
هواي مدیریت در کرماشان «تلخ» است!

آب ما و آسیاب دشمن!

 الپوشانی حوادث با حوادث دیگر، ریشــــه در تاریخ 

رهنگـی مــردمان این آب و خاك دارد. اینکه مــی  ـف

ـتش را  گویند: «فالن کس دندانش درد م یکرد، انگشـ

الي در گذاشت تا درد دندان فراموشش شود،» با خون 

و گوشت و پوست ما کرماشان یها آمیخته اسـت. انگار 

ـــزله، درد  ــرید هاند. زـل نا فمان را با این تداوم دردها ـب

ـیه قرار داد.  ـال در حاش بزرگ «بیکاري» را حدود دو س

چون مدیر محترم ارشد استان هر صبح با خیل خدم...

این سال ها استان ما به طور جدي با مشکل بیکاري و مشکالت معیشتی مردم مواجه است. جوانان این دیار 

که با تالش و پشتکار و رنج و سختی فراوان درس خوانده اند و مدارج علمی را طی کرده اند؛ اکنون که 

وارد چرخه زندگی شده و بیکار هستند، متاسفانه دچار افسردگی و سرخوردگی می شوند. در چنین 

شرایطی هر نماینده اي که به عنوان منتخب مردم منطقه راهی مجلس شود، باید بدون فوت وقت آستین 

همت را براي کارآفرینی و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل هاي اشتغال زایی در منطقه باال بزند. توسعه 

منطقه نیازمند نگاه برابر است و یک نماینده باید خود را متعلق به کل حوزه انتخابی بداند نماینده منتخب 

مردم باید ریشه در این آب و خاك داشته باشد و تعلق خاطر به مردم را  لحظه اي از یاد نبرد.

سرمقاله

 جلیل آهنگرنژاد

مردم محل درباره مرگ این شهروند کرماشانی چه گفتند؟

بی پناه مثل 
 پناهیآسیه

 ضج ههاي«آسیه»زیرآوار فقر  به یاد یداهللا رحمانی

چهره ي ماندگار موسیقی کوردي

آن آلونک براي ویرانی 

یادداشتی از  دکتر شهاب تجريبه لودر نیاز نداشت!

گفتگویی خواندنی با دکتر نادر نادري: 

غیرت و 

قت لهاي ناموسی

یادداشتی از 

دکتر دل انگیزان

سلسل هیادداش تهاي
دکتر شهرام اردشیریان:

مازیار نه زه ربه یگی:

قانوون ئڕای 
ژیان یا مرگ؟

انتخابا تمجلس 

در عص رپادشاه ی

رضاشاه

ادامه در ص 2

واکن شها به یک لیست پرحاشیه ارشاد کرماشان:

ریشه در خاك اسال مآباد

تنها اوست که می ماند

جناب آقاي سید اقبال حسینی طهنه

 مصیبت وارده را به خدمت شما و 

سایر بستگان تسلیت می گوییم. خداي 

بزرگ روح آن عزیز سفر کرده را 

شاد و به شمایان شکیبایی 

عنایت فرماید.

تنها اوست که می ماند

جناب آقاي سید اقبال حسینی طهنه

 مصیبت وارده را به خدمت شما و 

سایر بستگان تسلیت می گوییم. خداي 

بزرگ روح آن عزیز سفر کرده را 

شاد و به شمایان شکیبایی 

عنایت فرماید.

مدیرمسؤول

و کارکنان هفت هنامه صداي آزادي

مدیرمسؤول

و کارکنان هفت هنامه صداي آزادي

حرف زدن در مجلس دهم 
برایم خیلی سخت بود

از سیر تا پیاز حکایت تخریب آلونک پیرزن کرماشانی؛
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شهرداري کرماشان خارج از 
وظایف خود عمل کرده است

دکتر رسول پروین:

پیمان سلیمانی: مساعدت مالی به اینجانب کامالً کذب است

رضا جمشیدي:این رفتارها آبروي هنرمندان را مخدوش می کند 

داگیل نازار! ھورمان وە زوان داگییو بوود    داگیل نازار! ھورمان وە زوان داگییو بوود    داگیل نازار! ھورمان وە زوان داگییو بوود    

 خاندان مدلل و سایر بستگان

تشکر و اعتذار

مشیت الهی چنین تعلق گرفت که عبد صالح خدا 

حاج عبدالعلی مدلل 
کارآفرین برتر کشـور، مصـلح و رادمرد لطف و رحمت و نخبه کار و تالش که پیوسته دغدغه اش کار و کارگر و اشتغال براي جوانان این مرز و بوم بود، دیگر در میان ما نباشد. افســوس که باد 

خزان این درخت پرثمر و پر خاطره را از باغ زندگی مان در ماه بهار قرآن و بهار طبیعت با خود به دیار باقی برد. 

اینک با دلی غم زده بر خود الزم می دانیم از همشهریان عزیز از اقشار مختلف و اقوام وابسته، طوایف و ایالت مختلف غرب کشـور بویژه طوایف  ایل کلهر، جوامع اهل حق و اهل تسـنن، همکاران، 

همسـایگان، آشنایان، فامیل ها و دوستان در خارج کشـور و دیگر عزیزان و سروران گرامی از کلیه استان ها و شهرهاي مختلف در اقصــی نقاط ایران و همچنین روحانیون محترم، مدیران ارشد 

کشوري و استانی، مدیران کل، مسـئولین و کارکنان ادارات و ارگانهاي دولتی، اتاق بارزگانی و صاحبان صنایع و اعضـاي هیئت مدیره و مدیران عامل و کارگران و کارکنان شرکت هاي دولتی و 

خصــوصی،خانه صنعت و معدن، نمایندگان کنونی و ادوار گذشته مجلس شوراي اسالمی، قضــات عالی رتبه دادگســتري، کانون وکال، جامعه پزشکان، علی الخصــوص مدیران و کادر درمان 

بیمارستان بیسـتون کرمانشـاه، اصحاب رسانه، جامعه خیرین مدرسه ساز، اساتید دانشـگاه، فرهنگیان و دانشـجویان، نیروهاي نظامی و انتظامی، خانواده هاي معظم شهدا، سرداران، بســیجیان، 

آزادگان و جانبازان، تجار ایرانی و عراقی، کسبه بازار و دیگر سروران گرامی و اقشار مختلف مردم که با قدوم پر مهر خود در مراسم تشییع و خاکسـپاري در کرمانشـاه با اهداي تاج گل، نصـب 

بنر، ارسال فکس و یا از طریق رسانه ها و فضاي مجازي و نیز همچنین مردم عشـایر غیور از ایالت و طوایف منطقه غرب کشـور با حضـور باشکوه خود نسـبت به برگزاري مجلس ترحیم و مراسم 

عزاداري عشـایري و سنتی بر اساس آداب و رسوم و سنت کُردي دیرینه ي عشــایري در منطقه راون سیاسیاه کلهر به مرکزیت چقاکبود اسالم آباد غرب بذل محبت و قبول زحمت فرمودند، از 

همه عزیزان یاد شده و دیگر اقشار مختلف، صمیمانه تشکر و سپاسگزاري می شود.

قدردان زحمات تان هسـتیم و حضـور باشکوه شما ارجمندان، پیوسته در ذهن ها تداعی خواهد شد و در برابر محبت شما بزرگواران سر تعظیم فرود می آوریم. چنان که به علت تألمات روحی و 

کثرت وجود شریف شما برادران و خواهران ارجمند، امکان تشکر و سپاس حضوري میسر نشـده است، پوزش طلبیده و از درگاه ایزد منان براي عموم عزیزان آرزوي سالمتی، سعادتمندي و اجر 

عظیم الهی را مسئلت می نماییم. انشاءاهللا خداوند توفیق جبران محبت  همه شما همراهان خوب را به ما عنایت فرماید.

***

پشت پَرچین محبت خانه داشت  

چون صنوبر قامتی مردانه داشت

کوچه هاي معرفت را می شناخت 

هجرت او حالت افسانه داشت

 ***

تشکر و اعتذار
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رییس پزشکی قانونی کشــــــــور اظهارنظر این سازمان در 

خصــوص پرونده آلونک نشـــین کرمانشـــاهی را بر مبناي 

استانداردهاي علمی و فنی دانســــــت و گفت: بعد از انجام 

معاینات، سم شـناسـی، پاتولوژي و آزمایش هاي مربوطه در 

یک ماه آینده و حتـی کمتـر از این زمان، علت مـرگ خانم 

«آسیه پناهی» مشخص می شود.

عباس مسجدي در جریان سفر به کرمانشاه در گفت و گوي 

اختصــــاصی با خبرنگار ایرنا افزود: پزشکی قانونی یکی از 

سازمان هاي تخصصـی زیرمجموعه قوه قضـاییه است و همه 

پرونده هاي این ســـــازمان بادقت باال و اهمیت خاصــــــی 

پی گیري می شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشـــور در سفر یک روزه به 

کرمانشـــاه ضمن بازدید از مرکز پزشکی قانونی این استان، 

دستورات الزم را در خصـوص به کارگرفتن نهایت سرعت 

و دقت در اعالم نتیجه این پرونده ملی صادر کرد.

سه شنبه  (30 اردیبهشــــــت) ماموران اجراییات شهرداري 

کرمانشـــاه خانه آسیه پناهی، زن آلونک نشــــین در انتهاي 

شهرك سجادیه را به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی در حریم 

فضاي سبز و برق فشار قوي تخریب کردند.

پس از تخریب کپر، خانم پناهی براي انتقال به کمپ «چشمه 

سفید» در جنوب شهر، سـوار خودروي اجراییات شـد اما در 

مسیر انتقال دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد. 

کرمانشاه قطب پزشکی قانونی در غرب کشور است

مســــجدي در ادامه این گفت و گو، کرمانشـــــاه را قطب  

پزشکی قانونی در غرب کشــور دانســـت و افزود: عملکرد 

آماري این استان نشـــان دهنده اهمیت این اداره کل است به 

طوریکه همکاران ما در ســـــال 1398 حدود 100 هزار نظر 

کارشناسی را براي مراجع قضایی ارسال کردند.
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ماجراي لشـکرکشـی اجرائیات شهرداري کرماشان در دوران 

صــدارت ســـردار طلوعی به شـــهرك فدك و فتح جانانه 

زمی نهاي خورده شده توسـط ده ها خانوار و از جمله خانواده 

ـادي در  ـیه پناهی، موجی از ش مفلوك با پنج سر عائله دایه آس

میان مدیران جهادي شــــهرداري و مخالفین زمین خواري را 

موجب شـد! در پی این واقعه که بعد از دوبار عملیات باالخره 

ـتري بر سر این زمین  موفق به ویران کردن بلوك هاي خاکسـ

ـازي اراضــی فدك بدســـت  خواران مفت خور! و آزاد سـ

ـنل اجرائیات و با حمایت نیروهاي عملیاتی شـد، خبرها و  پرس

عکس العمل هاي خاصی را هم بدنبال داشت.

فاطمه قاسم پور نماینده تهران، ري و شـمیرانات، این عملیات 

ـان از رویه هاي غلط اداري و سازمانی بین  ظاهراکارساز را نش

دوایر دولتی خواند و ضــــــمن قول پیگیري آن در محلس، 

خواستار ورود وزیر کشــــــور به این قائله فاجعه بار شد.پس 

ـان شامل کرماشان ما هم شده  احتماال حوزه نمایندگی ایشـــ

است. یا شاید هنوز نمایندگان خودمان، ضـرورتی براي ورود 

به موضوع احساس نکرده اند.

ـاي مجازي عکســـی از پســـر سردار طلوعی و نوه  در فضــ

گرانقدرش به هنگام کادیالك سواري منتشـــــر شد تا لودر 

سـواري اجرائیات تحت امر را با کادیالك سـواري فرزندش 

ـا شده  مقایسـه کتند.همچنین  نام سردار را که در لیســت افشـ

ـا کردند. شاید خواسته اند  امالك نجومی بوده است را، افشــ

وجه موجه سردار شـهردار را خراب بکنند، یا از آلونک هاي 

ویران شده فدك نشینان، ماهی بگیرند!؟

در پیگیري هاي بعمل آمده، مشــــخص شده که دعواي بین 

ـال پیش  ـازمان اوقاف بر سـر واگذاري 12 سـ شـهرداري و س

بخشی از زمین هاي شهرك فدك به تعدادي از اهالی و عدم 

ـاخت به دارندگان قولنامه هاي اوقافی از ســــوي  مجوز ســـ

شهرداري، سبب ساخت و سازهایی از این دست شده است.

ـان، سـردر گم از نحوه ورود به این فتح  شـوراي شـهر کرماش

ر  فدك، مانده که چگونه جمع کند آبروي رفته که هـرگـز ـب

نمی گردد به جوي!

ـتی حیف نام شـوراي شـهر و شـهرداري بر این مجموعه  براس

نیســــت؟ اگر تمام تحکم شهرداري و شوراي حمایتگرش، 

اگر تمام تدبیر و ابتکار عمل شهرداري براي حل معضـــالت 

شـهري همین اسـت، به نظرم نام «بلدیه نابلد» براي شـهرداري 

مناسـب تراسـت! صـد البته اگر نام اجرائیات را هم  نابلد هاي 

ـتند که تمام  بلدیه  که فرمان بر باصطالح کاربلد هایی هســــ

افتخارشان به همین شیوه هاي قرون وسطایی است،که مناسب 

تر است!

من بعنوان یک شهروند و مطالبه گرحقوق شهروندي بر خود 

الزم می دانم تا بخواهم که شـــــهردار درباره این عملکرد و 

شـوراي شـهر در دفاع از این عمل، به پاسـخگویی و شـفاف 

ـازي بپردازند و این طبیعی ترین حق مردم اســت که بدانند  س

ـامان دادن به نظام شـهري، فقط  آیا روشهایی اینچنین، براي س

اینگونه برخوردهاست؟!

آیا ارزشــش را داشــت که به جاي ســقف بلوکی که با ناز 

آسمان و غروب دمکرده شـهرك فدك، تنها امید باقی مانده 

ـیه پناهی را پناه بود، او رابه  ـتوه آمده دایه آسـ نفس هاي به سـ

ـتان راهی کنید که دیگر جانپناهی اینگونه برنگزیند  ـینه قبرس س

و عبرت دوران گردد؟! به راستی هنگامی که به خانه برگشتید 

با خودتان نان داغ سنگکی یا حلیم صبحانه اي هم براي زن و 

ـان، به  ـبانگاهی شــ بچه هایتان تهیه کردید که خواب آرام شـ

صبحانه لذیذي از رنج فتح شبانه تان، مزین شود؟! هزاران راه، 

هزارفکر و تدبیر در حل این موضــوعات وجود دارد. با خود 

چه فکري کردید که ماموران اجرائیاتتان را براي زهر چشــم 

ـی را  ـی  زمیـن ـر قانوـن گـرفتن از مادري که  ولو به غلط و غـی

ـیل داشتید؟! اي کاش  تصــرف کرده، اینگونه بی محابا گســ

ـاحبه مطبوعاتی و زنده با  آنقدر شهامت می داشتید که مصــــ

حضـور همه دست اندرکاران این فتح بزرگ برپا می کردید 

و به شهروندان همشـــهریتان می گفتید که چگونه به این فکر 

بکر رسیدید؟

ـید.سرتان شلوغ است. زین پس با وضع اجاره  زحمت نکشـــ

ـتري بر  بهاي منازل و صعود قیمت زمین و مسکن، شواهد بیش

ـیاري از شهروندان شریف از متن به  ـینی و رفتن بسـ حاشیه نش

حاشیه شهر را شاهد خواهید بود! دست مریزاد که پیش دستی 

کردید و عالج وقایع بعدي را قبل از وقوع کردید!

ـیه؛ روزگار غریبی اســت! آنقدر که من هم نفهمیدم  دایه آس

برایت چه مرثیه اي نوشتم. خوابت آرام دایه. همه چیز درست 

شد. همه چیز درست می شود. چند روز دیگر هم فراموشمان 

می شود که چه شـد!.  دایه آسـوده بخواب، شـهرداري بیدار 

است!

ســروس خبر: کمتر خبري در کرماشــان ظرف 

یکی دو ماهه گذشــــته اینقدر مورد توجه واقع 

شـد. از سـراســر خبررســان هاي ایران گرفته تا 

سایت ها و شـبکه هاي رادیویی و تلویزیونی که 

اخبار کشــور را پیگیري می کنند، نام و نشـــان 

ـآسیه پناهی» را بارها و بارها تکرار کردند. آسیه 

بی پناه شـد! خانه خرابش کردند و شـیرین ترین 

داشـته ي او را (یعنی زندگی) گرفتند تا همچنان 

کرماشان باشد و خیل مدیران بی مســـــؤولیت!  

طی روزهاي گذشــته خبرگزاري ها و ســـایت 

هاي مختلف جزئیات مرگ آســـــیه را روایت 

کردند. خالصــــه اي از این روایت ها را که در 

عصـر ایران منتشــر شده تقدیم مخاطبان صداي 

آزادي می کنیم: 

«آسیه  طی این روزها جزئیات جدیدي از مرگ 

پناهی» خانم 55 سـاله بعد از درگیري با ماموران 

شهرداري کرمانشــــاه بر سر خراب کردن خانه 

اش منتشــر شده است. فرحناز چراغی خبرنگار 

روزنامه همشهري در کرمانشـاه در گفت و گو با 

اهالی شـهرك فدك و شــاهدان عینی، روایت 

مرگ «آسیه پناهی» زن حاشیه نشین کرمانشاهی 

را بررســی کرد که متن آن در ادامه می خوانید: 

سـاعت 6 و 7 غروب پنج شـنبه 8 خرداد اسـت و 

هوا به شـــدت گرم؛ گرما بر داغ تازه شـــهرك 

فدك در جنوب شرقی کرمانشـــاه اضافه شده. 

شـــــهرکی بزرگ و پرجمعیت که کوچه هاي 

خاکی پر از مصالح و ساختمان هاي نونوار آن از 

تازه ســـــاز بودن ســــــاختمان ها خبر می دهد. 

حاشیه نشــین ها  فدك را هم به شهر کرمانشـــاه 

اضافه کرده اند.

2 می رسیم.  به کوچه آخر شهرك فدك در فاز 

یک طرف کوچه، سـاختمان هاي نوسـاز با نظم 

خاصـــــی ردیف شـــــده اند، اما ردیف مقابل 

تک وتوك ســـاخته شـــده اند. چند خانه هم با 

بلوك باال رفته اند. قبرستان تازه ساز کرمانشاه از 

همین کوچه به خوبی پیداسـت. ســنگ قبرهاي 

ردیف و بوستان آن از دور جلوه عجیبی دارد.

در ابتداي کوچه پالکارد کوچکــی از مـــرگ 

«آســـیه پناهی» خبر می دهد. امروز هفتمین روز 

مرگ زن 55 ساله کرمانشــــاهی است؛ زنی که 

بعد از مقاومت و درگیـري در بـرابــر تخــریب 

خانه اش در حین انتقال به مرکز  بهزیســــــــتی 

«چشمه سفید» جان می بازد. شهرداري کرمانشاه 

می گوید مـرگ او ربطـی به درگیـري تخـریب 

خانه اش ندارد، اما رســـــانه ها و شـــــبکه هاي 

اجتماعی گمانه هاي متفاوتـی درباره مـرگ این 

زن می زنند.

ویرانی 30 خانه در شهرك فدك

خانه ها را یکی پس از دیگري جا مـی گذارم. به 

یک منزل ویران می رســـــم. مرد و زن جوان با 

کودکی روي ویرانه ها در رفت و آمد هســـتند. 

همه چیز اینجا زیر و رو شـــده اســـت. ظرف و 

ظروف، یخچال و ماشـــین لباس شــــویی همه 

شکسته و در هم پاشیده است. فرش ها پاره پاره و 

خاکی هستند. شن و ماسه و آجرپاره روي زمین 

و وسایل ریخته شده است. کمی جلوتر می روم. 

با این فکر که منزل آسـیه اسـت و این ها اقوامش 

هستند، اما آسیه فرزند پسر داشت؟!

گویا عالوه بر خانه آسـیه، در 2 کوچه این فاز از 

شــهرك، حدود 30 خانه ویران شــده اســـت.  

جلوتـر مــی روم و از مــردي که در این ویــرانه 

می چرخد درباره آسـیه و روز حادثه می پرسـم. 

مرد ســیگار به دســـت، با موهاي ژولیده، لباس 

خاکـی و پاره بــی توجه به من مــی گوید: «خانه 

آســیه چند خانه پایین تر اســـت. ما تازه به اینجا 

آمده ایم. شناخت زیادي از او ندارم.»

زمین هاي اوقافی فدك 

از اوضاع و احوالشــــان بیشــــتر جویا و متوجه 

می شـــوم آنها نیز حال و روزي بهتر از آســــیه 

ندارند. مرد حدود ســی ســـاله که خود را «علی 

میـرزاییان» معـرفــی مــی کند، مــی گوید: «30 

اردیبهشـــــــت بود که بر سرمان آوار شدند. از 

تهران مهمان داشـتیم.   همگی در خواب بودیم 

که بدون کوچک ترین اخطاري شــــــــروع به 

تخریب کردند. اســــــپري را از پنجره خانه 25 

متري ما پاشیدند. در را که باز کردم، نتوانســـتم 

چیزي ببینم. اسپري به چشــمم پاشیدند. بیش از 

100 نفر ما را محاصره کرده بودند.»

خانه موقتی

یکی دیگر از شـاهدان می گوید: «آسـیه با 5 نفر 

دیگر در این خانه زندگی مـی کـردند. چند روز 

 4 بیشـــتر نبود که این خانه را ساخته بود. حدود 

روز در این خانه زندگــی کـــرد. او این خانه را 

براســــاس آنچه خانواده اش می گویند با اجازه 

3 به طور  یکی از کارمندها یا شـــــهردار منطقه 

موقت ســاخته بود تا این که بعدها بتواند خانه اي 

کرایه کند.

آسیه را سال هاست می شناسیم. بیشـتر از 20 سال 

در این محدوده زندگـــی مــــی کند. این زمین 

معلوم اســـــت براي کجاســــــت؟ اداره برق، 

مخابرات یا شـهرداري، اما آسـیه براسـاس گفته 

کارمند شـهرداري اقدام به ســاخت خانه موقتی 

کرده بود.»

به گفته اهالی، بعضـی از مردم محله نیز در تامین 

هزینه ســاخت به آســـیه کمک کرده  و خانه را 

یک روزه ســاخته اند؛ شــب شــروع کرده اند و 

غروب روز بعد کار ســـاخت خانه تمام شـــده 

است. یکی از اهالی از اخطار شهرداري به آسـیه 

خبـر مــی دهد،  اما تاکید مــی کند که هیچ کس 

فکرش را نمی کرد این طور شود.

او می افزاید: «خانه آسیه هنوز سرویس بهداشتی 

نداشت و خانواده آسیه براي استفاده از سرویس 

بهداشتی به خانه همســــــــــایه هاي روبه رویی 

می رفتند.» او با بیان این که آســیه اهل روســتاي 

سراب منطقه سـرفیروزآباد بود و همان جا هم به 

خاك ســپرده شــده اســت، درباره روز حادثه 

«اول یک ماشین شخصـی آمد  توضیح می دهد: 

و بعد لودرها به دنبالش آمدند. وقتـــی مقاومت 

خانواده آســیه باال گرفت، ماموران نیز جدي تر 

شدند. 

آســیه آمد جلو لودرها را بگیرد که ماموران زن 

وارد خانه شـــدند. ســـاعت 9-10 صـــبح بود. 

خانواده آسیه تازه از خواب بیدار شده بودند.

می گویند فردي اســــپري را در دهان آســـــیه 

ریخت. آســیه چون تنگی نفس داشــت طاقت 

نیاورد. به هر کس که سد راهشـــان بود، اسپري 

می زدند. گوشی هاي چند نفر را نیز که مشــغول 

فیلم برداري بودند، گرفتند و شکســــتند. بعد از 

تخریب منزل آســـیه، دختر و نوه دختري اش را 

سوار ون کردند که به اردوگاه چشــــــمه سفید 

ببرند. پســــــــر آسیه هم وقتی دید خانه خراب 

شده اند با سنگ شیشــــــــــه یکی از لودرها را 

شکست.»

همه چیز  روشن می شود

در ادامه این پرس وجو، از شــاهدان می خواهیم 

2 نفر از  نشـانی بچه هاي آسیه را بدهند. به همراه 

اهالـی دوباره به ابتداي کوچه بـرمــی گــردیم. 

همان جایـی که روي دیوار پالکارد کوچکــی 

براي تســـلیت مرگ آسیه نصــــب شده است. 

شـوهر آسـیه و فرزند ســیاه پوش او با یکی - دو 

نفر از همســـــایه ها زیر درخت توت در کوچه 

نشسته اند. همسـر آسیه وقتی می فهمد براي تهیه 

خبر رفته ایم، عصــبانی می شود و می خواهد که 

دست از سرش برداریم.

می گوید: «شـــما آبرویی براي من نگذاشـــته  و 

خانواده و زن مرا کپرنشـــــین خطاب کرده اید. 

همه چیز یکشـــنبه روشن خواهد شد. همه چیز. 

آن روز روز دادگاه ماســت.» نباتعلی با حرکت 

دســـت ما را از خود دور می کند و با فریاد پر از 

بغض می گوید: «تا 7 روز دیگـر هم اینجا منتظـر 

بمانید، کلمه اي با شما صحبت نمی کنم.»  پســر 

آسیه هم که جوانی بیسـت ساله نشــان می دهد و 

روز حادثه شاهد ماجرا بوده اسـت، جلو می آید 

و با چشـــــــمانی اشکبار ما را دور می کند. نوه 

دختري آســیه نیز گاهی به بیرون خانه ســـرك 

می کشد و ما را می پاید.

تکرار تلخ تاریخ

در این کوچه و کوچه پشــتی شهرك فدك در 

حاشیه کرمانشـــاه بیش از 30 خانه تخریب شده 

است. 7 خانواده هم تحویل کمپ «چشمه سفید» 

شـده اند. نگاهم هم زمان به ویرانی خانه آســیه، 

واحدهاي مســــکن مهر پشــــت آن و قبرستان 

کناري خیره می ماند. صداي قرآن از بهشـــــت 

زهرا (س) به گوش می رســد؛ تاریخ تکرار تلخ 

قصه آسیه هاست.

آســـــــــــیه با 5 نفر دیگر در این خانه زندگی 

می کردند و چند روز بیشــتر نبود که این خانه را 

4 روز در این خانه  ســــــاخته بود و فقط حدود 

زندگی کرد

براي بررســـی دقیق این موضـــوع، کمیته اي از 

سوي شهردار کرمانشاه تشـکیل شده است تا در 

کنار مراجع قضــایی ماجرا را به شکل دقیق تري 

پیگیري کند

ویژ هھا

همکار ارجمند فرهنگی جناب آقاي دکترمرزبان ادیب منش 

بدینوسیله درگذشت پدر گرامی تان را به خدمت شما و خانواده هاي وابســته تســـلیت می گوییم و براي آن مرحوم مغفور غفران و رحمت را از درگاه 

احدیت مسئلت می نماییم. 

فریبرز عباسیان

مدیرمسؤول و

کارکنان هفته نامه صداي آزادي

علت مرگ آسیه پناهی یک ماه دیگر مشخص می شود!

روزگار غریب دایه آسیه!

آسیهبی پناه   پناهیبی پناه   پناهی آسیهمثل آسیهبی پناه   پناهیمثل مثل
از سیر تا پیاز  مرگ «آسیه پناهی» در حمله شهرداري کرماشاناز سیر تا پیاز  مرگ «آسیه پناهی» در حمله شهرداري کرماشاناز سیر تا پیاز  مرگ «آسیه پناهی» در حمله شهرداري کرماشان

تنها اوست که می ماند

سرمقاله

جلیل آهنگرنژاد

آب ما و آسیاب دشمن!

هواي مدیریت در کرماشان «تلخ» است!

ـعیت ثبتی  آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف و وض

و ساختما نهاي فاقد سند رسمی

ـینی فرزند علی درخواست رسیدگی به  آقاي محمدرضاحسـ

ـلی  قولنامه عادي خود را از پالك 117 فرعی از یک اصـــــ

ـاه معروف به زمین  جوانرود واقع در بخش 13کرمانشـــــــــ

زیرجوي ســـوربان که از آقاي محمدرســـولی خریداري و 

درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسـه 98 - 

56  تشـــــکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 

ـیدگی برابر رأي  شــــــــــــماره  هیئت پس از رســــــــــ

ـــــورخ 29 / 11 / 98 حکم به  139860316007000621 ـم

ـاحت 128 متر  صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مسـ

ـینی صادر نموده است و نام  مربع به نام آقاي محمدرضاحســـ

مالکین اولیه پالك مزبور وراث حسین بیگ حسینی م یباشد 

ـله 15روز آگهی م یشـــود تا  لذا مراتب در دو نوبت به  فاصـ

ـبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ  چنانچه کسانیکه نس

ـار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را  انتشــ

کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 

ـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم  باید ظرف یکماه از تاریخ تســ

دادخواســــت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 

دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از 

ـاي مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت  انقضـــــ

مورد تقاضا به نام آقاي محمدرضاحسینی صادر خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

ـتان جوانرود-  ـناد و امالك شـهرسـ رئیس ثبت اس

عزیزي

تاریخ انتشار اول  31 /  2 /  1399 

تاریخ انتشار دوم 17 /  3 /  1399

ـعیت ثبتی  آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف و وض

و ساختما نهاي فاقد سند رسمی

ـیدگی به  ـاهمرادي فرزند عبداله درخواسـت رس آقاي امجدش

ـلی  قولنامه عادي خود را از پالك 146فرعی ازیک اصــــــ

ـاه معروف به باغ توت و  جوانرود واقع در بخش 13کرمانشـــ

ـاهمرادي خریداري درخواســت  امرود که از آقاي عبداله شـ

سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 98 - 65  تشکیل 

و به هیئت موضـــوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 

رسیدگی برابر رأي  شماره 139860316007000689  مورخ  

ـند مالکیت یک باب  17 /  12 / 98 حکم به صــــدور ســــ

ـاحت 87 / 151  متر مربع به نام آقاي  ساختمان به مســــــــــ

ـادر نموده اسـت و نام مالکین اولیه پالك  امجدشاهمرادي ص

مزبور وراث محمدامین بیگ غفوري م یباشــد لذا مراتب در 

ـانیکه  دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی م یشود تا چنانچه کس

ـار نوبت اول  نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتش

ـراض خود را کتباً به این اداره  این آگهــی به مدت دوماه اعـت

ـلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف  تســــ

ـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  یکماه از تاریخ تسـ

به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را 

ـاي مدت  به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقض

ـا به نام  ـند مالکیت مورد تقاض مقرر اداره ثبت برابر مقررات س

ـند  ـادر خواهد نمود. صــدور سـ ـاهمرادي صـ آقاي امجدشـ

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

ـتان جوانرود-  ـناد و امالك شـهرسـ رئیس ثبت اس

عزیزي

تاریخ انتشار اول  31 /  2 /  1399 

تاریخ انتشار دوم  17 /  3 / 1399

 الپوشانی حوادث با حوادث دیگر، ریشــــــه در تاریخ فرهنگی 

مـــردمان این آب و خاك دارد. اینکه مــــ یگویند: «فالن کس 

ـتش را الي در گذاشت تا درد دندان  دندانش درد م یکرد، انگشـ

ـان یها  فراموشـش شـود،» با خون و گوشـت و پوسـت ما کرماشـ

آمیخته اســت. انگار نا فمان را با این تداوم دردها برید هاند. زلزله، 

ـیه قرارداد. چون  ـال در حاشـ درد بزرگ «بیکاري» را حدود دو س

مدیر محترم ارشد استان هر صبح با خیل خدم و حشــــــم باید به 

ســــــوي رنجزارهاي حوالی پاتاق و الوند و داالهو م یرفت (که 

چکار کند؟ اهللا اعلم!). سَیلی ساختگی، مشـــکالت زلزله را براي 

چند ماه از یادمان برد تا اینکه مسافري از چین، زان سفر دراز خود 

رار  ر خود ـق عزم وط نمان کرد. کرونا رنج هاي قبلی را تحت تأثـی

داد و فرامو شمان شده که این ما هها آیا کسـی در این استان کاري 

براي خلق م یکند یا نه!؟ «آسیه پناهی» براي مدتی مشــــــکالت 

کرونا را از ذه نمان دور کرد ولی چون حکایت مرگش در ایران 

نه که در جهانی پیچید و م یتوانســت درد سرآفرین باشد، دوباره 

آمار کرونا باال رفت! تا مردم به آژیرهاي قرمز کرونا بیش از دیگر 

ـانی بازي شده و این  مسائل توجه کنند و فراموش کنند با جان انس

قصه همچنان با تغییر جه تهاي ریز و درشت متوالی در این استان 

مظلوم ادامه خواهد یافت.

ـتاخیز اتفاقات  ـان ما همواره رســـ م یدانم و م یدانید که کرماشـــ

«خاص» بوده است. این سا لها خدا رحمت کند پدر و مادر دنیاي 

ـیاب نم یاندازد که همه چیز در  مجازي را که آب ها را از آســـــ

کمترین زمان ممکن به پایان برسند و فاتح هشان هم خوانده شـود. 

ـاعت تاز  هتر  ـاعت ب ه سـ ـان روز ب ه روز و س حوادث بنا به ظرفی تش

م یشـــوند تا واقعی تها خود را آشـــکار تر نمایند. اما نکت هي مهم 

اینجاسـت: در آنِ واحد یک اتفاق، در مرکز ثقل قرار نمی گیرد. 

مثالً شــهرداري از یک ســو و ادار هاي فرهنگی از ســـوي دیگر 

دست هگل به آب م یدهند و ...

مدتهاست فهمید هام که یک چوب راسـت، سـه سـر دارد و یک 

ـایا با عینک سیاه و سفید  خط راست سه ضلع!. بر این اساس به قض

نگاه نمـــی کنم. مـــی دانم که هیچ کدام از طـــرفین دعوا ظالمِ 

ـیه  ـتند. پس در قضــ صددرصد و دیگري مظلوم صددرصد نیســ

شهرداري کرماشان هم حکم صادر نمی کنم که فالن صددرصد 

ـار صفر درصد مقصــر است. اما می دانم که مدیریت الزاماً  و بیسـ

باید از دو مؤلفه برخوردار باشــــد: فن و هنر!. ویژگ یهایی که در 

چمدان ذهن مدیران ، خبري از آن نیست!

اینکه در طول سالهاي پشــت سر دیده ایم که کارگران اجرائیات 

نا نشان به بهاي جا نشان است، بر هیچ کس پوشیده نیســت. هیچ 

کســـی زحمات این مجموعه را در طول سا لهاي گذشته نادیده 

ري  ی کاردان این مجموعه ها را راهـب ریـت رد. اما اگـر مدـی نم یگـی

ـیب، بهترین خروج یها را  کند، می توان بدون کمترین آســــــــ

گرفت!. 

فرض بر این می گذاریم که تخلف صـورت گرفته اســت اما آیا 

تخلف را با تخلف بزرگ تر باید پاسخ داد!؟ کارشناسان حوز هي 

ـتري حرف هاي قابل استنادي دارند که شهرداري نمی  دادگســــ

بایســـت در چنین موردي ورود می کرد. چون باید مراجع دیگر 

اقدام می کردند. 

بدنامی بزرگی صورت گرفت. خطایی نابخشــودنی! اما مســؤول 

ـانه را  ـتعفاي فوري، رسـ محترم به جاي عذرخواهی رسـمی و اسـ

ـیاب دشـــمن ریخت هاید!. اگر دنبال  متهم می کند که آب به آســ

ـیابی می گردید،آیا بهتر نبود که مجموعه زیردســت تان رود  آس

ـان فراهم نمی کرد!؟ این نوع ادبیات در  بزرگی از آب را برایشـــ

چنین اتفاقات و پروند ههایی سالهاست به تاریخ پیوسته است. 

ـنهاد عزل یکی دو مسـؤول درجه دو و  استاندار محترم به جاي پیش

ـتار برکناري شــــهرداري می شــــد که در  ســـه، باید خواســـ

ـان بازي شده است. مدیریت  زیرمجموع هاش با جان یک انســـــ

خرَدورز در چنین موقعیتی بهترین و ضرور يترین تصــــمی مها را 

ـراي  ـی ـب ـریـت رد اما انگار خـردورزي در مـرام چنین مدـی مـ یگـی

کرماشان تعریف نشد هاست.

«اگر  حرف آخر این که ارسطو در کتاب سیاست م ینویســــــد 

جامعه خواهان سـعادت اسـت، باید کار به دست کاردان و قدرت 

ـئولیت، معلوم و حاکم، قانون باشد». کرماشان سا لهاست در  و مس

ـتگانی است تا ناالیقان  هم هي حوز هها نیازمند چنین مدیریت شایس

ـلخ نبرند. آیا م یتوان  بیش از پیش اعتبار این دیار تاریخی را به مس

امیدوار به اتفاق مثبتی بود یا در بر همین پاشنه خواهدچرخید؟!
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 اجتماعی

ـته شدن   این روزها خبر کشـــ

دختر جوانی به دسـت پدرش 

ــی به علت  ـرزـن ـرگ پـی و ـم

خراب شـدن خانه اش توسـط 

ـاي  اجرائیات شهرداري فضـــ

حزن و دلگیري در کشـــــور 

ایجاد کرده است. 

ـــــ یتواند  چگونه یک پدر ـم

ـاند و یا  جگرگوشــه اش را با فجیع ترین شــکل به قتل برســ

چگونه یک نهاد شهري مانند شـهرداري آنچنان کور و بدون 

ـناســـی نهادي، میتواند طوري عمل کند که بدون  وظیفه شــ

اسکان دادن فرد بی خانمان، اقدام به تخریب همه دارایی هاي 

مادي و الجرم امید به زندگیش نماید.

ـتند که  واژه هاي غیرت و وظیفه شناسی واژه هاي مبهمی هس

در پس زمینه آموزه هاي فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی 

ترجمه میشــــــــوند. وقتی پس زمینه هاي فرهنگی جامعه و 

ـتدالل و کامال  ـازمانها مملو از عناصـر غلط و البته بدون اسـ س

ـند، آنگاه قتل فرزند به دســت پدر غیرت  ضـد فرهنگی باشـ

خوانده خواهد شــــــد و تخریب خانه یک فقیر بی خانمان، 

وظیفه شناسی. غافل از آنکه این مشکالت میتوانست با درك 

ـان مدارانه، بدون هیچ  صحیح طرف مقابل و چاره جویی انسـ

مشکلی حل شوند. 

ـناسـی عمیق این  بدون این که در این مجال به دنبال آسیب ش

ـتماتیک را عاملی میدانم  موضوعات باشم، جهل و نادانی سیس

ـناس را نیز وادار به  ـناس وظیفه ش که افراد باسواد و حتی کارش

اخذ تصمیمات خشونت بار و غیر انسانی خواهد کرد. 

باید در مراکز تولید و ترویج فرهنگ، زمینه هاي خوشـــونت 

ـایی کرده و از بن اصــالح کرد و در  ـناس زایی اجتماعی را ش

سازمانهاي اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و حساس بودن انسان 

گرایانه را پشتوانه هرگونه تصمیم قرار داد.

ـتري در این حوزه ها غیر قابل انکار است. چرا   نقش دادگســـ

تقـریبا همه این امور ابتدا و به نوعـی از  یک مجــراي جــرم 

ـتري ارجاع میشـــوند. اینجاست که  انگاري پدیده به دادگسـ

ـتري و شخص قاضی در فهم  ـئولیت اجتماعی نهاد دادگس مس

ـان مدارانه موضوع مداخله خواهد کرد و قبل از هرنوع  انســــ

حکم قضایی، زمینه اصالح را به عنوان پیامد حکم مدنظر قرار 

م یدهد. 

ـئولیت پذیري  ـانی و خالی از مس وظیفه شناسی کور و غیر انس

ـببین تخریب خانه  اجتماعی پدر رومینا و نهاد شهرداري و مسـ

پیرزن بی خانمان، نه تنها مشـــــکل را حل نکرد، بلکه روحیه 

اجتماعی یک ملت را جریحه دار کرد، تصــــویري غیر قابل 

دفاع از ایران ترسیم کرد و نشان داد که خشونت کور در پس 

وظیفه شناسی کور نه تنها مفید نیست، بلکه فاجعه می آفریند.

ـئولیت اجتماعی پیامدهاي  ـان مدارانه و با پذیرش مس بیایید انس

پدیده ها، آنها را ابتدا تحلیل کنیم و بعد قضاوت نماییم. 

نهم خرداد نود و نه

سال هاست که در کشور ما 

زلزله اي مهیب و مستمر در 

حال رخ دادن می باشـد که 

نتیجه ي آن آوار فقـــــر و 

فســــــاد است که هر روز 

انسـان هاي زیادي را به کام 

نابودي و مرگ می فرسـتد 

،اما نمــــــی خواهیم آن را 

ببینیم و حس کنیم.

   زلزله يِ ناکارآمديِ سیسـتم مدیریتی کشـور که نشـانه 

هاي آن یک روز در مرگ فرهاد و آزاد در ســـــــرماي 

کوهسـتان هايِ کردستان  جلوه گر می شود و روز دیگر 

در حاشیه ي کالن شهر کرمانشاه با مرگ دلخراشِ آسیه.

سیســـتم مدیریتی ما که قرار بود اصول دوم و سوم قانون 

اساسی را عملی کند ، آنچنان ناکارآمد و ناتوان است که 

تحقق این دو اصل به توهم نزدیک است تا واقعیت.

شاید بی تدبیري مســئولین شهرداري کرمانشـــاه در این 

فاجعه نقش داشته باشد اما ریشــــــه ي ماجرا عمیق تر از 

اینهاست.  بند 12 اصـل سـوم قانون اسـاسـی حکومت را 

موظف به : پی ریزي اقتصــــــاد صحیح و عادالنه برطبق 

ضــوابط اســـالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف 

ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاي تغذیه و مسکن و 

کار و بهداشت و تعمیم بیمه کرده اسـت. این تنها یکی از 

بندهاي این اصل است.

امروز با خواندن چنین اصولی از قانون اساسی چه حســی 

پیدا می کنیم؟ شاید برخی بگویند مرگ آسیه یک اتفاق 

ناخواسته بوده که شبیه آن در همه جاي دنیا ممکن اسـت 

رخ دهد.بله ،درســت اســت ؛ شـــبیه چنین رخدادهایی 

ممکن است در بســیاري از نقاط جهان اتفاق بیفتد اما در 

کشـــور ما اوال: تبدیل به یک امر عادي و روزمره شده و 

ثانیاً : هیچ امیدي به بهبود آن نیست.

در کشـــــورهاي توانمند آمار این اتفاقات رو به کاهش 

است، اما در کشـــــــور ما با سرعتی خیره کننده در حال 

افزایش می باشد. 

اطراف ما سرشار از مدیرانی اسـت که از ذره اي ابتکار و 

خالقیت، در جهت بهبود معیشـت مردم و حل مشـکالت 

آنها، با کمترین هزینه، در وجودشان نیســـــت وگرنه هر 

روز شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.

مدیرانی که معلوم نیست چگونه مدیر شده اند که تخلف 

سـاده ي یک خانواده ي فقیر را نمی توانند مدیریت کنند 

و به جاي تالش در تحقق اصول قانون اساسی، آنها را دق 

مرگ می کنند و در عین حال متعرض تخلفات عجیب و 

غریب و میلیاردي اشـــخاص نمی شـــوند. من در عجبم 

حکومت چرا به فکر خودش هم نیســــــت و اتوبان پهنِ 

ورود اشـخاص ضــعیف و ناتوان به چرخه ي مدیریتی را 

هر روز وسیع تر و آزادتر می کند؟

          غم نگاشت: دکتر رضا موزونی 

نه در ســــــــرزمین کفار، نه در جغرافیاي دور . در همین 

نــزدیکــی، بغل گوش ما، مادري بــی پناه  به آلونکـــی 

کوچک در حاشیه شهر کرمانشاه پناه می آورد. مأمورین 

اجراییات شــهرداري که اوج قدرت نمایی شــان ریختن  

بســــاط کوچک دستفروشان در خیابان و یا بردن ماشین 

میوه فروشان سیار بلوار زن است،

این بار هم چنان به ویــران کـــردن یک آلونک آن هم با 

لودر عزمشــــــان را جزم کردند که انگار کاخ ظالمی را 

نشــــــــانه رفته بودند. آن آلونک براي ویرانی لودر نیاز 

نداشت، آشیانه اي کوچک لودر نمی خواست!  دستهاي 

نامهربان تان هم می توانست خرابش کند!

 همان مامورینی که گاه پاســاژها و ســاختمانهاي تجاري 

چند طبقه بی پارکینگ خیابانهاي نوبهار و...را نمی بینند !

مامورینی که ویرانی یک آلونک معیار اجراي قانون شان 

اسـت!.  مأمورینی که حتی اگر با حکم قانونی هم به آنجا 

رفته بودند، باید به ارزش هاي انســـــــــــانی احترام می 

گذاشـتند، باید رأفت اســالمی را مد نظر قرار می دادند و 

پیرزن مظلوم، آسیه پناهی در اوج بی پناهی  قلبش از کار 

می ایستد و.... تمام.

در کشـــــــــــور ایران و در نظام جمهوري اسالمی، که 

بنیانگذارش فرموده است :  یک موي کوخ نشــین نان بر 

همه کاخ نشـــــــین ها ارجحیت دارد، �این اتفاق افتاده 

است.

مردم انتظار دارند، استاندار کرماشان نمایندگان مجلس ، 

شهرداري و مســـووالن مرتبط استان در خصــــوص این 

موضـوع، ورود جدي داشـته باشـند و پاسـخی روشـن به 

افکار عمومی بدهند.
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دکتر لطیف صفري :اوایل جنگ تحمیلی که 

کم کم جبهه ها انســــجام نظامی میگرفتند و 

بیشـــتر نیروهاي  مردمی با پیوستن به بســـیج 

عشـایري یا ارتش و سپاه، چه نیروهاي محلی 

و منطقه اي نزدیک مـرزهاي غـربـی، که هـر 

کس میتوانست تفنگ برداردبه جبهه میرفت، 

و چه بقیه آنها در پشـــت جبهه با مقاومت در 

مقابل بمبارانها و موشک بارانها ..... مشارکت 

عملی در جنگ داشــــــــتند. و چه نیروهاي 

داوطلب از ســایر مناطق ایران که به همراهی 

نظامیان جبهه هاي غـــــرب و جنوب را اداره 

میکردند.بطوریکه جنگ معنی واقعی ملـی و 

همگانی به خود گرفته بود.

 در منطقه ریجاب با مـرکــزیت بابایادگار که 

اهالی آن بیشـتر مردمان اهل تسـنن و اهل حق 

هسـتند، گروهی تحت عنوان فدائیان اسالم به 

فرماندهی شخصـی بنام حاج طهماسبی شکل 

گرفته، مســــــتقر شده بودند. هنوز فتوحاتی 

چشـم گیري براي رزمندگان پیش نیامده بود 

و شهرهاي قصـــــــرشیرین و سومار و بخش 

عمده از حوزه گیالنغرب و سـرپل ذهاب هم 

تحت اشغال لشــــــکریان دشمن بود. از مقر 

ریجاب که در ارتفاعات کــوه داالهــو و در 

منطقه باالطاق پشــت جبهه سرپل ذهاب قرار 

گرفته بود هر روز خبرهایی از پیشــــروي در 

جبهه دشــــــمن و نابودي تانکها و مهمات و 

کشـته و زخمی شدن نیروهاي دشمن از صدا 

و سیما پخش میشـد که ابتدا دلگرم کننده بود 

ولی متوجه شــــدیم فرماندهان مناطق جلوتر 

(خط مقدم) ســـرپل ذهاب و پادگان ابوذر و 

گیالنغرب از موضــــــوع ناراحتند و گفتند: 

گزارشـات صـحت ندارد و این فرمانده با قوه 

قهــریه مــردم منطقه را جمع کــرده و آنها را 

وادار به آرایش نظامی و خواندن سرود و دعا 

و ... میکند. و هر کس هم که از دســــتورش 

ســرپیچی کند با انگ جاســـوس و مهاجم و 

ضــــــــــــــــــــد انقالب با او برخورد می 

نماید.(بخصوص شایعاتی مبنی بر اینکه افراد 

معلولــی را بدون محاکمه اعدام کــرده) و به 

این صورت رعب و وحشـت بین مردم منطقه 

ایجاد کرده و زمینه جنگ روانی هم در سـایر 

مناطق بوجود آمده بود.

بعنوان نماینده مجلس به اتفاق چند نفـــــر از 

فرماندهان ارتش و سپاه که از ریجاب بازدید 

داشتیم، حاج طهماسبی با نشـان دادن آرایش 

نظامی دویســت سیصــد نفر از بســیجیان که 

اکثـریت قــریب به اتفاق آنها بومــی بودند و 

عده اي از آنها هم در ارتفاعات اطـــــــراف 

مســــــــــتقر کرده بود، شروع به گزارش از 

فتوحات چند هفته اخیر کرد. از او ســــــوال 

کردیم شما که سرجایتان هســـتید. و هیچ در 

جبهه دشمن پیشروي نکردید و آنها هم عقب 

نشینی نکرده اند (مقر اینها مسلط بود به دشت 

ذهاب که در دســـت دشـــمن بود) پس این 

گزارشها که با کشـــته و زخمی کردن صدها 

نفر و عقب راندن چندین کیلومتر دشـــمن بر 

چه مبنایی اســــــت؟ اعتراف کرد که خبرها 

صحت ندارد و براي تضعیف روحیه دشمن و 

تقویت روحیه مردم ایران است!! گفتیم امام و 

فرماندهان جنگ و تبلیغات جنگ اصـــــلی 

کشـــور بر این باورند که آنچه انجام داده اید 

بگویید نه آنچه دروغ اسـت.� گفت ما با این 

گزارش، کلی امکانات و وســــائل و مهمات 

هم میگیـــــریم و نیــــــروهایمان را تقویت 

میکنیم.�

�از همه مهمتر فرداي پیروزي ما باید ســــهم 

خوب داشته باشیم.� گفتم مرد حســـابی این 

اعمال و رفتاري که با این نظام و این نیروهاي 

تحت امرت میکنی درست نیســــــت، همین 

نیروها تصــــــور میکنند همه جبهه ها اینطور 

است و همه مسـئولین گزارشهاي ساختگی و 

دروغین میدهند و اعتمادشان سلب میشــــود 

درحالیکه عنصـــــر اعتماد و پیروي از فرمان 

امام، این همه نیــروي جان بــر کف را به این 

جبهه ها کشانده است. و به او تذکر دادیم که 

حق ندارد از این گزارشهاي کذب بدهد.

حدود دو هفته بعد یکدفعه خبر اول تلویزیون 

ســراســـري این بود که 600 نفر از مهاجمین 

ضدانقالب تسلیم رزمندگان اسالم شده و در 

حضـور آیت اله اشرفی اصفهانی اسلحه هاي 

خود را تحویل داده و به دامن ملت اســـالمی 

پیوستند. به تصـــــــاویر همراه خبر که دقت 

کردیم مشــــــخص بود مهاجمین مورد ادعا 

همان نیروهاي تحت امر آقاي طهماســــــبی 

هســـــــتند و خودش در حال شانتاژ و بلوف 

فاتحانه به دروغ آنها را بعنوان مهاجم تســلیم 

شـــده به آیت اله اشـــرفی معرفی میکند. در 

شـــرایطی که در آن برهه زمانی گرفتن یک 

اســــیر و یا به غنیمت گرفتن یک تفنگ مهم 

بود این خبر بظاهـر بازتاب مثبت در بین عوام 

مردم و بازتاب منفـی و تخـریب کننده در بین 

رزمندگان و فرماندهان آگاه به مســائل جبهه 

جنگ داشت و همچنین خبرگزاري هایی که 

از کانال هاي متفاوت اخبار جبهه هاي جنگ 

ایران و عراق را پیگیري میکردند.

 همان شب و بعد از آن هم به بعضـــــــــی از 

فرماندگان جنگ گفتم که این شـخص دارد 

با ترفندها و شــارالتان بازي خبري اوضـــاع 

جبهه ها را بهم میــریــزد. و این گــزارش هم 

ساختگی و غیر واقع است.

 راســتش وقتی چند روز بعد به اتفاق فرمانده 

لشکر و فرماندهان سپاه کرمانشاه و اسالم آباد 

و فـــــرمانده ارتش منطقه که همگــــــی از 

رفتارهاي حاج طهماســـــبی دلخور بودند به 

ریجاب رفتیم و ایشان طبق معمول میخواست 

گـزارش فتوحاتش را بدهد و به قول خودش 

امتیاز بگیـرد، با او بعنوان فــردي دروغگو که 

افکار عمومــــــی و اهداف نظامیان و اعتماد 

مردم منحـرف میکند و رادیو و تلویـزیون هم 

گزارشــــــها و ادعاهاي دروغین او را پخش 

میکند بــــرخورد کـــــردیم و اجازه ندادیم 

گزارشــهاي ســاختگی را تکرار کند. و به او 

گفتم شما بخاطر همین گزارش دروغینی که 

در حضور شخصیت بزرگوار آیت اله اشرفی 

اصفهانی نماینده امام و امام جمعه کرمانشــاه 

داده اي باید مجازات و تنبیه بشـــــوید و حق 

ندارید دیگر در منطقه بمانی که فرمانده سـپاه 

به او دستور داد در اسـرع وقت منطقه را ترك 

کند. و همانجا دستور داد جانشـــین ایشـــان 

نیروهاي مربوطه را در بسیج سپاه ادغام نماید.

آري حاج طهماسـبی میگفت فردا روزي که 

ما جنگ را میبریم باید با این نمایش ها ســهم 

بزرگی از فتوحات و غنائم داشته باشیم.

این روزها که کادر بهداشــــــــت، درمان و 

پزشکی خدماتی کشــــــور در بیمارستانها و 

درمانگاهها بعنوان رزمندگان واقعــــی جبهه 

مبارزه با ویروس کرونا از مرزهاي ســـالمتی 

جامعه ایثارگـــــــــرانه دفاع میکنند و جان و 

زندگی و رفاه خود را وقف حفظ و حراسـت 

از سالمت مردم جامعه نموده اند و بسـیاري از 

آنها در مبارزه با این دشـــمن نامرئی جانهاي 

پاك خود را از دســــت داده اند و یا مبتال به 

بیماري شــــــده اند و هفته ها از کانون گرم 

خانواده براي انجام وظیفه بریده اند و سـختی 

هاي بر تن داشــتن لباس محافظتی خاص این 

رزم در شــبانه روز و مدتها ماندن در ســنگر 

بیمارســـتان را تحمل کردند و به حمداله در 

مقایسـه با کشــورهاي پیشــرفته رکورد قابل 

قبولـی در کنتـرل بیماري و در بهبود مبتالیان 

به ان به جاي گذاشته اند جا دارد توسط مردم 

و مسـئولین حکومتی به نحو شایسـته اي مورد 

تشـــــــویق و تقدیر قرار گیرند، همچنان که 

رزمندگان راسـتین  جنگ تحمیلی و شـهدا و 

جانبازان و خانواده هاي ان ها بعد از گذشـت 

ســالها از خاتمه جنگ تحمیلی براي دولت و 

ملت عزیز و محترم هستند. 

اما انصــاف نیســـت رادیو تلویزیون ملی که 

وظیفه ذاتی اش انتشـار حقایق جامعه و اطالع 

رسانی درست میباشد ، اوالخبر شیوع بیماري 

کرونا را که از شهر قم شـروع شـده بود و باید 

با ایجاد قرنطینه و کنترل از اشـاعه آن به سـایر 

نقاط کشور جلوگیري میشـد. با پنهانکاري و 

مصلحت اندیشـی هاي غیر مسـئوالنه عده اي 

که براي منافع دنیایی خود بر ســــــــر جان و 

معنویات مردم هم کاســــــبی میکنند اطالع 

رســـانی درســــت انجام میداد که نداد. و به 

پخش اخبار مربوط یه کادر پزشــکی درمانی 

بخشی مهم از این لشکریان جان بر کف یعنی 

دهها بیمارسـتان و هزارها پزشـک و پرســتار 

وابســته به ارتش و سپاه را در حاشیه قرار داده 

و کمتر توجه نماید. 

ضـــــــمن اینکه همین رادیو تلویزیون مانند 

گزارش هاي انچنانی حاج طهماســـبی ها در 

بعضــــی موارد به پخش مســــائل حاشیه اي 

مبارزه با کرونا مانند پخش مکرر تصویر عده 

اي از افراد روحانی که کوله پشـــتی بر دوش 

معبري را سم پاشی میکردند و یا خبر و تفسیر 

اختراع ویروس یاب گروهی از ســپاهیان می 

پرداخت که مورد تکذیب و استهزاء این ادعا 

توسط مجامع علمی و دانشــــمندان داخلی و 

خارجی قرار گرفت. 

بحرحال تصـور میشـود این اقدامات تبلیغاتی 

حاشیه اي بیشتر با هدف جمع کردن مدارك 

ساختگی توسط بعضـی جریانها براي شریک 

شدن در خدمات صادقانه تخصــصــی کادر 

پزشـکی درمانی و نوعی کاسـب کاري براي 

گرفتن سهم در فرداي پیروزیســـت. انتظار به 

حق این است که مسئولین آگاه کشـور اجازه 

ندهند حق مســـــــلم عالمان طب و درمان و 

بهداشت و خدمات پزشکی توسط کســـانی 

که نه دانش و علم آن را دارند و نه مـیـتوانــند 

خدمت موثــــــــري در این رابطه ارائه دهند 

مصادره شود.

توجه دولت محتــرم را به این امــر مهم جلب 

می نماید، اکنون که کشـــــــور با تنگناهاي 

بودجه اي مواجه هســـــت ادارت، ارگانها و 

نهادهاي دولتی و وابســـــــته به دولت باید به 

اصــول قانون اســاســی و قوانین موضــوعی 

بودجه پایبند باشــــــد. که مقرر میدارد به هر 

دلیلی زمینه هزینه کردن بودجه مصـــوب هر 

دسـتگاهی درموعد مقرر فراهم نباشــد ( مثل 

دوران جنگ تحمیلی که شـــرایط الزم براي 

هزینه کردن بودجه هاي اختصاص یافته و .... 

این مناطق فــــــــراهم نبود) مثل بودجه هاي 

تبلیغاتــی و فــرهنگــی و ... که مـــراکـــز و 

دستگاههاي مصــــــرفی آنها ماهها است که 

تعطیل هســتند به صندوق دولت عودت داده 

میشــوند و دولت آن بودجه ها را در مواردي 

که زمینه هزینه کردن آن فراهم اســـت و نیاز 

ضروري کشـور می باشد اختصــاص میدهد. 

مانند شرایط فعلی تشـکیالت بهداشت درمان 

و خدمات و تحقیقات پزشــــــــکی درمانی 

کشور.

*استاد دانشـگاه تهران، نماینده ادوار مجلس 

شوراي اسالمی و مدیر مسئول روزنامه نشاط

ویژهحرف حساب

دکتر سهراب د لانگیزان
دکتر شهاب تجري

ضجه هاي«آسیه»زیر آوار فقر

آن آلونک براي ویرانی به لودر نیاز نداشت!

قابل توجه دولت محترم!

مراقب کاسبان
کرونا باشیم

غیرت و قت لهاي ناموسی

مسئولین آگاه کشور اجازه ندهند حق مسلم 

عالمان طب و درمان و بهداشــت و خدمات 

پزشکی توسط کسانی که نه دانش و علم آن 

را دارند و نه میتوانند خدمت موثري در این 

رابطه ارائه دهند مصادره شود.

تنها اوست که می ماند

جناب آقاي سید اقبال حسینی طهنه

 مصیبت وارده را به خدمت شما و 

سایر بستگان تسلیت می گوییم. خداي 

بزرگ روح آن عزیز سفر کرده را 

شاد و به شمایان شکیبایی 

عنایت فرماید.

بازگشت همه به سوي اوست

عزیز ارجمندجناب آقاي 

سید اقبال حسینی طهنه

 بدینوسیله مصیبت وارده را به 

خدمت شما و سایر بستگان تسلیت 

می گویم.  پروردگار هستی بخش روح 

آن عزیز سفر کرده را شاد نماید

مدیرمسؤول

و کارکنان هفت هنامه صداي آزادي برادرتان: رضا موزونی
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کوردی

مارتای نازارم

 ن گلق چفوەکی شـــگ بی! شــویجوو فرە رووژ ئئم

کارگر له خو ھزم دان تا بیوشنه پم ل الین زانســـــتگوە 

ھاتن ئڕا یگ دەسگ بکیشــــنه ناوماگما, باوجی وەتنه 

پم ک خوازن چ بکن، وەلــــ ئنگلیـــــزیگیان وه زاراوەی 

ســخت نیوزلندی بی و من نڕەســیمو چه ئیوشـــن. وەتمه 

پیان" خاھش کم". ژیان ل کوومگی کونپارـــــــز ئایم 

خدە تنگنای ک قسیلد بخیدە ناو چوارچوو ری کڕەنگین و 

 یوا ویرەو کردم ک ئیسد. لڕەنجنس نگ ک کچدەسما ڵپ

ک ئ مزاحمیل ھنین چنسـو، منیش ھگردیمو ئڕا 

بان تختگم ک مالفگان ھر دیوەک شــــــــوورتم و بوو 

ھیورات دەن. ئمان گـگ پـ نچـ وەگرد یکمین دەنگ 

چکووش یان چشــــت تر ک کوتان بان ماگ و دەنگ تا ناو 

 ی خوەم نیشـــــــــتمگشوون کرد و لەو نژگم(مغزم) گم

قنگو. دەنگ رمی لی گووشم دا ل ناو ئو گووشم و ئوقرە 

برز بی ک تا چن گ تنیا نووڕنســـــــــیامه بانوا(سف)ی 

ماگ و دیواجار چن جار تر تقی دەســــــیان ژنفتیام و 

منیش دی پرت بوومه ناو ئاشـپزخانگ، ئمانی نیزانم ئڕا 

وەل یکمین کوتیان چکوشــا کفتمو ھیور تو، ھنای ئڕای 

خوەم قاوەیگ داکردم ئجار تو ل وەر دەمم ســـــــوز کردی و 

دداران ئیسفام گرتید و لوەیلد لوای گو ڵھنار دەمو گرتیون 

و پیم خنســـن. دوجارە ئوقرە دەنگ کوتان چکوش فرەوە 

بی ک ل ماڵ دامو دەر و پالم باوش رووبار الی ماگ بردم و 

 لریک م(ئوردەک) ک خگ سـوونب ڕوو نووڕسیامتا نیم

 ڕ خوار شــــــار ک لوپیل ئروویش چیو جوانکرد بین. نیم

سر دترینجگ دانیشـــــــــن، چووخ چاخ کن و لش دەن وەر 

لیسـک و تاوشت خوەر. وەل نیزانم لو ماوە ئا ھر تو ل ناو 

فکرم بیود و لوەیل نرم و گرمد ل قوڕن دو ھس کـردیام و 

تام دانو دەمم. ئیســیشــ نیزانم ک چ پیوەنیگ ل ناوەی 

دەنگ چکوشـــــــــــــگ و پخف ترک تمیس و فانتزییل 

ددارانی تو بی؟ خوەزیا ســـوو شــــوەکی وەل تلیوق بیانا 

کارگرەگان لنوو ل خو ھسننم.
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یی ڕووژ و ڕووژگارگ بیو

یی میوشــــگیش بیو که له 
ناو بــــــیاوان ژیاد.یی ڕووژ 
ورســــــــــی بیو و چی ناو 

باخگ

ســ گل ســف گیر ھاورد و 
خوارد. وایگ ھات و گیل دار 
ســــف ڕزان و ڕشــــان بان 
ســــرێ میوش جیو بیو و 
گیلــــــــیش خوارد و ل باخ 

چی دەیشت.  

پـــیایگ دووڵ ئاو وە دەس دی ک چـــیاد ئڕا ماڵ خوەی. 
وەت:وەھا پیا!

 یلیشـــی ڕشانف خواردم وا ھات گس گل ناو باخ س ل
سرم ئوانیش خواردم ئیس تنیش خوەم.

پیا وەت:وە دووڵ دەم ناو سرت جی وە جی بمرید ھا!

میوش ورسی پیا گرد و قیوت دا.

چ و چ تا ڕەســـی وە جیگ ک یی تازە وەیو داشـــت 
زخاڵ گکرەگی خ دیاد .

میوش وەت:وەھا تازە وەیو!

چم ناو باخ س گل سف خواردم وا ھات گیلیشـــــــی 
ڕشان سرم ئوانیشـــــــــ خواردم پیای دووڵ وە دەس 

خواردم ئیس تنیش خوەم.

تازە وەیو وەت: وە زخاڵ گکر دەم ناو ســــــرت کواو 
بیود ھا!

میوش ورسی تازە وەیو قیوت دادو کفت ڕێ تاگر ڕەسـی 
وە جیگ ک دیوەتیل نیشــــــتیون و نخش گوڵ ل قی 

پارچ دیورانیان.  میوش وەت:وەھا دیوەتیل

 یلیشـــی ڕشانف خواردم وا ھات گس گل ناو باخ س ل
سرم ئوانیش خواردم پیای دووڵ وە دەس خواردم تازە 

وەیوش خواردم ئیس ئیوەیش خوەم.

دیوەتیل وەتن :وە ئ دەرزی دەســــــــمانو دەرزی ئاژن 
چوەلید کیمن ھا!

.قیوت دادو ڕێ خوەی گرد و چ یشوانمیوش ورسی ئ

چ و چ تاگر ڕەســــــــیی الی کوڕەیل ک داشــــــــتن 
تشیلبازی کردیان. وەت:وەھا کوڕەیل!

 یلیشـــی ڕشانف خواردم وا ھات گس گل ناو باخ س ل
سرم ئوانیش خواردم پیای دووڵ وە دەس خواردم تازە 
وەیو خواردم دیوەتیل ک ل پســـــــا نخش گوڵ ل قی 

پارچ خستن خواردم ئیس ئیوەیش خوەم. 

کوڕەیل وەتن: ئاھای میوش مردێ تشـــیل وارانت کیمن 
ھا!

.میوش ورسی کوڕەیل قیوت دادو چ

ئاخر کار ڕەسیی کیوانووگ.

وەت:وەھا کیوانوو!. ل ناو باخ سـ گل سـف خواردم وا 
ھات گیلیشی ڕشان سرم ئوانیشـ خواردم پیای دووڵ 
وە دەس خواردم تازە وەیو خواردم دیوەتیل ک ل پســــا 
 شیلخسـتن خواردم کوڕەیل ت ی پارچق خش گوڵ لن
 میوانوو کک  .ی تنتنیش خوەم گ باز خواردم ئیســ
ویر کرد و وەت:نن گیان م گشـــت پووس و سقانم م تر 
تو نیکم. دیوەشـو گردە دورس کردم. بیال بچم بارمی 

ئوە بخوە. میوش وەت: بچوو ئمان زیو بورەو.

کیوانوو پشـــی چ چاخگ داشت فرە گوراو گت گورج. 
 و. تا ڕەسیینادە ناو داوانی و ھات گماڵ و پشــــی یچ
نزیک میوش وەت:بو ننی بگر بخوەو پشــــــی دەک دا 

وەرەو میوش.

.پشی دەرچ فتوێ کمیوش تا چ

پشی کفت شوون ئمان نتیوەنست بگردەی.

میوش چیی ناو کونایگ خوەی شاردەو.

 پشی ل دەر کوناگ وسادو کوڵ گرد.

کم وە پ چ و قاڵ خفت. میوش تماشای ئ الو ئوال 
کرد پشــــیگ نی. وە خوەیو گمان کرد شکت بییو 

.چیی

وە یواشگ سرێ ل کونا ھاوردە دەیشـت. ئمان پشــی 
ڕێ دەرچن نیا چنگ کوتادو میوش گرد و زگ دڕی ئوسا 
پـــــــیای دووڵ وە دەس و تازە وەیو و دیوەتیل و کوڕەیل 
تشیلباز  گشت ھاتن دەیشـت و ھرکام چشـتگ ئڕای 

پشی ھاوردن تا بخود و فرەتر چاخ و چ بوود.

ئ هڕاێ باخـ ک سـزیا ؛ ھاتــن واران چ ف هرخ ک هد؟ 

ھ هناێ خو هد دت هنگی، ئازادی و زندان چ ف هرخ ک هد؟ 

م ســاـ هیل فـر هگ ه مــردمـ هو کارێ و ه کـ هس نـ هــرم 

حساو ئومر و ز هجر یار و ھووڵ گیان چ ف هرخ ک هد 

چ هن تاوان خ هم ب هیمن؟ خوس هێ کام ئاسمان خو هیمن؟ 

ل ه ناو ئ وشک هسا ه د هرو هن و بووسان چ ف هرخ ک هد 

ــ ه د هس تـ هور هیــل  ــ هفت منم ئ هو دار چ همیا ک ل هشم ک

چووم ئاخر بک هن و ه داس یا گــووچان چ ف هرخ ک هد 

 ؛ ک ئاگـــر ک هفـتــیوی ه گیان ــرانم جــوور کـاخ و

ئ هالن دی خشت خشتم نوق ره بوود یا سان چ ف هرخ ک هد 

بنیـش ه خـــ وهش ژیـان پـ ئـ هزاوم! دی وـــد کـــردم... 

ج هھان ب هعـد ئ هز ئیـم ه ؛ س هخت یا ئاسان چ ف هرخ ک هد 

ئ هزیزم! ئیـم ه و هێ تـام تیی هڵ د هوران ه دــخو هش نییـم 

و ه حـاڵ د هرو هن هیل؛ پائیــز یا زمسان چ ف هرخ ک هـد 

 چ هو هیل خو هم ب هسم تا شـوون ئ شـار ه و ه جی بـیلم 

دیـار بـ ت، دی ئاباد یا وــران چ ف هرخ ک هـد

***

 جار جارێ س هر ک خ د هی ئاسمان و ه دی نی هک هی 

ل ه ل هش خو هد بــجگـ ه مشت سقان و ه دی نی هک هی 

جار جارێ ھـ هم ل هنوو د هـد ه سـ هرد کارێ بک هید 

ھ هرچ مین ه ک هی ش هنگ هیل ناو پ هڕان و ه دی نی هک هی 

جار جارێ بوقز ناو سین هد و ه ب د هنگ ب هید ه خوار 

رێ ھ هوارێ تا ھناسد باـد ه بان و ه دی نی هک هی 

جار جارێ توای خو هد بیلید ه جی؛ س هر ھ هگری 

ئ هوقر ه داخد فر هس ک دی ج هھان و ه دی نی هک هی 

جار جارێ تا چ هوێ گل د هی ھزاران ساڵ چوود 

ئومر خـو هد ل ه ژـر الوار ژیان و ه دی نی هک هی 

ب هن ئ ھ همگ ه ک هس و کار ه ک د هورد گردن ه؛ 

ت ئاێ د هرد هیل خو هد ی هێ ھاوزوان و ه دی نی هک هی 

باخ هگان پ هل پ هل بین و بان شان دار هگان 

چشت ق هر ئ هز شوون داس باخ هوان و ه دی نیک هی 

ئاسمان ئــر ه زندان من ه؛ با هد بچم ..... 

ل هێ وت ه چشت غیر از داخ و ژان و ه دی نی هک هی 

 دان ج هنگ دیور هو ک هفجوور س هربازێ ک ل ه م ه

ھ هر چ مین ه ک هی، چراخ پادگان و ه دی نی هک هی 

دار هگان کیشـان ه دار و ئـ هور هگان تاســانـنـ هو ؛ 

دی ل ه ئ هو باخ هیل س هوز ه ی هێ نشان و ه دی نی هک هی 

خوار و بان ئ وت ه گشت گ هردیم ه ئ هزیز 

ی هێ پیا ک ه بار من بگـرــد ه شان و ه دی نی هک هی  

***

ئ هو یار گوڵ ج همین ه، ھ هر چ بک هێ ر هنگین ه 

د هردێ فــره گـرانه  ، داخــ فــر ه سـ هنگین ه 

ھ هم دین زاھد هیل برد ھ هم شت کافر هیل کرد 

زوف گوو م هک هس ، چاوێ ش هراو چینه 

تا د هس ئ هڕاێ د هسد ب هم؛ ئیمان خو هم ل ه د هس د هم 

س هد جـار ه ئـیوشم ه خو هم ی ه جار ئـاخرین ه 

 ف شووڕ ه زانب هخت سیی هێ م ت هنیا ئ هو زو

ئاخر و ه گ هرد زوـفد چار هێ منیش ر هژینی ه 

گوڵ زار یا باوان ف هرخ نی هک هێ ئ هڕامان 

دنیا چمـان کـ هالو هس و هخـت دـد خ همین ه 

ن ه دخو هش دیارم ، ن ه چاو هڕێ وھارم 

ی هێ ئومر ه کار و بارم ھاوار و گ هرم هشین ه 

خ هم کوشت هم و سزان هم، خ هم ل ه بنا رمان هم 

ز هخم هیل ک هس م هزانم دی تا سقان ر هسین ه 

 داخ دڵ خـراوم یـ هێ ئومر ه کـ هس نیـ هزان

ئ هسر ه ک ھا ل ه داوان زیوخ ه ک ھا ل ه سین ه 

 هی ژیان ه گشت ئ هگ هر ھ هس، تا ئـیوشن خ هم

ی ه ک هێ ژیان ه گشک هس ی ه عین گیان ک هنینه 

ل هو رووژ ه ک ت دیم ه دی ل ه چ هو م ک هفتن 

ھ هم ھ هرچ گوڵ ج همین ه ھ هم ھ هر چ ناز هنین ه

ش خوەرگ بو  صداي آزادي: چن رووژ ـپ

ـان وە مدوو خراو بیون  بیو گ ژنگ ل کرماشـــــ
 ـــ ـــ، وەداخوە ل دنیا چی. دیوای ـئ ماـگ
ـریش بو بیو و وەرە وەرە  خوەرە، خوەرەیل ـت
 ورە گ لـر دیاری بیو گ چوە بیوە. تا ئ ـرەـت ـف
راوھات ئ ھکفت کفتسـو دەیشــت ی بیوە 
 ژن ماڵ ئ یـت ـان تواس گ شارداری شار کرماش
ـی پناھی ناوێ بیوە بمند، وە مدوو  گ ئاســـــ
ـتی و ل الین قانوون  یگ وەتن بگ نیاشـــ
 ،یـت ـارداری، ھدان ئ ما گیچڵ داشـــ شـــ
 گ ئناھی وە مدوو یپ ـی ئکش خانم ئاســــ
 ،یـت ما تنیا ســــــرپنایگ بیوە گ داشـــــ
 ئ ڕمنن و لن گد گ مانوایان بگر یتواست
 ئ ســـــکیس چوود. ئ گیان خوەی ل ،نناو
 ناو ئ د گ لرش دب ســـــ زنتراوھات د

کووتارە شییو بوود:

بش یکم: چیونیتی قانوون 

ــرۆڤگان وە مدوو یگ  ــژوو، ـم ــژەی مـ ل درـی
ـتن وەرە وەرە ل گیانوەرەیل تر جیاوە  تواســـــ
ـــــی و  ـــــرۆڤایـت بوون و ئڕای خوەیان ژیان ـم
شاروەندی بننو، یی ب داتک یا قانوون ئڕای 
ژیان کوومیتی ھدەن و گشــت کسیل گ 
ـــــــــین، وە مدوو یگ  ل ناو ئو کوومگا ژـی
ـــر ھ ئو  ژـ ن، چنـــژی بتیوەنن وەل یکا ـب
ـرۆڤ ل خاکڕای خوەی وەل  داتکیل. چیون ـم
 بیون ئ د، ســــروەرەیل ترەو جیاوازی نگیان
داتکیل یی چشـــــــــــــت دیاری، وەن ژیان 

ئایمگانیش لوای بیونوەرەیل تر وەپ تد. 

ئڕای یگ ئ داتکیل وە درســـی پش بچن، 
ھوەج ھس گ ل خـــــود مردم چن کس 
 داتکیل. ئکش  ھویژین تا ھیور بکنو ـئ
وە مدوو یگ ئ کارەسات یی دەستگ ددە 
ـار  ئو چن کس و ئ دەست تیوەند خســ
ـاڵ یی جار ئو  ـند، بایس ھر چن سـ بەسـ
چن کســــ جی خوەیان بن کســــیل تر، 
ـترگ بتیوەنن  ـوەی خاســ کســیل گ وە شـ
ـــش بووەن و ئگر ھوەج بوود  داتکگان ـپ
داتک نوو دابنن. ســـــ قانوون ھاتی تا ژیان 
ـترەکو بکد، ھاتی تا  مردم رەنگین تر و خاسـ
ـتگری بکد، ھاتی تا  ل گیان و ماڵ مردم پشـ
نیل یی ب زوور بیوشــــــــــن و یی ب زوور 
بشنون. تا ئ ئاست ئگر گشـت چشـت درس 
 ــــ پش بچوود گیچگ نیی، ئمان ھنای ـئ
ـوە وە درســـی پش نچوود، گیچڵ پش  شــ
تد، و وەداخوە، قانوون وە جـــــــی یگ ژیان 
ـگ ئڕای مردم ریک و پیکو بکد، بوودە  خاس
شــــــــڕگ و چنگ ندە قوڕگ مردم. ھر ئو 
جوورە گ وەتم چیون ھوەج ھس چن کس 
 ھیور کردن ن قانوون، ئشـــــچو پنھیور بک
 د و ئرت فرەیگ وەال تیخوەی دەســــــــــ
 ی جار لـاڵ ی دەســـت بایس ھر چن ســ
ناوڕاس مردم گل بخود تا گشـــــت لل بشدار 
 ت فرەیگ گرن و لدەســــ ی بی بوون، وەن
 گ لی دیوارگ یــ مردم جــیاوە بوون، چماـن
ـمان برزەو بوود و  ناوڕاس ئوان و مردم تا ئاسـ
ئکش دی ئوان نیتیوەنن ئو جوور گ بایس 
ـنو، و ھر  ل ژان و دیوزەمی ژیان مردم بەسـ
ــــــیوەنن ل قانوون وە  ی بوودن مدوو یگ نـت

 راوھاتیشـــ ئ ک بگرن. لگ کوەی درسش
 وە لدیونیمن، وەداخ پگ ـ گ پش ھاتی ـئ
برۆکراسی ئران پرووسی ھیور کردن ل قانوون 
 ر وە ئد، ھخون مردم گل نیناو وە درسی ل
 قانوون زانن و یان خوەیان نواتر ل ی بمدووە ی
 ئڕای  ل راس خوەر ل ژیان مردم نرن. ھاـت
ـتوود نپووڕد گ  ئو کسـ گ دە گل ماڵ داشـ
 ناو ئ س لی خوەیا بایماوەل بن ژن ا ئئ

 ـ ا ھنای توان ماـگ ژیید و یا ـئ جوو ماگ ـب
ـد!؟ و ھنای  بمنن لوا تا پای گیان وســــــــــ
ـدەو، تنیا ی ل قانوون فامد گ چیون  نڕەســ
ئ ما بگ نرد ســــ بایس بمد و گرنگ 
نیی ئایمگان ناوێ چوە وەپیان تد. وەداخوە 
ل ناو ئران، پرووسی قانوون پسای وەرە وەرە 
ـمیت ژیان مردم بد  ل ئو شوە گ ھاتیود دەس

دیورەو بوود.

بش دوم: بنوای قانوون

ـوون  ھر ئو جــوورە گ ل بش یکم ھات، قاـن
ئڕای خوەی یی بنوا درد و لوا نیی گ چن 
ـــگ  نفر ل دەور یک کوو بوون و یی قانووـن
ئڕای خوەیان بنن و ئکش مژبوور گشـــــت 
مردم بکن گ ئڕای ئو قانوون ســـر بخفنن 
وەن ســـــــــــر خوەیان ل کیس دەن! ی دی 
ـوەی دوڕیی و  ـوەیگ دموکراتیک نیی، ی شـ ش
ـار فرەیگ وە مردم و کوومگا  تیوەند خســــــ
بەسند. ھر قانوون گ تد بایس فرە چشـت 
ل بز چو بگرد، بایس ل کوومگاناســیل و 
ـمیت بگرد،  دەریو نناســیل و برەوەرەیل دەسـ
بایس وەل ژیان مردما ھســـــــــــنگیید تا 
 د نردم الووەر پای م گ لد کوچگــ یوەـن ـت ـب
ــییدە مل  یگ خوەی بوودە کوچگــگ و بکوـت
ســر مردما، چیون یکمین و گرن گترین تایبت 
منی ھر قانوونگ یســ گ ئڕای مردم ژیان 
رەنگی نترەو بکد، ســــ ھنای یی داتکگ وە 
کوومگا رەسد گ گشـت چشـت ئو کوومگا 
 قانوون ـ رتیودن. ئڕای نموون ـئ ز چو ـگ بـ ل
ـ بگ درس  ـریم گ ھیوچ ماگ نبایس ـب دـی
بوود، ئ قانوون قانوون گنگ نیی، ئڕای ژیان 
 ت لدیریم، وە تایب وەپ وەجـاروەندی ھ شـــ
 م لن میلیون ئاییارە چوو گ بمردەم ئســـ
ـار مودڕن  الی یک بژین، ئوەیش ل ناو یی ش
 س لد و بایرت وە خوەی دوەی تایبـ گ شـ
 ڕای نموونش بچوود، گ ئگ پـ ریو پیالن درس
کسگ ل ناوڕاس یی خیاوان ماگ نسازد، 
 مان ید، ئردم گرودیوای مچیون نوای ژیان ئ
 ش گرنگب ،ســـــپگ ئ ش لی بنیا یت
یس گ چ قانوونگ ئڕای کسـیلگ دیریم گ 
رن  گ ماڵ نـ وانڕای ئگ ئرن؟ چ فکـر ماڵ نـ
ــــرایگ نتیوەند ماگ  ـــردیمن؟ ھنای کاـب ـک
ـند یا نتیوەند ماگ ئجارە بکد، دیوز  بســـــ

بایس چوە بکد؟ لرەس گ کیشــ پش تد، 
ـــــــ باوەت بکیم  ھنای نتیوەنیم کارگ ل ـئ
 یمنگ جی خوەمان ب ســـــترین کار ی خاســ
کسیل گ تیوەنن ئ کارە بکن، کسیل گ 
برنام درن، کسیل گ نوای دەسـت گرتن 
ـوو  ئو بش ل مردم گ دە گل دە گل ماڵ ـک
رن و نییلن  کردن و دیاری نیی ل کوو ھاوردن ـگ
ییلن ل ناو یی  گ ئوان ل قانوون بکفن ال، ـن

ـاڵ نرخ یی ماڵ دو یا ســ برایبرەو بوود،  سـ
نییلن کس ماف کس تر بخود، یی شوەیگ 
ننو گ گشـــت ل ت بتیوەنن کار بکن، پش 
ـنن و یی ژیان خاس ئڕای  بچن، ماڵ بســــــــ
ـوونگان ل ناو یی  ـووەن. قاـن خـوەیان ئوڕێ ـب
کوومگای پشــــــکفت ل شان یک وسن تا 
 گ لی و خاســــی بووەن، نردم وەر ئژیان م
ـین، ھنای ل وەر یک  وەرایوەر یک بووســــــ
ـین و گیان و ماڵ مردم بکفدە ختر،  بووســ
بایس ئ پرووســ گیوەڕان. ھر ئو جوورە گ  
ـان  ـد گ قانوون یان ل ش یۆرگن ھابرماس ئیوش
ـــــــــ ھر ئوقرە گ  یک بیون مافگان، یاـن
ـگ ماف ی نرد ل ناوڕاس خیاوان ماڵ  کســـ
ـازد، ماف ی درد گ ماگ ل جی خاسگ  بس
 تـمی داشتوود و بایس ھر جوور گ بیوە دەس
بیمن، س قانوون خاس لواس و گشـت چشـت 
ـارداری تنیا برپرس  ل بز چو گرد. یان شـــ
خراو کردن ماڵ مردم نیی، برپرس فرە چشـــت 
ــز چو  بـ یش لوانس ئس گ بایــریش ھ ـت
داشتوود، وەن فرەتر ل یگ خاسی بکد، خسار 
ـارداری نیی و چن  ـند. ئکش تنیا شــ رەســ
ـیارن گ بایس وەل یکا ھاوکاری  سازمان و بش
و ھاوفکـــــری بکن و لوا نود گ ھرک ئڕای 

خوەی ھر کار لل خوەش بکد.

بش سیم: پروەردە کردن مردم

ـگ  قانوون ھنای چیونیتی و بنوای خاســـــــ
ـتوود، ئمجا ھوەج وە ی درد گ  داشـــــــــــ
 س لردمیش بایو، مـن مردمیش لل بەســـ
چیونیتی و بنوای ئو قانوون بەسنو، تا ھم 
ـ کک بگــرن و ھم یگ بتیوەنن  خوەیان لـل
ـتوون،  ـنگ ئڕای بانان داشــ زەین ئاگا و رووشــ
ــرد.  گ دـیل نووکوە دات وەجگ ھ ــ باناـن
نیم مل مردم  ئجوورە نیی گ بتوایم وە زوور ـب
وا نکن، چـیون ملجڕی وەل  گ لوا بکن و ـل
ـــران بکیم،  خوەیا ملجڕی تیرد، ھنای کوـت
ئو کسیشــــ گ وساس وەرایوەر ئیم کوتران 
 ید، گ یگ گیان خوەی دانکد تا دیواخــر یک
ز وە ئامانج قانوون، نبایس ل ھیورمان بچوود  زـ
 ســـ ،یـت یخواز ھات گ قانوون ئڕای ژیان ئاشـ
ئڕای ژیان گیانوەری و ملھی کردن نیی! ل ناو 
ـتگ گ بایس  ئ پرووس مرگ ئاخرین چشــ
وەپ فکر کرد. س پروەردە کردن مردم، بش 

گرنگگ ل پرووســــــی قانوون، مردم بایس 
بزانن گ ئ قانوون ئڕای چوەســــ و ھاتی تا 
چوە بکد، سـ دیاری گ ئر یی داتکگ بنوا 
و چیونیتی ریک و پیکگ نیاشتوود، وە گشـت 
ـت فکر نکردیون، گشـت الین ل بز چو  چش
ـییو کردن ئڕای مردم فرە  نگرتیون، ئمجا ش
ـ ئو قانوون ئڕایان  دژوارەو بوود، و مردم ھاـت
 ئ پاوا. سـ نـی نپووڕد و ل وەرایوەرێ بووس
 روەردە کردنوا و پتی، بنش چیونیب ســـــ

ھان وەل یکو، و ل یک جییا نین.

ھر ئو جوورە گ ل ســــ بش پرووســــی 
ـییو بیو، داتکگ خاســــ گ یکم  قانوون شــ
ـگ ھاتیود، ژیان مردم رەنگین  ئڕای ئامانج درسـ
ـوەی  ترەو بکد، وە ملجڕی نود و وە شـــــــ
ردم   ـم پروەردە کردن مردم ئوڕێ بچوود، یاـن
 گانـی ھنای ئو قانوون بفامن و ل خاســـــــــ
ـنو و بزانن گ ئ داتکیل ھاتن گ  بەســــــــ
 ل ـت ژیانیان رەنگینو بکد (و ئبت ئ چش
ـــــــیونن!)،  ناو ژیان خوەیان، وە چو خوەیان ـب
ئکش ئو داتک دی بوودە بشگ ل ژیانیان 
 و. ســــــیپ ی پیالن دیاری نووڕنوای یو ل
 ل گردمد گ مفشـــــــــــکگایگ پکووم
 وانئ و و خوەیان جیا لـیون داتکگان رەســـ
 یلکو داتد گ ئر ی رێ دـنیا یت زانن و ین
پیک ل خــــزمت مردم و کوومگا بوون. وە 
قوڵ ئنســـت ھمینگوەی گرنگ نیی کی قانوون 
ـاس، ئمان گرنگ گ بزانیم ھیوچ قانوونگ  نیوس
ھزەو ھژاری و وە ورســـ منن مردم نیی، و 

نبایس بوود.

ـی خانم پناھی و  ئمان وەداخوە ل راوھات ئاس
 ی قانوون نادیارە، نـان پرووسـ شارداری کرماش
ـگ درد و ن بنوا و پروەردە  چیونیتی درســ
 بچن ئ س وەتنن کگ. وە چـ کردن درســــ
 یل کرماشان لمنن، چمان گشــت کیشــب ما
توو ئو ما بیوەســـ، چمان ئو ما بمیاتاد، 
 چارگی بیو لکاری و بری و بسرمچ رچھ
ـی خانم پناھی  کرماشان چی ریو، چمان ئاس
ـتی گ ئ یی گل وە  پانزە گل ماڵ تریش داش

ھ درس بیوە و بایس بمیید! 

ـاروەن بڕزە  ئمان ھنای لوا نیی و ئ شــــــ
 ت و لگ شـ ییاشتو نی جی خت ینانت
داکاسییدەو، س دیاری گ ئ پرووس ل بنوایا 
ـوە ھس، و کســــیل گ  ھس، ئ شــ
ر چوگ   کارەن بایس یی جار ـت رس ـئ برـپ
ـنو گ قانوون ئڕای  بارن مل ئ گپا تا بەســـ
ـــــی ن مرگ ئایمیل، و ئگر  ــــــ ژیان ھاـت
ـتر  نڕەسینسو و نیزانن چوە ل چوەس، خاس
یســـ بیلن کســـیل گ زانن چوە ل چوەس 
بانو نوا و ئ کارە ئوڕێ بووەن. چاری چاپلن 
قسیی رەنگینگ کردی، وەتی یی گل سف 
کفتو خوار گشــــــــــــت ل قانوون میلواری 
ـینو، ئمان کروور کروور ئایم  (جازەب) رەســــ
ــــــرە کس ل قانوون  کفدەو خوار و ھمان ـف
ـیارە  ـینســو. ســ ئ پرسـ مرۆڤایتی نڕەسـ
ـیم، دی ک توایم  ھیتاھیت ل خوەمان بپرســــ

بەسیمنو؟
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ھاووتی نازار

ه��ا� کا ن ماڵ د � ه 

ئاسی پناھی وە مدوو یگ ئ ما تنیا 
 یتواسـت ،ینایگ بیوە گ داشـترپسـ
 ئـ ڕمنن و لن گـد گ مانوایان بگـر

ناون، گیان خوەی ل کیس چوود
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رمان در شکل ِ فلســـــــف یاش شیو ها يست براي 

ـیدن. یک رویکرد، یک راه، یک کور هراه  اندیشـ

که مخاطب را به ســـمت ســـکونت در قلمرویی 

ز  جدید م یبرد. با این حال مخاطب پیش از هم هچـی

باید مبدل به یک ایل شود. ایل دیگر فرد نیســـت. 

ـتایی روزمره به  حرکت یست براي شدنِ فرد از ایسـ

ـیدن و قرارگرفتن در فرایند  سمت پویایی اندیشــــ

ـتومند شدنِ مفاهیم رمان نه به مثاب هي یکی از  هســـ

ـــی که به عنوان یک مواجهه. مواجه هي  انواع ادـب

مخاطب با هست یشناسی ِ رمان و رسیدن به فرایندي 

براي ســوژه شــدن. این حقیقتِ کار يســـت که 

ـند هگان بزرگ همچون سینماگران بزرگ به  نویس

زعم ژیل دلوز با آن درگیر م یشــــوند. رمانی که 

م یفلســفد و فلســف هاي که م یرُماند و این فرایند تا 

ـــــ ینهایت ادام هدار خواهد بود. بین این دو یک  ـب

شــــــکل تقابل دیالکتیکی اتفاق نم یافتد بلکه هر 

ـتند. رمان قرار نیســت  ـان یک تفاوت هسـ کدامش

فلسفه تعریف کند. رمان قرار است همچون فلسـفه 

مخاطبِ ایل شده را به فکر و معرفت شناختی ببرد. 

مخاطبِ ایل شــــده دیگر خود را به مثاب هي مرکز 

ـتی در نظر نم یگیرد و دیگريِ مقابل او نیز  هســـــ

ابژ هاي ثانویه نیسـت. براي ایل دیگري اهمیت دارد 

ـان م یپندارد.  تا آنجا که خود را نیز با دیگري یکس

ــــی که یک �چندگانگـــــی�  دیگـــــر يهاـی

(multiplicite( را شــــــــــکل م یدهند. رمان 

مواجه هي ایل با اندیشـــــــــــــ هي نابِ آفرینش 

جمع یســت. به همین خاطر اســـت که غو لهایی 

ـارتر، دلوز،  ـتر، سـ همچون باختین، کوندرا، فورسـ

ـتایش رمان به  توماس مان، بدیو و ... ای نچنین در س

ـتانِ بلند  خلق نوشتار دسـت م یزنند. رمان یک داس

نیست که به جاي ده صفحه بالغ بر دویست صفحه 

باشـــــد. رمان خلق مواجه ههاســـــت و حاال این 

ـیت هم باالتر  مواجه هها حتی از آفرینش شخصــــ

ـند.  رفته و به خلق ســــــــوژگانگی م یرســـــــ

ـی تپردازي انواع ادبی فرسوده به شکل  شخصـــــ

ـی تها  شر مآوري مضـحک است؛ چرا که شخصـ

آنجا در آن بیرون حضور دارند و نویسنده همچون 

متفکر افالطونی آنها را بر صــــــــفح هها بازنمایی 

ـندگان بزرگ از مواجهه و رخداد  م یکند. اما نویس

بهره برده و دســــــت به خلق بد نهایی تازه و پویا 

م یزنند. شخصیت در آنجا حضور ندارد بلکه یک 

ســوژ هي تاریک در پس را ههاي جنگل یســت. نه 

حتی شبیه بازي نور و سایه که در امپرسیونیســـــم 

دید هایم. این تاریکی یک استعاره نیســــــت یک 

مفهوم اســـت. مفهومی که از دلِ ذرات مولکولی 

ـتی  بیرون آمده. مولکو لهاي دائما در حرکت. دس

که روي زانوست و مغزي که به تصـــحیح کتاب 

م یاندیشد. 

ـندگان بزرگ ای نگونه ما را مسـحور م یکنند  نویس

تا از هــــر دریچ هاي که بخواهیم وارد قلمــــروي 

قلمروزدایی شــد هي ســوژ هها شــویم. در انقالب 

آفرینندگی ســــوژ هها دیگر خودي وجود ندارد، 

ـل همراتبی نم یبینیم و هم هچیز در یک  دیگر سلســــ

ـبتی بد نوار با یکدیگر  سطح درو نماندگار و نســـ

ـتی بد نمند است که به  قرار دارند. رمان یک هســ

گفت هي ژاك دریدا و جورج لیکاف زبان را درون 

یک مفهوم جدید متجسم م یکند. انگش تشمارند 

«بدن  ـت هاند به این  ـانی که در ایران توانســــ کســــ

ـند. با فرهاد حیدري  نوشتاري» موجودیت ببخشـــ

گوران از طریق رمان «نف ستنگی»اش آشنا شـدم و 

بدون اغراق براي دومین و یا ســــومین بار بود که 

حس کردم ادبیات ایران از حوز هي امر شخصـــی 

ـناختی را  خارج شـده و سـمت و سـویی معرف تش

پی شگرفته اسـت. فرهاد فراتر از ذهنیت بازنمایان هي 

اجتماعی حقیقتا به شـکلی دسـت به آفرینش رمان 

زده است که با خواندن آثارش ناگزیر به «مواجهه» 

ـتیم. رمان حاال  با بد نهایی از مفاهیم جدید هســـــ

ـتگی  دیگر نه فقط مفري براي جدایی از خســــــ

روزمره که ساختاري سلول یسـت که دائما خود را 

درون خود تکثیر کـرده و خلق و بازخلق مـ یکند. 

ـازِ  ما به مثاب هي مخاطبانی ایل شـده با یک مفهو مسـ

ـازي که برخی از روي  جدید مواج هایم. مفهو مســ

ـادت نادید هاش م یگیرند؛ برخی از روي  حســــــ

تعصـــــــب م یگویند نوشت ههایش سنت تاریخی 

ـتار را منفجر کرده اســــت. اما در واقعیت و  نوشــ

خلوت خود م یدانیم که با یک ماشین حقیق تساز 

ـــی که اگـــــر در خلوت خود  مواج هایم. حقیقـت

ـیدن را  روراست باشیم شیو هي جدیدي از اندیشـــ

ـتاري کرده اســت. اکنون «کوچِ  وارد گفتمان نوش

شامار«؛ رمانی که نامش کاف یست از اندیشـــــ هي 

ایلیاتی و سوژ ههاي تاریک خبر آورده باشد. کوچ 

مفهوم یســـــت که تنها از عهد هي ایل برم یآید و 

چونان که اشاره شد ایل شکل تجس میافته و بد نوار 

شــد هي آفرینش جمع یســت. ایل، بد نهاســت. 

ــی که در کالبدي کلکتیو از جغــــرافیاي  بد نهاـی

ـته قلمروزدایی کرده و  پوسید هي ادبیاتی خســـــــ

جغرافیایی جدید را بر ســــــطوح ناهموار مبدل به 

مکانی براي ســــکونت م یکند. هایدگر م یگوید 

ـتومند شدن) از خانه آغاز  «دازاین» (در آنجا هســـ

م یشود و به همین خاطر معماري اولین هنرهاست.

راي  ی ـب  ادبیات نیز با رخدادها و مواجه هها به مکاـن

ـیدن مبدل م یشود؛ از این رو رمان نیز  اندیشــــــــ

ـنده است. فرهاد حیدري  معماري بد نهاي اندیشــ

گوران در رما نهایش به خلق همین مواجه ه دست 

زده اســت، به آفرینش ســـوژ ههایی که مراتب را 

ـاختار عمودي باال  براي هی چکس به جا نیاورده و س

ـان و ناهمگن  به پایین ادبیات را به قلمروهایی همسـ

ــریلوژي  ــی که در ـت مبدل مـــ یکند. مواجه ههاـی

تاریکخانه م یبینیم مخاطب را در فرایند «شــــدن» 

ــی از تمام بدن آنها،  ــرار داده و با قلمـــروزداـی ـق

ـان را به بد نهایی بدون اندام تبدیل  موجودی تشـــ

م یکنند. این همان رخداد يســــــــــت که براي 

ســـــــوژ ههاي درون بدنِ رما نهاي وي نیز اتفاق 

م یافتد. ســوژ هها شــک لهاي زند هاند که در فرایند 

پویاي ناروای تها تکثیر م یشـــوند. جذابیت کوچ 

ـیدن،  ـتان، رس شامار در فرارفتن از عناصر سنتی داس

و اختراع سوژ ههایی درو نماندگار است. مهم است 

خواندنِ پیکر ههاي فرهاد و سال مکردن به تریلوژي 

تاریکخانه. س هگان هي مولکو لهاي زندگی.

5 SEDAYEAZADI

ادبیات کرماشان

هیات داوران جایزه مهرگان با اکثریت 

آرا رمان «کوچ شامار» نوشته ي فرهاد 

حیدري گوران از نشـر آگاه/ بان را به 

دلیل ترســیم ریزنگارانه و رازورانه ي 

زلزله کرمانشـــاه و تأثیر آن بر ذهن و 

روان شخصیت کوچنده، برخورداري از 

روایتی چندالیه در زمان ها و مکان هاي 

اسـتعاري و آیینی، بهره جویی از فرامتن 

و فضاهاي تازه، هماهنگی کامل روایت 

با درون مایه و موضوع، نشــــان دادن 

تباهی هویت انسان ها در اثري اجتماعی 

و پرکشش، به عنوان اولین رمان تقدیر 

شده انتخاب کرد....هیات داوران دوره 

نوزدهم و بیسـتم جایزه مهرگان :جواد 

اسحاقیان، هلن اولیایی نیا، حســـــین 

آتش پرور، پروین سـالجقه، ســیاوش 

گلشــیري، لیلی صادقی و ابوالفضـــل 

حسـینی.  جایزه مهرگان بزرگ ترین و 

معتبرترین جایـزه ي ادبیات در ایـران 

محسوب می شود.

کوچ شامار در مرحله نهایی «جایزه مهرگان» شایسته تقدیر شد
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آسمان تا که پر زد از قفسش،

آخرین سنگرِ خودش را کشت

دور خورشید حلقه شد دستی،

نفس آخر خودش را کشت

دختري توي خواب خود م یدید،

عشق بر شان هاش تبر دارد

در لباس کبوتري وحشی،

با تبر زد پر خودش را کشت

باز م یشد دهان پنجر هاي

روزنی بی هوا به حرف آمد:

«سیب سرخی به زهر آغشت وُ

نیم هي دیگر خودش را کشت»

عشق با نام و ننگ راهی شد،

چشم در چشم خود به میدان رفت

در نگاه زالل آین هها

سنگ شد پیکر خودش را کشت

یک کبوتر پریده بود از بام

تا در آغوش آسمان باشد

تیري از چل هي کمان پر زد،

دلبري دلبر خودش را کشت

آسمان داس ماه در دستش

گردن روز را نشانه گرفت

ناگهان در زمین خبر پیچید:

پدري دختر خودش را کشت

   بابک سلیم ساسانی

هر آرزویی توي این دنیا

تا با تو باشم غیر ممکن نیست

با عشق ممکن میشه هر چیزي

قلبم به عشقی جز تو مومن نیست

 

وقتی تو باشی میشه تو فکر ِ

فتح جهان تازه اي باشم

من تحت تأثیر تو می تونم

تو این جهان تازه زیبا شم

 

تا فتح این رویا کنارم باش

حتی نمیخوام مال من باشی

من عاشق کوچم تو این پرواز

کاشکی بشه هم بال من باشی

 

من دل به دریا می زنم با تو

یک عمره تو فکر همین لحظه م

هرگز به ساحل بر نمی گردم

تا غرق این آرامش محضم

 

باید که بعد از مرگ برگردم

این حرف ها اصال خرافی نیست

باید دوباره عاشقت باشم

حس می کنم یک بار کافی نیست 

☘☘☘☘

ئی شار سر برز و ھنن

سایۆ کش و کیو ڕەنگن

نیونم بنش دڵ خمن

انمان گت گ ئاخ

ت شار کرماشانم

ھم سر سراواند فرەس

ھم باخ و بوساند فرەس

ھم چشم ساراند فرەس

م دەرمانمم دەرد و ھھ

ت شار کرماشانم

حف بلرزی گان ت

خم بودن میوان ت

ئ گانم قوروان ت

م ژانمھ نمم ژھ

ت شار کرماشانم

کت لکانک و می مل

کبوو عتر و بوو گوڵ میخ

کجی جاف و سۆران و ل

جی کھ و گورانمی

ت شار کرماشانم

رامد کوردڕەسم و م

مد کوردزم و کب

مد کوردشیوەێ س

ت قب کوردستانمی

ت شار کرماشانم

ت زیت و ماوای من

شار خوەر ئاوای من

گان من نای منی

وە ایرانم ێ گوشی

ت شار کرماشانم

منی مانگ نیکم

ھیوردەو نیوم چوە بیو

ھیورەو نیکم چوە تواێ بوود

نیتوام متڵ ڕیکۆ پیکگ بوود

چیو یگ یکگ خاس ھیورەو کردیود

گشت چشتگ ل سر تا بن چنیود

توام گوورانیگ بوود

ا دەس کریا پکوورە ل زانس نک

کس نزان چیو ترکیێ

ھات دکۆت ل ھیورەو بچوود

دە تودکۆتیا بش ل ھات

ھات ل ناوکاوا تمام بوود

نیتوام ل گشت چشتگ بەسمو

گشت چشتگ بزانم

گشت چشتگ بیوشم

توام زوورم ل ھیورمو بچوود

توام ئــــــژیم

چوەیلم بنیوقنم

بیوشم یکــــگ

چنگ خۆەشی ل خۆازم!

پیمان سلیمانی: مساعدت مالی به اینجانب 

کامالً کذب است

ـان در  ـتان کرماش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اس

ـار  اقدامی ب یسابقه و به دور از عُرف اقدام به انتشــ

لیستی با عنوان : فهرست کمک و حمایت از افراد 

حقیقی (اصــحاب فرهنگ و هنر) کرده اســـت. 

ـیاري شده و افرادي  همین مسئله باعث اعتراض بس

از این مجموع هي قابل احترام با صداي آزادي تماس 

ی را به طور قطع رد نموده  گرفته و بحث حمایت ماـل

ـانی نیز در  ـناي کرماش اند. پیمان سلیمانی شاعر نا مآش

چند پاراگراف به واقعیتهاي پنهان در لیســــت اشاره 

کرده است که خواندنی است:

« با ســالم پیرو مطلب درج شــده در کانال هفته نامه 

صداي آزادي با موضوع مساعدت مالی به هنرمندان، 

این موضوع در خصـــــوص اینجانب کامال کذب 

ـنواره  است و اداره ارشاد هزینه هاي  مربوط به جشــ

سراسري شعر و قصــه جوان ایران از جمله برگزاري 

ـنواره در تاالر غدیر و  مراسم رونمایی از پوستر جشــ

ی ، طـراحـی و  زر تبلیغاـت هزینه هاي پذیرایی، تهیه تـی

چاپ پوستر،  تبلیغ فراخوان در رسانه ها و روزنامه ها  

و برگزاري عصر شعر و هدیه به شاعران و چند برنامه 

ـاعدت مالی  دیگر را که پرداخت نموده به عنوان مس

به هنرمندان منتشــر کرده است  که این کار نادرست 

و یک دروغ رسانه اي و قطعا یک شـو تبلیغاتی براي 

ـان دادن توجه دولت به اصحاب فرهنگ است  نشـــ

والبته این کارِ مضحک قابل پیگیر ي است  

ـتان  ـاد اسـ ـال 96 ارتباط کاري با اداره ارشـ بنده از س

ـبختانه بی نیاز از  ـت ه و ندارم و از نظرمالی خوشــ نداشـ

ـتم و در طول 10 سال انجمن  ـاعدت آن اداره هس مس

داري و برگزاري مراسمات نه تنها مساعدتی دریافت 

ـال چند برابر  از جیب   نکرده ام بلکه در طول  ده ســ

شخصی هم هزینه کرده ام.

ـاد بدهی هاي خودش  ـال اداره ارش اینکه بعد از دوس

رهنگــی انجمن ها را در قالب  در قبال فعالیت هاي ـف

ـاعدت فرهنگی پرداخت می  مســــ

کند به رویه نادرست و ناسالم ارشاد 

ـتم غلط مالی اش برمی گردد  و سیس

و هنرمندان نباید هزینه این رویه بد را 

پرداخت کنند!

ـند در رفتار اخیر  اما؛ دو کار ناپســــ

ارشاد دیده می شـود  که قابل بحث 

است اول اینکه اگر کســــی کاري 

انجام داده است. مثال: عصــر شعري 

برگزار کرده یا نمایشــگاهی برگزار  

ـاد مجبورش کرده  کرده، اداره ارشـ

براي دریافت هزینه ها درخواست دریافت مساعدت 

داشته باشد ! دوم اطالعیه نادرستی را منتشــر کند که 

ـتباه در  آن آمده و با آبروي افراد  نام برخی ها به اشــ

بازي کند...

ـان حتی اگر  ـاد کرماشــ به نظر می رســد اداره ارشـ

کمکی به یکی از این صــد و چند تن کرده باشــد، 

ضـــــرورت دارد اخالق «علی(ع) وار» را بیاموزد و 

ـادگی با آبروي د هها اهل  عالوه بر اینها به همین ســـ

فرهنگ آگاه بازي نکند.

ـار این لیســت جز بی  ـیدي: انتش رضا جمش

سلیقگی فرهنگی چه معنایی دارد؟

ـیدي از هنرمندان و فعاالن فرهنگی  رضا جمشـــــــ

ـال این یادداشـــت براي  ـتان نیز با ارســ اجتماعی اسـ

ـار لیســـت مذکور  ـبت به انتشــ صداي  آزادي نســ

اعتراض کرد. وي در این یادداشــت آورده اســت: 

ـاد  ـلیق هي فرهنگ و ارشــ اخیراً اداره کل خوش ســ

ـتی را منتشـر کرده که در  اسالمی استان کرماشان لیس

تیتر آن آمده اســت«فهرســـت کمک و حمایت از 

اشــــــــخاص حقیقی» و در آن میزان پرداخت یهاي 

صـورت گرفته به اصــحاب فرهنگ و هنر را به ریز 

منتشــر کرده که با توجه به اینکه اسم بنده نیز در این 

لیســت وجود دارد  ذکر چند نکته را 

الزامی م یدانم.

1- فرض بر اینکه هنرمندانی که اسـم 

آنها در این لیسـت وجود دارد همگی 

ـیازمــند کمک و حمایت بود هاند و  ـن

ـاد هم در  اداره کل فرهنگ و ارشــــ

ــــــري و یا  جهت کمک به امور هـن

تنگناهاي زندگی شخصی آنها مبالغی 

ـان  را با رعایت کردن حفظ آبرو يشـ

ـار  به  آنها پرداخت کرده است. انتشــ

این لیســــــت به تفکیک اسم و مبلغ 

ـلیقگی فرهنگی چه معنایی  پرداختی جز بی ســــــــ

م یتواند داشته باشد؟

ـاد اســالمی، به  2- متاسـفانه اداره کل فرهنگ و ارش

ـ یهایش به  ـرداخـت ی که در امور ـپ علت نقص قوانیـن

جهت انجام فعالی تهاي هنري و فرهنگی وجود دارد 

ــــرمند را وادار مــــــی کند که جهت دریافت  هـن

ح قالزحم ه کاري خود،  درخواستی با این مضــمون 

که« براي رفع مشـکالت شخصــی نیازمند کمک و 

حمایت هستم» بنویسد تا بتواند از محلی به نام«کمک 

و حمایت از اشــــــــــــــخاص حقیقی» هزین هها و 

ـت هاند را  ـتمزدهایی که هنرمندان به هر دلیلی داشـ دسـ

پرداخت کند.

3- در خصــــــوص مبلغ پرداختی به اینجانب(یک 

میلیون و پانصــــــد هزار تومان) باید عرض کنم که 

ـی تهاي  سفارش نوشتن زندگینام هي یکی از شخصـ

ـاه  به مبلغ 6 میلیون تومان  به من  مطرح استان کرمانش

ـنهاد گردید و قرار شد این مبلغ توسط اداره کل  پیشـ

ـان به اینجانب  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرماش

ـنده پرداخت گردد. زمانی که کار  به عنوان نویســـــ

انجام شــــد و براي دریافت مبلغ فوق مراجعه کردم 

ـندگی  گفتند چون محلی براي پرداخت حق نویســـ

نداریم باید درخواستی با عنوان« براي رفع مشـکالت 

ـتم» نوشته تا  شخصــی نیازمند کمک و حمایت هسـ

ـیم که در یک مرحله در  قادر به پرداخت آن باشــــ

ـال97 مبلغ دو میلیون تومان و در یک مرحله در  ســـ

سال98 مبلغ یک میلیون و پانصـــــــد هزار تومان به 

ــرداخت گــــردید و بقی هي آن هنوز هم  اینجانب ـپ

پرداخت نشـــــده است و امیدي هم به پرداخت آن 

ندارم. بنابراین اگر لطف و کمکی صـورت گرفته از 

ـیاري از  جانب من بوده نه ارشاد. و شک ندارم که بس

رمند هم در قالب  زان هـن این پرداخت یها به دیگر عزـی

انجام فعالی تهاي هنري بوده نه نیاز شخصی.

ـته به حضــــور  4- قطعاً فعالیت این اداره کل وابســ

هنرمندان و اصـــحاب فرهنگ اســـت. این رفتارها 

ضــــــمن مخدوش کردن آبروي هنرمندان، باعث 

کمرنگ شــــدن رابطه آنها با متولیان فرهنگ و هنر 

استان خواهد شد. این حداقل رابطه را نیز از بین نبرید 

لطفا. 

شعر کوردی کرماشانیدورها آوایی است...

شعرگ ل ه ع هلی حات همی

بهاره ساالرآبادي

غزلی براي دختران سرزمینم

واکنش ها به یک لیست 
جه لیل خانیپرحاشیه ارشاد ادامه دارد

ت شار کرماشانمی

کوچ شامار
به سوي مواجهه ي ایلیاتی

یادداشتی کوتاه بر پیکره  هاي فرهاد حیدري گوران
 علیرضا محوالتی
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       اشـکان میري.صــداي آزادي: قبل از هر بحثی باید 

توجه داشت آتش سوزي جزئی از اکوسیستم هاي طبیعی و 

از مراحل تکامل آنهاسـت. اما نکته اینجاسـت که آیا آتش 

سوزي هاي چندسال اخیر زاگرس طبیعی است؟

بخشـی از این آتش سوزي ها می تواند جنبه ي طبیعی داشته 

باشـند اما سـهل انگاري، سـومدیریت عدم آگاهی عمومی 

نسبت به اهمیت محیط زیست و چگونگی نگهداري از آن؛ 

دلیل عمدهی آتش سوزي هاي چند سـال اخیر جنگل هاي 

زاگرس هستند. 

در بخش مدیریت جنگل، ایران با مشــــکالت بســـــیاري 

روبروست که عدم توانمندي و خالقیت مدیران تیشـــــه به 

ریشــــه ي منابع طبیعی زده است. در این چند سال گذشته، 

ســواالتی تکراري را همه ي کارشــناســـان منابع طبیعی از 

مدیران مسئول می پرسند اما دریغ از شنیدن جوابی درخور! 

هرچند بازگویی سـواالت تکرار مکررات اسـت و می دانم 

که گوش شنوایی نیســـت اما بنا به وظیفه ي ملی دوباره آنها 

بازگو می کنم. یکی از این ســــواالت این اســــت که چرا 

مدیریت جنگل ها را به مردم بومی نمی سپارید؟ چرا آنها را 

در مدیریت جنگل سهیم نمی دانید؟ 

اگر مردم حس کنند که صـــــــاحب میراث و منابع طبیعی 

هســـــــتند قطعاً با کوچکترین تهدید و خطري با آن مقابله 

می کنند. در ســــــــوي دیگر، عدم تجهیز و یا حتی اعمال 

راهکارهاي مدیریتی هرچند ساده ولی بسـیار تاثیرگذار در 

بســتر جنگل از سومدیریت آقایان ناشی می شود که سندي 

بر همان بی سلیقگی و عدم خالقیت در مدیریت است. 

متاسفانه هرساله در فصل خشک باید دست به دعا شویم که 

بیشــــــتر از این منابع ملی به خطر نیفتد در حالیکه با دمیدن 

کمی هواي تازه و هوشمندانه در فضـاي غبار آلود مدیریت 

منابع طبیعی زاگرس با اطمینان خاطر بیشــــتري از فصــــل 

خشک گذر خواهیم کرد.

شماره  574     17 خرداد ماه 1399

حســن وثوق الدوله به زعم 

این که براي اصـــالح امور 

مالی و نظامی با انگلســـتان 

قــــرارداد 1919م را منعقد 

نمـــــــــــود، در مقابل آن 

مخالفانی قد علم کردند که 

در رأس آنان احمدشـــــاه 

قاجار بود و شاه در ضـیافت 

شـــام ملکه ي بریتانیا تأیید 

آن را موکول به تصـویب مجلس شوراي ملی نمود. شاه 

در توجیه آن، خود را پادشاهی مشروطه دانست و اعتقاد 

و وفاداري خود را به مجلس و مشروطیت نشان داد.

احمدشاه در مخالفت با نظر مسـاعد نخســت وزیر، علیه 

قرارداد موضع گرفت و با امضـــــاي آن مخالفت کرد. 

چون وي می دانسـت که تصــویب قرارداد در مجلس با 

چالش جدي مواجه خواهد شد و اوضاع سیاسـی، افکار 

عمومی و ذهنیت تاریخی ایرانیان وفق مراد تصـــــویب 

قرارداد نیست. 

این موضع گیري در برابر تصــویب قرارداد، باعث تغییر 

سیاست انگلستان نسبت به حفظ حکومت قاجار شد و با 

توجه به ســــایر عوامل متعدد، مأیوس شــــدن مردم از 

اصالح امور اقتصــادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به 

دنبال تعیین جایگزین این سلسله افتادند.

نکته ي مهمی که ابوالقاســــم خان قراگوزلو معروف به 

ناصرالملک (1306 - 1245 خ) زیرکانه به احمدشاه در 

مورد مخالفت با قرارداد گفته بود، بیانگر وضعیت آیندة 

سـیاسـی ایران بود. ناصـرالملک به شــاه گفته بود: «کار 

خودت را ضــــایع کردي!» پس از آن به تدریج قرارداد 

کارآیی خود را از دســـت  داد و به اجرا در نیامد. با این 

روند انگلســــتان از احمدشاه و سلســــله قاجار ناامید و 

مأیوس شد و با توجه به شـکل گیري زمینه هاي داخلی، 

آن کشــــور استعمارگر براي تغییر حکومت در ایران به 

دنبال فرصت مغتنم بود. 

ناصرالملک با توجه به تجربه ي سیاسی خویش هشـدار 

قدرت و نفوذ انگلستان در ایران را به شاه گوشزد کرد و 

نکته سنجیِ هوشـمندانه اي که ناشـی از هوشِ سـیاسـیِ 

وي بود به شـاه ابراز داشـت. این تلنگر، حاکی از آن بود 

که اگر احمدشاه خویشـتن داري نکند و با سیاست هاي 

انگلســـــتان خود را هماهنگ و وفق ندهد سلطنت را از 

دست خواهد داد. 

سیاست مداران انگلســـــتان از حکومت یک قرن و نیم 

قاجارها به دلیل اوضـاع پیچیده و نامناســب ســیاســی، 

اقتصادي و اجتماعی که ناشی از مدیریت ناکارآمدشان 

بود، از آن سلســــله ناامید و سرخورده شدند. آنان براي 

پیشــبرد افکار استعماري خود تغییر تاکتیک دادند و در 

راســتاي اســـتراتژیک حفظ ایران، به طراحیِ عملیات 

تغییر حکومت پرداختند تا اهداف و منافع خود را در هر 

شرایطی حفظ نمایند.

 در این برهه انگلسـتان از نفوذ بلشــویک، اندیشــه هاي 

کمونیسـتی و سوسیالیزم در ایران نگران بود که مبادا آن 

اندیشــه حوزه ي نفوذ خود را گســترش دهد و ایران را 

تحت سیطره ي خود درآورد. بنابراین توسـط سـفارت، 

کنسول گري ها و نیروهاي وابسته به آن کشور در ایران، 

فعالیت سیاسی روس ها و نیروهاي وابســــــته به آنان را 

رصد و تحت کنترل خود قرار داد. 

هم چنین انگلیســــی ها با افراد مورد اعتماد خود ارتباط 

برقرار کردند و در این راستا رضـاخان که مخالف افکار 

کمونیسـتی بود با سفارت آن کشـور ارتباط و همکاري 

داشت. اگرچه انگلســتان براي اجراي قرارداد موصوف 

در ایـــران نیازمند یک دولت ناتوان بود، اما تــــرس از 

بلشویک موجب تغییر نگرش آن کشور گردید و اساس 

کار را بر تشکیل یک دولت قدرتمند مرکزي و همسو با 

منافع بریتانیا گذاشت.

 ادامه دارد

این سال ها استان ما به طور جدي با مشــــکل 

بیکاري و مشـــکالت معیشـــتی مردم مواجه 

است. جوانان این دیار که با تالش و پشــتکار 

و رنج و ســـــختی فراوان درس خوانده اند و 

مدارج علمی را طی کرده اند؛ اکنون که وارد 

چرخه زندگی شده و بیکار هســتند، متاسفانه 

دچار افسـردگی و سرخوردگی می شوند. در 

چنین شــــــرایطی هر نماینده اي که به عنوان 

منتخب مردم منطقه راهی مجلس شــود، باید 

بدون فوت وقت آســـــــــتین همت را براي 

کارآفرینی و استفاده از ظرفیت ها و پتانســیل 

هاي اشـتغال زایی در منطقه باال بزند. توســعه 

منطقه نیازمند نگاه برابر اســت و یک نماینده 

باید خود را متعلق به کل حوزه انتخابـی بداند 

نماینده منتخب مردم باید ریشـه در این آب و 

خاك داشــته باشـــد و تعلق خاطر به مردم را  

لحظه اي از یاد نبـــرد. دکتــــر نادر نادري از 

اساتید دانشـــگاه و چهره هاي فرهنگی استان 

در گفتگوي کوتاهی با صــــــــداي آزادي 

گوشـه اي از دیدگاههایش را بیان کرده که با 

هم می خوانیم: 

جدي ترین مشـکالت مردم و منطقه از 

نگاه شما کدامند و نماینده ي منتخب 

براي حل این مشـــکالت باید در چه 

راستایی حرکت کند؟

این سال ها استان ما به طور جدي با مشــــکل 

بیکاري و مشـــکالت معیشـــتی مردم مواجه 

است. جوانان این دیار که با تالش و پشــتکار 

و رنج و ســـــختی فراوان درس خوانده اند و 

مدارج علمی را طی کرده اند؛ اکنون که وارد 

چرخه زندگی شده و بیکار هســتند، متاسفانه 

دچار افسـردگی و سرخوردگی می شوند. در 

چنین شــــــرایطی هر نماینده اي که به عنوان 

منتخب مردم منطقه راهی مجلس شــود، باید 

بدون فوت وقت آســـــــــتین همت را براي 

کارآفرینی و استفاده از ظرفیت ها و پتانســیل 

هاي اشـتغال زایی در منطقه باال بزند. توســعه 

منطقه نیازمند نگاه برابر اســت و یک نماینده 

باید خود را متعلق به کل حوزه انتخابـی بداند 

نماینده منتخب مردم باید ریشـه در این آب و 

خاك داشــته باشـــد و تعلق خاطر به مردم را 

لحظه اي از یاد نبرد.

متاسفانه بســیاري از روستاهاي ما از امکانات 

زیرساختی و اولیه محروم هســــــــتند؛ یعنی 

پتانســـیل و ظرفیت هاي خاص خود را دارند 

اما با تاسف باید بگویم که بهره برداري از این 

پتانسیل ها، خارج از منطقه صورت می گیرد. 

ظرفیت عظیم کشــــــاورزي، سدهاي آبی و 

باغات گسترده، اینها همه نیازمند توجه و بهره 

برداري درست به نفع مردم منطقه است.

�فضــــــاي انتخابات در دور دوم را چگونه 

ارزیابـی مـی کنید و رفتار انتخاباتـی و اخالق 

سیاسی یک کاندید ایده آل در این فضــــــا 

چگونه باید باشد؟

فضــاي انتخابات باید فضــایی سالم، پاك و 

عاري از هرگونه شـــبهه باشــــد. وعده هاي 

نامــــــــزدها باید با واقعیت هاي روز جامعه 

همخوانی داشته باشد. شـعارهاي انتخاباتی ما 

رنگ و بوي عوام فــریبــی و دروغ پــردازي 

نداشته باشد. در انتخابات نباید از فقر معیشتی 

مردم سـوء اسـتفاده شــود الزم اســت. مردم 

انتظار دارند رفتار تبلیغاتی و انتخاباتی نامزدها 

به طور دقیق رصد شود. مردم باید آگاه باشند 

که یک کاندیدا به چه شکلی و از چه طریقی 

به این مرحله رسیده اسـت. همه ما الزم اسـت 

در چارچوب اخالق و مــنطق عمل کــنــیم. 

نامزدي که با قانون گریزي، تقلب و تخلف به 

مجلس راه یابد، نمیتواند خدمتگزار صــادقی 

براي مردم باشـــد و با رانت و تخلف دیگران 

مقابله کند؛ چرا که صــــــالحیت این کار را 

ندارد. مردم باید از همه این مسائل آگاه شوند 

و این جریانات را رصد نمایند. نماینده اي که 

با بی قانونی به مجلس برود، صــــــــالحیت 

قانونگذاري براي مردم را ندارد. عقیده مـردم 

قابل خرید و فروش نیست و این کار توهین به 

شـعور و فرهنگ مردم مظلوم این دیار اسـت. 

باید بدانیم مشـــکالت مردم با دروغ و اغراق 

حل نمی شود. از شعار هاي فانتزي باید پرهیز 

کنیم.

� به عقیده ي شـــما کدام معیارهاي 

انـــتخاباتیِ به جا مانده از دوره هاي 

قبلی در این منطقه، نیازمند اصـالح و 

تغییرات بنیادین فکري است؟

متاسـفانه منطقه ما در برخی از دوره هاي قبلی 

انتخابات، شاهد برخی شکاف ها و گسـسـت 

ها بین مذاهب و طوایف بود این شکاف هاي 

قومیتی گاهاً احساسات مردم را نشانه گرفته و 

مشــکالت اصلی را به حاشیه می برد. یکی از 

مهم ترین اهداف من در صـــورت راهیابی به 

مجلس پایان دادن به تقابل دینی و قبیله اي در 

منطقه است. باید نگاه قومی و قبیله اي را کنار 

بگذاریم. تقابل ایلی و مذهبـی باید کمـرنگ 

شـو. این به نفع همه منطقه اسـت و به توســعه 

فرهنگی و اقتصادي منجر خواهد شد.

�با توجه به اینکه شــــما خودتان در 

کســــــوت یک چهره ي فرهنگی و 

دانشــــگاهی در میان جامعه شناخته 

می شوید، تا چه حدي به رفع دغدغه 

هاي این قشــر شریف توجه خواهید 

کرد؟

همانطور که همگان اطالع دارند، من سـالیان 

بســـــــــــــیاري در هواي جامعه فرهنگی و 

دانشـگاهی نفس کشـیده ام و مشــکالت این 

قشــــــــــر را کامال درك می کنم. در نظام 

آموزشی ما قســـــــمت اعظم بودجه صرف 

حقوق می شــود. از مهمترین اهداف من این 

است که در راستاي اعتال و توسـعه نظام تعلیم 

و تربیت گام بردارم. الزم است بازنشـسـتگان 

فرهنگی را به طور ویژه اي دریابیم.

انتخابات مجلس شوراي ملی در کرمانشاهان

 عصر پادشاهی رضاشاه (1)

ده روه چ

بخش پایانی:در این مورد اگر 

ـانی باشدکه به  مرتکب از کســـ

ـته  ـاي حرفه خود می توانس اقتض

ـري بنماید به حبس  کمک موـث

ـال یا  جنحه اي از سه ماه تا دو س

جـزاي نقدي از ده هــزارریال تا 

یکصـــــــــدهزارریال محکوم 

ـئوالن مراکز  خواهدشد.مســــــ

ـــــی یا  ــــی اعم از دولـت درماـن

خصــــــــوصی که از پذیرفتن 

ـیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک هاي اولیه امتناع  شــخص آســ

نمایند به حداکثر مجازات ذکرشــده محکوم می شـــوند.نحوه تامین 

هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه 

اي است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب 

دیده یا اشـخاصـی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک نمایند 

از اقدام الزم و کمک به آنها خودداري کنند، به حـبس جـنحه اي از 

شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. 

3-دولت مکلف اسـت در شـهرها و راه ها به تناسـب احتیاج مراکز  -

درمان فوري (اورژانس) و وسایل انتقال مصـــــــدومین وبیماران که 

احتیاج به کمک فوري دارند ایجاد و فراهم نماید.

ـانی که خود متهم نبوده و   4-مامورین انتظامی نباید متعرض کســــــ

اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مرکز درمانی می رسانند، 

بشوند.

تعریف تقصیر درجرایم تخلفات رانندگی 

ـیر عبارت است از انجام دادن یا ترك کار نادرستی است که  تقصــــ

پیش مبنی حدوث (نتیجه) ســوء آن در همان شــرایط وقوع براي هر 

شـــخص متعارف ومحتاطی محتمل می باشــــد.بنابراین وقوع رفتار 

نادرسـت زیان بار مثال راننده بی احتیاطی به علت رانندگی باســرعت 

بیش از حد مقرر باعث قتل غیرعمده دیگري بشـــــود . یا در اثر فرد 

داراي از انجام وظیفه و یا تکلیفی مقصـر باشد (مانند راننده بی مباالتی 

رطـرف نمـی کند و در  رمـز اتومبیل خود را قبال ـب که عیب و نقص ـت

حین رانندگی باآن، هنگامی که به پشـــت چراغ قرمز می رسد و می 

خواهد ترمز کند به علت خرابی ترمز نگیرد و متوقف نشـــــــود و به 

اتومبیل جلویی برخوردکند.

شایان ذکراسـت خودداري از انجام کار یا ترك فعل زمانی می تواند 

ـیر جزایی محســوب گردد که شخص برطبق قانون یا قرارداد یا  تقص

برحســــب وظیفه شغلی وحرفه اي خود ویا بر اثر نظامات و مقررات 

اجتماعی و دولتی مکلف به انجام دادن کاري بود وترك آن موجب 

یاضرر و زیان دیگري شده باشد.

ـیر براي تحقیق مجرمیت  ـائل کیفري صرف تقصــ به هرتقدیردر مسـ

ـیر و نتیجه حاصل واین برعهده  ـتی میان تقصـ کافی نیسـت ، بلکه بایس

ـایی است . با یک نگاه کلی می توان بدینگونه نتیجه گیري  مقام قضــ

ـبیت وجود  ـیر ونتیجه حاصل از آن رابطه نســ کرد که باید میان تقصـ

داشته باشد. درمسائل کیفري اثبات رابطه بین تقصیر و نتیجه حاصل از 

آن مانند احراز رابطه بین فعل عمدي ونتیجه آن اســــــت که این امر 

(احرازتقصیر) بر عهده مقام قضایی است

ماده 715 قانون مجازات اسالمی

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسـمی 

یا دماغی که غیر قابل عالج باشـد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از 

ـاء بدن که یکی از وظایف ضروري  کار افتادن عضــــوي از اعضـــ

ـان را انجام م یدهد یا تغییر شکل دائمی عضــو یا صورت  زندگی انس

ـال و  شخص یا سقط جنین شـود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک س

به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم م یشود.

ماده 716 قانون مجازات اسالمی

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صــــدمه بدنی 

ـاي  ـان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعض شود که باعث نقص

بد ن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصـدوم گردد، بدون 

آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی 

شود مرتکب ب هحبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت 

مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  در خصوص جرایم 

تخلفات رانندگی  

2 مبادرت به راندن  ـتن پروانه پایه   1-در صـورتی که شــخص با داشـ

ــروانه درجه یک  ـراي راندن کامیون ـپ کامیون نماید از لحاظ اینکه ـب

الزم اســت . در حکم این اســت که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده 

است مستند : راي وحدت رویه شماره 167 مورخ 1334/3/2

ـتن پروانه در حکم قتل      2-قتل غیرعمدي در اثر رانندگی بدون داش

شبه عمد است   (مستند راي وحدت رویه شماره 32- 1365/8/20

 بیان این نکته خالی از لطف نیســــت که اگر در حین رانندگی بدون 

ـتن گواهینامه مرتکب قتل  گواهینامه مرتکب قتل شـوید به دلیل نداشـ

عمد نشـــــــده اید.بلکه مرتکب جرم قتل شبه عمد و رانندگی بدون 

گواهینامه شــــــــده اید که هرکدام مجازات خاص خود را به دنبال 

ـتن گواهینامه نیز امکان مجازات حبس یا  دارد.البته در صــورت داشــ

جایگزین آن بنا به نظر قاضـــــــی وجود دارد.و در آخر اینکه فقدان 

گواهینامه راننده مقصـــــــر هیچ تاثیري نمیتواند در زمان رسیدگی و 

همه چیز درمورد تصادف!

حقوقی

دکتر شهرام اردشیریان

محمدسعید حسنی

 

تا ش هڕ کۆرونا لیمان بک هفد ه ال

ھاووتی نازار

ه��ا� کا ن ماڵ د � ه 

محمدجواد جلیلیان

گفتگویی خواندنی با دکتر نادر نادري: 

ریشه در خاك اسال مآباد

چرا جنگل هاي زاگرس در آتش  می سوزند؟!

تنها اوست که می ماند 

شاعر و روزنامه نگار ارجمند جناب آقاي ناصر گلستانفر

بدینوسیله درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت می گوییم. براي آن عزیز 

سفر کرده، غفران الهی و براي بازماندگان صبر جمیل از درگاه بزرگ دادار هستی 

آرزومندیم

مدیرمسؤول و کارکنان هفته نامه صداي آزادي

تنها اوست که می ماند

جناب آقاي حاج حسین نیک بزم

 مصیبت درگذشت خواهرزاده  ي گرام یتان 

زنده یاد دکتر مهرانگیز رادمهر

را به خدمت شما و سایر بستگان تسلیت 

می گوییم. خداي بزرگ روح آن عزیز سفر 

کرده را شاد و به شمایان شکیبایی 

عنایت فرماید.

مدیرمسؤول

و کارکنان هفت هنامه صداي آزادي

آگهی ماده ســــــه قانون تعیین تکلیف و 

وضـعیت ثبتی و ســاختمانهاي فاقد ســند 

رسمی  

آقاي قاســـم عبدالهی فرزند محمود درخواســــت 

رســــــیدگی به قولنامه عادي خود را از پالك 128 

فرعی از یک اصـــــــــــلی جوانرود واقع در بخش 

13کرمانشاه معروف به کانی خال خاص که از آقاي 

فایق عبدالهی خریداري درخواســت ســند مالکیت 

نموده پرونده نیز تحت کالسه 98 - 62 تشــکیل و به 

هیئت موضـوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 

از رســــــــــــــیدگی برابر راي شــــــــــــــماره 

1398603160070006677 مورخ 12/12/98 حکم 

به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مسـاحت 19 

/ 154  متر مربع به نام آقاي قاســـم عبدالهی صـــادر 

نموده اســـت و نام مالکین اولیه پالك مزبور وراث 

عبدالعزیزشـاهوردي میباشـد لذا مراتب در دو نوبت 

به  فاصله 15روز آگهی میشـود تا چنانچه کســانیکه 

نسـبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشـار 

نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را 

کتباً به این اداره تســـــــلیم دارند تا به دادگاه ارسال 

گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تســـــلیم 

اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســـــت به دادگاه 

عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را 

به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اســت پس از 

انقضـــــاي مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 

مالکیت مورد تقاضـــا به نام  آقاي قاســـم عبدالهی 

صــادر خواهد نمود. صــدور ســـند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

رئیس ثبت اســناد و امالك شــهرســـتان 

جوانرود- عزیزي

تاریخ انتشار اول    31 / 2 / 1399 

تاریخ انتشار دوم 17 / 3 / 1399

آگهی ماده ســــــه قانون تعیین تکلیف و 

وضـعیت ثبتی و سـاختمان هاي فاقد ســند 

رسمی

آقاي علی کریمی فرزند عبداله درخواســـــــــــت 

رســــیدگی به قولنامه عادي خود را از پالك 1825 

فرعی از 120 و 121 فرعی از یک اصــــلی  واقع در 

1کرمانشـاه معروف به زمین شهري صدیقی  بخش 3

که از آقاي سلیمان رحیمی خریداري و درخواسـت 

سـند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسـه 98 � 

4 تشــــــکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر  1

ارجاع و هیئت پس از رســیدگی برابر رأي شـــماره 

139860316007000617  مــــورخ  29 /  11 / 98  

حکم بصـــــدور سند مالکیت یک باب ساختمان به 

مســـاحت 43 / 96 متر مربع به نام آقاي علی کریمی 

صــادر نموده اســت و نام مالکین اولیه پالك مزبور 

آقایان محمد و محمدصالح صدیقی و عبداله مرادي 

می باشـــد لذا مراتب در دو نوبت به فاصـــله 15روز 

آگهی می شود تا چنانچه کسـانی که نسـبت به مورد 

تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشــار نوبت اول این 

آگهــی به مدت دوماه اعتـــراض خود را کتباً به این 

اداره تسـلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 

باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت 

به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 

گواهی تقدیم دادخواســــــت را به اداره ثبت محل 

تحویل دهد بدیهی است پس از انقضـاي مدت مقرر 

اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضـا به 

نام آقاي علی کریمی صادر خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

رئیس ثبت اســناد و امالك شــهرســـتان 

جوانرود - عزیزي

تاریخ انتشار اول 31  /  2 /  1399

تاریخ انتشار دوم  17 /  3 /  1399 

آگهی ماده ســــــه قانون تعیین تکلیف و 

وضـعیت ثبتی و سـاختمان هاي فاقد ســند 

رسمی

آقاي محمد ویسی فرزند بهرام درخواست رسیدگی 

به قولنامه عادي خود را از پالك 160 و 159 فـرعـی 

از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشـــاه 

معروف به خوگالن که از خانم ســـــــــهیبه فتاحی 

خریداري درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 

تحت کالسه  98  -  39  تشـکیل و به هیئت موضوع 

قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رســــیدگی 

برابر رأي شــماره 139860316007000649 مورخ  

12  /  12  /  98 حکم به صــدور ســند مالکیت یک 

باب ساختمان به مســـــاحت  42 / 45 متر مربع به نام 

آقاي محمدویســـی صادر نموده است و نام مالکین 

اولیه پالك مـــــــــــزبور آقایان محمود غفوري و 

سعیدامینی و غیره می باشـد لذا مراتب در دو نوبت به  

فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کســـــانیکه 

نسـبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشـار 

نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را 

کتباً به این اداره تســـــــلیم دارند تا به دادگاه ارسال 

گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تســـــلیم 

اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســـــت به دادگاه 

عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را 

به اداره محل تحویل دهد. بدیهی اســــــــت پس از 

انقضـــــاي مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 

مالکیت مورد تقاضا به نام آقاي محمدویســی صادر 

خواهد نمود. صــدور ســـند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .

رئیس ثبت اســناد و امالك شــهرســـتان 

جوانرود- عزیزي

تاریخ انتشار اول  31  /   2 /   1399 

تاریخ انتشار دوم  17  /   3  /  1399 

آگهی ماده ســــــه قانون تعیین تکلیف و 

وضـعیت ثبتی و سـاختمان هاي فاقد ســند 

رسمی

آقاي حاتم رحمانی فرزند رشـــــید درخواســـــت 

رســـیدگی به قولنامه عادي خود را از پالك  160 و 

159 فرعی از یک اصــــلی جوانرود  واقع در بخش 

1کرمانشاه معروف به خوگالن که از آقاي حسـین  3

فرجی خریداري و درخواسـت سـند مالکیت نموده 

پرونده نیز تحت کالسه 98  -  49  تشـــــــکیل و به 

هیئت موضـوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 

از رســـــــــــــیدگی برابر رأي  شــــــــــــــماره 

139860316007000645  مـــــورخ  12/ 12 / 98  

حکم به صـدور سـند مالکیت یک باب سـاختمان به 

مســاحت 19 / 71 مترمربع به نام آقاي حاتم رحمانی 

صــادر نموده اســت و نام مالکین اولیه پالك مزبور 

آقایان محمود غفوري و سعیدامینی و غیره می باشـد 

لذا مراتب در دو نوبت به  فاصـــــــله 15روز آگهی 

می شود تا چنانچه کســانیکه نســـبت به مورد تقاضا 

اعتراض دارند از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی 

به مدت دوماه اعتـــــــراض خود را کتباً به این اداره 

تســلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 

ظرف یکماه از تاریخ تســــــلیم اعتراض مبادرت به 

تقدیم دادخواســـت به دادگاه عمومی محل نماید و 

گواهی تقدیم دادخواســـت را به اداره محل تحویل 

دهد. بدیهی است پس از انقضـــاي مدت مقرر اداره 

ثبت برابر مقررات ســند مالکیت مورد تقاضــا به نام 

آقاي حاتم رحمانی صادر خواهد نمود. صدور سـند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

رئیس ثبت اســناد و امالك شــهرســـتان 

جوانرود- عزیزي

تاریخ انتشار اول  31 /  2 /  1399 

تاریخ انتشار دوم 17  / 3 /  1399 
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 اجتماعی

ـال 1329   یداله رحمانی متولد س

ـتان سـرپل ذهاب بود  در شـهرس

که فعالیت هاي هنري خود را از 

ـال 1349 در رادیو و تلویزیون  س

ـان به عنوان  مرکز کرماشــــــــ

ـاز و شاعرآغاز  خواننده، آهنگس

کرد.این هنرمند همچنین از سال 

1352 به عنوان گزارشــگر دامنه 

فعالیت هایش را در این مـرکــز 

گسترش داد.

ري خود، عالقه مند  رحمانی از همان روزهاي آغازین فعالیت هـن

ـال هاي اخیر  ـیقایی کردي بود و در سـ به خواندن مقام هاي موسـ

ـین رودخانه الوند را در  مقام هاي رایج در میان مردمان حاشیه نشـ

ـتداران  قالب یک مجموعه تحت عنوان «ئه لوه ناتی» براي دوســـ

موسیقی منتشر کرد.

این محقق موسیقی مقامی در سال هاي اخیر عضــو فعال شوراي 

ـان بود و براي برخی آثار ارایه  شعر و موسیقی صدا و سیما کرماش

ـاخت و جوایز متعددي  ـیقی می س شده در این مرکز، شعر و موس

را در جشنواره ها دریافت کرده بود.

رحمانی که با آهنگهایی همچون تو جوان، خمین منیشــــه و من 

کرخم بیوم شهره شهر و دیارش بود و این سالها نیز به عنوان عضو 

ـان به فعالیت  ـیماي مرکز کرماش شوراي شعر و موسیقی صدا و س

مشغول بود.

معاون استاندار کرمانشاه؛

امتحان دانش آموزان در محیطی سالم برگزار م یشود

ـاه این اطمینان را به والدین  معاون سیاسی امنیتی استانداري کرمانش

داد که امتحان دانش آموزان در محیطی پاك و سالم و با رعایت 

تمام پروتکل هاي بهداشتی برگزار م یشود.

به گزارش اداره اطال عرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 

استان کرمانشاه به نقل از خبرگزاري ایسنا، محمدابراهیم اله یتبار با 

بیان ای نکه امتحانات مقاطع مختلف مدارس ب هصورت حضـوري 

و غیرحضوري در سطح استان در حال برگزاري است، گفت: در 

مقاطعی که امتحانات ب هصورت حضـــوري برگزار م یشود، تمام 

پروتک لهاي بهداشتی در سطح مدارس اجرا م یشود.

وي افزود: محل امتحانات در مدارس ب هصورت مداوم گندزدایی 

و ضدعفونی شده و تمام نکات بهداشتی مربوط به حضــــــــور 

دان شآموزان و مراقبین در محل امتحانات ب هصورت دقیق رعایت 

م یشود و جاي نگرانی براي خانواد هها نیست.

ـاره به در پیش بودن امتحانات پایه دوازدهم، گفت:  اله یتبار با اشـ

ـتان  براي برگزاري این امتحانات 183 حوزه امتحانی در سـطح اس

در نظر گرفته شـده و از 17 خرداد تا 15 تیر ماه به مدت �22 روز 

کاري� این امتحانات در استان برگزار م یشود.

ـان کرد: تمام  ـاه خاطرنشـــ معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشــ

ـله اجتماعی در محل حوز ههاي  ـتی و رعایت فاصــ نکات بهداشـ

امتحانی لحاظ شـده و این تدبیر صـورت گرفته که دان شآموزان 

ـله بعد از ورود به محل آزمون بدون معطلی بر روي  بالفاصـــــــ

صندلی خود مستقر شده و تجمعی در محیط بیرون نداشته باشند.

اله یتبار تصــــریح کرد: همچنین قرار است نکات بهداشتی الزم 

براي دان شآموزان از جمله همراه داشتن تجهیزات محافظتی مانند 

ماسک و نیز همراه داشتن لوازم تحریر شخصــــــــــی از طریق 

ـانی  ـبک ههاي ارتباطی آموزش و پرورش به خانواد هها اطال عرس ش

شود.

وي افزود: ضــدعفونی کردن تمامی حوز ههاي امتحانی توســط 

ـپاه نبی اکرم(ص) و اداره کل آموزش و  قرارگاه غرب ارتش، س

ـیم بندي صورت گرفته انجام م یشود و جاي  پرورش طی تقســـ

هیچ گونه نگرانی نیست.

اله یتبار تصریح کرد: حتی جهت جلوگیري از هرگونه آلودگی 

ـته به مواد  محیط حوز ههاي امتحانی مقرر شد اسفنج آغشـــــــــ

ضــــدعفونی کننده زیر پاي دانش آموزان قرار داده شـــــود تا 

آلودگی کفش آنها نیز مرتفع شــود.وي افزود: در محل ورودي 

حوز ههاي امتحانی هم مایع ضـــــــدعفونی کننده و الکل جهت 

ضدعفونی کردن دس تها لحاظ خواهد شد.

ـاه در ادامه از والدین  معاون سیاسی امنیتی استانداري کرمانشــــــ

خواست تا چنانچه فرزند آنها مشـکوك به عالئم سرماخوردگی 

ـتادن آنها به محل آزمون به طور جد  و آنفلوآنزاســـت از فرســـ

اجتناب کنند.

بخش ســـــوم:بعد از اینکه از 

سرگرم یهاي بهاري با گنجشــکها 

زده م یشـدیم و از آنجا که به دنبال 

ـــنوع روحــــیه بچه گانه بودیم،  ـت

ناخودآگاه به سـراغ درختان آلوچه 

داخل باغ هاي انبوه از چنار سـفید و 

چـنار کو (کــبود) که  کــنار ههاي 

ـتا را احاطه کرده بود، رفتیم.  روســـ

ـــر پاي  ـــی زـی باغات به قول محـل

مال(خانه) حسینقلی بود. 

هرچند که حسینقلی با برادرهایش سالها پیش به شهر رفته بودند، اما 

ـینقلی»  هنگام دادن آدرس آن بخش از باغات به «زیر پاي حســـــ

معروف بود.   با چند نفر از همان همســــن وساالن به سمت جوي 

آب پایین دست  حاشیه باغ که بین روستا و باغ را با خطی نصــف 

کرده بود، می رفتیم. 

کناره هاي جوي پر آب،  کلی بوقلمون بود و مدتی با ســـــــوت 

ـیدن براي آنها (همراه با سوت ما آنها هم صدا در می آوردند)  کشـ

خود را مشـــغول م یکردیم و بعد نگاهمان به جوي آب و ماهی و 

ـتن به دهن  ـپس مدتی با چوب گذاشـ قورباغه و خرچنگ بود و س

ـین قورباغ ههاي  خرچن گها با آنها مشـغول م یشدیم و صداي دلنش

ـبیه برکه شـــده بود، گوش  توي جایی که جویبار پهن شــده و شـ

ـنگ به داخل آب براي لحظه اي  م یدادیم و بعد با پرت کردن ســ

ـان میخونه  صدایشان قطع م یشد. دوستم  گفت: «اگه گفتی کدامش

وبعدي جواب میده!؟ بریم سـراغ او » گفتم : «مگه آواز میخوانه که 

بقیه  دم م یگیرن.!؟» و بعد کلی خندیدیم...

عالوه بر قورباغه و ماهی و خـرچنگ داخل جوي آب مملو بود از 

ـان با تکه هایی پارچه در رنگهاي  غاز و مرغابی هایی که صاحبانشـ

ـان کرده بودند تا  ـان آنها را نشـ ـان و یا پایش مختلف بر روي کاکلش

جایی که تا چند ده متر جوي پهن پر آب جاي ســـــوزن انداختن 

نداشــت. براي همین هنگام عبور از کناره هاي آن باید مواظب می 

ـته بودند، نرود. برخی  بودیم پایمان به روي تخم هایی که گذاشــــ

مواقع سگهایی را م یدیدم که تخم ها را  با دهان و با مهارت خاص 

ـان را باز م یکردند و خام  کمی باال می انداختند و بعد دهانشــــــــ

م یخوردند!

 می خواستیم با چند نفر از همســــن وساالن خود که حدودا شش 

ساله بودند، از این مخمصـه و هیاهو بگذریم  باید از جوي آب می 

ـتیم  گذشتیم. براي همین در کناره هاي جوب بدنبال جایی م یگشـ

رد. باالخـره  که از آب بگذریم و آبش ما را غـرق نکند و یا ما را نـب

ـتیم و به  باید خطر م یکردیم و به آب م یزدیم  و از آن می گذشــ

ـین همراه با جیک جیک خوشآیند پرنده ها به سراغ  سکوت دلنشـ

درختان آلوچه ها ي داخل باغ میرفتیم که هنوز تصــویر آن آلوچه 

ـان نم یرسید، حتی   هایی که در نوك شاخه بودند و دستمان بهشــ

بعد از گذشت سالیان زیاد از آن دوران با تصور تصـویر آن آلوچه 

ها که در حافظه ذهن آتش می شـود و هرگاه از ذهن متبادر گردد 

ناخودآگاه آب دهان و لب ولوچه مان جاري م یشــــــود.هرچند 

خوردن آن آلوچه ها همراه با چاشنی دردي ناشی از افتادن از روي 

شاخه ها و.... که بدنبال بدست آوردن می افتادیم، همراه بود. ..

ـتیم تا به  ـان بدنبال سنگ م یگشــ  گاهی مواقع براي پایین آوردنشـ

شاخه ها بزنیم شاید آلوچه اي که از آن باال به ما چشــــمک میزد، 

ـنگی وجود نداشـت.  لحظه  بیفتد.  اما از  شانس ما داخل باغ ابدا س

اي خیلی زورم یزدم  تنه درخت را تکان بدیم شاید دانه اي  بیافتند 

اما زورمان به تنه قطور درخت نمی رسید.

ـایه هاي میان باغ به کناره آنطرف جوب  بر  بعد از مدتی که از ســ

ـتیم آفتاب چشــممان را م یزد. روباه هایی را م یدیدیم که  م یگشـ

بدنبال مرغ یا... کنار ههاي داخلی باغ بو می کشیدند وبا جیغ وداد ما 

ر  زدیم آب تا زـی فرار م یکردند.  باید دوباره از آنطرف به جوب مـی

راي درس  ز ـب گلویمان مـ یآمد .... انگار از همان کودکـی همه چـی

ـته  ـتم درختان میوه زیاد داش زندگی ما مهیا بود.  خیلی دوسـت داش

ـتم بعد  ـاخه ایی آوردم تو حیاط کاش باشیم  برا ي همین یه دفعه  ش

چند روز پژمرده شد وهرچه آبش دادم سبز نکرد از پدرم پرسیدم

 گفت: باید اول بهار و قبل از اینکه شاخه جوانه بزنه باید قلمه بزنی و 

یا نهال با ریشـه بکنی بیاري بکاري. با ناراحتی از گذر بهار که گویا 

این افسوس بعدها وهمیشـگی تا آخرعمر آهشـو از ته دل بکشـم...  

گفتم: پدر چرا  زمین دیگرمان را درخت میوه نمی کارید؟! 

ـیدم یعنی  پدرم جواب داد من حاجی باغی ندیدم.  با تعجب پرســـ

چه؟! این همه میوه با پول خوب میشـه آدم  بفروشه. چرا نمی شه!؟  

ـیمی بنده کافیه موقع شکوفه بهار  گفت : زندگی صاحب باغ به نسـ

ـیم سردي بهار بوزد  آن سال دیگه صاحب باغ امید، رنج  نســــــــ

ـاورزي چنین  ـیم سرد از بین میرود اما کشــ وزحمتش با هما ن نســ

ـاورزي خوردیم  گفتم :پس چطور  نیسـت.  براي همین ما نان کشـ

چند تا درخت آلوچه توباغ هســـت.  گفت: اون از زمان قدیم که 

ـپس  درختان میوه رابریدم دوباره جوانه زده بزرگ شــده.مانده  سـ

ـروش چوبش  ر و ثمـره ـف ر میوه زحمت کمـت ادامه داد درخت غـی

ـیار  کمتر از میوه نیســــت. ضمنا آفت هم ندارد. درخت میوه بســـ

زحمت ومحنت دارد. سبزي باید پایش سبز بشــــــوید!  آن وقت 

 ادامه داردحرفش را خوب متوجه نشدم...

سالها نشسـتن بر کرسی نمایندگی وعضـویت و ریاست یکی از 

ممترین کمیسـیون هاي مجلس شوراي اسالمی،از حشــمت اهللا 

فالحت پیشـه مردي مجرب، زیرك و آشنا به مسـائل ملی و بین 

المللی ساخته است. اکنون وي از صندلی نمایندگی برخاسـته و 

به احتمال بســـــــــــیار با استوارنامه اي در دست راهی یکی از 

سفارتهاي دویســــت و چند گانه جمهوري اسالمی در یکی از 

کشــورهاي دور یا نزدیک می شود. البته آشنایی ویژه ي وي با 

کشـــــورهاي عربی و بویژه مدیریت «میز عراق» در مجلس می 

تواند او را به سمت همین کشـورهاي عربی بکشـاند. وي در این 

سالها گاه با مواضع رادیکالی، از آن فالحت پیشه ي اصولگراي 

رسالتی فاصله بســـــیار گرفته است. بدون شک اگر اسالم آباد 

غــــرب و داالهو در طول چهار دهه دو نماینده ي همطــــراز با 

نمایندگان برجسـته ي کشـور داشته، حشـمت اهللا فالحت پیشـه 

یکی از آنهاست. وي در اظهار نظري متفاوت می گوید:

حرف زدن در مجلس دهم برایم خیلی سـخت بود. برایم جالب 

بود که شــوراي عالی امنیت ملی  که رئیس اش آقاي روحانی و 

دبیرش آقاي شمخانی است، چندین بار از بنده شـکایت کردند 

به خاطر اینکه من مصاحبه کردم!

من اصــالً نگفتم مذاکره! بارها گفتم ایران و آمریکا اصـــالً در 

شرایط مذاکره نیستند. گفتم یک میز قرمز، یک خط قرمز، یک 

خط تلفن قرمزي بین دو طرف باشد 

کسـانی را در این مملکت می بینم که تخلفات اقتصـادي عجیبی 

انجام دادند، اما باز هم هستند! این برایم بسیار جالب است!تقریبا 

چند ماه پیش مصــاحبه اي با توجه به صحبت حضــرت آیت اهللا 

جنتـی که گفته بود من امیدي به این مدیـران ندارم انجام دادم و 

گفتم: شما هم در میان این مدیران کشــور سهیم هســتید. معیار 

مستقل بودن در کشـور مشـخص است. اگر کسـی در انتخاباتی 

شـرکت کرد و پولی از ناحیه جناح سـیاسـی برایش نیامد، حتماً 

مستقل است! 
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دو هفته پیش در شـــهر کرماشـــان حادثه  

تلخی رخ داد. حادثه اي که بســـــیاري را 

نگران کرد و پـژواك خبـري آن مـرزها را 

هم در نوردید و حواشی بســــیاري بوجود 

آورد و الیه هاي پنهان دیگــــري را نیــــز 

روشـــــن نمود. خبري که همچنان نهفتنی 

هاي فراوان دارد و کم نیستند افرادي منتظر 

روشن شـدن و شـفافیت پرونده مذکورند. 

استاد حقوق در دانشــگاه هاي کرماشان و 

تهران در گفتگو با صــــــــداي آزادي از 

زاویه ي حقوقــــی به حادثه ي تلخ دو هفته 

پیش براي یک شـــــهروند کرماشـــــانی 

پرداخت. 

دکتر رســول پروین گفت: مطابق با قوانین 

شـهرداري ها بویژه ماده 100،  شــهرداري 

عالوه بر کنترل و نظارت بـر خود محدوده 

شهر در خصـــــوص حریم شهر هم قانون 

گذار یک ســـــــــــري وظایف بر عهده 

شهرداري قرار داده است.  مهمترین وظیفه 

شــــهرداري در محدوده حریم شــــهرها 

جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر قانونی 

اســت.  بنابراین وقتی ما به ماده 100 قانون 

شـــــــهرداري نگاه می کنیم قانونگذار به 

صراحت میگوید: مالکین اراضی و امالك 

واقع در محدوده شــهر یا حریم آن  قبل از 

هرگونه اقدام، بایستی به شهرداري مراجعه 

نموده  و نســـــبت به اخذ پروانه ساخت و 

مواردي از این قبیل اقدام نمایند.

این وکیل برجسته ي دادگسـتري ادامه داد: 

اگر ما ماده 100 و تبصـــره یک آن را نگاه 

کنیم متوجه می شویم که  فلسـفه ماده 100  

و وظیفه اصـــلی شـــهرداري «جلوگیري» 

اســــت.  یعنی شـــــهرداري قبل از اینکه 

شخصــی شروع اقدام غیرقانونی ساخت و 

ســـاز نماید، ملزم به  جلوگیري از این کار 

غیر قانونی است. اما در این مســـئله اي که 

اتفاق افتاده و از مصـاحبه آقایانی که دست 

اندرکار این مســئله بودند، چنین برمی آید 

که اقدام به عمل آمده در حیطه اختیارشـان 

نبوده اســـت.  یکی از این آقایان دســـت 

اندرکار در همین مصاحبه می گوید: ما که 

رفتیم، این آلونک سـاخته شــده، ایزوگام 

شده و درب ورودي هم داشت. یعنی عمالً 

دیگر جلوگیري از ساخت امکان نداشـته و 

بحث پیشگیري مطرح نبوده است. 

دکتر رسـول پروین افزود: در این صـورت 

اگر جرمی اتفاق افتاده، دیگر رسـیدگی به 

آن در صـالحیت شـهرداري نبوده اســت. 

همانطور که گفته شــد؛ شــهرداري قبل از 

اینکه ســاخت و ســاز تمام شــود یا قبل از 

شروع به ساخت و ساز می توانسـت جلوي 

این اقدام بگیرد و به خاطر همین اســت که 

عزیزانی که آنجا حضـور داشتند، حرفهاي 

قابل تأملی دارند. اجراییات می گوید: قبل 

از اینکه ما حضـــــور پیدا کنیم، اصالً کار 

تخریب تمام شـده بود. لودر آن آلونک را 

با خاك یکسان کرده بود. 

این استاد دانشـگاه به نکته دردآور دیگري 

هم اشاره می کند: متاسفانه هرکسی مسـئله 

را به گردن دیگري می اندازد و این نشــان 

می دهد که واقعاً شــهرداري و عواملش در 

این حادثه درســــــــــت عمل نکرده اند. 

مشکالت ما از همین جا نشأت می گیرد که 

متاســفانه خیلی از مامورین ما در ادارات با 

وظایف قانونی خود شان آشنا نیستند. مدیر 

مجموعه هنوز بـرایش جا نیفتاده که وظیفه 

ایشــان در حد جلوگیري و پیشـــگیري از 

ساخت و ساز است و وقتی ساخت صورت 

گرفت، ایشان حق ورود به مسئله را ندارد

وي تأکید کرد: وقتی خانه اي ساخته شـده 

در حیطه کار دادستانی و دادگســتري قرار 

می گیرد که به این جرم رســیدگی نمایند. 

همچنین هیچ کســی مخالف برخورد با بی 

قانونی نیست. هیچ کسی راضی نیسـت که 

در یک شـهر ضــوابط شــهري و معماري 

رعایت نشــود. همه ما مکلف به تمکین در 

برابر قانون  هستیم 

دکتر رســول پروین در پایان ضـــمن ابراز 

امیدواري به حل مســئله و ورود امیدبخش 

دادستان به پرونده گفت: مسئله دیگري که 

باز هم بر نگرانی هاي مردم افزوده اســت، 

یک بام و دو هواي برخوردهاســت. مردم 

می گویند: چرا با برخی از ســــــــاخت و 

سازهاي غیر مجاز به گونه دیگري برخورد 

می شود ولی آلونک نشــــینهایی اینچنینی 

باید با چنین بـــرخوردهاي تلخـــی مواجه 

شوند و جان عزیزانشــان به خطر بیفتد؟. به 

خاطر همین مسـائلی که در فضــاي جامعه 

مطرح شده مردم احســـــــــاسی شده ا ند. 

امیدواریم که از این اتفاقات ناگوارنیفتد و 

استانی اینچنین نگران نشود.

آن روزهاي خوبیادنامه

دکتر فالحت پیشه

یادي از یداهللا رحمانی
نصرت اهللا سپهر

با خالق ئهلو هناتی
گذر از پل چوبی

حرف زدن در مجلس دهم برایم خیلی سخت بود 

 
شهرداري کرماشان خارج از 
وظایف خود عمل کرده است

دکتر رسول پروین وکیل دادگستري:

همکار ارجمند فرهنگی جناب آقاي دکترمرزبان ادیب منش 

بدینوسیله درگذشت پدر گرامی تان را به خدمت شما و خانواده هاي وابسـته تسـلیت می گوییم و 

براي آن مرحوم مغفور غفران و رحمت را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم. 

جناب آقاي علی رسولی

بدینوسیله درگذشت پدر گرامی تان را به خدمت شما و خانواده هاي وابسـته تسـلیت می گوییم و 

براي آن مرحوم مغفور غفران و رحمت را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم. 

مدیرمسؤول و

کارکنان هفته نامه صداي آزادي

منصور یاقوتی، رضا موزونی، جلیل آهنگرنژاد

تنها اوست که می ماند

بازگشت همه به سوي اوست
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صاح بامتیاز و مدیرمسؤول: جلیل آهنگرنژاد

با توجه به قرارگرفتن استان در وضعیت هشــدار کرونا،  

این شرایط نشــــــان می دهد که پروتکل هاي بهداشتی 

آنطور که باید در استان رعایت نشـــــده است.در همین 

راســـتا محدودیت هایی در نظر گرفته شــــده تا بتوانیم 

کنترل بهتري در بحث مدیریت این بیماري در اســــتان 

داشته باشیم.

با توجه به تعطیالت پیش رو تـردد افــراد غیــربومــی به 

منطقه اورامانات در تعطیالت پایان هفته ممنوع اســـت. 

این منطقه خوش آب و هوا عمدتا مقصـد سفر بســیاري 

در ایام تعطیالت اسـت و در همین راســتا از ســاعت 14 

فردا(دوشــنبه، 12خرداد)تا روز شــنبه این منطقه تعطیل 

شـده و سـفر به آن براي افراد غیربومی ممنوع اسـت. در 

کنار ممنوعیت ســـفر به این منطقه براي افراد غیربومی، 

مراکز تفریحی و گردشــــــــگري آن هم تا هفته آینده 

تعطیل خواهد بود. از مـــردم مـــی خواهیم تا با توجه به 

تشــدید وضعیت �کرونا� در استان، در تعطیالت پیش 

رو از رفتن به ســفر خودداري کرده و درخانه هاي خود 

بمانند. با توجه به پروتکل هاي بهداشتی تعیین شده و در 

راستاي اجراي آنها ، ماسـک مورد نیاز اسـتان باید تامین 

شــود و اداره کل صــنعت، معدن و تجارت اســتان باید 

هرطور که شده ماسک براي مردم تهیه کند.

هر مشـــــکلی که در بحث تامین ماسک وجود دارد از 

جمله کمبود پارچه اســتاندارد باید ظرف روزهاي آتی 

مرتفع شود. باید در زمینه تولید ماسـک از ظرفیت گروه 

هاي جهادي، خیاط ها و صـنوف مربوطه اسـتفاده شـود. 

ممنوعیت تشییع جنازه یکی دیگر از محدودیت هاي در 

نظر گرفته شــده براي کنترل کرونا در اســتان اســـت و 

حداکثر افرادي که باید در تشــــییع جنازه و قرائت نماز 

میت و تدفین حضور داشته باشند 10 نفر است و حضـور 

بیشتر از این تعداد ممنوع است. اگر تشـییع جنازه با بیش 

از این تعداد برگزار شـود، فرمانداران و شــهرداران باید 

پاسـخگو باشــند. همچنین برگزاري مراســم ترحیم در 

مساجد نیز ممنوع است و اداره کل تبلیغات اسالمی باید 

در این زمینه نظارت دقیقی داشـــــته باشــــــد. تعطیلی 

آبدارخانه ادارت همچنان باید ادامه یابد و ورد مراجعین 

به ادارات بدون ماسک نیز ممنوع می باشد.

اگـــر مــــردم همکاري نکنند و بیماري به نحو مطلوب 

کنترل نشــــود، مجبور به اعمال محدودیت هاي سخت 

گیرانه تري خواهیم شــــد. تعداد 500 تخت نقاهتگاهی 

توســط ســـپاه و 200 تخت نقاهتگاهی توســـط ارتش 

تدارك دیده شــــده که به دلیل کمبود امکانات رفاهی 

استقبال خوبی از نقاهتگاه ها نمی شـود و در همین راسـتا 

معاون سـیاســی اســتانداري و مدیرکل میراث فرهنگی 

باید با همکاري هتل ها امکانات رفاهــــی نقاهتگاه ها را 

افزایش دهند.

ـر وزارت  ـریت بیماریهاي واگـی رکـز مدـی ر گویا رئیس ـم دکـت

بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: با نگاهی به روند همه 

گیري بیماري کرونا ازچهار ماه گذشته تا کنون خواهیم دید که 

وضعیت این بیماري در کشــــور و حتی در دنیا تغییراتی داشته 

است.

ـتر در حالت دفاعی به سر  در ماه هاي اول  شیوع بیماري ما بیشــ

ـتانها  می بردیم و تمام هدف ما این بود که بیمارانی را که بیمارس

مراجعه می کنند به نحو مطلوبی مدیریت و درمان شــــــوند تا 

ـان را از دست ندهند.  اما در حال حاضر بیش از یک ماه  جانشـ

است که تصمیم به حمله به بیماري گرفته ایم که این روند منجر 

ـایی افراد مبتال  و مراقبت از آنها پیش از رفتن به  ـناســــ به شــــ

بیمارستان شده است.این مرحله از کار یعنی بیماریابی فعال بسیار 

ـنگین تر ، سـریع تر و پیچیده تر اســت و زمانی که با افزایش  س

ـایی افراد مبتال به کرونا مواجه می شـــویم از آن جهت  ـناسـ شـ

داراي اهمیت است که افراد را پیش از آنکه وارد مرحله بدحال 

تر شوند و کار آنها به بیمارستان و آي سی یو بکشـــد شناسایی 

می شوند و تحت مراقبت و قرنطینه قرار می گیرند .

این مرحله بسیار ارزشمند است و در کشور روي بیماریابی فعال 

سـرمایه گذاري شــده اســت و هدف آن تنها حفاظت هر چه 

ـتر از جان مردم است . مردم باید بدانند بدون رعایت نکات  بیشـ

ـاعته به آنها  ـیه هایی که در مراکز 16 سـ ـتی و توجه توص بهداش

ارائه می شود عمال بیماریابی بی نتیجه خواهد بود.

ـتقیم به وسیله  عالوه بر این مراکز کار غربالگري به صورت مسـ

ـتم اینترنتی ویژه و همزمان با برنامه بهداشت خانواده  یک سیســـ

شروع شد که در آن از طریق تماس مستقیم با خانواده ها وجود 

عالئم در آنها بررســـــی و افراد داراي عالمت مورد مراقبت و 

ـنده کنیم و باید  درمان قرار گرفتند.اما تنها نباید به شناسایی بســـ

ـتی توســط همکاران ما در مراکز 16  ـیه ها و نکات بهداش توص

ـاعته به بهترین نحو به این افراد آموزش داده شـــود و نکات  سـ

بهداشتی توسط آنها به صورت کامل رعایت شود.

ـتی توســط  اگر این کار صـورت نگیرد و پروتکل هاي بهداشـ

مردم رعایت نشـــود بیماري به صورت زیر پوستی جلو خواهد 

ـتانها مملو از بیمار خواهد شــد.در حال حاضــر  رفت و بیمارسـ

شرایط به گونه اي پیش می رود که این  تصور براي مردم پیش 

آمده که درحال  نزدیک شدن به روزهاي عادي هستیم.

درصورتیکه اصال این طور نیست و شرایط نه در کشور و نه در 

ـاه و هیچ یک از شهرستانها به حالت عادي  استان کرمانشــــــــ

ـیاري براي مقابله با بیماري باید  بازنگشته است .هنوز کارهاي بس

انجام شـــود و نباید شــــهر به حالت پر ازدحام پیش از بیماري 

ـانی فقط محدود به  برگردد. از فرمانداران می خواهیم اطالع رس

صدا و سیما نشــــود و بویژه در مناطق شلوغ و پر خطر و داراي 

رفت و آمد زیاد باید  اطالع رسانی به صـورت محلی هم دنبال 

شود.

اگر اجتماعات و رفت و آمدها کم نشـــــــود این بیماري قابل 

ـئوالن این است که به پروتکل  کنترل نیست و وظیفه مردم و مس

ـتی توجه کنند و آنها را جدي بگیرند.  افرادي که  ها ي بهداشــ

بیماري زمینه اي دارند باید بیش از دیگران مراقبت شــــــوند و 

موارد بهداشتی را رعایت کنند و از مدیران ادارات تقاضا میکنیم 

ـازند تا کارمندانی که دچار بیماري  که این امکان را فراهم ســــ

ـتند براي جلوگیري از ابتال به این بیماري  فعالیت  زمینه اي هســ

خود را به صورت دورکاري انجام دهند.

دانیشــتن خوەری سرووک و جیگرەیل 
(بھداشتی و غذا و داروئی) زانســـتگا وە 
گرد خاونیل ڕسـانه ل بنکێ خوەنین 
و پڕەپدان فرکاری پزشــکی وە ڕیو 

.چ

وە وتێ ھوانر ســــــــــــداێ ئازادی 
سرووک زانســتگاێ زانســتیل پزشکی 
کرماشان لێ دانیشـــتن وەت:خاونیل 
ڕسانه ل ناو گشـت قرانیل وە تابت 
نخوەشـــــی کۆرونا  نخش کاریگر و 
گرینگگ داشتنو ل باوەت زانسـتیل و 
فـــرکاریییلگ ک ئڕا ئاگادار کـــردن 
خک و نواگرتن ل نخوەشــــی کۆرونا 

.زگا خاس کار کردنناو پار بیوە ل

کارەیلگ ک ل ڕێ ڕســــــانیل پارزگا 
کـریاس ئڕا نواگـردن ل کۆرونا  کارەیل 

.گزرز و شایان ڕبتی

 :و هت ک یو ل ه شوون قســــــــی هگانئ
ڕســــانیل تیوەنن وەگرد ئاگادار کردن 
دۆرس و وە جـــی کارەیلگ ک ل باوەت 
نخوەشـــــی کۆرونا  و خوەپارزیییل 
تمیســـــــی ئڕا نواگردن ل نخوەشی 

مردم ھوەج ھا پیان وە ڕێ بوەن.

دوای گشـــــــــتگری کۆرونا  وە کارەیل 
 ئ باوەت نواگردن ل گ لکارســــــــاز
نخوەشیی وە دەس زانســــــــــــتگای 
زانســـــــتیل پزشکی ل پارزگا وە ڕێ 
 ت وەرجنانت زانستگا تن. سیاسچ
گشــــــــتگری کۆرونا  وە بان چن خاڵ 
ســرەکی بیو ک ل وەختیل جیاواز وە 
بان ئــــــــ خایل کارەیلگ ل باوەت 

نواگردن ل گشتگری نخوەشی کریا.

دکتر مورادی ھر لیوا وەت: یکمن و 
گرینگترین گچگ ک ل ســـــرەتای 
 فتک ھاتن خوەشـــی و وەرجھاتن ن
وەرچو فرکاری گشـــــــت و ھووشیار 
کردن مردم و وەرپرســــــیل ل باوەت 
نخوەشـــــــی و ڕکارەیل نواگردن لی 
 ل ی باوەتل بیو ک خوەشــــــــــیین
پارزگا فـرە خاس کار کـریاد و ھاوکاری 
ســـــــــــــــــــــــــــــــرووک پارزگا و 
 باوەت ئـ زگارەیل(فرمانداران)  لپار
فــرە وە کک بیو . ل باوەت فــرکاری 
خایل تمیســـــــــــــــی تاککسی و 
خوەپارـــــزی ل پارــــــزگا گچگ 

نیاشتیمن.

ئو فــرەوە کـــرد ک:دیمین ڕز ل دوای 
 خوەشی درووشم(شعار) لگشــتگری ن
ماڵ داکاسـیاین بیو ک ل ســرەتای کار 
فـــــرە خاس کفت وەرچو ئمان دوای 
 و گــردن ئــوەر چ گ(مدتـی) لماوە
گچ فـــــرە کمــــــەنگو بیو و وە 
شـــــوەیگ ک ئن دیریمن ل وەرچو 
نگردن ئـ گچڵ و ھاتن خک وە ناو 
کـــــــوومگا تنانت ل کارەیل زیادی 

دیونیمن.

لێ حا وەگرد ل وەرچو گــــــــردن 
کیشــیل ئابووری و کســب و کار مردم 

 و گـردن دیورگــردن لوەر چ ڵ لچگ
ناو کوومگا و دیورگردن ھووشـــــمند 

.فرە فرە گرینگ

سرووک زانســتگاێ زانســتیل پزشکی 
 گاندوائی باســـــــــ کرماشــــــــان ل

وەت:مردم باس وەگرد چوارچووەیل 
تمیســــــــــی بانه ناو کوومگا و ئڕا 
 س لخوەشی کۆرونا  باین نواگردن ل
یک دیور بگرن و وەڕاســـــــــی خوەیان 

بپارزن.

ھ لیوا کســیلگ ک ھان مترســی 
ئڕا نموونه پیـــرەیل و خانمیل ئاوس و 
نخوەشـــــیلگ ک مرەز قن درن و 
نخوشــــــــــــیل تابت وە پارزیاین 
 ســـــانک رن و ئد وەجگ ھفرەتر
باس وە خاسی خایل تمیســـــــــی 

تاککسی و گشت ل وەرچو بگرن.

دکتـــــــر مورادی یکـــــــ ل ئرکیل 

زانیسـتگای زانسـتیل پزشکی ل باوەت 
نخوەشـــــــــــــــی کۆرونا  پیا کردن 
نخوەشیل زانســــت و وەت:ئ کارڵ وە 
ھاز فرەیک ل کرماشــــــان دوائی دیرێ. 
لی وەخــت کمــبوودەیلــگ ل باوەت 

تسـت پی سی ئار ل ناو بنکیل1۶ساته 
ھس ئمان وەی زیوە دو گله دەســگای 
پی ســـــــــــــــــــی ئار فرەوە کرید وە 
کووگی(مجموعه) ئازمایشــــــــــگاھی 
پارزگا و فووڵ تســـــــــــــــــــت گردن 

200تا۴00 گل فرەترەو بوود.

دکتر مورادی فرەوە کرد ک:ماسـک داین 
و دیور گـــردن ل ناو کوومگال وەخت 
یکوگــــــــــــردنیل ئجباریی و ل ناو 
ئدارەیلیش بایس چوارچووەیل تمیسی 
ل وەر چو بگــــــــــــــرید. وە بوونی 
 ڕا وســــاین لزگا ئپار ل گ ککارەیل
نوای کۆرونا  کـــــریاس تا ئمــــــوو وە 
خوشاییو گچگ ل باوەت نواگردن 

.نیاشتیمن خوەشییی نل

ئمان وە داخوە سرژماریییل نیشــان 
 س لوو بان200کئمــــــــــــ دەن ک
نخوەشــــخان خفانن ک فرە دگران 
کرەو نیشـانی یس ک پارزگامان ھا 
ل بارودووخ مترســــــیدارگ ک ئگر 
چوارچووەیل تمیســــــــــی ل وەرچو 
نگریمن فرە بیون ئ ڕەوشـــــــ بوودە 

مدوو ل حد دەرچن نخوەشی.

سرووک زانسـتگای زانســتگاێ پزشکی 
دیوائی دا وە باســـگان: ئگر گیرائی 
کۆرونا  لیوا فرەوە بوود ســـتاد کۆرونا  
کارەیل نووگ ل ڕێ نواگردن نخوەشی 

کۆرونا  کد.

 دیـــریمن ک ــزگا گلردم پارم ل ئیم
 ب خۆەشــــــیین ر ئرانبب ڕل لئ
خیان و ل وەرچوێ نیگرن.ھاتن ئڕا 
پارکیل و جییل سـرســوز مترســی 
دارەو ل مردم ڕەوا نیی. ئو ل ئاخرەو 
 یل لئاگاداریی ردم داوا کـــــرد کم ل
وەرچو بگــــــرن چونک کۆرونا  ھمان 
 س لیــــــــوا بایل یـــــــوە ھتمام ن
ســــــــفرەیل زیادە و موانی خوەیان 

بپارزن.

لی حا پیا کردن نخوەشــــــــــیل   
 یل کۆرونا  گردێ   و لســنواگردن ک
 ـــــرکاری لت فو گـــــردن تایبوەرچ
کارەیل گرینگ زانســـــــــــتگا ئڕا بین 
زنجیــــرەی بوەو کــــردن ڤیـــــرووس 

کۆروناس

دکتر مرادي رئیس دانشگاه :

تدوین نقشـه راه مدیریت 

بیماري، مهمتـرین کار در 

استان کرمانشاه  
مهمترین کاري که در استان کرمانشــــــاه  

انجام شد، تدوین نقشه راه مدیریت بیماري 

کرونا بود که در ســـتاد کروناي اســـتان به  

تصــویب استاندار و این ستاد رسید . در این 

نقشــه راه تمام امکانات مورد نیاز در جهت 

مقابله با کرونا در اســــتان نیاز ســـــنجی و 

مشـــــــخص شد .به طوریکه حدود تعداد 

1000 تخت براي بســـــتري بیماران مبتال ، 

امکانات و داروهاي  الزم و میـــزان بودجه 

مورد نیاز در راســـتاي کنترل بیماري  پیش 

بینی و مشخص شد.

در کمیته اپیدمیولوژي این بیماري نیـــــــز 

بیماري کرونا در اسـتان از نظر اپیدمیولوژي 

مورد بررسـی قرار گرفت و موارد مورد نیاز 

در راستاي کنترل و مقابله با کرونا استخراج 

شد.

در حال حاضـــــر در اســـــتان از نظر دارو 

 1 کمبودي وجود ندارد و مورد نیاز بـراي 0

هزار بیمار کرونایی در اســــــتان را داریم . 

بیمارستان هاي گلسـتان و فارابی به بسـتري 

بیماران کرونایی اختصــاص داده شده و در 

دیگر بیمارسـتانهاي اســتان نیز 10 درصــد 

تخت ها براي بســـــتري این بیماران در نظر 

گرفته شده اسـت.وضـعیت اسـتان در بحث 

تجهیزات محافظتی کرونا وضعیت مطلوبی 

اســـت . در روزهاي اول بیماري حتی یک 

ماسک هم در اسـتان تولید نمی شـد، اما در 

7 هزار  حال حاضر به ظرفیت تولید روزانه 0

ماسک رسـیده ایم که در روزهاي اخیر این 

امر به دلیل کمبود پارچه اســــتاندارد تولید 

ماسک با مشکل مواجه شده است.

در حال حاضـــــــــــر در زمینه تولید مواد 

ضــدعفونی کننده دســـت و ســـطوح هم 

وضعیت بســیار خوبی داریم و در تولید این 

محصـــــوالت به خودکفایی رسیده ایم.از 

هشـتم فروردین ماه امسـال تســت کرونا از 

بیماران ســرپایی در اســـتان  انجام شـــد و 

تاکنون 19 هزار تست کرونا در استان انجام 

شده که از این تعداد 4872 مورد مثبت شده 

است.

افزایش تعداد مبتالیان نشان دهنده عملکرد 

خوب ما در بحث غربالگري اســـــت، البته 

زمانی این غربالگري نتیجه بخش اسـت که 

مردم همکاري کرده و مبتالیان شـناســایی 

شـــده به بهترین نحو خود را قرنطینه کنند. 

افــزایش تعداد مبتالیان در دو هفته اخیـــر 

استان را در وضعیت �هشـدار� کرونا قرار 

داده و امیدواریم با همکاري هرچه بیشـــتر 

مـردم بتوانیم کنتـرل مطلوبـی در بحث این 

بیماري داشته باشیم.

دکتر ســــــــــروش رئیس مجتمع 

بیمارستانی امام رضا (ع)گفت:

تبدیل بیمارستان امام رضا(ع) 

کرمانشاه به شهر بیمارستانی

تبدیل مجتمع بیمارســتانی امام رضـــا (ع) 

کرمانشاه به شهر بیمارستانی در دستور کار 

مسوُوالن دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته 

اســـــت.این مجتمع اکنون به عنوان قطب 

تشــخیصــی درمانی غرب کشــور روزانه 

2 هــزار نفــر مــراجعه کننده از  پذیـراي 0

کرمانشـاه، استان هاي غربی و کشـور عراق 

است و این ظرفیت و پتانسیل را براي تبدیل 

به شهر بیمارستانی دارد.

مجتمع بیمارســــــتانی امام رضـــــــا (ع) 

بزرگترین، مجهزترین و مدرنتـرین مـرکـز 

آموزشــی درمانی و تحقیقاتی منطقه غرب 

و شمال غرب کشـور است که در 15 بهمن 

1384 به طور رسـمی به بهره برداري رسـید. 

این مجتمع بیمارســـتانی کار خود را با 515 

تخت شـــــروع کرد و اکنون با وجود 714 

تخت مصـــــــوب، داراي 840 تخت فعال 

است.

هشدار!پزشکی

خبر ویژ ه

اگر پروتکل هاي بهداشتی رعایت نشوداستاندار کرمانشاه گفت:

بیمارستانها مملو از بیمار خواهد شد

پارزگاێ کرماشان ھال ه 
 وهزعی هت ھۆشدار

تدوین نقشه راه 
مدیریت بیماري کرونا

حضور بیش از 10 نفر 

در «تشییع جنازه» ممنوع

دکتر مرادي خبر داد:
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