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پوسیده از درون!

یــک مســئله بــرای سیاســتمداران در کاخ ســفید و 

نظامیــان در پنتاگــون و فرماندهــان نیروهــای امنیتــی در 

ــدام  ــه م ــت و آن این ک ــلم اس ــی مس ــس و گارد مل پلی

در نظــام سیاســی و اقتصــادی آمریــکا تولیــد نفــرت و 

خشــم می شــود یــک جایــی بایــد ایــن تولیــد را کنــرل 

و مهــار کــرد.

کــه  اســت  مقالــه ای  عنــوان  درون«  از  »پوســیده 

ــی  ــروف آمریکای ــرداز مع ــا نظریه پ ــیس فوکویام فرانس

ــن  ــه فاری ــکا در نرشی از اوضــاع متاشــایی امــروز آمری

افــرز نوشــته اســت. او می گوید:»آمریــکا دو شــقه 

شــده اســت.« فوکویامــا کســی بــود کــه بعــد از 

ــم از  ــرال، آن ه ــی لی ــوروی، دموکراس ــی ش فروپاش

ــا  ــت و تنه ــی دانس ــل م ــی بدی ــی را ب ــس آمریکای جن

ــرد. ــی ک ــی م ــاالری معرف ــی مردم س ــتاندارد حقیق  اس

بــا  و  تــرک کــرد  را  باالخــره کاخ ســفید   ترامــپ 

روی  بــر  ســنگین  هزینــه ای  تلخــی،  حــوادث 

دســت نظــام سیاســی آمریــکا در داخــل و خــارج 

اعــام حکومــت  بــا  تحلیــف  مراســم  گذاشــت. 

 ۲۵ از  بیــش  شــد.  برگــزار  رسنیــزه  زیــر  نظامــی 

ــط در  ــش فق ــی و ارت ــس، گارد مل ــروی پلی ــزار نی ه

واشــنگنت مأمــور شــدند تــا نگذارنــد بــی آبرویــی کــه 

ــود. ــرار ش ــاد تک ــاق افت ــکا اتف ــره آمری ــه کنگ  در حمل

ــا بهــار ۱۴۰۰همچنــان  قــرار اســت نظامیــان آمریــکا ت

ــاده  ــال آم ــت در ح ــور و ۵۰ ایال ــن کش ــت ای در پایتخ

بــاش باشــند. جهانیــان شــاهد بودنــد، انتقــال قــدرت 

در آمریــکا مســاملت آمیز صــورت نگرفــت و ایــن 

ــی در  ــدی دموکراس ــه کارآم ــود ک ــده آن ب ــان دهن نش

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 تصمیم گیــری در نظــام اجرایــی پیونــد 

ــردن  ــت ک ــه حکوم ــد: چگون ــی گفتن ــا م ــد. آن ه زنن

ــه  ــه این ک ــت ن ــم اس ــی مه ــای عقان ــاز و کاره ــا س ب

چــه کســی بایــد حکومــت کنــد. امــا امــروز بــه 

ــد  ــی بای ــه کس ــه چ ــه مقول ــد ک ــیده ان ــن ادراک رس ای

ــد، هــم مهــم اســت. عاقبــت حکومــت  حکومــت کن

یــک فــرد فاســق، فاســد، قامربــاز و زن بــاره در 

ــت  ــاری اس ــت ب ــوادث فضاح ــدرت ح ــرم ق رأس ه

ــان  ــورت عری ــه ص ــان ب ــر جهانی ــی و منظ ــه در مرئ ک

ــده و  ــا درآم ــون داد فوکویام ــد. اکن ــش درآم ــه منای ب

او فریــاد مــی زند:» ترامــپ رونــد افــول آمریــکا را 

ــت.« او  ــه اس ــو انداخت ــز جل ــرت انگی ــی حی ــا رسعت ب

ــه دوپارگــی فرهنگــی رســیده ایم.« ــا ب ــد: »م  مــی گوی

متأســفانه مــا یــک نظــام رصــد در دســتگاه دیپلامســی 

خارجــی خــود از دوســتان و دشــمنان ایــران نداریــم. 

ــت در  ــادالت رقاب ــی مع ــا در ارزیاب ــه م وزارت خارج

ــه  ــن نتیج ــه ای ــکا ب ــوری آمری ــت جمه ــاب ریاس انتخ

رســیده بــود کــه ترامــپ رأی مــی آورد. اظهــارات تیرماه 

 گذشــته وزیرخارجــه مــا همیــن فهــم را واتاب مــی داد.

ــن  ــه ترامــپ« تأمی ــه ب ــور »ن حــال آنکــه ســوخت موت

ــه  ــکل گرفت ــوی ش ــی ق ــک اراده سیاس ــود و ی ــده ب ش

بــود کــه ترامــپ را از کاخ ســفید بیــرون کنــد و 

بیــرون هــم کــرد. امــا ترامــپ و ترامپیســم یــک 

در  پدیــده  یــک  عنــوان  بــه  انکارناپذیــر  واقعیــت 

ــپ  ــد. ترام ــد مان ــی خواه ــکا باق ــی آمری ــام سیاس نظ

اجتامعــی جمهــوری  از رسمایــه  اعظمــی  بخــش 

ــت  ــرار اس ــرده و ق ــت ب ــه رسق ــون ب ــان را اکن خواه

ــی  ــتان« رشارت سیاس ــزب میهن پرس ــکیل »ح ــا تش ب

ــکا  ــری را در آمری ــک تفک ــد. او ی ــه ده ــود را ادام خ

منایندگــی می کنــد کــه بــوی تعفــن نژادپرســتی و 

ناسیونالیســم افراطــی مــی دهــد. دموکرات هــا در 

نظــر دارنــد بــا ادامــه اســتیضاح و عــدم کفایــت 

ــد. ــان دهن ــی او پای ــر سیاس ــه عم ــنا ب ــی در س  سیاس

نظــام رسمایــه داری چــه قبــل از پدیــداری سوسیالیســم 

ــر  ــود در زی ــان داده ب ــد از آن نش ــه بع ــم چ و فاشیس

ســقف گفت وگــو تعارضــات و تضادهــای منافــع 

ــی  ــت م ــود را مدیری ــاف خ ــراف و  اکن ــاع و اط اض

ــب  ــود را بی رقی ــی خ ــازی هژمون ــا جهانی س ــد و ب کن

ــات چهــل  ــات می رســاند. امــا حــوادث انتخاب ــه اثب ب

داد،  نشــان  آمریــکا  رئیس جمهــوری  ششــمین  و 

فرمانـده سـپاه بیت املقـدس کردسـتان گفـت: عملیـات پیش دسـتانه 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 رسـانه ای 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 رسـانه ای و فرهنگـی هم می شـود. وی با بیـان اینکـه در متام عرصه های 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 عرصه ها هـم وادار به شکسـت کردیم...

ویژه کردستان

محمدکاظم انبارلویی

تظاهرات ۵۰ هزار نفری مردم در سـنندج از نقاط برجسـته در تاریخ انقاب اسـامی اسـت و به خوبی نقش مردم مسـلامن کردسـتان را در پیروزی انقاب اسـامی نشـان 

می دهـد. آرمان خواهـی و انقابی بـودن ملـت ایـران را منی تـوان مختـص یـک قـوم و مذهب دانسـت و بدون شـک تک تـک مردم ایـران در شـکل گیری بزرگریـن انقاب 

قـرن، نقـش بـزرگ و سـهمی بزرگ تر دارند. مردم کردسـتان کـه همواره مـورد ظلم و تعـدی رژیم پهلـوی بودند...

عملیات پیش دستانه در جنگ فرهنگی عامل پیروزی است
فرمانده سپاه کردستان:

صفحه 1

صفحه 3

عکس: الهام امیگزارش تصویری اختتامیه ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر و اولین جشنواره ی مکتب حاج قاسم

جوانگزارشمیدهد؛

نقش بارز کردستان در پیروزی انقالب اسالمی

ادامه در صفحه 2

ــت:  ــتان گف ــدس کردس ــپاه بیت املق ــده س فرمان

فرهنگــی  جنــگ  در  پیش دســتانه  عملیــات 

ــی  ــه اهال ــت ک ــروزی اس ــل پی ــته و عام برجس

ــد. ــه دارن ــن عرص ــل در ای ــکان عم ــانه ام رس

رسدار ســید صــادق حســینی در آییــن اختتامیــه 

ــن  ــوذر و اولی ــانه ای اب ــنواره رس ــمین جش شش

قاســم در ســنندج  جشــنواره مکتــب حــاج 

اظهــار داشــت: همچــون حــاج قاســم بــه جــای 

ــمن  ــا دش ــط اول ب ــد در خ ــه بای ــت صحن پش

ــانه ای و  ــه رس ــامل عرص ــن ش ــه ای ــم ک بجنگی

فرهنگــی هــم می شــود.

وی بــا بیــان اینکــه در متــام عرصه هــای کشــور 

ــزود:  ــتیم اف ــه هس ــرم مواج ــگ ن ــک جن ــا ی ب

امــروز جنــگ قلــم، فکــر، اندیشــه، تفکــر، 

نبــوغ و قــدرت علمــی و عملیــات روانــی اســت 

ــه  ــم وادار ب ــا ه ــن عرصه ه ــمن را در ای ــه دش ک

ــم. ــت کردی شکس

فرمانــده ســپاه بیــت املقــدس کردســتان اضافــه 

ــه  ــرب را ب ــه غ ــگاه ب ــی و ن ــگاه بیرون ــرد: ن ک

فراموشــی بســپاریم و از نخبــگان و ظرفیــت 

ــم. ــره بگیری ــور به ــی کش داخل

ــد  رسدار حســینی گفــت: تفکــر لیرالیســتی بای

بــرای همیشــه از ایــن کشــور رخــت بــر بنــدد و 

تفکــر انقابــی و جهــادی را جایگزیــن کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه همــه مــا اســت کــه 

ــد:  ــادآور ش ــم، ی ــاع کنی ــور دف ــتقال کش از اس

رقابــت  جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات  در 

انتخاباتــی  امنیــت  و  ســامت  و  مشــارکت 

ــرت، دولــت  ــا بصی ــم ب اهمیــت دارد و امیدواری

و  امکانــات  بــه  متکــی  و  والیــی، خدایــی 

ظرفیــت داخلــی روی کار آیــد.

رسدار حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه حــاج قاســم 

ــت  ــم داش ــار ه ــر را در کن ــر و اصغ ــاد اک جه

ــل  ــلیامنی اه ــهید رسدار س ــت: ش ــار داش اظه

ــدان جهــاد را تــرک  ــود و هیچوقــت می فضــل ب

ــا  ــه ج ــا ب ــرای م ــاد را ب ــوی جه ــرد و الگ نک

ــت. ــته اس گذاش

ــار  ــرد فش ــوی راه ــا جل ــه م ــان اینک ــا بی وی ب

ــات  ــم و در عملی ــم را گرفتی ــری و تحری حداک

روانــی موفــق شــدیم یــادآور شــد: شــهید 

ســلیامنی پشــت رهــری ایســتادند از وقــوع 

عقــب  بــه  را  دشــمن  و  جلوگیــری  جنــگ 

راندنــد و بــرای قــوی و قدرمتنــد شــدن محــور 

ــتند. ــی را داش ــانی های مختلف ــت جانفش مقاوم

عملیات پیش دستانه در جنگ فرهنگی عامل پیروزی است960پروژه در ایام دهه فجر در کردستان به بهره برداری می رسد
ــروژه  ــت: 96۰ پ ــتان گف ــتاندار کردس اس

ــام دهــه فجــر  ــی و اقتصــادی در ای عمران

در کردســتان بــه بهره بــرداری می رســد.

در  مرادنیــا  جوان، بهمــن  گــزارش  بــه 

ــتان  ــتان کردس ــورای اداری اس ــه ش جلس

ــال  ــر امس ــه فج ــام ده ــرد: در ای ــار ک اظه

ــوزه  ــورد آن در ح ــه 6۱۴ م ــروژه ک 96۰ پ

حــوزه  در  نیــز  مــورد   ۲۴6 و  عمرانــی 

بهره بــرداری  بــه  اســت  اقتصــادی 

. می رســد

وی افــزود: بــرای بهره بــرداری از ایــن 

میلیــارد   8۴۵ و  هــزار  یــک  پروژه هــا 

تومــان اعتبــار رصف شــده و بــا راه اندازی 

ــه  ــتغال ب ــزار و ۵33 اش ــا ه ــن پروژه ه ای

صــورت مســتقیم ایجــاد می شــود.

اســتاندار کردســتان در بخــش دیگــری از 

ســخنان خــود بــه بحــث مــرف انــرژی 

بی تفاوتــی  داد:  ادامــه  و  کــرد  اشــاره 

یــک  ملــی  رسمایه هــای  بــه  نســبت 

ــه  ــی ک ــت و رسمایه های ــزرگ اس ــاه ب گن

ــود و  ــل ش ــادرات تبدی ــه ص ــد ب می توان

درآمــد آنهــا بــه رسمایــه ای بــرای تولیــد و 

ایجــاد اشــتغال تبدیــل شــود بــدون هــدف 

می شــود. مــرف 

ــرق  ــرژی ب ــع ان ــد: قط ــادآور ش ــا ی مرادنی

ــا  ــی ب ــدی و صنعت ــای تولی و گاز واحده

مــرف بیــش از حــد بخش هــای خانگــی 

ــد چرخــه اقتصــاد اســتان  و اداری می توان

را زیــر ســوال بــرد و وقتــی می بینیــم 

بــرق پروشــیمی ســنندج دو روز قطــع 

می شــود مشــکات بســیاری در حــوزه 

تولیــد ایجــاد می شــود.

وی بیــان کــرد: قابــل پذیــرش نیســت کــه 

دســتگاه های دولتــی و اداری در بحــث 

ــاب مــرف  ــدون حســاب و کت ــرژی ب ان

داشــته باشــند و در کنــار ایــن مســئله 

ــه  ــه رصف ــهروندان ک ــم از ش ــا بخواهی م

اینکــه بخش هــای  یــا  جویــی کننــد و 

ــم. ــه کنی ــرق مواج ــع ب ــا قط ــی را ب صنعت

بحــث  در  اســتاندار کردســتان گفــت: 

ــا نیــز خوشــبختانه در مقطعــی قــرار  کرون

داریــم کــه در وضعیــت آبــی هســتیم 

و نبایــد ایــن را دلیلــی بــرای رعایــت 

بهداشــتی  دســتورالعمل های  نکــردن 

بدانیــم و در رشایطــی کــه بایــد بــه دنبــال 

نشــاط اجتامعــی باشــیم بــاز هــم شــاهد 

ــرگ و  ــا و م ــروس کرون ــر وی ــیوع بیش ش

ــیم. ــر باش می

مرادنیــا اظهــار کــرد: اگــر کرونــا را جــدی 

ــا  ــد کرون ــا پیــک جدی ــاره ب ــم و دوب نگیری

ــوزه  ــه را ح ــرین رضب ــویم بیش ــه ش مواج

می خورنــد  بــازار  و  اســتان  اقتصــادی 

ــاز هــم بازارهــا  چــرا کــه ممکــن اســت ب

ــات  ــد صدم ــن می توان ــود و ای ــل ش تعطی

ــد. ــری وارد کن ــران ناپذی ج

ــازار  ــر ب ــارت ب ــث نظ ــزود: در بح وی اف

ــز شــاهد هســتیم کــه عــده ای ســودجو  نی

اساســی  کاالهــای  خــود  دلخــواه  بــه 

ــز  ــی نی ــد و کس ــرده ان ــران ک ــردم را گ م

جوابگــو نیســت و نبایــد بــا کســی تعــارف 

کــرد و بایــد بــا ایــن افــراد برخــورد جــدی 

ــرد. ــورت گی ص

اســتاندار کردســتان ادامــه داد: مــردم 

بــه  را  گذشــته  ســال  چنــد  رشایــط 

خوبــی تحمــل کرده انــد و امــروز مــا 

ــر کاری  ــم ه ــه داری ــا وظیف ــئوالن م مس

ــردم  ــا م ــم ت ــام دهی ــم انج ــه می توانی ک

ــادی  ــارهای اقتص ــر فش ــن زی ــش از ای بی

ــد. نرون

فرمانده سپاه کردستان:استاندار کردستان:
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امیدهایی برای پایان کولربی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

بنیاد مستضعفان ۵۵۰ میلیارد ریال 
در سروآباد سرمایه گذاری کرد

عادی انگاری موجب شیوع موج جدید کرونا در 
اسفند می شود

پیرشفـت  و  آبادانـی  نهـاد  مدیـر 

بنیـاد علـوی در رسوآبـاد گفـت: 

ابتـدای  از  مسـتضعفان  بنیـاد 

 ۵۵۰ از  بیـش  تاکنـون  امسـال 

و  پـروژه   8۵ در  ریـال  میلیـارد 

اقتصـادی،  برنامه هـای عمرانـی، 

ایـن  در  اجتامعـی  و  فرهنگـی 

اسـت.  کـرده  هزینـه  شهرسـتان 

محمـد علی ویسـی در گفت وگو 

بـا خرنـگار جـوان در سـنندج بـا بیـان اینکه هم اکنـون ۴۵ 

طـرح از ایـن تعـداد آمـاده بهره بـرداری و مابقـی پروژه هـا 

بـاالی 6۰ درصـد اسـت اظهـار داشـت:  دارای پیرشفـت 

اولویـت دار  و  رضوری  زیرسـاخت های  ایجـاد  و  توسـعه 

آبخیـزداری،  فاضـاب،  رشب،  آب  آبرسـانی،  جملـه  از 

راهسـازی و مسـجد از جملـه طرح هـای مـورد هـدف نهاد 

آبادانـی و پیرشفـت بنیـاد علـوی در ایـن شهرسـتان اسـت.

وی افـزود: پروژه هـای عمرانی بنیاد مسـتضعفان در ۲ حوزه 

زیرسـاخت های رضوری  شامل راهسـازی، احداث مدرسه، 

خانه عامل روسـتایی، آبرسـانی، آبخیزداری و زیرساخت های 

اقتصـادی شـامل احداث آبشـخور دام و حـوزه آبگیر، کانال 

آبیـاری و آبرسـانی بـه باغـات بـوده کـه بـا هـدف کمـک به 

افزایـش درآمـد روسـتاییان اسـت. علی ویسـی با بیـان اینکه 

تاکنـون در قالـب رزمایـش کمک هـای مومنانـه 3۰ میلیـارد 

ریـال بـه اقشـار آسـیب پذیـر  رسوآبـاد کمـک شـده اسـت 

یادآور شـد: ۱۲۰ میلیارد ریال تسـهیات قرض الحسـنه ُخرد 

و ۱۰۰ میلیـارد ریـال تسـهیات قـرض الحسـنه کان نیز در 

شهرسـتان به بانک معرفی شـده است. وی با اشـاره به اینکه 

در همـه طرح هـا دسـتگاه های مرتبط از طراحی تـا نظارت و 

تحویل طـرح حضور مسـتمر دارند، اظهار داشـت: پروژه ها 

بـا مشـارکت دسـتگاه های دولتی اجرا می شـود و مشـارکت 

بنیـاد در آنهـا از 3۰ درصـد تـا ۱۰۰ درصـد اسـت. مدیر نهاد 

آبادانـی و پیرشفـت بنیـاد علـوی در رسوآبـاد تاکیـد کـرد: 

پروژه هـای اولویـت دار عمرانـی ایـن شهرسـتان کـه توسـط 

دسـتگاه های دولتـی بـه بنیاد مسـتضعفان معرفی می شـود و 

در دسـتور اجـرا قـرار می گیرنـد و هیچ طرحـی را به صورت 

جـدا یا مسـتقل اجرا منی کنیم. 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 پروژه های عمرانـی، اقتصـادی، فرهنگی و 

اجتامعی متناسـب بـا نیازهای شهرسـتان، جلب مشـارکت 

مردمـی و دسـتگاه های دولتـی در اجـرای پروژه هـا به عنوان 

شهرسـتان برتر کشـوری تقدیر شد. 3۱ شهرسـتان در کشور 

بـه عنـوان شهرسـتان هایی کـه از محرومیـت برخوردارنـد 

توسـط بنیـاد علـوی از زیـر مجموعه های بنیاد مسـتضعفان 

انتخاب شـدند تـا با اجـرای طرح های مختلـف، محرومیت 

را در ایـن مناطـق کاهـش دهنـد، یکـی از این شهرسـتان ها، 

رسوآباد اسـت.

علــوم  دانشــگاه  رییــس 

گفــت:  کردســتان  پزشــکی 

آبــی  وضعیــت  در  اســتان 

کرونــا بــه رس می بــرد ولــی 

عادی انــگاری  کرونــا  اگــر 

مــوج  منتظــر  بایــد  شــود 

جدیــد ایــن بیــامری در اســفند 

فرزیــن  دکــر  باشــیم.  مــاه 

رضاعــی در جلســه شــورای 

ــا در  ــه اروپ ــر تجرب ــت: اگ ــار داش ــتان اظه اداری کردس

ــا ۲ نفــر در روز را مــاک  ــه کاهــش آمــار فوتی هــا ت زمین

ــورت  ــا در ص ــه کرون ــود ک ــخص می ش ــم، مش ــرار دهی ق

روزمرگــی طغیــان می کنــد. وی افــزود: اگــر رعایــت 

ــرداد و شــهریور باشــد،  ــد م پروتکل هــای بهداشــتی مانن

در اســفند بایــد منتطــر مــوج دیگــری از بیامری بــود که از 

نظــر اقتصــادی هــم، زمــان مهمــی بــرای کســب و کارهــا 

محســوب می شــود. رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــتورالعمل های  ــا دس ــت ت ــووالن خواس ــتان از مس کردس

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 3۴3 تیــم حامیتــی، نظارتــی و مراقبتــی در 

ــز  ــامت و ۱6 مرک ــگاه س ــت، ۱۰9 پای ــه بهداش 63۰ خان

۲۴ و ۱6 ســاعته در ایــن طــرح فعالیــت دارنــد.

رضاعــی گفــت: در ایــن مــدت شــاهد کاهــش 8۷ 

ــدی  ــی و ۷۵ درص ــدی فوت ــری، 88 درص ــدی بس درص

ــه مــاه قبــل از  مــوارد مثبــت بیــامری در اســتان نســبت ب

رشوع طــرح بودیــم. وی بــا بیــان اینکــه ۱۷ هــزار و ۲9۱ 

نفــر از افــراد در معــرض متــاس نزدیــک بــا بیــامر مــورد 

ــزار و  ــرد: ۱۰ ه ــه ک ــد، اضاف ــرار گرفتن ــا ق ــت کرون تس

9۴۲ مراقبــت در منــزل و 63 هــزار و 99۱ مــورد پیگیــری 

تلفنــی انجــام و ۷۵ هــزار بیــامر در مراکــز درمانــی 

بســری شــدند. وی بــه انجــام 36۰ هــزار مــورد بازرســی 

و صــدور چهــار هــزار و ۷۱9 مــورد اخطــار بــرای اماکــن 

عمومــی و عرضــه غــذا اشــاره کــرد و افــزود: ۱36 واحــد 

ــل تخلفــات پلمــب شــد. ــه دلی ــن مــدت ب در ای

انجــام یــک هــزار و ۴۱3 تســت رسیــع از نزدیــکان 

ــکوک و  ــراد مش ــورد از اف ــزار و ۷۱9 م ــک ه ــامران، ی بی

ــی  ــر اقدامات ــی آر از دیگ ــی س ــت پ ــزار و ۲۱۲ تس ۱6 ه

بــود کــه رضاعــی بــه آن اشــاره و یــادآور شــد: 3۱۷ بیــامر 

ــزار و  ــد و ۱۲ ه ــایی ش ــات شناس ــن اقدام ــت در ای مثب

ــدند. ــوس ش ــه معک ــال قرنطین ــاالی 6۵ س ــامر ب ۴۴6 بی

ــه کــرد:  ــوم پزشــکی کردســتان اضاف ــس دانشــگاه عل ریی

و  مالــی  نظــر  از  کرونــا  از  آســیب پذیر  خانــوار   866

ــی  ــوار هــم خدمات ــت و ۲39 خان ــاج حامی ــن مایحت تامی

ــی و دیگــر نیازمندی هــا را  ــد تعویــض دفرچــه درمان مانن

ــد. ــت کردن دریاف

اتــاق  و  اندیشــکده ها  زیــر ســقف  گفت وگوهــای 

ــی  ــای حکمران ــز مکانیزم ه ــزب و نی ــر دو ح ــای فک ه

در کنگــره و ســنا و دادگاه عالــی بی نتیجــه اســت. 

اردوکشــی خیابانــی و عربده کشــی سیاســی و زدن 

ــد. ــل باش ــک راه ح ــد ی ــی توان ــم م ــازی ه ــز ب  زیرمی

رسمایــه داری  مرکــزی  هســته  درون  در  این کــه 

رشکای  خــارج  در  و  آمریــکا  داخــل  در  جهانــی 

ــفانه  ــم. متأس ــا بی خری ــذرد م ــی گ ــه م ــی چ آمریکای

رصــد  بنگاه هــای  و  مــا  اطاعاتــی  دســتگاه 

ــد. ــنت ندارن ــرای گف ــی ب ــورد حرف ــن م ــی در ای  سیاس

می گــذرد؟  چــه  رسمایــه داری  اردوگاه  در  اینکــه 

ــف  ــه در ک ــا این ک ــت! ام ــخ اس ــی پاس ــؤال ب ــک س ی

ــوب  ــنبه های آش ــکا و ش ــت آمری ــای ۵۰ ایال خیابان ه

ــی  ــتیم را من ــاهد هس ــی را ش ــه حوادث ــه چ در فرانس

تــوان بــا رسکــوب پلیــس و ســکوت رســانه های 

ــم  ــه داری را توه ــم و رسمای ــیطره صهیونیس ــت س تح

پنداشــت. رنــگ و روغــن بزک کننــدگان ســیامی 

رسمایــه داری 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 

در  و  نرفته انــد  پادگان هــا  بــه  رسبــازان  و  خــود 

ــد  ــور دارن ــکا حض ــه آمری ــاالت متفرق ــای ای خیابان ه

ــد. ــه پادگان هــا برگردن ــی ب ــوم نیســت چــه زمان  و معل

در  سیاســی  اوضــاع  مهم تــر  حــوادث  ایــن  از 

داخــل رسزمیــن اشــغالی اســت. دولــت غاصــب 

ــی و  ــی خیابان ــده اردوکش ــن پدی ــا همی ــتی ب صهیونیس

ــی  ــعی م ــت.نتانیاهو س ــه رو اس ــت روب ــی دول بی ثبات

ــار  ــی آن را مه ــمن خارج ــردن دش ــزرگ ک ــا ب ــد ب کن

ــد. کن

یــک مســئله بــرای سیاســتمداران در کاخ ســفید و 

نظامیــان در پنتاگــون و فرماندهــان نیروهــای امنیتــی در 

ــدام  ــه م ــت و آن این ک ــلم اس ــی مس ــس و گارد مل پلی

در نظــام سیاســی و اقتصــادی آمریــکا تولیــد نفــرت و 

خشــم می شــود یــک جایــی بایــد ایــن تولیــد را کنــرل 

ــژادی،  ــض ن ــی، تبعی ــی عدالت ــر، ب ــرد. فق ــار ک و مه

را  آمریــکا  چهــره  کارتن خوابــی،  و  بی خامنانــی 

ــه  ــکر قابلم ــد. لش ــان می ده ــان نش ــر زم ــر از ه کریه ت

ــار آنارشیســتی  ــکار از یــک طــرف و رفت ــه دســتان بی ب

جامعــت »کیوانـُـان« جوانــان ۲۵ تــا 3۰ ســاله از طــرف 

ــی و  ــه همگ ــرور« ک ــران مغ ــازی »پ ــر، الت ب دیگ

ــه  ــه ماش ــت ب ــلح و دس ــز مس ــا نی ــی از آن ه ــا بخش ی

هســتند، ارتــش آمریــکا را از بیــرون از مرزهــا بــه داخــل 

کشــور آورده اســت. آنچــه در مراســم تحلیــف رخ داد، 

ــه  ــت ک ــر از آن اس ــی جدی ت ــئله خیل ــان داد مس نش

فکــر می کنیــم.

متأســفانه فهــم دســتگاه دیپلامســی مــا از قــدرت 

ــزاره  ــه ه ــوط ب ــا مرب ــت و عمدت ــص اس ــکا ناق آمری

ــورد  ــم در م ــدم فه ــن ع ــت. همی ــادی نیس ــوم می س

ــود دارد.  ــم وج ــامی ه ــران اس ــدرت« در ای ــع »ق مناب

ایــران امــروز از مرحلــه قــدرت در حــال ظهــور عبــور 

ــه  ــتقر« در منطق ــدرت مس ــک »ق ــوان ی ــه عن ــرده و ب ک

و جهــان مطــرح اســت. روس هــا و چینی هــا بــا 

ــارض  ــد ح ــرده ان ــام ک ــا اع ــی باره ــن قدرت درک چنی

بــه برقــراری روابــط راهــردی بــا تهــران هســتند 

ــنیده  ــت ش ــا درس ــی م ــتگاه دیپلامس ــام در دس ــن پی ای

منــی شــود. بــه همیــن دلیــل بــا فهــم ۵۰ ســال 

ــام  ــه ن ــی را ب ــد مذاکرات ــکا رفتن ــدرت آمری ــش از ق پی

ــارت  ــز خس ــول آن ج ــه محص ــد ک ــد زدن ــام کلی برج

ــچ نتیجــه ای نداشــت. ــران هی ــت ای ــرای مل  محــض ب

در جنــگ  لبنــان  از  کــردن صهیونیســت ها  بیــرون 

ــدرت  ــی ق ــرای ارزیاب ــی ب ــت نظام ــک تس 33 روزه ی

ــود. ــامی ب ــاب اس انق

ــد  ــس را منی دادن ــنهاد آتش ب ــر پیش ــت ها اگ صهیونیس

از درون فرومی پاشــیدند و چیــزی از ارتــش آن هــا 

باقــی منی مانــد. امــروز حزب اللــه ده هــا برابــر در 

ــت. ــده اس ــر ش ــا پرقدرت ت ــوا و دری ــن، ه زمی

حــامس نیرومندتــر شــده اســت. حیدریــون، زینبیــون، 

ــک  ــوریه ی ــش س ــیج و ارت ــای بس ــون و نیروه فاطمی

ــم  ــا رژی ــور ب ــن کش ــای ای ــر در مرزه ــش مؤث ــط آت خ

ــعبی  ــراق حشدالش ــد. در ع ــاد کردن ــتی ایج صهیونیس

ــکا را  ــای آمری ــگاه ه ــا پای ــت ت ــه اس ــه ماش ــت ب دس

ــای  ــن نیروه ــد. در یم ــم بکوب ــاره در ه ــک اش ــا ی ب

انصاراللــه خــواب خــوش را از رس قارون هــای عــرب 

بیــرون کرده انــد. در ایــران ارتــش و ســپاه مــا در شــعاع 

دو هــزار کیلومــری خــارج از مرزهــای ایــران تــا عمــق 

ــت  ــد و تس ــی کنن ــد م ــمن را رص ــد دش ــوس هن اقیان

دســتگیری رسبــازان انگلیســی و آمریکایــی در آب های 

ــا  ــی را ب ــه آمریکای ــاد پیرشفت ــارس و زدن پهپ ــج ف خلی

ــد  ــته اند و در زدن عین االس ــت رس گذاش ــت پش موفقی

نشــان دادنــد بــا قدرت هــای جهانــی شــوخی ندارنــد. 

ــاب و آن  ــام و انق ــدرت در اردوگاه اس ــن ق ــرا ای چ

ــده  ــت دی ــمن درس ــی در اردوگاه دش ــف و ناتوان ضع

منــی شــود و چــرا دســتگاه دیپلامســی مــا هنــوز 

معتقــد اســت برجــام زنــده اســت! چــرا قــراردادی کــه 

ــک  ــر روز ی ــا ه ــر تحریم ه ــزودن ب ــا اف ــا ب آمریکایی ه

ــل زیاده خواهــی  ــر طب ــد و ب ــر آن مــی زنن ــازه ب لگــد ت

پندارنــد؟ مــی  زنــده  کوبنــد،  مــی  زورگویــی   و 

همیــن  بــه  خارجــه  وزارت  در  مــا  دیپلامت هــای 

نطــق بایــدن در روز تحویــل قــدرت بــا زور و رسنیــزه 

ــکا  ــاع آمری ــد: اوض ــد. او می گوی ــت کنن ــان دق نظامی

ــت. ــکننده اس ــدت ش ــه ش ب

پســت  واشــنگنت  ازتحلیلگــران  یکــی  به قــول 

یــک  شــکنندگی  انــدازه  بــه  »شــکنندگی«  ایــن 

آمریــکا  می گویــد:»  او  اســت.  مــرغ  تخــم 

اســت.« فروپاشــی  و  افــول  تیــز  تیــغ  لبــه   روی 

بــر مــدار عقانیــت منــی  حکمرانــی در آمریــکا 

ــف  ــه تکلی ــگان ک ــا دیوان ــامن ب ــد و پی ــد. عه چرخ

نیســت  معلــوم  حاکمیــت  و  مــردم  بــا  خودشــان 

ــی  ــه دیپلامس ــت ک ــی اس ــن باتکلیف ــه اش همی نتیج

ــت. ــرده اس ــیر ک ــود اس ــره خ ــا را در چن ــی م خارج

ــه مجلــس در صیانــت از حقــوق ملــت  دولــت مصوب

ــتباهات  ــد و اش ــرا کن ــت اج ــا را درس ــع تحریم ه و رف

ــت  ــا دول ــد، ت ــران کن ــته را  ج ــبات گذش در محاس

جــوان، حزب اللهــی و انقابــی بتوانــد در ســال ۱۴۰۰ 

ــد. ــی منای ــی قدرت منای ــادالت جهان ــزت در مع ــا ع ب

پوسیده از درون!
ادامه از صفحه اول

ــمی  ــغل های غیررس ــی از ش ــری یک کول

در  خاصتــا  و  کردنشــین  مناطــق  در 

کردســتان اســت کــه افــراد زیــادی بــه 

ــه آن روی آورده انــد  دلیــل نبــود اشــتغال ب

ــان دادن  ــرای پای ــت ب ــاد برک ــون بنی و اکن

ــراد  ــن اف ــت یابی ای ــاله و دس ــن مس ــه ای ب

ــد در دل  ــد موجــی از امی ــه شــغل آبرومن ب

ــت. ــرده اس ــاد ک ــران ایج کول

»کولــر« و »کولــری«، دو واژه ای هســتند 

اســتان های  مــرزی  مناطــق  در  کــه 

می شــود،  شــنیده  بیشــر  کردنشــین 

»کولــر« فــردی اســت کــه در مناطــق 

کوهســتان های  ســخت  و  صعب العبــور 

ــی  کردســتان، کرمانشــاه و آذربایجــان غرب

حمــل  را  کیلویــی   ۱۰ چنــد  کوله هــای 

. می کنــد

ــه در  ــتند ک ــرادی هس ــوال اف ــران معم کول

ــل  ــه دلی ــتند و ب ــاکن هس ــرزی س ــاط م نق

نبــود شــغل، نداشــنت درآمــد کافــی و 

ــه  ــواده ب ــت خان ــن معیش ــرای تامی ــا ب تنه

شــغل کاذب کولــری روی آورده انــد.

ــال  ــتی در س ــر رسدش ــار کول ــرگ چه م

دو  فرهــاد خــروی،  و  آزاد  مــرگ   ،96

بــرادر مریوانــی در آذرمــاه ســال 98 و 

ــت  ــن دس ــادی از ای ــوار زی ــای ناگ خره

ــتانی  ــق کوهس ــری در مناط ــی از کول ناش

آن  دالیــل  عمــده  از  یکــی  کــه  اســت 

ایــن  در  اقتصــادی  نامتــوازن  توســعه 

مناطــق اســت.  

ــه  ــراد دیگــری هــم در مســیر کولــری ب اف

بــرای  کــه  می بیننــدد  آســیب  گونــه ای 

خانــه  در  بیــامری  بســر  در  همیشــه 

شــوند. مانــدگار 

خطــر ســقوط بــه دره ، مانــدن در زیــر 

ــن  ــنت روی می ــر رف ــن خط ــرف و همچنی ب

بــرای ایــن افــراد وجــود دارد؛ افــرادی کــه 

گاهــا ناچــار بــه حمــل یــک یخچــال و یــا 

ــت  ــر پش ــنگین ب ــای س ــتیک خودروه الس

ناچیــز  مبلغــی  بــرای  هــم  آن  و  خــود 

تومــان  هــزار   3۰۰ تــا   ۲۰۰ حــدود  در 

. می شــوند

شــغل،  ایــن  کان  ســودهای  اگرچــه 

ــه  ــه ب ــران بلک ــود کول ــب خ ــه جی ــه ب ن

مــی رود،  قاچاقچیــان  و  دالالن  جیــب 

ایــن قــرش  را  آن  امــا خطــرات اصلــی 

می شــوند. متحمــل  زحمتکــش 

 دیــدگاه رهربی در مورد کولربی
وضعیــت ناگــوار کولــری حتــی اعــراض 

برانگیخــت؛  را  انقــاب  معظــم  رهــر 

ــت  ــک فعالی ــزوم تفکی ــر ل ــه ب ــا جائیک ت

و  کردنــد  تأکیــد  قاچــاق  از  کولــری 

ــا  ــینان و مخصوص ــت مرزنش ــود معیش بهب

ــد. ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی ــران را م کول

ایشــان در دیــداری کــه بــا جمعــی از 

کارگــران داشــتند بــا اشــاره بــه لــزوم 

ــد:  ــار کردن ــران اظه ــت کول ــود وضعی بهب

قاچــاق  بــا  مبــارزه  در  تــا حــاال  »مــا 

البتــه  نکرده ایــم.  عمــل  جــدی  خیلــی 

مــراد مــن از قاچــاق،  آن کوله بـَـِر ضعیفــی 

نیســت کــه مــی رود آن طــرف یــک چیــزی 

را برمــی دارد روی کــول خــودش مــی آورد 

ــت،  ــزی نیس ــه چی ــا ک ــرف؛ اینه ــن  ط ای

اینهــا اهمیتــی نــدارد؛ بــا آنهــا مبــارزه هــم 

ــدارد.. ــکالی ن ــود اش نش

 زنان کولرب
کولــری در کردســتان تنهــا بــه مــردان 

هــم  زنانــی  بلکــه  منی شــود  خاصــه 

ــت  ــن معیش ــرای تامی ــه ب ــد ک ــود دارن وج

خانواده هایشــان بــه ایــن کار ســخت و 

طاقت فرســا روی آورده انــد، زنانــی کــه 

ــد  ــیر را برگزیده ان ــن مس ــاری ای از رس ناچ

بلکــه دســت نیــاز بــه ســوی دیگــران دراز 

ــد. نکنن

کولــری اگرچــه بــا وضعیــت فیزیکــی 

ــور  ــاید در تص ــت و ش ــازگار نیس ــان س زن

ــد  ــه نگنج ــن مقول ــووالن ای ــا و مس آدم ه

امــا ایــن واقعیتــی اســت کــه برخــی زنــان 

مرزنشــین کردســتانی بــا آن دســت بــه 

ــتند. ــان هس گریب

»کوهســتان«، »دلــر«، »چیــا«، »ژینــو« 

در  کــه  هســتند  زنانــی  جملــه  از  و... 

خطــرات  نفــره   ۲۰ گروه هــای  قالــب 

عبــور از دره هــا و ارتفاعــات کوه هــای 

صعب العبــور مناطــق مــرزی کردســتان 

ــان  ــه ای ن ــا لقم ــد ت ــان می خرن ــه ج را ب

ــد. ــان بیاورن ــفره خانواده ش ــال رس س ح

چالش هــا  مهم تریــن  از  کولــربی   
ــرزی ــق م در مناط

فرمــان  اجرایــی  ســتاد  برکــت  بنیــاد 

راســتای  در  امــام)ره(  حــرت 

توامنندســازی جامعــه هــدف و پایــان دادن 

بــه مســاله کولــری، بــه دنبــال ایجــاد 

کولــران  بــرای  آبرومندانــه  شــغل های 

کردســتان،  اســتان های  در  کــه  اســت 

کرمانشــاه و آذربایجــان غربــی ایــن کار را 

کرده انــد.   رشوع 

اشــتغال زایی  توســعه  معــاون 

ــد: در  ــت می گوی ــاد برک ــور بنی اجتامع مح

اســتان های مــرزی، اجــرای طرح هــای 

خــود اجتامع محــور در حــوزه مشــاغل 

خانگــی انجــام گرفــت کــه در مرحلــه 

و  چالش هــا  شناســایی  بــه  نخســت 

کردیــم. اقــدام  ظرفیت هــا 

ــا را  ــن چالش ه ــازی از مهمری ــی نی مرتض

در مناطــق مــرزی را کولــری اعــام کــرد 

ــال از  ــه س ــول س ــت: در ط ــار داش و اظه

ــده  ــن پدی ــاره ای ــی درب ــاز مساله شناس آغ

بــه اجــرای طــرح جامعــی رســیدیم و 

طــرح راه در دســتور کار قــرار گرفــت کــه 

ــه اجــرای ســه هــزار طــرح  در قالــب آن ب

بــرای ایجــاد مشــاغل پایــدار کولــران 

ســه اســتان مــرزی دســت یافتیــم کــه 

ــتان  ــه کردس ــرح آن ب ــزار و 8۰۰ ط ــک ه ی

اختصــاص دارد.

ســامت  نظــام  حــوزه  از  حامیــت  در 

اقشــار  معیشــت  بــه  کمــک  و  کشــور 

ــام  ــورت مت ــه ص ــا ب ــیب دیده از کرون آس

ــد.. ــد وارد ش ق

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز نوآوری 

ــگاه  ــت در دانش ــه ای برک ــت منطق و پیرشف

ــا  ــه ب ــز ک ــن مرک ــزود: در ای ــتان، اف کردس

بنیــاد  و  کردســتان  دانشــگاه  مشــارکت 

برکــت فعالیــت خــود را آغــاز کرده اســت، 

ــده  ــاد ش ــه ایج ــای نوآوران ــب و کاره کس

برای دانشــگاهیان خواهد  فرصتــی  و 

ــات  ــوان و امکان ــتفاده از ت ــا اس ــا ب ــود ت ب

ســخت افزاری قدمــی بــرای پیرشفــت و 

ــود. ــته ش ــینان برداش ــتغال مرزنش اش

ــعه ۷۰۰  ــرح توس ــن ط ــه تدوی ــی ب صادق

توســعه  کلینیــک  در  اســتان  روســتای 

اشــاره  کردســتان  دانشــگاه  روســتایی 

پــروژه   8۰۰ و  هــزار   ۲ افــزود:  و  کــرد 

ــه شناســایی شــده  پیشــنهادی در ایــن زمین

کــه امیدواریــم بــا حامیــت ســتاد اجرایــی 

ــا  ــن ایده ه ــی از ای ــام )ره( بخش ــان ام فرم

ــد. ــرا درآی ــه اج ــه مرحل ب

 مصمم به حل مشــکالت کولربان 
اجرایــی  ســتاد  رئیــس  مخــر  محمــد 

فرمــان حــرت امــام)ره( در ســفر دو روز 

پیــش بــه کردســتان گفــت: ســتاد اجرایــی 

ــغل را  ــزار ش ــون ۴۰ ه ــام تاکن ــان ام فرم

بــا اجــرای 8 هــزار طــرح و ۱۰۰۰ میلیــارد 

کردســتان  در  رسمایه گــذاری  تومــان 

ــت. ــرده  اس ــاد ک ایج

از  بــا رومنایــی  امــروز  ادامــه داد:  وی 

تومــان  میلیــارد   ۵۰۰ بــا  طــرح    ۵۰۰۰

۱6هــزار  مجموعــا  رسمایه گــذاری، 

ــن  ــد و همچنی ــاد ش ــتان ایج ــغل در اس ش

ــغل  ــزار ش ــرح، 9 ه ــرای 3۷۰۰ ط ــا اج ب

ــران در ســه اســتان کرمانشــاه،  ــرای کول ب

ایجــاد  غربــی  آذربایجــان  و  کردســتان 

کردیــم.

مخــر بــا بیــان اینکــه عمــده ایــن مشــاغل 

ــع  ــرش و صنای ــداری، ف ــای دام در زمینه ه

دســتی ایجــاد شــده اســت، عنــوان کــرد: 

زمینــه  ایجــاد  بــا  تــا  هســتیم  مصمــم 

ــه  ــزان را ک ــن عزی ــکات ای ــتغال، مش اش

از رس ناچــاری بــه کولــری روی آورده انــد 

ــم. ــع کنی را مرتف

 ایجــاد موجی از امید
ــا ورود مســووالنه ســتاد اجرایــی  اکنــون ب

حــل  در  آنــان  اهتــامم  و  امــام  فرمــان 

ــدی در دل  ــوج امی ــری، م ــکات کول مش

مــردم مرزنشــین و بخصــوص کولــران 

ایجــاد شــده کــه جــدای از دســت یابی 

و  دغدغــه  آبرومنــد،  شــغل  یــک  بــه 

از  کولــری  مســیر  مشــکات  اســرس 

خانــواده آنهــا دور خواهــد شــد.

ــا بــه گزارشــات مســووالن در جلســات  بن

ــتان از  ــر در کردس ــزار نف ــف، ۲۰ ه مختل

ــد. ــزاق می کنن ــری ارت ــق کول طری

برکِت »بنیاد برکت« سر سفره کولبران

از  اســتاندار  خوشــحالی  ابــراز   
اجــرای طرح هــای اشــتغالزایی بنیــاد 

برکــت بــرای کولــربان
کــه  کاری  گفــت:  کردســتان  اســتاندار 

در  امــام)ره(  فرمــان  اجرایــی  ســتاد 

راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای 

کولــران در اســتان رشوع کــرده بســیار 

بایــد  کار  ایــن  امــا  اســت  ارزشــمند 

بــا کمــک متــام  بیشــر و  بــا جدیــت 

یابــد. ادامــه  دســتگاه ها 

بهره بــرداری  آییــن  در  مرادنیــا  بهمــن 

کولــران  اشــتغال  طــرح  هــزار  ســه  از 

آذربایجــان  کردســتان،  اســتان های  در 

غربــی و کرمانشــاه اظهــار داشــت: بــا 

را  نامــی  می تــوان  بیشــر  حامیت هــای 

ــته  ــری شایس ــر کول ــت بخاط ــه هیچوق ک

ــد  ــوده بای ــن اســتان نب مــردم زحمتکــش ای

ــتای  ــرده و در راس ــع ک ــه رف ــرای همیش ب

ــا  ــران ب ــرای کول ــدار ب ایجــاد اشــتغال پای

ــم.  ــت گام برداری جدی

از طــرح  ابــراز خوشــحالی  وی ضمــن 

اشــتغالزایی بــرای کولــران بــا همت ســتاد 

ــی فرمــان امــام)ره( افــزود: یکــی از  اجرای

دغدغه هــای اصلــی مــردم ایــن اســتان کــه 

ــری  ــث کول ــوده، بح ــج آور ب ــواره رن هم

و  بــوده  بــزرگ  معضلــی  کــه  اســت 

ــکل  ــن مش ــه ای ــم ک ــورش را منی کردی تص

رفــع شــود امــا بــا حامیــت ســتاد اجرایــی 

ــق  ــال تحق ــم در ح ــن مه ــام، ای ــان ام فرم

ــت. اس

و  نــوآوری  مرکــز  راه انــدازی   
پیرشفــت منطقــه ای برکــت در دانشــگاه 

کردســتان 
ــی  ــت: یک ــتان گف ــگاه کردس ــس دانش رئی

ایــن  پژوهشــی  عملــی  طرح هــای  از 

دانشــگاه، اجــرای طــرح توســعه بــرای 

اســت. اســتان  ۷۰۰ روســتای 

ــتاد  ــت: س ــار داش ــی اظه ــت صادق رحم

خدمــات  امــام)ره(  فرمــان  اجرایــی 

ــی و  ــوزه محرومیت زدای ــمندی در ح ارزش

ــر  اشــتغالزایی داشــته و در یــک ســال اخی

گرامیمیدارد کردستانبا۱۶۰برنامهدههفجرامسالرا بسیجوسپاه
مسئول مرکز هامهنگی و هم اندیشی راهردی 

بسیج سپاه بیت املقدس کردستان از برگزاری 

۱6۰ برنامه بسیج و سپاه ویژه ایام الله دهه فجر 

خرو  جوان،  گزارش  به  داد.  خر  استان  در 

مسعودی به ترشیح برنامه های رده های عمومی 

بیت املقدس  سپاه  بسیج  اقشار  تخصصی  و 

اظهار  و  کرد  را ترشیح  فجر  دهه  الله  ایام  در 

داشت: ۱6۰ برنامه به مناسبت سالگرد پیروزی 

شکوهمند انقاب اسامی در  مرکز کردستان 

به  هرساله  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  برگزار 

مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقاب 

انقابی و  اسامی و تجدید میثاق آحاد مردم 

والیتمدار کشور و استان کردستان به ویژه نسل 

با آرمان های بلند و جهانی معامر کبیر  جوان 

و  خمینی)ره(  امام  حرت  اسامی  انقاب 

شاگرد خلف و صالحش رهر معظم انقاب 

استان  سطح  در  مختلفی  برنامه های  اسامی 

اجرا می شود، گفت: انقاب اسامی به عنوان 

تنها انقاب مردمی اساس آن بر پایه اصول و 

شده  نهاده  بنا  محمدی)ص(  ناب  رشیعت 

نسل  صحیح  هدایت  و  روشنگری  تبیین،  و 

اسامی  انقاب  آغازین  شکل گیری  که  سوم 

را در آن دوران به چشم ظاهر ندیده اند، امری 

رضوری و اجتناب ناپذیر است. افزود: عاوه بر 

متام  در  دیگری  برنامه های  برنامه ها،  این 

شهرستان های استان پیش بینی شده که به نحو 

شایسته در طول این دهه اجرا خواهد شد.

مسئول مرکز هامهنگی و هم اندیشی راهردی 

بسیج سپاه بیت املقدس کردستان با بیان اینکه 

اقشاری  رده های  کلیه  مشارکت  با  برنامه ها 

و  چهل  محوری  شعار  از  بهره گیری  با  بسیج 

دومین سالگرد پیروزی فجر انقاب که امسال 

به نام »انقاب اسامی، بالنده و مقتدر، چون 

برگزار خواهد  نام گذاری شده،  استوار«،   کوه 

غرورآفرین  دستاوردهای  تبیین  افزود:  شد؛ 

در  اسامی  جمهوری  مقدس  نظام  ساله   ۴۲

اقتصادی، فرهنگی، هرنی،  زمینه های علمی، 

آبادانی  و  پیرشفت  محرومیت زدایی،  ورزشی، 

امیدآفرینی  جهاد  جهت  در  بی وقفه  تاش  و 

اقناع  انقاب،  دوم  گام  بیانیه  با گفتامن سازی 

سازی نسل جوان امروزی از جمیع جهات به 

ویژه نسبت به هویت و ماهیت انقاب اسامی، 

شهدا و غبار روبی مزار مطهر شهدا خر داد و 

اعام کرد: برگزاری یادواره های شهدا؛  تجلیل 

و تکریم از مدافعان سامت و امنیت؛ گسرش 

طرح محله به محله شهید حاج قاسم سلیامنی 

اعزام  کرونا؛  ویروس  با  مبارزه  و  بیامریابی  در 

تیم های شهید رهنمون جامعه پزشکی به مناطق 

آسیب پذیر  خانواده های  از  حامیت  محروم؛ 

غیر  جرائم  زندانیان  سازی  آزاد  کرونا؛  بیامری 

عمد؛ نشست های بصیرتی؛ برگزاری مسابقات 

قرآنی، ورزشی، کوهنوردی؛ برگزاری جلسات 

مومنانه؛  کمک های  توزیع  صالحین؛  حلقات 

توزیع بسته های معیشتی؛ توزیع لوازم التحریر و 

بسته های آموزشی؛ برگزاری کارگاه های کاهش 

برگزاری  اهداءخون؛  اجتامعی؛  آسیب های 

والیت  تبیین  حقوقی؛  مشاوره های  و  آموزش 

بیان  زن؛  روز  گرامیداشت  زن؛  اجتامعی 

نقش آفرینی بسیج در عرصه های علمی، هرنی، 

جهش تولید، کمک مومنانه؛ نرش دستاوردهای 

شاد؛  شبکه  و  مجازی  شبکه های  در  انقاب 

بقاع  و  مساجد  در  شکر  و  صر  آئینی  جشن 

مترکه؛ برگزاری مسابقات مختلف دلنوشته ها 

ویژه  پیش بینی شده  برنامه های  از  بخشی  و... 

دهه مبارک فجر در مرکز استان کردستان است.

اهداف و کارکردهای انقاب اسامی و مشارکت 

و حضور حداکری مردم در همه صحنه های 

الله  ایام  نکوداشت  و  گرامیداشت  و  انقاب 

فجر از جمله برنامه های اولویت دار در سطح 

استان است. وی بیان کرد: برنامه های متنوع، 

مختلف  اقشار  برای  را  آفرین  امید  و  جذاب 

در قالب ۱6۰ برنامه در مرکز استان در جهت 

پیوند نسل اول انقاب با نسل سوم پیش بینی 

الله دهه فجر اجرایی و  ایام  کرده که در طول 

عملیاتی خواهد شد. مسعودی اظهار کرد: البته 

عاوه 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 

اندیشی  هم  و  هامهنگی  مرکز  مسئول  شد. 

راهردی بسیج سپاه بیت املقدس کردستان از 

فضا سازی محیطی در ادارات و سطح شهر؛ 

در  ستیزی  استکبار  و  انفاب   زنگ  نواخنت 

بسر شبکه شاد؛ برگزاری مراسامت جشن و 

پایگاه های  محات،  عموم  در  انقاب  رسور 

مقاومت  پایگاه های  مساجد،  بسیج  مقاومت 

بسیج اقشار و رسکشی از خانواده های معظم 

محمدکاظم انبارلویی
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جوان گزارش می دهد؛ فضای مجازی جایگزین رفتارهای 
عاطفی خانواده

ــان  ــف بنی ــی تضعی ــد اصل ــی تهدی ــالق عاطف  ط
امــروزی زندگی هــای 

درک نکــردن صحیــح از رفتــار و گفتــار یکدیگر، نداشــنت 

ــت  ــل و عاقب ــرف مقاب ــات ط ــی از روحی ــناخت کاف ش

بی عاقگــی و رسدی نســبت بــه رشیــک زندگــی، دســت 

ــی را در  ــاق عاطف ــک ط ــا ی ــد ت ــم می ده ــت ه ــه دس ب

زندگــی زوج هــا رقــم بزنــد.  خانــواده همــواره بــه عنــوان 

نهــادي مقــدس و تاثــر گــذار كــه مهمريــن پايــه و 

ــناخته  ــا ش ــاس جوامــع و حفــظ و بقــاء و دوام آنه اس

ــن  ــوان تاثرگذارتري ــه عن ــواده ب شــده اســت اســت.  خان

نهــاد اجتامعی همــواره مــورد تاكيــد پيامــران الهــي 

و امئــه معصومــن بــوده اســت و در نظــام مقــدس 

ــن  ــن مب ــر دي ــاس آن ب ــه و اس ــامی كه پای جمهوری اس

اســام اســت بســيار مــورد توجــه اســت. 

ــال  ــه در ح ــمن ك ــي دش ــامت فرهنگ ــه تهاج ــه ب ــا توج ب

حــارض خانــواده را بــه عنــوان يــك اصــل نشــان گرفتــه، 

مصــون مانــدن آن موجــب ســامت جامعــه مــي گــردد. 

ــايل و ماشــيني شــدن  ــا ديجيت ــان اســت ب آنچــه كــه مناي

ــا و  ــت و صف ــر روح محب ــروزي، ديگ ــاي ام ــي ه زندگ

صميميــت از خانــواده هــا رخــت بربســته اســت و امــروز 

ــود  ــا وج ــواده ه ــاي خان ــن اعض ــويب در ب ــط مطل رواب

نــدارد. يــي از عوامــي كــه موجــب فاصلــه بــن اعضاي 

خانــواده هــا در حــال حــارض شــده اســت، آشــنا نبــودن 

ــم  ــت.  ك ــود اس ــف ذايت خ ــه وظاي ــواده ب ــاي خان اعض

شــدن آســتانه تحمــل افــراد و رســوخ برنامــه هــاي مبتــذل 

ــف  ــراي تضعي ــمنان ب ــاي دش ــه ه ــه از برنام ــي ك فرهنگ

ــه  ــراين اســت، از عوامــل ديگــر ايجــاد فاصل ــواده اي خان

بــن اعضــاي خانــواده اســت. متاســفانه بســیاری از مــردم 

ــدن در  ــرق ش ــر غ ــوب بخاط ــال و مطل ــواده متع از خان

مادیــات و دوری از معنویــات و ارزش هــا فاصلــه گرفته و 

ــد.  ــدا کرده ان ــزل ســوق پی ــواده متزل ــه ســوی خان ب

اگــر والديــن مــا در خانــواده بــه ايــن امــر آگاه باشــند كــه 

ــه فرزندانشــان فقــط نان،مســکن و  وظيفــه آنهــا نســبت ب

پوشــش نیســت،و وظیفــه مهــم ديگــري همچــون تربیــت 

و نظــارت و پــرورش اخاقــی را نیــز برعهــده دارنــد ديگــر 

شــاهد فاصلــه بــن اعضــاي خانــواده نخواهيــم بــود. 

خانــواده بهریــن محــل پیونــد زن و مــرد و بیشــرین 

زمینــه ســاز کــامل اســت، امــا متاســفانه در حــال حــارض 

بــه علــت بــاال رفــنت ســن تجــرد و بــاال بــودن توقعــات 

دخــران و پــران، وجــود مشــكات اقتصــادي فــراوان، 

عــدم حاميــت كامــل والديــن از فرزنــدان موجــب بــروز 

ــي  ــت.  ي ــده اس ــان ش ــر ازدواج جوان ــكايت در ام مش

ــواده در  ــف خان ــراي تضعي از برنامه هــاي اصــي غــرب ب

ــواده  ــط خان ــی در محی ــي اســت، فردگرای ــرد گراي ايران،ف

ســبب مــی گــردد کــه پیونــد اعضــای خانــواده رصفــا بــر 

ــر  ــا ه ــه اعض ــوری ک ــه ط ــد ب ــخصی باش ــع ش ــه مناف پای

ــواده  ــد خان ــع شــخصی شــان ایجــاب کن ــان کــه مناف زم

را تــرک مــی کننــد، كــه ايــن عامــل موجــب بــروز 

ــت.  ــده اس ــن ش ــن زوج ــي در ب ــاي عاطف طاق ه

در حــال حــارض الگــو گرفــنت از زندگــي غــريب، نداشــنت 

ســبك زندگــي ايــراين اســامي، كــم شــدن عواطــف در 

ــواده هــا، چشــم و هــم چشــمي، كــم توجهــي  بــن خان

ــاق در  ــش ط ــل افزاي ــي، از عوام ــاي قدمي ــنت ه ــه س ب

ــار  ــار و گفت ــح از رفت ــردن صحی ــت. درک نک ــه اس جامع

ــرف  ــات ط ــی از روحی ــناخت کاف ــنت ش ــر، نداش یکدیگ

بــه  نســبت  رسدی  و  بی عاقگــی  عاقبــت  و  مقابــل 

رشیــک زندگــی، دســت بــه دســت هــم می دهــد تــا یــک 

طــاق عاطفــی را در زندگــی زوج هــا رقــم بزنــد. رســوخ 

برنامه هــاي ماهــواره در بــن خانــواده هــاي ايــراين، 

ــد  ــاط جمعــي مانن ــش از حــد از وســايل ارتب اســتفاده بي

ــم  ــن، ك ــد والدي ــش از ح ــل، دوري بي ــت و موباي اينرن

توجهــي بــه مســائل اعتقــادي و دينــي، از عوامــل سســت 

ــوان كوچكريــن نهــاد  ــه عن ــراين ب شــدن خانواده هــاي اي

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 

ــات  ــاس لزوم ــر اس ــه ب ــم ک ــان کنی ــی بنی ــواده های خان

اســامی حرکــت کنــد و فرزندانــی در دامــن ایــن خانــواده 

ــد  ــع بتوانن ــور در جوام ــا حض ــه ب ــد ک ــت یابن ــا تربی ه

فرهنــگ توحیــدی و ســبك زندگــي ايــراين و اســامي را 

ترویــج مناينــد. 

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

ــار  ــواده اظه ــور خان ــناس ام ــم زاده کارش ــه ابراهی فاطم

ــاق  ــش ط ــاهد افزای ــا ش ــن روزه ــفانه ای ــت: متاس داش

عاطفــی در بیــن خانــواده هــا هســتیم و ریشــه آن از گلــه 

گــذاری زوجیــن از یکدیگــر رشوع می شــود. وی افــزود: 

فــردی کــه دچــار طــاق عاطفــی شــده اســت، ســامت 

ــورش در  ــدارد و حض ــت ن ــش اهمی ــران برای ــود و دیگ خ

منــزل کــم رنــگ تــر نســبت بــه قبــل اســت. 

ــت  ــا پیرشف ــرد: ب ــح ک ــواده تری ــور خان ــناس ام کارش

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 

ــع  ــد و در واق ــل ندارن ــه حــس، نشــاط، و درک متقاب گون

ــا  ــا ب ــد، ام ــر یــک ســقف زندگــی مــی کنن ــار زی ــه اجب ب

ــا  ــی ه ــواده و رسد مزاج ــوع در خان ــن موض ــت ای پیرشف

ــاق  ــی ط ــد از مدت ــد بع ــی آی ــش م ــه پی ــی ک و اختافات

قانونــی رخ مــی دهــد. وی ادامــه داد: از مهــم تریــن 

ــن،  ــان طرفی ــی می ــاق عاطف ــان ط ــرای درم ــکار ب راه

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 

ــن و  ــی زوجی ــاط عاطف ــی در ارتب ــش مهم ــواده نق خان

ــواده دارد. ــتحکام خان اس

منبع: کردتودی

برپایینمازجماعتدرزمانتظاهرات
تعـدادی از همیـن افراد، نسـبت بـه پخش و توزیـع پیام ها و 

اعامیه هـای امام خمینـی)ره( اقـدام می کردند.

یکـی از نـکات بـارز در قیام هـای مردم کردسـتان و بـه ویژه 

سـنندج، برپایـی منـاز جامعت در زمـان تظاهـرات بوده که 

در سـاعات اولیه رشوع تظاهرات، خیابان های سـطح شـهر 

مملـو از جمعیـت می شـد و بـا طوالنی شـدن تظاهـرات 

و فرارسـیدن زمـان اقامـه منـاز، مـردم مسـلامن و متعهـد 

سـنندج، در داخـل خیابان منـاز جامعت را برپـا می کردند.

از دیگـر نـکات برجسـته تظاهـرات مردمـی در جـای جای 

اسـتان کردسـتان، حضـور مردمـی بـود کـه از روسـتاهای 

اطـراف خودشـان را بـه شـهرها می رسـاندند و در تظاهرات 

شهرسـتان های  از  کـدام  هـر  در  می کردنـد.  رشکـت 

بانـه، مریـوان، سـقز، قـروه، بیجـار، کامیـاران و دیوانـدره 

منایندگانـی حضـور داشـتند که نظـم و ترتیـب دادن به این 

تظاهـرات را بـر عهـده می گرفتنـد و تظاهـرات مردمـی را 

همزمـان بـا رسارس کشـور برگـزار می کردنـد.

توزیعاعامیهدرسطحشهر
غیورمـردان کردسـتان در روزهـای خـروش ملـت مسـلامن 

ایـران علیـه حکومت مسـتبد پهلـوی، برای به دسـت آوردن 

اعامیه هـای حـرت امـام خمینـی)ره( خـود را بـه تهران، 

قـم، اصفهـان و تریـز می رسـاند و بعـد از تهیـه عکـس و 

اعامیـه امـام خمینـی)ره( بـه کردسـتان می آمدنـد و شـبانه 

اعامیه هـا را تکثیـر می کردند و صبـح روز بعد در تجمعات 

چنـد هـزار نفـری در سـطح شـهر توزیـع می کردند.

را  ژاندارمـری  بارهـا  کردسـتان،  مسـلامن  مـردم  خـروش 

در تنگنـا قـرار داده بـود، بـه گونـه ای کـه در یکـی از همین 

تظاهـرات، مـردم سـنندج در مقابـل یکـی از پاسـگاه های 

رس  انقابـی  شـعارهای  و  می شـوند  جمـع  ژاندارمـری 

می دهنـد.

مأمـوران ژاندارمـری کـه از دیـدن خیـل عظیـم جمعیـت 

وحشـت زده شـده اند، فـرار را بـر قـرار ترجیـح می دهنـد و 

ظـرف چنـد سـاعت پاسـگاه ژاندارمـری توسـط نیروهـای 

انقابـی خلـع سـاح می شـود.

حمایتمردمبانهازنهضتامامخمینی)ره(

مـردم مسـلامن شهرسـتان بانـه در دیامه سـال ۵۷ بـا برپایی 

امـام  نهضـت  از  را  خـود  حامیـت  گسـرده،  تظاهـرات 

می دهنـد. نشـان  خمینـی)ره( 

 مـردم بانـه کـه از ظلـم و سـتم حکومـت پهلـوی به سـتوه 

آمده انـد، قبـل از فـرار شـاه و در روز شـانزدهم دیـامه بـه 

خیابان هـا می آینـد و در یـک حرکت کاماً مردمی مجسـمه 

شـاه را از وسـط میـدان اصلـی پاییـن می کشـند و در کوچه 

و خیابـان می چرخانند)بعدهـا ایـن میـدان بـه میـدان امـام 

خمینـی)ره( تغییـر نـام می دهـد(.

کیهـانبـهتظاهـرات5۰هـزارنفـری اشـارهروزنامـه
درسـنندج

تظاهـرات ۵۰ هـزار نفری مردم در سـنندج از نقاط برجسـته 

در تاریـخ انقـاب اسـامی اسـت و بـه خوبـی نقـش مردم 

مسـلامن کردسـتان را در پیـروزی انقـاب اسـامی نشـان 

می دهـد. روزنامـه کیهـان در شـامره ۱۰6۰۰ خـود در روز 

سه شـنبه مورخـه 9 آبـان مـاه سـال ۱3۵۷ آمـار تظاهـرات 

سـنندج را ۵۰ هـزار نفـر اعـام می کنـد،  جالب تریـن نکتـه 

در خـر روزنامـه کیهان، حضور گسـرده زنان سـنندجی از 

کارمنـد گرفتـه تـا خانـه دار در ایـن تظاهرات اسـت.

ایـن جمعیـت ۵۰ هزار نفری بعد از رسـیدن به میـدان آزادی 

فعلـی، منـاز را اقامـه می کنند و بعـد از آن جمعیـت متفرق 

خودجـوش  راهپیامیی هـا  ایـن  بیشـر  هرچنـد  می شـود. 

بـود، امـا نقـش ویـژه روحانیـت در هدایـت حرکت هـای 

مردمـی در کردسـتان نیـز بسـیار برجسـته بـود مـردم از پای 

منـر ماموسـتایان آیینی بـه خیابان هـا می آمدند و خواسـتار 

تشـکیل حکومـت جمهـوری اسـامی می شـدند.

بـا توجـه بـه روحیـه دینـی و تقیـدی کـه اقشـار مختلـف 

جامعـه نسـبت بـه مسـائل دینـی و مذهبـی داشـته اند، لـذا 

می تـوان گفـت، حضـور ماموسـتاها در هدایـت و راهری 

مـردم بسـیار پررنـگ بـوده اسـت.

از آنجـا کـه کردسـتان بـه خاطـر روحیـه معنـوی و گرایـش 

مناره هـا  و  مسـاجد  بـه رسزمیـن  دینـی  مسـائل  بـه  مـردم 

بـرای  بـوده  مشـهور بـوده، همیـن ویژگـی مثبـت دلیلـی 

حضـور روحانیـون و ماموسـتاها در منابـر و تبلیـغ علیـه 

می رفـت. شـامر  بـه  ستم شـاهی  حکومـت 

نقش بارز کردستان در پیروزی انقالب اسالمی
کردستان پیامتاریخیامامراحلبهمردم

امـام خمینـی)ره( همـواره به نقـش مـردم، روحانیون و 

ماموسـتاهای اسـتان کردسـتان توجـه ویـژه ای داشـتند 

و در پیامـی خطـاب بـه علـام و اهالـی کردسـتان در 

۲۴ دیـامه سـال ۵۷، می فرماینـد، »در ایـن موقـع کـه 

وطـن مـا حسـاس ترین مراحـل تاریـخ را می گذرانـد و 

ملـت مسـلامن ایران بـا وحشـی ترین دژخیـامن روبرو 

هسـتند بـر متـام طبقـات محـرم کشـور اسـت کـه بـا 

وحـدت کلمـه از کشـور و اسـام عزیـز دفـاع کننـد و 

دسـت خائنـان و جانیـان را از آن قطـع کننـد که غفلت 

از وظیفـه، موجـب سسـتی نهضـت اسـامی و خدای 

نخواسـته شکسـت آن می شـود«.

پیـام  ایـن  از  دیگـری  بخـش  در  )ره(  امـام  حـرت 

تاریخـی خـود ضمن تشـکر از اهالی محرم کردسـتان 

کـه دیـن خـود را به اسـام و مسـلمین به نحو شایسـته 

بـه  اینجانـب  قـول  »از  می فرماینـد:  منوده انـد،  ادا 

دهقانـان و کشـاورزان محـرم تذکـر دهیـد کـه گـول 

و حکومـت  اسـام  نخوریـد،  را  بی اسـاس  تبلیغـات 

اسـامی بـرای شـام احـرام زیاد قائل اسـت و با شـام 

بـه بهریـن وجـه رفتـار می کنـد«.

پایمردی کردسـتانی ها در شـکل گیری انقاب اسـامی 

بـا هدایـت روحانیون تـا جایی پیش رفت کـه در خال 

ستم شـاهی،  رژیـم  علیـه  تظاهـرات  و  راهپیامیی هـا 

اولیـن شـهید کردسـتان بـر اسـاس اسـناد بنیـاد شـهید 

و امـور ایثارگـران، از روحانیـون اهـل سـنت باشـد، 

از  قبـل  شـهید مارشـید علومـی اسـت کـه سـال ها 

پیـروزی انقـاب اسـامی توسـط مـزدوران سـاواک به 

شـهادت رسـید. هـامن روزها که مـردم در جـای جای 

ایـران اسـامی، بـرای رسـیدن بـه »اسـتقال، آزادی و 

جمهـوری اسـامی« در لبیـک بـه حسـین زمانشـان، 

بـه صحنـه آمدنـد، کردسـتانی ها هـم همچـون دیگـر 

نقـاط ایـران، آزادی خواهانـی کـه از ظلـم و سـتم رژیم 

ستمشـاهی بـه سـتوه آمـده بودند، پـا به پای پیـر خمین 

بـه حرکت درآمدند و در سـیل خروشـان انقـاب به راه 

افتادنـد تـا بنیان شاهنشـاهی ۲ هـزار و ۵۰۰ سـاله را از 

بیـخ و بـن بـر کنند.

کردستان،استانیمحروماماهمراهانقاب
اسـتانی محـروم کـه بـار محرومیـت و فقـر مـردم آن 

موجـب نشـد از قافلـه انقاب و یاری رهـر 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 اسـام)ص( بود کـه با بنای 

حکومـت اسـامی، راه رهایـی متامـی پیروان خـود را 

در متسـک به این شـیوه از حکومـت داری معرفی کرد. 

هرچنـد مـردان بزرگ هیچـگاه نیاز بـه تعریف و متجید 

ندارنـد و اگـر قلم کوچـک و درمانده ای ماننـد این قلم 

در موردشـان می نویسـد تنهـا در مـورد سپاسـگزاری از 

آنانـی اسـت که جان مایه زندگی شـان را بـر رس اعتای 

فرهنـگ جهادی و انقابی گذاشـته اند، من با ستایشـی 

بـزرگ از مـردی یـاد می کنـم کـه نامـش با انقـاب 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 رسیش آباد بود، شـهری کـه از جمله نقاطی 

بـه شـامر می رفت کـه آن سـال ها مجاهدان بسـیاری را 

بـرای شـکل گیری انقـاب اسـامی، در دامـان خود به 

بـار آورده بـود، شـهری کـه عنوان »قـم کردسـتان« را بر 

داشت. دوش 

یکـی از مجاهدانـی که آن روزها در رفت و آمد به شـهر 

مقـدس قـم، جدیدتریـن اعامیه هـای امـام روح الله را 

بـه رسیش آبـاد مـی آورد، شـهید مومنی بـود کـه در این 

راه از جـان خـود گذشـته بـود تـا  بیانـات مقتدایـش را 

گـوش مردم برسـاند.

کردستانبرگزارمیشود 22برنامهشاخصهمزمانبادههفجردر

رئیـس حوزه هـرنی اسـتان کردسـتان گفت: 

فرهنگـی  و  هـرنی  شـاخص  برنامـه   ۲۲

همزمـان بـا چهـل ودومیـن سـالگرد پیرزوی 

در  دهـه فجـر  ایام اللـه  و  اسـامی  انقـاب 

مـرادی  امیـن  می شـود.  برگـزار  کردسـتان 

تریـک  ضمـن  خرنـگاران  جمـع  در 

فرارسـیدن دهـه مبارکـه فجر و گرامیداشـت 

اسـامی،  انقـاب  شـهدای  وخاطـره  یـاد 

اظهـار کـرد: برگـزاری باشـکوه جشـن های 

سـالگرد پیروزی انقاب اسـامی بـا رعایت 

اسـت. رضوری  بهداشـتی  پروتکل هـای 

دشـمنی  کـه  کنونـی  برهـه  در  گفـت:  وی 

علیـه ملـت انقابـی و آزادیخـواه کشـورمان 

حکومت هـای  و  اسـتکبارجهانی  توسـط 

فاسـد منطقه ای بـه شـکل های جدیدی خود 

را منایـان کـرده اسـت، حضـور در صحنه و 

مقابلـه جـدی بـا ایـن هجمه هـا و توطئه هـا 

امـری رضوری اسـت. رئیـس حـوزه هـرنی 

دوران  بـا  دوران  ایـن  مقایسـه  بـا  کردسـتان 

دفـاع مقـدس گفـت: در آن دوران دشـمن به 

امیـد ازپادرآوردن ملـت ایران با تشـکیل یک 

صـدام  مجری گـری  بـه  بین املللـی  جبهـه 

سـاله   8 مقاومـت  بـا  امـا  آمـد،  میـدان  بـه 

مـردم غیـور ایـران زمیـن راه به جایـی نرد و 

رسانجـام خفت شکسـت را پذیرفـت و زمینه 

اقتـدار جهانـی ایـران فراهـم گردیـد.

شکسـت،  ایـن  از  پـس  داد:  ادامـه  وی 

بـه  رودررو  و  نظامـی  شـیوه  از  دشـمنی ها 

شـیوه جنـگ فرهنگـی و تـاش در جهـت 

و  جوانـان  بیـن  در  شـبهه  و  شـک  ایجـاد 

نوجوانـان و همچنیـن تغییـر سـبک زندگـی 

فرزانـه  رهـر  هدایـت  بـا  کـه  شـد  تبدیـل 

انقـاب و برمـا سـاخنت ایـن نقشـه شـوم 

جایـی  بـه  ره  هـم  فرهنگـی  تهاجـم  بحـث 

نـرد 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 

ترفندهـای  و  مسـتقیم  نظامـی  مقابلـه  کـه 

اعتقـادات  و  باورهـا  در  رخنـه  توطئه گرانـه 

مردم را شکسـت خورد دید متوسـل به جنگ 

تحریم هـای  سـخت ترین  و  شـد  اقتصـادی 

تاریـخ بـرشی را علیـه این ملت به کار بسـت 

و در کنـار آن بـا تروریسـم دولتـی خـود و 

عالـی  فرماندهـان  و  دانشـمندان  شـهادت 

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 سـامت 

مـردم بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن رضورت 

و  اسـت  کشـور  مسـئولین  توجـه  مـورد 

تحریم هـای  علیرغـم  ایرانـی  دانشـمندان 

شـدید کـه حتـی ورود دارو بـه کشـور نیـز 

بـا مشـکل مواجـه گردیـده اسـت در چنـد 

بیجـاری  شـاعر  اثـر  هفـت"  شعر"سـاعت 

طاهـره تختـی از تولیدات حوزه هرنی اسـتان 

کردسـتان از دیگـر برنامـه هـای پیـش بینـی 

شـده اسـت.

مـرادی ادامـه داد: برگـزاری مجـازی "شـب 

شـعر انقـاب" برگـزاری منایشـگاه مجـازی 

عکس هـای  جمـع آوری  پوسـر"  و  "عکـس 

برگـزاری  در  کردسـتان،  انقـاب  پیـروزی 

منایشـگاه عکـس شـهید هرنمنـد "غامرضـا 

نریـامن" برگـزاری "جـش انقـاب" در محـل 

پردیـس سـینامیی بهمـن سـنندج بـا حضـور 

اسـتانی و پخـش  برتـر  گروه هـای موسـیقی 

زنـده در فضـای مجـازی، اکران منتخـب آثار 

برتـر فیلم سـازان کردسـتانی، اکـران رایـگان 

۱۰ فیلـم انقابـی و ارزشـی، اجـرای عمومی 

منایشـنامه خوانی "کافـه چیـا" بـه نویسـندگی 

مـاه در  بهمـن  تـا ۲8  از ۲۵  بینـا  صابـر دل 

بهمـن  سـینامیی  پردیـس   ۲ شـامره  سـالن 

سـنندج از دیگـر برنامه هـای در نظـر گرفتـه 

انقـاب  هـرنی  حـوزه  رئیـس  اسـت.  شـده 

اسـامی اسـتان کردسـتان تریح کرد: دیدار 

بـا خانواده شـهدای هرنمند، دیـدار با خانواده 

شـهدای انقـاب و غبارروبی گلزار شـهداء، 

دیـدار بـا پیشکسـوتان ایثارگر اسـتان، اجرای 

منایـش پرفورمنس"کهنـه رسبـاز" در سـنندج 

وقروه،برگـزاری ۱۰ جلسـه وبینـار تخصصـی 

هـرنی در زمینه هـای منایش، ادبیـات کودک، 

فیلـم مسـتند، موسـیقی و تجسـمی برگـزاری 

محفـل ادبـی "سازوسـخن" در حـوزه هـرنی 

بیجـار مهم تریـن برنامه هـای پیش بینـی شـده 

حـوزه هـرنی در ایـام دهـه فجـر در اسـتان 

کردسـتان اسـت.

جبهـه مختلـف بـه مقابلـه بـا ایـن ویـروس 

ایثـار کادر درمـان  و  پرداخته انـد کـه جهـاد 

در  بسـیج  و  مردمـی  نیروهـای  همـکاری  و 

طرح شهید سـلیامنی توانسـته است آرامشی 

نسـبی را بـه کشـور بازگرداند که بـرای حفظ 

ایـن آرامـش و ثبـات بـه امیـد موفقیـت آمیز 

بـودن تـاش دانشـمندان کشـور در سـاخت 

واکسـنی بومـی و مطمـن بایـد همـه تـاش 

. کنیم

حـوزه  برنامه هـای  خصـوص  در  مـرادی 

هـرنی اسـتان کردسـتان در ایـام دهـه فجـر 

شـاخص  برنامـه   ۲۲ ایـام  ایـان  در  گفـت: 

توسـط حـوزه هرنی برنامه ریزی شـده اسـت 

خاطـره  شـب  برگـزاری  آن  مهم تریـن  کـه 

شـهید اصغـر پاشـاپور همزمـان بـا سـالروز 

درچهارشـنبه  مقـام  واال  آن شـهید  شـهادت 

۱۵ بهمـن مـاه 99 بـا حضور خانواده شـهید 

در محـل سـالن هامیش های صدا وسـیامی 

مرکـز کردسـتان اسـت.

جشـنواره  39میـن  مردمـی  بخـش  اکـران 

سـنندج  در  فجـر  بین املللـی 

وی گفـت: بـا همـکاری اداره کل فرهنـگ و 

ارشـاد اسـامی اکـران بخـش مردمـی سـی 

فجـر  فیلـم  بین املللـی  نهمیـن جشـنواره  و 

در محـل پردیـس سـینامیی بهمـن سـنندج، 

سـنه"  شـاخص"رادیو  کتـاب  از  رومنایـی 

خاطـرات دکـر بهـروز خیریه به قلم شـیان 

اویهنگـی، رومنایـی از کتاب"فصـل سـفید" 

هرنمنـد  از  اثـری  بـا  منایشـنامه  مجموعـه 

کردسـتانی صابـر دل بینا، رومنایـی از کتاب 

"ریـوی بـی نـاز و راوچـی فیلبـاز" مجموعه 

مجموعـه  از  رومنایـی  کـودک،  شـعر 

ــه  ــت و ب ــامی اس ــاب اس ــخ انق ــته در تاری ــاط برجس ــنندج از نق ــردم در س ــری م ــزار نف ــرات ۵۰ ه تظاه

ــی و  ــد. آرمان خواه ــان می ده ــامی نش ــاب اس ــروزی انق ــتان را در پی ــلامن کردس ــردم مس ــش م ــی نق خوب

ــردم  ــک م ــک تک ت ــدون ش ــت و ب ــب دانس ــوم و مذه ــک ق ــص ی ــوان مخت ــران را منی ت ــت ای ــودن مل انقابی ب

ــد. مــردم کردســتان کــه  ــر دارن ــزرگ و ســهمی بزرگ ت ــن انقــاب قــرن، نقــش ب ــران در شــکل گیری بزرگری ای

ــاهی  ــم ستم ش ــه رژی ــان علی ــر هموطنامن ــای دیگ ــد، پابه پ ــوی بودن ــم پهل ــدی رژی ــم و تع ــورد ظل ــواره م هم

ــاد  ــامی ایج ــاب اس ــا انق ــتنی ب ــدی ناگسس ــارزه، پیون ــاد و مب ــای جه ــور در صحنه ه ــا حض ــد و ب ــام کردن قی

ــه خــود  ــوی از ســال ۱3۵۵ در کردســتان شــکل رســمی تری ب ــم پهل ــا رژی ــارزه ب ــه مب ــد. هســته های اولی کردن

ــازمان  ــامی و س ــاب اس ــه انق ــان کمیت ــذاران و مؤسس ــا از بنیانگ ــه بعده ــون ک ــدادی از انقابی ــت و تع گرف

پیشــمرگان مســلامن کــرد شــدند، از پیشــقراوالن حرکــت انقابــی مــردم کردســتان علیــه رژیــم پهلــوی بودنــد.

راهیان نورراهیان نور

دانش آمـوزان  مـدارس  روزهایـی  چنیـن  در  هرسـاله 

را بـرای سـفر بـه رسزمیـن نـور و گـردش در مناطـق 

امسـال  امـا  می کـرد،  آمـاده  عملیاتـی  یادمان هـای  و 

بواسـطه کرونـا ایـن سـفر زیارتـی در کردسـتان نیـز به 

سـمت وسـوی مجـازی سـوق داده شـد.

کرونـا که آمد، چمدان های سـفر بسـته نشـده باز شـد، 

خانواده هـا گـردش و سـیر و سـفرهای خـود را بـرای 

بعـد از کرونـا گذاشـتند غافـل از اینکـه ایـن مهـامن 

ناخوانـده حاالحاالهـا قصـد رفنت نـدارد.

بسـیاری از خانواده هـا بـا رشایـط موجـود کنـار آمده و 

از خیـر سـفر گذشـتند امـا بودند کسـانی که بیشـر از 

چنـد مـاه دوام نیاوردند و راه سـفر را در پیش گرفتند و 

همیـن سـفرها موجـب قرمز شـدن وضعیـت کرونا در 

بسـیاری از اسـتان های کشـور از جمله کردسـتان شد .

در ایـن میـان سـفر هرسـاله دانش آمـوزان بـه رسزمیـن 

نـور و بازدیـد از مناطـق عملیاتـی کشـور نیـز تحـت 

تاثیـر ایـن ویـروس منحـوس قـرار گرفت و مسـووالن 

مقدمـات  بتواننـد  داشـتند  امیـد  پـرورش  و  آمـوزش 

و  کننـد  فراهـم  هرسـال  مثـل  را  زیارتـی  سـفر  ایـن 

برنامه ریزی هایـی را نیـز در ایـن زمینـه انجـام دادنـد.

امـا رشایـط موجود وعـدم قطعیت و ناپایـداری رشایط  

و رضورت پیشـگیری از شـیوع هرچـه بیشـر ویـروس 

بـه  را  ایـن سـفر  بـرای  برنامه ریـزی   کرونـا در کشـور 

سـمت و سـوی دیگری برد و مسـووالن را برآن داشت 

تـا سـفر زیارتـی دانش آمـوزان هامنند سـایر برنامه های 

عرصـه و تعلیـم و تربیت به سـمت مجازی سـوق داده 

شود.

اردوی  شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای  براسـاس 

کاروان هـای راهیـان نـور دانش آمـوزی امسـال در کل 

کشـور و بـه تبـع آن در اسـتان کردسـتان مجازی شـده 

و بـه نوعـی قـرار اسـت دانش آمـوزان امسـال گـردش 

مجـازی در مناطـق عملیاتـی داشـته باشـند.

دانش آمـوز  هـزار   ۲۰ حـدود  مجـازی  زیـارت   

نی سـتا کرد

پـرورش  و  آمـوزش  فرهنگـی  و  پرورشـی  معـاون 

ایرنـا اظهـار  بـا خرنـگار  کردسـتان در گفـت و گـو 

داشـت: امسـال شـیوع ویروس کرونا مانع سفرحقیقی 

و  مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت  عملیاتـی  مناطـق  بـه 

ایـن مناطـق شـده  حضـور فیزیکـی دانش آمـوزان در 

امـا بـا ابتـکاری نـو بسـراعزام دانش آمـوزان درقالـب 

پـرورش  و  آمـوزش  و  نوربـا مشـارکت سـپاه  راهیـان 

فراهـم شـده اسـت.

حجت اللـه نریامنـی افزود: دراین راسـتا کانـال راهیان 

نـور دانش آمـوزان اسـتان کردسـتان در شـبکه شـاد بـه 

ایجـاد    https://shad.ir/rahyannoorkurd آدرس 

شـده و دانش آمـوزان جامعـه هدف ما) مقطع متوسـطه 

اول و دوم( می تواننـد بـا عضویت در این کانال، سـفر 

مجـازی بـه مناطق عملیاتی داشـته باشـند.

وی یـادآور شـد: دراین کانـال محتواهـای الکرونیکی 

مناطـق  شـهدا،  مقـدس،  دفـاع  دوران  زمینـه  در  کـه 

و  اسـتانی  شـاخص  شـهدای  معرفـی   ، عملیاتـی 

کشـوری تدویـن خواهـد شـد، بارگـذاری شـده و در 

می گیـرد. قـرار  کننـده  رشکـت  دانش آمـوزان  اختیـار 

پـرورش  و  آمـوزش  فرهنگـی  و  پرورشـی  معـاون 

کردسـتان اظهار داشـت: محتواهـای اکرونیکی همراه 

روایتگـری خواهـد بـود، بـه گونـه ای کـه راویـان دفاع 

مقـدس در مـورد نقـاط یادمانـی صحبت کـرده و متام 

این هـا تصویربـرداری شـده و بر روی کانـال بارگذاری 

می شـود.

هامننـد  محتواهـا  ایـن  در  دانش آمـوزان  افـزود:  وی 

سـال های گذشـته کـه حضـور در ایـن مناطـق حضور 

پیـدا می کردنـد بـا آثـار دوران دفـاع مقـدس، نقـاط و 

مناطق یادمانی و شـهدای شـاخص اسـتانی و کشوری 

آشـنا می شـوند.

نریامنـی بـا بیـان اینکـه بـا راه انـدازی کانـال حـدود 

چهـار هـزار دانش آمـوز در ایـن کانـال عضو شـدند و 

پیش بینـی  می شـود بیـن ۱۵ تـا ۲۰ هـزار دانش آمـوز 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 بسـر فضـای مجـازی تـا 3۱ فرودیـن سـال ۱۴۰۰ 

بود. خواهـد 

 تولیـد محتواهـای الکرتونیکـی دفـاع مقدس توسـط 

دانش آمـوزان

بیـان  بـا  نیـز  کردسـتان  دانش آمـوزی  بسـیج  مسـوول 

اینکـه در زمینـه تولیـد محتواها الکرونیکـی اولویت با

 دانش آمـوزان عاقمنـد اسـت، گفـت: در ایـن راسـتا 

فراخوانـی در میـان دانش آمـوزان برای تولید رسـانه ای 

و  تحقیـق  قالـب  در  مقـدس  دفـاع  دوران  زمینـه  در 

پژوهـش اعـام خواهـد شـد.

اصغـر عبدی فـر افـزود: در این زمینه فراخـوان عمومی 

بـه آمـوزش و پـرورش شهرسـتان ها و مناطـق ارسـال 

خواهـد شـد و دانش آمـوزان می تواننـد در زمینه دوران 

دفـاع مقـدس، معرفـی شـهدا، زندگینامـه آنهـا تولیـد 

رسـانه ای در قالـب عکـس نوشـته، موشـن گرافـی و 

غیره داشـته باشـند.

وی یـادآور شـد: تولیـدات دانش آمـوزان در ایـن زمینه 

پس از بررسـی و تاییـد در کانال راهیان نـور بارگذاری 

خواهـد شـد تا در دسـرس اعضـای کانال قـرار گیرد، 

ضمـن اینکـه در ایـن زمینـه عـاوه بـر دانش آمـوزان، 

سـایر افـراد از جملـه فرهنگیـان نیـز می تواننـد تولیـد 

دانش آمـوزان  بـا  اولویـت  امـا  باشـند  داشـته  محتـوا 

. ست ا

مسـوول بسـیج دانش آموزی کردسـتان اظهار داشـت: 

محتواهـای تولیـد شـده در خصـوص راهیـان نـور بـا 

محوریـت آشـنایی دانش آمـوزان بـا آثـار و ارزش هـای 

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 ۲۰ نقطـه آن بازدید مـی کنند.

مـردم ایـران در کرسـتان طی جنـگ تحمیلـی ۲6 هزار 

شـهید تقدیـم نظام جمهـوری اسـامی ایران کـرده اند 

کـه بیـش از پنج هـزار نفـر از آنان کردسـتانی هسـتند؛ 

۵۲۰ مناسـبت دفـاع مقدس و ۵۵ هـزار مجروح جنگی 

از دیگر دسـتاوردهای دوران هشـت سـاله دفاع مقدس 

در این اسـتان اسـت.

گردش مجازی در مناطق 
عملیاتی
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14 سال در انتظار یک خبر

ــر  ــو ب ــار گــروس ۱۴ ســال رادی مــادری از دی

دســت منتظــر شــنیدن خــری از فرزنــدش در 

جبهــه بــود و ایــن روزهــا پــس از چهــار دهــه 

شــهادت دلبنــدش همچنــان بــوی او را از 

مهامنانــی استشــامم می کنــد کــه هــم ســن و 

ــتند. ــر هس ــال جعف س

ــم از شــهید و شــهادت بنویســیم،  اگربخواهی

ــتند  ــاده رشوع هس ــط آم ــه رس خ ــزاران نقط ه

ــخت و  ــرای نوشنت س ــک ب ــر ی ــاب ه و انتخ

حســاس اســت و در ایــن میــان، آغــاز کــردن 

بــا نــام مــادر شــهید، آرامشــی دارد کــه گویــی 

بایــد از همیــن جــا رشوع کــرد.

شــهیدانی  مــادر  البنیــن)س(  ام  حــرت 

ــرای  ــا و ب ــن کرب اســت کــه در دســت خونی

دفــاع از امــام زمــان خــود بــه قیــام برخواســتند 

تــا بــه عــامل نشــان دهنــد کــه شــهید و 

ــب  ــامنی نصی ــان مادران آس ــهادت از دام ش

ــهادت  ــا ش ــو ب ــن بان ــد، ای ــد ش ــد خواه فرزن

ــادر  ــه افتخــار م ــا ب ــدش در کرب ــار فرزن چه

شــهیدان بــودن نائــل آمــد و از آن روز بــه بعــد 

اســوه ایثــار و مقاومــت را بــه مــادران شــهید 

ــد. ــب دادن لق

شــهادت  خــر  وقتــی  کــه  شــهید  مــادر 

فرزندانــش بــه او رســید، رسشــک اشــک 

روحیــه ای  بــا  و  ریخــت  فــرو  دیــده  از 

قوی گفــت: ای کســی کــه فرزنــد رشــیدم 

عبــاس را دیــدی هامننــد پــدرش بــر دشــمنان 

تاخــت، فرزنــدان علــی )ع( همــه شــیران 

بیشــه شــجاعتند، شــنیده ام بــر رس عبــاس 

ــت   ــه دس ــی ک ــد، در حال ــن زدن ــود آهنی عم

هایــش را قطــع کــرده بودنــد، اگــر دســت در 

ــت  ــی  توانس ــی م ــه کس ــود، چ ــرم ب ــدن پ ب

ــد؟ ــا او بجنگ ــد و ب ــزد او آی ن

ــر  ــهید را اگ ــادران ش ــه م ــرک هم ــه مش نکت

بخواهیــم در یــک جملــه خاصــه کنیــم، 

فرزنــدان  دادن  دســت  از  غــم  در  تاســی 

ــین)ع( و  ــه حس ــرت اباعبدالل ــه ح ــهید ب ش

حــرت زینــب)س( اســت.

حــرت زینــب )س( نیــز در دســت کربــا به 

ــا چشــامن  ــام مــادر شــهیدی رســید کــه ب مق

ــدان  ــه می ــه هایش ب ــر گوش ــنت جگ ــود رف خ

جنــگ را دیــد و در ایــن راه اســتقامت کــرد.

شــهادت را اگــر اوج ســعادت انســان در ایــن 

ــاد داشــته  ــه آن اعتق ــم و ب ــی بدانی ــی فان دنیای

ــهیدی  ــادر ش ــدر و م ــک پ ــدون ش ــیم، ب باش

کــه ســال ها بــا خــون دل فرزنــد خــود را 

ــتی،  ــم داش ــچ چش ــدون هی ــرده و ب ــزرگ ک ب

او را فــدای اســام و دیــن کردنــد، کمــر از آن 

ــت. ــت نیس ــام و منزل مق

بــه بیجــار می آییــم و بــه رساغ یــک فیلــم بــر 

ــه در  ــه اگرچ ــم ک ــی روی ــت م ــاس واقعی اس

حــق مــادر و شــهید کــم لطفــی شــده اســت 

اما اصــل موضــوع را مخاطــب و همشــهریان 

گــروس بــه خوبــی می داننــد و بــه آن افتخــار 

می کننــد.

ــتان  ــاس داس ــر اس ــه ب ــیار ۱۴3 ک ــم ش فیل

ــت  ــده اس ــاخته ش ــهیدی س ــادر ش زندگی م

کــه ۱۴ ســال متــام چشــم انتظــار بازگشــت 

فرزنــدش از جبهــه قــد خــم نکــرد و بــا بســنت 

یــک رادیویــی جیبــی بــه امیــد شــنیدن خــری 

چشــمه های  گشــته اش،  گــم  یوســف  از 

ــته و دارد. ــی داش ــک گرم اش

داســتان ایــن فیلــم برگرفتــه از رسنوشــت 

ــد  ــهید محم ــادر ش ــور م ــر نیازپ ــم اخ خان

ــی  ــه در گفت وگوی ــت ک ــی اس ــر رضای جعف

ــت ســن و ســنگینی شــنوایی  ــل کهول ــه دلی ب

و  خــود  رسگذشــت  از  کوتــاه  مطالبــی 

دلبنــدش را بــا چشــامن گریــان و بغضــی 

می کنــد. بازگــو  ســنگین 

مهمانانــم از را فرزنــدم عطــر و بــوی
میکنــم جســتجو

ایــن مــادر شــهید اظهار داشــت: هــر گاه 

جوان بــه  قــرش  از  بخصــوص  مهامنــی 

منــزل ام مــی آیــد، بــو و عطــر فرزنــد شــهیدم 

را جســت و جــو مــی کنــم و گویــی جعفــر بــه 

ــت. ــده اس ــدارم آم دی

ــر  ــاد و ذک ــه ی ــواره ب ــر هم ــت: جعف وی گف

ــل  ــه اه ــی ب ــود، از کودک ــغول ب ــد مش خداون

بیــت )ع( آشــنایی داشــت و بــا توجــه بــه ســن 

ــامی  ــی و اس ــکام دین ــه اح ــبت ب ــم، نس ک

مقیــد بــود و خودســازی را از هــامن ســن 

ــود. ــرده ب ــاز ک آغ

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 

ــه  ــرورش یافت ــر پ ــه کرد: جعف ــرد اضاف می ک

به نــدای  و  )ع( بــود  بیــت  اهــل  مکتــب 

ــت و  ــک گف ــی)ره( لبی ــام خمین ــرت ام ح

ــود  ــم خ ــان تصمی ــرا در جری ــه م ــدون اینک ب

ــن  ــش م ــت و در کف ــه ای نوش ــذارد، نام بگ

ــت. ــه رف ــه جبه ــرار داد و ب ق

ــرای اولیــن  وی اضافــه کــرد: در مدتــی کــه ب

بــار بــه جبهــه رفتــه بــود، هــر چنــد روز یــک 

نامــه برایــم می نوشــت و از حــال خــود خــر 

مــی داد 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: 

ــرای  ــی ب ــت، گوی ــی داش ــال و هوای غریب ح

ــته  ــه کاره  اش برگش ــای نیم ــام دادن کاره انج

بــود و هــر روز و هــر ســاعت را غنیمــت 

می شــمرد.

ــی از  ــن برخ ــت س ــت کهول ــه عل ــه ب وی ک

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 

ــادگاری از او  ــرای ی ــدادی را ب ــهادتش، تع ش

می کنیــم. نگهــداری  منــزل  در 

ایــن مــادر داغ دیــده شــهید یــادآور شــد: 

ــار و  ــن ب ــرای دومی ــال ۱36۱ ب ــر در س جفع

آخریــن بــار راهــی جبهــه شــد و هیــچ گاه از 

ــرا  ــت، زی ــه ننوش ــم نام ــود برای ــفر دوم خ س

ــرد،  ــت ک ــار حرک ــه از بیج ــح آن روزی ک صب

ــه  ــه ب ــه فک ــب آن روز، در منطق ــای ش نیمه ه

ــید. ــهادت رس ش

۱۴ســالانتظــاربــرایشــنیدننشــانیاز
فرزنــد

ــر  ــد روزی از جعف ــزود: چن ــور اف ــم نیازپ خان

بــی خــر و دل نگــرام بــودم، یکــی از همســایه 

هــا گفــت کــه اگــر جعفــر اســیر شــده باشــد 

ــد،  ــی می کن ــود را معرف ــراق خ ــوی ع در رادی

ــی را  ــی جیب ــک رادیوی ــت، ی ــن عل ــه همی ب

ــن  ــود روش ــار خ ــال در کن ــدت ۱۵ س ــه م ب

گذاشــتم بــه امیــد شــنیدن صدایــی و یــا 

ــد. ــتم برس ــه دس ــر ب ــری از جعف خ

ــن  ــال از آخری ــال های س ــد: س ــی گوی وی م

روزی کــه جعفــر بــه جبهــه رفــت می گذشــت 

و رادیــو همچنــان روشــن بــود اّمــا خــری از 

زنــده یــا شــهید شــدن پــرم وجــود نداشــت.

ــب  ــک ش ــت: ی ــهید اظهارداش ــادر ش ــن م ای

خــواب دیــدم کــه جعفــر بــر روی دیــوار 

حیــاط ایســتاده و مــی خواهــد از نردبانــی 

ــرم  ــم پ ــه او گفت ــواب ب ــد، در خ ــن بیای پایی

مواظــب بــاش، بگــذار کمکــت کنــم کــه 

ــم  ــان مراقب ــت، مادرج ــم گف ــر در جواب جعف

نگــران نبــاش و پاییــن آمــد کــه چنــد روز پــس 

ــدم  ــر فرزن ــه پیک ــود ک ــال ۱3۷۴ ب از آن در س

ــد. ــدا ش پی

ــا  ــدم ب ــر فرزن ــزود: از پیک ــور اف ــم نیازپ خان

ــزی  ــت چی ــن داش ــه برت ــی ک ــه لباس های هم

ــش  ــرادران و خواهران ــی ب ــود و حت ــده ب منان

شناســایی  را  او  نتوانســتند  مــن  از  پیــش 

ــن حــال و  ــا همی ــن ب ــه م ــی ک ــا وقت ــد ام کنن

ــه  ــیدم و جمجم ــر رس ــوت جعف ــر تاب روز، ب

ــدش  ــانی بلن ــم، از پیش ــت گرفت ــه دس او را ب

شــناختمش و جانــم آرام گرفــت.

در  را  جعفــر  کــه  روز  آن  از  گفــت:  وی 

بیجــار بــه خــاک ســپردم، هــر هفتــه بــه 

همــراه بــرداران و خواهرانــش بــر رس مــزارش 

طفان حــرت  غــم  بــر  و  می رویــم 

البنیــن)س(  ام  داغ حــرت  و  زینــب)س( 

می کنــم. زاری  و  گریــه 

ایــن مــادر شــهید اضافــه کــرد: جعفــر همیشــه 

در کنــار مــن و در همیــن منــزل فرســوده 

زندگــی می کنــد و در خــواب بــه وضــوح 

بــه  گذشــته  همچــون  و  می بینیــم  را  او 

می نشــینیم. گفت وگــو 

ــی از ۱3  ــی یک ــر رضای ــد جعف ــهید محم ش

بــه  نوجــوان بســیجی بیجــاری بــود کــه 

ــدند و  ــزام ش ــه اع ــی داوطلبان ــق جنگ مناط

ــدند  ــهید ش ــر ش ــت نف ــتان، هف ــن دوس از ای

کــه در ورودی شــهر بیجــار از ســمت اســتان 

ــن  ــام ای ــه ن ــهید ب ــت ش ــدان هف ــان، می زنج

ــت. ــن اس ــهدا مزی ش

نوێنــەری حکوومەتــی هەرێم لــە تــاران رایگەیاند 

بەرپرســە ئێرانیــەکان رەتیدەکەنــەوە بەرهەمهێنانــی 

فیلمــی تەوەکــول لەبــارەی هاوکاریەکانــی ئێــران 

ــر بــاو کرایــەوە سیاســەتی  ــۆ پاراســتنی هەولێ ب

ئــەوان بێــت.

دەبــاغ،  نــازم  کوردپرێــس،  هەواڵــی  بەپێــی 

کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی  نوێنــەری 

ــەڵ  ــدا لەگ ــی رۆژنامەوانی ــە دیدارێک ــاران، ل لەت

ــەوە  ــە ئێرانیەک ــارەی فیلم ــکا لەب ــی ئەمری دەنگ

کەپەیوەندیــامن  کەنااڵنــەی  لــەو  رایگەیانــد: 

هەیــە دڵنیاییانــدا ئــەو فیلمــە سیاســەتی کۆمــاری 

ئــەوان  سیاســەتی  و  نییــە  ئێرانــی  ئیســامی 

ڕێزگرتنــە لەســەرکردەکانی کــورد.

ــەتە  ــەو مەبەس ــۆ ئ ــرد ب ــی ک ــراو ئاشکراش ناوب

ــە  ــردووە ل ــان ک ــوڵی خۆی ــان لەسەرکونس داوای

هەولێــر بەزووتریــن کات کۆنفڕانســێکی هەواڵــی 

ببەســتێت، رەتــی بکاتــەوە ئــەوە کاری کۆمــاری 

کەســانێک  بەڵکــوو  بێــت  ئێرانــی  ئیســامی 

بــۆ  کــردووە  کارەی  ئــەم  کۆمپانیایێــک  یــان 

ئەوەشــدا  بــەدوای  وە  خــۆی  بەرژەوەنــدی 

دەگەڕێــن کەکــێ لەپشــتی ئــەم کارەدا بووبێــت.

نــازم دەبــاغ ئەوەشــی روون کردووەتــەوە وەکــوو 

نوێنــەری حکوومــەت چەندیــن جــار جەختیــان 

ــە  ــە، چاک ــورد بەوەفای ــەوە ک ــەر ئەوەکردۆت لەس

کەســێکی  هیــچ  کۆمەکەکانــی  و  پیاوەتــی  و 

لەبیرناچێــت بــەاڵم ئەگــەر بێتــە ســەرئەوەی 

یەکدابدەینــەوە،  بەچــاوی  هاوکارییــەکان 

کوردیــش کەمــی نەکــردووە.

ئــەو منونــەی هــاوکاری کــردن ماڵــی مــەال 

ــران  ــی ئێ ــاوکاری کردن ــۆ ه ــی ب ــتەفا بارزان مس

هەشــت  »بارزانیــەکان  دەڵێــت  و  دەهێنێتــەوە 

ــەو کار  ــەر ئ ــرا لەس ــال ک ــیان ئەنف ــەزار کەس ه

ــی  ــۆی هێزەکان ــی خ ــە لەکات ــەی ک و هاوکاریان

پێشــمەرگەی کوردســتان لەناوچــەی حاجــی 

ــامی  ــاری ئیس ــەڵ کۆم ــاوکاری لەگ ــەران ه ئۆم

ــراق«. ــران و عێ ــەڕەکانی ئێ ــرد لەش ــی ک ئێران

ســەرۆکی مەجلیــس بــە وتنــی ئــەوەی کــە 

ــە  ــاغ ب ــی قۆن ــای ناڤۆک ــە یاس ــم ک ــڕۆ بینی ئەم

قۆنــاغ بەڕێــوە چــووە، وتــی: لــە پیتاندنــی ســەدا 

۲۰ ی ئۆرانیــۆم لــە پێشــەوەی بەرنامەیــن.

ــی  ــەرۆکی مەجلیس ــاف س ــر قاڵیب ــەد باق محەم

ــەممە  ــەرلەبەیانی پێنجش ــامی س ــوواری ئیس ش

لــە ســەردانی ناوەنــدی پیتاندنــی ئۆرانیۆمــی 

وتــی:  )فــۆردۆ(  شــەهید عەلــی محەمــەدی 

ئەمــڕۆ ســەردانێکم لــە ناوەنــدی فــۆردۆ هەبــوو. 

ئــەو  لــە هەمــوو  بکــەم  ئەبــێ دەسخۆشــی 

ــان  ــەخت هەوڵی ــااڵنی س ــە س ــە ل ــانەی ک کەس

ــای  ــە مان ــام دا ک ــان ئەنج ــک کاری دا و کۆمەڵێ

ــەری  ــە ڕێب ــە ک ــز بوونەوەیەک ــتەوقینەی بەهێ ڕاس

ــەی  ــەوە مای ــز بوون ــەو بەهێ ــان. ئ ــااڵ فەرمووی ب

ــە. ــانازی ئێران ش

ــوو  ــەر بڕیار ب ــی: ئەگ ــس وت ــەرۆکی مەجلی س

۱۲۰ کیلۆگــرام پیاندنــی ســەدا ۲۰ ی ئۆرانیۆمامن 

ــەم  ــە ئ ــەر ل ــەاڵم ه ــت، ب ــاڵ هەبێ ــەک س ــە ی ل

ــە  ــک ب ــدا نزی ــەک مانگ ــە ی ــەدا و ل ــاوە کورت م

ــە  ــان هەی ــەدا ۲۰ م ــی س ــرام ئۆرانیۆم ۱۷ کیلۆگ

ــەوەین.  ــە پێش ــەوە ل ــواری کاتبەندیی ــە ب ــا ل وات

 IR۲M ــانریفیوژەکانی ــی س ــی دامەزراندن بابەت

ڕێــگای خۆیــان پێــواوە، بەشــێکیان دامــەزراوە و 

ــن. ــە دادەمەزرێ ــیان خەریک ــێکی تریش بەش

زیــادی کــرد: هەمــوو هەوڵەکانــی  قاڵیبــاف 

ئێمــە لــە ئــەم یاســایەدا لــە چــوار چێــوەی 

مادەکانــی 36 و 3۷ ی ڕێککەوتنــی ناڤۆکییــە. 

نەکــرد  جێبەجــێ  خــۆی  ۵+۱  بەڵێنەکانــی 

کەوتــاە ئێمــەش ئەرکــامن نییــە کــە بەڵێنەکامنــان 

جێبەجــێ بکەیــن و پێبەنــدی بیــن.

ئــەوان  کات  هــەر  ڕاشــیگەیاند:  ناوبــراو 

هەمــوو  واتــا  بەڵێنەکانیــان،  ســەر  گەڕانــەوە 

گەمارۆکانیــان البــرد و کێشــەی نــەوت و بانکــی 

و بازرگانیــان چارەســەر کــرد، ئــەو یاســایە ئیــزن 

ــەر  ــەوە س ــان بگەڕێت ــە دیس ــەت ک ــە دەوڵ دەدات

بەڵێنەکانــی لــە ڕێککەوتنــی ناڤۆکــی.

وتەبێــژی بااڵی هێــزە چەکــدارەکان هەڕەشــەکانی 

ســوپای  ئەرکانــی  ســەرۆکی  دواییــەی  ئــەم 

ئیرسائیلــی شــەڕی دەروونــی وەســف کــرد و 

جەختــی کــرد: ئــەوان هێشــتا لــە هێز و دەســەاڵتی 

ــتوون. ــران تێنەگەییش ــی ئێ ــزە چەکدارەکان هێ

ــکارچی  ــەزل ش ــدار ئبولف ــەرتیپ پاس ــەردار س س

لێژنــەی  ســەرۆکی  هەڕەشــەکانی  ڕایگەیانــد: 

ســوپای ئیرسائیــل دەروونییــە.

ڕێبــەری  جۆرەکــە  ئــەو  هــەر  وتــی:  ناوبــراو 

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 

ــن. ــان دەکەی ــاک یەکس ــەڵ خ ــڤ لەگ تێالڤی

لــە  ئــەوان  ســەردار شــکارچی زیــادی کــرد: 

ــە  ــەو تواناگەل ــە، ئ ــان نیی ــران هەواڵی ــی ئێ تواناکان

کــە هێشــتا ئاشــکرا نەبــوون و بەشــێک ی لــە 

ئــەو مانۆڕانــە دەرکــەوت کــە بــە ئــەو توانــاوە لــە 

ــااڵ  ــەری ب ــەی رێب ــی قس ــە پێ ــدا ب ــن کات کەمرتی

ــت،  ــان دەبێ ــەڵ یەکس ــڤ لەگ ــەوە تێالڤی بەدڵنیایی

ئــەوان ئەگــەر هەڵەیــەک بکــەن لــە راســتیدا کاتــی 

ــەوە. ــتووەتە پێش ــان خس ــی خۆیانی لەناوچوون

ــە  ــرت ل ــطێک کەم ــە ش ــل ب ــی: ئیرسائی ــراو وت ناوب

ــە  ــت ک ــت بڵێ ــەوە و نابێ ــر نەکات ــی بی لەناوچوون

ــە. ــی هەی ــوو چ گەاڵڵەیەک ــۆ داهات ب

زیــادی  چەکــدارەکان  هێــزە  بــااڵی  وتەبێــژی 

کــرد: ئەمڕۆکــە لەنــاو چوونــی ئیرسائیــل خراوەتــە 

ئــەو  ئەبــێ  بەدڵنیاییــەوە  کارەوە،  دەســتووری 

ــێرپەنجەییە  ــە ش ــەو گرێی ــت و ئ ــە لەناوبچێ ڕژێم

ــاری  ــتی خەس ــە بەڕاس ــت ک ــە نەمێنێ ــە ناوچەک ل

زۆری لــە نەتەوەکانــی موســڵامن داوە.

ــە  ــل نیی ــۆ ئیرسائی ــە ب ــەو پەیام ــراو وتیشــی: ئ ناوب

دامــەزراوە  کــە  هەمــوو جیهانــە  بــۆ  بەڵکــوو 

ئاشــتیخوازانەیە و  تــەواو  ئێــران  ناڤۆکییەکانــی 

الیەنــی بەرگریانــەی هەیــە.

سایهشومداعشهمچنانبرسرآسیایمرکزی
در  داعـش  مواضـع  تضعیـف  علیرغـم 

سـوریه و عـراق در سـالهای اخیـر امـا بـه 

ایـن گـروه تروریسـتی در  تبلیغـات  دلیـل 

منطقـه آسـیای مرکـزی و از طرفی وضعیت 

مـردم  اجتامعـی  و  اقتصـادی  ناخوشـایند 

در ایـن کشـورها همچنـان رونـد عضویت 

افـراد در ایـن گروه هـا ادامـه دارد.

فـارس نوشـت؛ علیرغـم تضعیـف مواضع 

سـال   6 در  عـراق  و  سـوریه  در  داعـش 

بـه  چنـان  هـم  گـروه  ایـن  امـا  گذشـته 

اسـتخدام نیـروی داوطلـب از کشـورهای 

آسـیای مرکـزی ادامـه می دهد و هـواداران 

منطقـه  ایـن  در  همچنـان  گـروه  ایـن 

می دهنـد. افزایـش  را  خـود  تحـرکات 

عمومـی  اوضـاع  وخامـت  بـا  رونـد  ایـن 

در  تدریجـی  نشـینی  و حاشـیه  اقتصـادی 

کشـورهای آسـیای مرکـزی کـه بخشـی از 

دلیـل همـه گیـری ویـروس کرونـا  بـه  آن 

تقویـت  اسـت،  آن  اقتصـادی  تبعـات  و 

. می شـود

یـک  عنـوان  بـه  گـروه  ایـن  بـه  ورود 

جایگزیـن و پیوسـنت به جنبـش رادیکالی، 

نـه تنهـا بـرای کسـانی که بـه دنبـال تجربه 

جنـگ هسـتند، جالـب اسـت بلکه بیشـر 

کسـانی کـه در راه داعش قـدم برمی دارند، 

آن را یـک نگـرش خداپسـندانه و هدفمنـد 

نسـبت بـه زندگـی می داننـد.

بـه طـور طبیعـی، این یـک مشـکل پیچیده 

اسـت کـه نیـاز بـه یـک راه حـل جامـع از 

دارد.  مرکـزی  آسـیای  دولت هـای  طـرف 

ایـن دولت هـا بـا تجدیـد نظـر در قوانیـن 

سیاسـت  کلـی  مفـاد  و  آمیـز  تبعیـض 

داخلـی، اجـرای رسیـع برنامه ها بـرای کار 

و آمـوزش مردم)چـه زنـان و چـه مـردان( 

جوانـان  بـرای  شـغل  ایجـاد  همچنیـن  و 

بیـن  بهـر  هامهنگـی  و  محرومیـن  و 

منطقـه،  کشـور   ۵ امنیتـی  رسویس هـای 

در  معضـل  ایـن  پیرشفـت  از  می تواننـد 

کننـد. جلوگیـری  منطقـه 

در حـال حـارض، اقتصاد منطقـه در رشایط 

مناسـبی نیسـت و کشـورها قـادر بـه ارائـه 

خدمـات اجتامعـی بـا کیفیـت به ویـژه در 

نیسـتند. مناطق روسـتایی 

دریافـت  کافـی  حقـوق  امنیتـی  نیروهـای 

مهارت هـای  از  اینکـه  ضمـن  منی کننـد، 

کافـی بـرای مبـارزه نیـز برخوردار نیسـتند. 

آنهـا بـه خاطـر نداشـنت مهـارت کافـی بـه 

روش های سـختگیرانه متوسـل می شـوند.

اسـام  بـا  منطقـه، منی تواننـد  کشـورهای 

رادیکالـی کنـار بیاینـد و غالبـاً بـرای حـل 

بـه  منطقـه  ایـن  مشـکات تندگرایی در 

قوانیـن  تشـدید  و  رسکوبگرانـه  اقدامـات 

در  کـه  طـور  هـامن  می شـوند،  متوسـل 

عمـل دیده شـده، این اقدامـات فقط مدتی 

مقامـات  باشـد.  موثـر  می توانـد  محـدود 

ایـن کشـور بایـد روی آمـوزش دینـی مردم 

و رفـاه آنـان توجـه کننـد.

در  افراطـی  سـازمان های  در  اسـتخدام 

منطقـه  رسارس  منازخانه هـای  و  مسـاجد 

رسـانه های  و  اینرنـت  می شـود.  انجـام 

نقـش  هـوادار  جـذب  در  نیـز  اجتامعـی 

خاطـر  بـه  زنـان  ویـژه  بـه  دارنـد،  مهمـی 

مذهبـی،  اجتامعـی،  فرصت هـای  کمبـود 

اقتصـادی و سیاسـی جـذب داعش می شـوند.

ایـن بسـیار عجیـب اسـت کـه بیشـرین گـروه 

مهاجـران آسـیای مرکـزی در داعـش، ازبـک و 

تاجیـک هسـتند؛ ضمن اینکـه قرقیزهـا، قزاق ها 

و ترکمن هـا 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 

اساسـی اسـت، بازتوانـی شـهروندانی کـه قبًا 

در کنـار داعـش جنگیده انـد و اکنـون بـه وطـن 

بازگشـتند. خود 

اگـر بخـش قابـل توجهـی از کسـانی کـه قبـاً 

در فهرسـت داعـش بودنـد، بـه آسـیای مرکـزی 

برگردنـد، امنیـت و ثبـات را در کل منطقـه بـه 

می انـدازد. خطـر 

کشـورهای همسـایه ایـن منطقه، روسـیه و چین 

مرکـزی  آسـیای  در  داعـش  تندگرایـی  نگراننـد 

داعـش  مذکـور  کشـور  دو  در  حتـی  هسـتند 

شـاملی  قفقـاز  در جمهوری هـای  منافعـی 

سـین  کینـگ  خودمختـار  منطقـه  سـاکنان  یـا 

دارد. اویغورهـا 

بـرای  جـدی  تهدیـدی  رادیکالیسـم  رشـد 

جـز  نیسـت  چـاره ای  و  اسـت  ثبات منطقـه 

اینکـه  ۵ دولـت آسـیای مرکـزی، یـک برنامـه 

مبـارزه ای معتـر و هامهنـگ تهیـه کننـد کـه نه 

بلکـه،  دهـد  بهبـود  را  امنیتـی  اقدامـات  تنهـا 

اصاحـات اجتامعـی، سیاسـی و اقتصـادی را 

نیـز ایجـاد کنـد.

چاودێری گومروکەکانی کوردســتان ڕایگەیاند:

بەرپرســی گشــتی ورزش و الوانی کوردستان هەواڵی دا؛

 40 میلیۆن دۆالر کەلوپەل لە گومرۆکەکانی کوردستانەوە 
هاوردە کراوە

کێبڕکێی وەرزشە زۆرخانەییەکانی ڕۆژاوای ئێران لە کوردستان 
بەڕێوە دەچێت

ــە  ــی: ل ــتان وت ــی کوردس ــری گومروکەکان چاودێ

1٠ مانگــی ڕابــردوودا، ٤٠ میلیــۆن دۆالر کەلوپــەل 

ــی  ــە گومروکەکان ــۆن ل ــەزار ت ــی ٢٨ ه ــە کێش ب

ــزگای کوردســتانەوە هــاوردە کــراوە. پارێ

ــی  ــە کۆبوونەوەیەک ــوور ل ــی پ ــار ڕەحامن بەختی

ڕۆژنامەوانیــدا وتــی: ئــەم ڕێژەیــە لــە چــاو ســاڵی 

ڕابــردووە ســێ لەســەد دابەزیــوە بــەاڵم لــە بــواری 

ــر  ــادی کــردووە و زۆرت دۆالرییــەوە 1٦ لەســەد زی

باتــری  و  کارخانــەکان  پێسیســتی  کەلوپەلــی 

ــووە. ــەیارە ب س

ئــەو بــە ئامــاژە بــەوەی کــە لــە ســەرەتای ئەمســاڵ 

تــا کۆتایــی بەفرانباریــەک میلیــار و ٢٧٠ میلیــۆن 

دۆالر کەلوپــەل لــە گومرۆکەکانــی کوردســتانەوە 

ــە  ــژە کەلوپەل ــەم ڕێ ــی: ئ ــراوە، وتیش ــاردە ک هەن

نێــردراوە لــە بــواری دۆالرییــەوە 1٦ لــە ســەد 

ــردووە. ــادی ک ــردووەوە زی ــاڵی راب ــاو س لەچ

ڕەحامنــی پــوور بــە ئامــاژە بــەوەی کــە گومرۆکــی 

چاالکــی  بــواری  لــە  کوردســتان  باشــامخی 

ناردەمەنییــەوە لــە پلــەی یەکــەم دایــە، ڕایگەیانــد: 

لــە بــواری ترانزیتیشــەوە باشــامخ پلــەی یەکەمــی 

ــە. ــدا هەی ــوان ٥٨ گومرۆکــی واڵت ــە نێ ل

گەنجانــی  و  وەرزش  گشــتی  بەرپرســی 

ڕۆاژنــی  لەگــەڵ  هــاوکات  وتــی:  کوردســتان 

وەرزشــە  کێبڕکێیەکانــی  فەجــر  دەیــەی 

زۆرخانەییەکانــی ناوچــەی ڕۆژاوای ئێــران لــە 

دەچێــت. بەڕێــوە  کوردســتان 

ــە  ــەی وەرزش ــد: لێژن ــی ڕایگەیان ــد جەوالی حام

بــە  کوردســتان  پارێــزگای  زۆرخانەییەکانــی 

ــان  ــتی وەرزش و گەنج ــدارەی گش ــاوکاری ئی ه

ــەی  ــی ناوچ ــی پاوەڵەوانێت ــت کێبڕکێیەکان دەیەوێ

ڕۆژاوای ئێــران لەژێــر نــاوی بیرئانینــەوەی شــەهید 

ســولەیامنی و شــەهید فەخــری زادە بەڕێــوە ببات.

ــە ئامــادە  ــە ب ــەو کێبڕکێیان ــادی کــرد: ئ ــراو زی ناوب

پارێزگاکانــی  لــە  وەرزشــوانگەلێک  بوونــی 

و  ئیــالم  کرماشــان،  هەمــەدان،  کوردســتان، 

لوڕســتان لــە شــوێنە جیاجیاکانــی کوردســتان 

بەڕێــوە دەچێــت.

جەوالیــی ڕاشــیگەیاند: ئــەو کێبڕکێیانــە 9  ی 

ــدان  ــوالن، 13 ی ڕێبەن ــاری دێ ــە ش ــدان ل ڕێبەن

ــاری  ــە ش ــدان ل ــوروە، 17 ی ڕێبەن ــاری ق ــە ش ل

مەریــوان،  ۲3  ی ڕێبەنــدان لــە شــاری ســنە 

ــوە  ــاران بەڕێ ــاری کامی ــە ش ــدان ل و ۲9 ی ڕێبەن

دەچێــت.


