـتا نی
معـاون پرورشـی و فرهنگـی آمـوزش و پـرورش
کردسـتان در گفـت و گـو بـا خربنـگار ایرنـا اظهـار
داشـت :امسـال شـیوع ویروس کرونا مانع سفرحقیقی
بـه مناطـق عملیاتـی هشـت سـال دفـاع مقـدس و
حضـور فیزیکـی دانشآمـوزان در ایـن مناطـق شـده
امـا بـا ابتـکاری نـو بستراعزام دانشآمـوزان درقالـب
راهیـان نوربـا مشـارکت سـپاه و آمـوزش و پـرورش
فراهـم شـده اسـت.
حجتاللـه نریامنـی افزود :دراین راسـتا کانـال راهیان
نـور دانشآمـوزان اسـتان کردسـتان در شـبکه شـاد بـه
آدرس  https://shad.ir/rahyannoorkurdایجـاد
شـده و دانشآمـوزان جامعـه هدف ما( مقطع متوسـطه
اول و دوم) میتواننـد بـا عضویت در این کانال ،سـفر
مجـازی بـه مناطق عملیاتی داشـته باشـند.
وی یـادآور شـد :دراین کانـال محتواهـای الکرتونیکی
کـه در زمینـه دوران دفـاع مقـدس ،شـهدا ،مناطـق
عملیاتـی  ،معرفـی شـهدای شـاخص اسـتانی و
کشـوری تدویـن خواهـد شـد ،بارگـذاری شـده و در
اختیـار دانشآمـوزان رشکـت کننـده قـرار میگیـرد.
معـاون پرورشـی و فرهنگـی آمـوزش و پـرورش
کردسـتان اظهار داشـت :محتواهـای اکرتونیکی همراه
روایتگـری خواهـد بـود ،بـه گونـهای کـه راویـان دفاع
مقـدس در مـورد نقـاط یادمانـی صحبت کـرده و متام
اینهـا تصویربـرداری شـده و بر روی کانـال بارگذاری
میشـود.
وی افـزود :دانشآمـوزان در ایـن محتواهـا هامننـد
سـالهای گذشـته کـه حضـور در ایـن مناطـق حضور
پیـدا میکردنـد بـا آثـار دوران دفـاع مقـدس ،نقـاط و
مناطق یادمانی و شـهدای شـاخص اسـتانی و کشوری
آشـنا میشـوند.
نریامنـی بـا بیـان اینکـه بـا راهانـدازی کانـال حـدود
چهـار هـزار دانشآمـوز در ایـن کانـال عضو شـدند و
پیشبینـی میشـود بیـن  ۱۵تـا  ۲۰هـزار دانشآمـوز به
عضویـت ایـن کانـال درآینـد ،اظهـار داشـت :مراسـم
منادیـن اسـتانی اردوی راهیان نور مجـازی در روز ۱۵
بهمـن برگـزار شـده و زمـان رشوع اردوی راهیـان نور
در بستر فضـای مجـازی تـا  ۳۱فرودیـن سـال ۱۴۰۰
خواهـد بود.
 تولیـد محتواهـای الکرتونیکـی دفـاع مقدس توسـط
دانشآمـوزان
مسـوول بسـیج دانشآمـوزی کردسـتان نیـز بـا بیـان
اینکـه در زمینـه تولیـد محتواها الکرتونیکـی اولویت با
دانشآمـوزان عالقمنـد اسـت ،گفـت :در ایـن راسـتا
فراخوانـی در میـان دانشآمـوزان برای تولید رسـانهای
در زمینـه دوران دفـاع مقـدس در قالـب تحقیـق و
پژوهـش اعلام خواهـد شـد.
اصغـر عبدیفـر افـزود :در این زمینه فراخـوان عمومی
بـه آمـوزش و پـرورش شهرسـتانها و مناطـق ارسـال
خواهـد شـد و دانشآمـوزان میتواننـد در زمینه دوران
دفـاع مقـدس ،معرفـی شـهدا ،زندگینامـه آنهـا تولیـد
رسـانهای در قالـب عکـس نوشـته ،موشـن گرافـی و
غیره داشـته باشـند.
وی یـادآور شـد :تولیـدات دانشآمـوزان در ایـن زمینه
پس از بررسـی و تاییـد در کانال راهیان نـور بارگذاری
خواهـد شـد تا در دسترس اعضـای کانال قـرار گیرد،
ضمـن اینکـه در ایـن زمینـه علاوه بـر دانشآمـوزان،
سـایر افـراد از جملـه فرهنگیـان نیـز میتواننـد تولیـد
محتـوا داشـته باشـند امـا اولویـت بـا دانشآمـوزان
ا ست .
مسـوول بسـیج دانشآموزی کردسـتان اظهار داشـت:
محتواهـای تولیـد شـده در خصـوص راهیـان نـور بـا
محوریـت آشـنایی دانشآمـوزان بـا آثـار و ارزشهـای
دوران دفـاع مقـدس و ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت
در کانـال های شـبکه شـاد اسـتانی بارگـذاری خواهد
شد .
اسـتان کردسـتان دارای یک هـزار نقطه یادمانی اسـت
کـه زائـران از  ۲۰نقطـه آن بازدید مـی کنند.
مـردم ایـران در کرسـتان طی جنـگ تحمیلـی  ۲۶هزار
شـهید تقدیـم نظام جمهـوری اسلامی ایران کـرده اند
کـه بیـش از پنج هـزار نفـر از آنان کردسـتانی هسـتند؛
 ۵۲۰مناسـبت دفـاع مقدس و  ۵۵هـزار مجروح جنگی
از دیگر دسـتاوردهای دوران هشـت سـاله دفاع مقدس
در این اسـتان اسـت.
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مطالبــی کوتــاه از رسگذشــت خــود و
دلبنــدش را بــا چشــان گریــان و بغضــی
ســنگین بازگــو میکنــد.

بــوی و عطــر فرزنــدم را از مهمانانــم
جســتجو میکنــم

مــادری از دیــار گــروس  ۱۴ســال رادیــو بــر
دســت منتظــر شــنیدن خــری از فرزنــدش در
جبهــه بــود و ایــن روزهــا پــس از چهــار دهــه
شــهادت دلبنــدش همچنــان بــوی او را از
مهامنانــی استشــام میکنــد کــه هــم ســن و
ســال جعفــر هســتند.
اگربخواهیــم از شــهید و شــهادت بنویســیم،
هــزاران نقطــه رس خــط آمــاده رشوع هســتند
و انتخــاب هــر یــک بــرای نوشنت ســخت و
حســاس اســت و در ایــن میــان ،آغــاز کــردن
بــا نــام مــادر شــهید ،آرامشــی دارد کــه گویــی
بایــد از همیــن جــا رشوع کــرد.
حــرت ام البنیــن(س) مــادر شــهیدانی
اســت کــه در دســت خونیــن کربــا و بــرای
دفــاع از امــام زمــان خــود بــه قیــام برخواســتند
تــا بــه عــامل نشــان دهنــد کــه شــهید و
شــهادت از دامــان مادران آســانی نصیــب
فرزنــد خواهــد شــد ،ایــن بانــو بــا شــهادت
چهــار فرزنــدش در کربــا بــه افتخــار مــادر
شــهیدان بــودن نائــل آمــد و از آن روز بــه بعــد
اســوه ایثــار و مقاومــت را بــه مــادران شــهید
لقــب دادنــد.
مــادر شــهید کــه وقتــی خــر شــهادت
فرزندانــش بــه او رســید ،رسشــک اشــک
از دیــده فــرو ریخــت و بــا روحیــهای
قوی گفــت :ای کســی کــه فرزنــد رشــیدم
عبــاس را دیــدی هامننــد پــدرش بــر دشــمنان
تاخــت ،فرزنــدان علــی (ع) همــه شــیران
بیشــه شــجاعتند ،شــنیدهام بــر رس عبــاس
عمــود آهنیــن زدنــد ،در حالــی کــه دســت
هایــش را قطــع کــرده بودنــد ،اگــر دســت در
بــدن پــرم بــود ،چــه کســی مــی توانســت
نــزد او آیــد و بــا او بجنگــد؟

نکتــه مشــرک همــه مــادران شــهید را اگــر
بخواهیــم در یــک جملــه خالصــه کنیــم،
تاســی در غــم از دســت دادن فرزنــدان
شــهید بــه حــرت اباعبداللــه حســین(ع) و
حــرت زینــب(س) اســت.
حــرت زینــب (س) نیــز در دســت کربــا به
مقــام مــادر شــهیدی رســید کــه بــا چشــان
خــود رفــن جگــر گوشــههایش بــه میــدان
جنــگ را دیــد و در ایــن راه اســتقامت کــرد.
شــهادت را اگــر اوج ســعادت انســان در ایــن
دنیایــی فانــی بدانیــم و بــه آن اعتقــاد داشــته
باشــیم ،بــدون شــک پــدر و مــادر شــهیدی
کــه ســالها بــا خــون دل فرزنــد خــود را
بــزرگ کــرده و بــدون هیــچ چشــم داشــتی،
او را فــدای اســام و دیــن کردنــد ،کمــر از آن
مقــام و منزلــت نیســت.
بــه بیجــار میآییــم و بــه رساغ یــک فیلــم بــر
اســاس واقعیــت مــی رویــم کــه اگرچــه در
حــق مــادر و شــهید کــم لطفــی شــده اســت
اما اصــل موضــوع را مخاطــب و همشــهریان
گــروس بــه خوبــی میداننــد و بــه آن افتخــار
میکننــد.
فیلــم شــیار  ۱۴۳کــه بــر اســاس داســتان
زندگی مــادر شــهیدی ســاخته شــده اســت
کــه  ۱۴ســال متــام چشــم انتظــار بازگشــت
فرزنــدش از جبهــه قــد خــم نکــرد و بــا بســن
یــک رادیویــی جیبــی بــه امیــد شــنیدن خــری
از یوســف گــم گشــتهاش ،چشــمههای
اشــک گرمــی داشــته و دارد.
داســتان ایــن فیلــم برگرفتــه از رسنوشــت
خانــم اخــر نیازپــور مــادر شــهید محمــد
جعفــر رضایــی اســت کــه در گفتوگویــی
بــه دلیــل کهولــت ســن و ســنگینی شــنوایی

ایــن مــادر شــهید اظهار داشــت :هــر گاه
مهامنــی بخصــوص از قــر جوان بــه
منــزلام مــی آیــد ،بــو و عطــر فرزنــد شــهیدم
را جســت و جــو مــی کنــم و گویــی جعفــر بــه
دیــدارم آمــده اســت.
وی گفــت :جعفــر همــواره بــه یــاد و ذکــر
خداونــد مشــغول بــود ،از کودکــی بــه اهــل
بیــت (ع) آشــنایی داشــت و بــا توجــه بــه ســن
کــم ،نســبت بــه احــکام دینــی و اســامی
مقیــد بــود و خودســازی را از هــان ســن
آغــاز کــرده بــود.
خانــم نیازپــور بــا بیــان اینکــه پــرم نــان آور
منــزل و کمــک خــرج پــدرش و خانــواده بود و
در کنــار تحصیــل و مدرســه ،در شــهر کارگری
میکــرد اضافــه کرد :جعفــر پــرورش یافتــه
مکتــب اهــل بیــت (ع) بــود و به نــدای
حــرت امــام خمینــی(ره) لبیــک گفــت و
بــدون اینکــه مــرا در جریــان تصمیــم خــود
بگــذارد ،نامــه ای نوشــت و در کفــش مــن
قــرار داد و بــه جبهــه رفــت.
وی اضافــه کــرد :در مدتــی کــه بــرای اولیــن
بــار بــه جبهــه رفتــه بــود ،هــر چنــد روز یــک
نامــه برایــم مینوشــت و از حــال خــود خــر
مـیداد و مــا هــم از حــال و روز خــود برایــش
مــی نوشــتیم.
ایــن مــادر شــهید با اشــاره اینکــه بعــد از
چهــل شــب جعفــر بــه خانــه برگشــت گفــت:
حــال و هوای غریبــی داشــت ،گویــی بــرای
انجــام دادن کارهــای نیمــه کارهاش برگشــته
بــود و هــر روز و هــر ســاعت را غنیمــت
میشــمرد.
وی کــه بــه علــت کهولــت ســن برخــی از
خاطــرات فرزنــدش را بــه ســختی بــه یــاد مــی
آورد ،اظهــار داشــت :جعفــر در کار گلیــم
بافــی و فــرش بافــی هرنمنــد و بــا بافــت
تعــداد زیــادی از ایــن نــوع محصــوالت،
کمــک خــرج خانــواده بــود کــه پــس از
شــهادتش ،تعــدادی را بــرای یــادگاری از او
در منــزل نگهــداری میکنیــم.
ایــن مــادر داغدیــده شــهید یــادآور شــد:
جفعــر در ســال  ۱۳۶۱بــرای دومیــن بــار و
آخریــن بــار راهــی جبهــه شــد و هیــچ گاه از
ســفر دوم خــود برایــم نامــه ننوشــت ،زیــرا
صبــح آن روزی کــه از بیجــار حرکــت کــرد،
نیمههــای شــب آن روز ،در منطقــه فکــه بــه

شــهادت رســید.

 ۱۴ســال انتظــار بــرای شــنیدن نشــانی از
فرزنــد

خانــم نیازپــور افــزود :چنــد روزی از جعفــر
بــی خــر و دل نگــرام بــودم ،یکــی از همســایه
هــا گفــت کــه اگــر جعفــر اســیر شــده باشــد
در رادیــوی عــراق خــود را معرفــی میکنــد،
بــه همیــن علــت ،یــک رادیویــی جیبــی را
بــه مــدت  ۱۵ســال در کنــار خــود روشــن
گذاشــتم بــه امیــد شــنیدن صدایــی و یــا
خــری از جعفــر بــه دســتم برســد.
وی مــی گویــد :ســالهای ســال از آخریــن
روزی کــه جعفــر بــه جبهــه رفــت میگذشــت
و رادیــو همچنــان روشــن بــود ا ّمــا خــری از
زنــده یــا شــهید شــدن پــرم وجــود نداشــت.
ایــن مــادر شــهید اظهارداشــت :یــک شــب
خــواب دیــدم کــه جعفــر بــر روی دیــوار
حیــاط ایســتاده و مــی خواهــد از نردبانــی
پاییــن بیایــد ،در خــواب بــه او گفتــم پــرم
مواظــب بــاش ،بگــذار کمکــت کنــم کــه
جعفــر در جوابــم گفــت ،مادرجــان مراقبــم
نگــران نبــاش و پاییــن آمــد کــه چنــد روز پــس
از آن در ســال  ۱۳۷۴بــود کــه پیکــر فرزنــدم
پیــدا شــد.
خانــم نیازپــور افــزود :از پیکــر فرزنــدم بــا
همــه لباسهایــی کــه برتــن داشــت چیــزی
منانــده بــود و حتــی بــرادران و خواهرانــش
پیــش از مــن نتوانســتند او را شناســایی
کننــد امــا وقتــی کــه مــن بــا همیــن حــال و
روز ،بــر تابــوت جعفــر رســیدم و جمجمــه
او را بــه دســت گرفتــم ،از پیشــانی بلنــدش
شــناختمش و جانــم آرام گرفــت.
وی گفــت :از آن روز کــه جعفــر را در
بیجــار بــه خــاک ســپردم ،هــر هفتــه بــه
همــراه بــرداران و خواهرانــش بــر رس مــزارش
میرویــم و بــر غــم طفالن حــرت
زینــب(س) و داغ حــرت ام البنیــن(س)
گریــه و زاری میکنــم.
ایــن مــادر شــهید اضافــه کــرد :جعفــر همیشــه
در کنــار مــن و در همیــن منــزل فرســوده
زندگــی میکنــد و در خــواب بــه وضــوح
او را میبینیــم و همچــون گذشــته بــه
گفتوگــو مینشــینیم.
شــهید محمــد جعفــر رضایــی یکــی از ۱۳
نوجــوان بســیجی بیجــاری بــود کــه بــه
مناطــق جنگــی داوطلبانــه اعــزام شــدند و
از ایــن دوســتان ،هفــت نفــر شــهید شــدند
کــه در ورودی شــهر بیجــار از ســمت اســتان
زنجــان ،میــدان هفــت شــهید بــه نــام ایــن
شــهدا مزیــن اســت.

سایه شوم داعش همچنان بر سر آسیای مرکزی
علیرغـم تضعیـف مواضـع داعـش در
سـوریه و عـراق در سـالهای اخیـر امـا بـه
دلیـل تبلیغـات ایـن گـروه تروریسـتی در
منطقـه آسـیای مرکـزی و از طرفی وضعیت
ناخوشـایند اقتصـادی و اجتامعـی مـردم
در ایـن کشـورها همچنـان رونـد عضویت
افـراد در ایـن گروههـا ادامـه دارد.
فـارس نوشـت؛ علیرغـم تضعیـف مواضع
داعـش در سـوریه و عـراق در  6سـال
گذشـته امـا ایـن گـروه هـم چنـان بـه
اسـتخدام نیـروی داوطلـب از کشـورهای
آسـیای مرکـزی ادامـه میدهد و هـواداران
ایـن گـروه همچنـان در ایـن منطقـه
تحـرکات خـود را افزایـش میدهنـد.
ایـن رونـد بـا وخامـت اوضـاع عمومـی
اقتصـادی و حاشـیه نشـینی تدریجـی در
کشـورهای آسـیای مرکـزی کـه بخشـی از
آن بـه دلیـل همـه گیـری ویـروس کرونـا
و تبعـات اقتصـادی آن اسـت ،تقویـت
میشـود .
ورود بـه ایـن گـروه بـه عنـوان یـک
جایگزیـن و پیوستن به جنبـش رادیکالی،
نـه تنهـا بـرای کسـانی که بـه دنبـال تجربه
جنـگ هسـتند ،جالـب اسـت بلکه بیشتر
کسـانی کـه در راه داعش قـدم برمیدارند،
آن را یـک نگـرش خداپسـندانه و هدفمنـد
نسـبت بـه زندگـی میداننـد.
بـه طـور طبیعـی ،این یـک مشـکل پیچیده
اسـت کـه نیـاز بـه یـک راه حـل جامـع از
طـرف دولتهـای آسـیای مرکـزی دارد.
ایـن دولتهـا بـا تجدیـد نظـر در قوانیـن

تبعیـض آمیـز و مفـاد کلـی سیاسـت
داخلـی ،اجـرای رسیـع برنامهها بـرای کار
و آمـوزش مردم(چـه زنـان و چـه مـردان)
و همچنیـن ایجـاد شـغل بـرای جوانـان
و محرومیـن و هامهنگـی بهتر بیـن
رسویسهـای امنیتـی  5کشـور منطقـه،
میتواننـد از پیرشفـت ایـن معضـل در
منطقـه جلوگیـری کننـد.
در حـال حـارض ،اقتصاد منطقـه در رشایط
مناسـبی نیسـت و کشـورها قـادر بـه ارائـه
خدمـات اجتامعـی بـا کیفیـت به ویـژه در
مناطق روسـتایی نیسـتند.
نیروهـای امنیتـی حقـوق کافـی دریافـت
منیکننـد ،ضمـن اینکـه از مهارتهـای
کافـی بـرای مبـارزه نیـز برخوردار نیسـتند.
آنهـا بـه خاطـر نداشتن مهـارت کافـی بـه
روشهای سـختگیرانه متوسـل میشـوند.
کشـورهای منطقـه ،منیتواننـد بـا اسلام
رادیکالـی کنـار بیاینـد و غالبـاً بـرای حـل
مشـکالت تندگرایی در ایـن منطقـه بـه
اقدامـات رسکوبگرانـه و تشـدید قوانیـن
متوسـل میشـوند ،همان طـور کـه در
عمـل دیده شـده ،این اقدامـات فقط مدتی
محـدود میتوانـد موثـر باشـد .مقامـات
ایـن کشـور بایـد روی آمـوزش دینـی مردم
و رفـاه آنـان توجـه کننـد.
اسـتخدام در سـازمانهای افراطـی در
مسـاجد و منازخانههـای رسارس منطقـه
انجـام میشـود .اینرتنـت و رسـانههای
اجتامعـی نیـز در جـذب هـوادار نقـش
مهمـی دارنـد ،بـه ویـژه زنـان بـه خاطـر

نوێنــەری حکوومەتــی هەرێم لــە تــاران رایگەیاند
بەرپرســە ئێرانیــەکان رەتیدەکەنــەوە بەرهەمهێنانــی
فیلمــی تەوەکــول لەبــارەی هاوکاریەکانــی ئێــران
بــۆ پاراســتنی هەولێــر بــاو کرایــەوە سیاســەتی
ئــەوان بێــت.
بەپێــی هەواڵــی کوردپرێــس ،نــازم دەبــاغ،
نوێنــەری حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
لەتــاران ،لــە دیدارێکــی رۆژنامەوانیــدا لەگــەڵ
دەنگــی ئەمریــکا لەبــارەی فیلمــە ئێرانیەکــەوە
رایگەیانــد :لــەو کەنااڵنــەی کەپەیوەندیــان
هەیــە دڵنیاییانــدا ئــەو فیلمــە سیاســەتی کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــی نییــە و سیاســەتی ئــەوان
ڕێزگرتنــە لەســەرکردەکانی کــورد.
ناوبــراو ئاشکراشــی کــرد بــۆ ئــەو مەبەســەتە
داوایــان لەسەرکونســوڵی خۆیــان کــردووە لــە
هەولێــر بەزووتریــن کات کۆنفڕانســێکی هەواڵــی
ببەســتێت ،رەتــی بکاتــەوە ئــەوە کاری کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــی بێــت بەڵکــوو کەســانێک
یــان کۆمپانیایێــک ئــەم کارەی کــردووە بــۆ
بەرژەوەنــدی خــۆی وە بــەدوای ئەوەشــدا
دەگەڕێــن کەکــێ لەپشــتی ئــەم کارەدا بووبێــت.
نــازم دەبــاغ ئەوەشــی روون کردووەتــەوە وەکــوو
نوێنــەری حکوومــەت چەندیــن جــار جەختیــان
لەســەر ئەوەکردۆتــەوە کــورد بەوەفایــە ،چاکــە
و پیاوەتــی و کۆمەکەکانــی هیــچ کەســێکی

لەبیرناچێــت بــەاڵم ئەگــەر بێتــە ســەرئەوەی
هاوکارییــەکان بەچــاوی یەکدابدەینــەوە،
کوردیــش کەمــی نەکــردووە.
ئــەو منونــەی هــاوکاری کــردن ماڵــی مــەال
مســتەفا بارزانــی بــۆ هــاوکاری کردنــی ئێــران
دەهێنێتــەوە و دەڵێــت «بارزانیــەکان هەشــت
هــەزار کەســیان ئەنفــال کــرا لەســەر ئــەو کار
و هاوکاریانــەی کــە لەکاتــی خــۆی هێزەکانــی
پێشــمەرگەی کوردســتان لەناوچــەی حاجــی
ئۆمــەران هــاوکاری لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی
ئێرانــی کــرد لەشــەڕەکانی ئێــران و عێــراق».

قاڵیباف لە فۆردۆ:

پیتاندنی ئۆرانیۆمی سەدا  20لە پێشەوەی بەرنامەیە

ســەرۆکی مەجلیــس بــە وتنــی ئــەوەی کــە
ئەمــڕۆ بینیــم کــە یاســای ناڤۆکــی قۆنــاغ بــە
قۆنــاغ بەڕێــوە چــووە ،وتــی :لــە پیتاندنــی ســەدا
 20ی ئۆرانیــۆم لــە پێشــەوەی بەرنامەیــن.
محەمــەد باقــر قاڵیبــاف ســەرۆکی مەجلیســی
شــوواری ئیســامی ســەرلەبەیانی پێنجشــەممە
لــە ســەردانی ناوەنــدی پیتاندنــی ئۆرانیۆمــی
شــەهید عەلــی محەمــەدی (فــۆردۆ) وتــی:
ئەمــڕۆ ســەردانێکم لــە ناوەنــدی فــۆردۆ هەبــوو.
ئەبــێ دەسخۆشــی بکــەم لــە هەمــوو ئــەو
کەســانەی کــە لــە ســااڵنی ســەخت هەوڵیــان
دا و کۆمەڵێــک کاریــان ئەنجــام دا کــە مانــای
ڕاســتەوقینەی بەهێــز بوونەوەیەکــە کــە ڕێبــەری
بــااڵ فەرموویــان .ئــەو بەهێــز بوونــەوە مایــەی
شــانازی ئێرانــە.
ســەرۆکی مەجلیــس وتــی :ئەگــەر بڕیار بــوو
 120کیلۆگــرام پیاندنــی ســەدا  20ی ئۆرانیۆمامن
لــە یــەک ســاڵ هەبێــت ،بــەاڵم هــەر لــە ئــەم

مــاوە کورتــەدا و لــە یــەک مانگــدا نزیــک بــە
 17کیلۆگــرام ئۆرانیۆمــی ســەدا  20مــان هەیــە
واتــا لــە بــواری کاتبەندییــەوە لــە پێشــەوەین.
بابەتــی دامەزراندنــی ســانرتیفیوژەکانی IR۲M
ڕێــگای خۆیــان پێــواوە ،بەشــێکیان دامــەزراوە و
بەشــێکی تریشــیان خەریکــە دادەمەزرێــن.
قاڵیبــاف زیــادی کــرد :هەمــوو هەوڵەکانــی
ئێمــە لــە ئــەم یاســایەدا لــە چــوار چێــوەی
مادەکانــی  36و  37ی ڕێککەوتنــی ناڤۆکییــە.
 1+5بەڵێنەکانــی خــۆی جێبەجــێ نەکــرد
کەوتــاە ئێمــەش ئەرکــان نییــە کــە بەڵێنەکامنــان
جێبەجــێ بکەیــن و پێبەنــدی بیــن.
ناوبــراو ڕاشــیگەیاند :هــەر کات ئــەوان
گەڕانــەوە ســەر بەڵێنەکانیــان ،واتــا هەمــوو
گەمارۆکانیــان البــرد و کێشــەی نــەوت و بانکــی
و بازرگانیــان چارەســەر کــرد ،ئــەو یاســایە ئیــزن
دەداتــە دەوڵــەت کــە دیســان بگەڕێتــەوە ســەر
بەڵێنەکانــی لــە ڕێککەوتنــی ناڤۆکــی.

سەردار شکارچی:

ئیسرائیل هەڵە بکات ،زووتر لەناو دەچێت/تێالڤیڤ خاپوور دەکەین

وتەبێــژی بااڵی هێــزە چەکــدارەکان هەڕەشــەکانی
ئــەم دواییــەی ســەرۆکی ئەرکانــی ســوپای
ئیرسائیلــی شــەڕی دەروونــی وەســف کــرد و
جەختــی کــرد :ئــەوان هێشــتا لــە هێز و دەســەاڵتی
هێــزە چەکدارەکانــی ئێــران تێنەگەییشــتوون.
ســەردار ســەرتیپ پاســدار ئبولفــەزل شــکارچی
ڕایگەیانــد :هەڕەشــەکانی ســەرۆکی لێژنــەی
ســوپای ئیرسائیــل دەروونییــە.
ناوبــراو وتــی :هــەر ئــەو جۆرەکــە ڕێبــەری
بــااڵش لــە ڕابــردوودا وتیــان ئەگــەر بچووکرتیــن
هەڵەیــەک لــە ئیرسائیلــەوە دژی ئێــران ببینیــن،
هــەم بنکــە مووشــەکییەکانیان کــە خۆیــان دەڵێــن
بــۆ هێــرش بــۆ ســەر ئێــران ئامــادە کــراون ،لەنــاو
دەبەیــن و هــەم لــە کەمرتیــن کاتتــدا حەیفــا و
تێالڤیــڤ لەگــەڵ خــاک یەکســان دەکەیــن.
ســەردار شــکارچی زیــادی کــرد :ئــەوان لــە
تواناکانــی ئێــران هەواڵیــان نییــە ،ئــەو تواناگەلــە
کــە هێشــتا ئاشــکرا نەبــوون و بەشــێک ی لــە

ئــەو مانۆڕانــە دەرکــەوت کــە بــە ئــەو توانــاوە لــە
کەمرتیــن کاتــدا بــە پێــی قســەی رێبــەری بــااڵ
بەدڵنیاییــەوە تێالڤیــڤ لەگــەڵ یەکســان دەبێــت،
ئــەوان ئەگــەر هەڵەیــەک بکــەن لــە راســتیدا کاتــی
لەناوچوونــی خۆیانیــان خســتووەتە پێشــەوە.
ناوبــراو وتــی :ئیرسائیــل بــە شــطێک کەمــر لــە
لەناوچوونــی بیــر نەکاتــەوە و نابێــت بڵێــت کــە
بــۆ داهاتــوو چ گەاڵڵەیەکــی هەیــە.
وتەبێــژی بــااڵی هێــزە چەکــدارەکان زیــادی
کــرد :ئەمڕۆکــە لەنــاو چوونــی ئیرسائیــل خراوەتــە
دەســتووری کارەوە ،بەدڵنیاییــەوە ئەبــێ ئــەو
ڕژێمــە لەناوبچێــت و ئــەو گرێیــە شــێرپەنجەییە
لــە ناوچەکــە نەمێنێــت کــە بەڕاســتی خەســاری
زۆری لــە نەتەوەکانــی موســڵامن داوە.
ناوبــراو وتیشــی :ئــەو پەیامــە بــۆ ئیرسائیــل نییــە
بەڵکــوو بــۆ هەمــوو جیهانــە کــە دامــەزراوە
ناڤۆکییەکانــی ئێــران تــەواو ئاشــتیخوازانەیە و
الیەنــی بەرگریانــەی هەیــە.

چاودێری گومروکەکانی کوردســتان ڕایگەیاند:

 40میلیۆن دۆالر کەلوپەل لە گومرۆکەکانی کوردستانەوە
هاوردە کراوە
چاودێــری گومروکەکانــی کوردســتان وتــی :لــە
 ١٠مانگــی ڕابــردوودا ٤٠ ،میلیــۆن دۆالر کەلوپــەل
بــە کێشــی  ٢٨هــەزار تــۆن لــە گومروکەکانــی
پارێــزگای کوردســتانەوە هــاوردە کــراوە.
بەختیــار ڕەحامنــی پــوور لــە کۆبوونەوەیەکــی
ڕۆژنامەوانیــدا وتــی :ئــەم ڕێژەیــە لــە چــاو ســاڵی
ڕابــردووە ســێ لەســەد دابەزیــوە بــەاڵم لــە بــواری
دۆالرییــەوە  ١٦لەســەد زیــادی کــردووە و زۆرتــر
کەلوپەلــی پێسیســتی کارخانــەکان و باتــری
ســەیارە بــووە.
ئــەو بــە ئامــاژە بــەوەی کــە لــە ســەرەتای ئەمســاڵ
کمبـود فرصتهـای اجتامعـی ،مذهبـی،
اقتصـادی و سیاسـی جـذب داعش میشـوند.
ایـن بسـیار عجیـب اسـت کـه بیشترین گـروه
مهاجـران آسـیای مرکـزی در داعـش ،ازبـک و
تاجیـک هسـتند؛ ضمن اینکـه قرقیزهـا ،قزاقها
و ترکمنهـا نیـز در صـف افـراط گرایـان قـرار
دارند .شـایان ذکر اسـت کـه هیچ نکتـه جذابی
در داع بـرای جـذب آنهـا نیسـت ولـی فقط یک
رابـط و نقطـه اتصـال مهـم وجـود دارد ،و آن
خسـتگی از رشایط اجتامعی و سیاسـی اسـت.
یـک مشـکل دیگـر کـه بـرای کشـورهای منطقه
ال
اساسـی اسـت ،بازتوانـی شـهروندانی کـه قب ً
در کنـار داعـش جنگیدهانـد و اکنـون بـه وطـن
خود بازگشـتند.
اگـر بخـش قابـل توجهـی از کسـانی کـه قبلاً
در فهرسـت داعـش بودنـد ،بـه آسـیای مرکـزی

برگردنـد ،امنیـت و ثبـات را در کل منطقـه بـه
خطـر میانـدازد.
کشـورهای همسـایه ایـن منطقه ،روسـیه و چین
نگراننـد تندگرایـی داعـش در آسـیای مرکـزی
هسـتند حتـی در دو کشـور مذکـور داعـش
منافعـی در جمهوریهـای قفقـاز شمالی
یـا سـاکنان منطقـه خودمختـار کینـگ سـین
اویغورهـا دارد.
رشـد رادیکالیسـم تهدیـدی جـدی بـرای
ثبات منطقـه اسـت و چـارهای نیسـت جـز
اینکـه  5دولـت آسـیای مرکـزی ،یـک برنامـه
مبـارزهای معتبر و هامهنـگ تهیـه کننـد کـه نه
تنهـا اقدامـات امنیتـی را بهبـود دهـد بلکـه،
اصالحـات اجتامعـی ،سیاسـی و اقتصـادی را
نیـز ایجـاد کنـد.

تــا کۆتایــی بەفرانباریــەک میلیــار و  ٢٧٠میلیــۆن
دۆالر کەلوپــەل لــە گومرۆکەکانــی کوردســتانەوە
هەنــاردە کــراوە ،وتیشــی :ئــەم ڕێــژە کەلوپەلــە
نێــردراوە لــە بــواری دۆالرییــەوە  ١٦لــە ســەد
لەچــاو ســاڵی رابــردووەوە زیــادی کــردووە.
ڕەحامنــی پــوور بــە ئامــاژە بــەوەی کــە گومرۆکــی
باشــاخی کوردســتان لــە بــواری چاالکــی
ناردەمەنییــەوە لــە پلــەی یەکــەم دایــە ،ڕایگەیانــد:
لــە بــواری ترانزیتیشــەوە باشــاخ پلــەی یەکەمــی
لــە نێــوان  ٥٨گومرۆکــی واڵتــدا هەیــە.

بەرپرســی گشــتی ورزش و الوانی کوردستان هەواڵی دا؛

کێبڕکێی وەرزشە زۆرخانەییەکانی ڕۆژاوای ئێران لە کوردستان
بەڕێوە دەچێت
بەرپرســی گشــتی وەرزش و گەنجانــی
کوردســتان وتــی :هــاوکات لەگــەڵ ڕۆاژنــی
دەیــەی فەجــر کێبڕکێیەکانــی وەرزشــە
زۆرخانەییەکانــی ناوچــەی ڕۆژاوای ئێــران لــە
کوردســتان بەڕێــوە دەچێــت.
حامــد جەوالیــی ڕایگەیانــد :لێژنــەی وەرزشــە
زۆرخانەییەکانــی پارێــزگای کوردســتان بــە
هــاوکاری ئیــدارەی گشــتی وەرزش و گەنجــان
دەیەوێــت کێبڕکێیەکانــی پاوەڵەوانێتــی ناوچــەی
ڕۆژاوای ئێــران لەژێــر نــاوی بیرئانینــەوەی شــەهید
ســولەیامنی و شــەهید فەخــری زادە بەڕێــوە ببات.

ناوبــراو زیــادی کــرد :ئــەو کێبڕکێیانــە بــە ئامــادە
بوونــی وەرزشــوانگەلێک لــە پارێزگاکانــی
کوردســتان ،هەمــەدان ،کرماشــان ،ئیــام و
لوڕســتان لــە شــوێنە جیاجیاکانــی کوردســتان
بەڕێــوە دەچێــت.
جەوالیــی ڕاشــیگەیاند :ئــەو کێبڕکێیانــە  9ی
ڕێبەنــدان لــە شــاری دێــوالن 13 ،ی ڕێبەنــدان
لــە شــاری قــوروە 17 ،ی ڕێبەنــدان لــە شــاری
مەریــوان 23 ،ی ڕێبەنــدان لــە شــاری ســنە
و  29ی ڕێبەنــدان لــە شــاری کامیــاران بەڕێــوە
دەچێــت.

