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زاویه

دموکراتیک  حزب  دوره  سه  نماینده  تان،  آلتان 
از  و  ترکیه  پارلمان  در   )HDP( خلق ها 
در  ترکیه  ُکرد  گرای  اسالم  سیاستمداران 
 PKK اظهاراتی با انتقاد از عملیات های مسلحانه
عنوان کرد: دوران مطالبه حق با سالح به پایان 

رسیده است.

به گزارش موکریان، آلتان تان، نماینده سه دوره 
پارلمان  در   )HDP( ها  خلق  دموکراتیک  حزب 
کرد  گرای  اسالم  سیاستمداران  از  و  ترکیه 
ترکیه  مشکالت  به  اشاره  با  اظهاراتی  در  ترکیه 
عنوان کرد: »در ترکیه مسائل مختلفی از جمله 
مشکالت اقتصادی جدی وجود دارد و حاکمیت 
سیاسی برای فرار کردن از آن موضوعات تصنعی 
 HDP در جامعه مطرح می کند. راهپیمایی که
در نظر دارد آن را ترتیب دهد یک حق مشروع 
است ولی از آنجایی که سیاست در ترکیه آلوده 
خشونت  بُعد  تواند  می  چیزی  هر  است  شده 
خشونت  به  تحریک  یا  گرفته  خود  به  آمیزی 

کند«.
اظهارات  ادامه  در  تان  دیوار،  روزنامه  نوشته  به 
از  کردها  حقوق  »شناسایی  کرد:  تصریح  خود 
سوی دولت و حاکمیت سیاسی در ترکیه همواره 
وقفه  این  دلیل  حاکمیت  است.  افتاده  تاخیر  به 
را عملیات های مسلحانه PKK اعالم می کند. 
دارد،  وجود  مسلحانه  مبارزه  که  این  بر  تکیه  با 
از  گیرند.  می  گروگان  را  دموکراتیک  سیاست 
اقدامات و عملیات های مسلحانه  این  همین رو 
به کار دولت می آید. دوران مطالبه حق با سالح 
به پایان رسیده است. HDP به هیچ عنوان نمی 
تواند از وضعیت کنونی PKK حمایت کند. دولت 
و PKK بدین شکل از یکدیگر تغذیه می کنند. 
عبداهلل اوجاالن نیز در این خصوص پیام ها و نامه 
هایی دارد ولی HDP و کوه قندیل گوش خود 

را بسته است«.
وی در سخنان خود با تأکید بر این که »درست 
کرد:  خاطرنشان  است«  سوم  راه  راه،  ترین 
»بایستی اپوزیسیون کرد و ترک را تأسیس کرد. 
عدم شناسایی هویت کردها تا به امروز از سوی 
حزب جمهوری خواه خلق ترکیه )CHP( و عدم 
زبان  آموزش  نظری در خصوص  اظهار  هر گونه 
مادری چنین تالشی را بی نتیجه می گذارد. تا 
زمانی که PKK خلع سالح نشده است، مذاکره 
ائتالف  یک  به  رسیدن  برای   HDP با   CHP
تنها  خواهند  نمی  کردها  نیست.  پذیر  امکان 
برای سرنگونی اردوغان و حزب عدالت و توسعه 

)AKP( نقش ابزار را بازی کنند«.

گزارش های  به  توجه  با   | بهرامیان  شفیع 
اخیر نهادهای مربوطه و همچنین نگرانی های 
فعاالن حوزه حقوق شهروندی، گرچه آمارهای 
مختلفی از کودکان کار در کشور ارائه می شود 
بین  که  زد  تخمین  می توان  درمجموع  اما 
۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار کودک کار به صورت فصلی 
که  کارند  مشغول  کشور  سطح  در  دائم  یا  و 
البته تعدادی از این افراد نیز از اتباع خارجی 

موجود در کشورند.
ارقام  از  گرچه  نیز  آذربایجان غربی  استان  در 
حدود ۲۰۰ نفر کودک کار برای کالن شهری 
چون ارومیه، توسط نهادهای حمایتی سخن 
اما در سال گذشته)۹۸(، چند  گفته می شود 
ابتدایی  دوره  تحصیالت  که  دانش آموز  هزار 
را به پایان رسانده اند در مقطع باالتر ثبت نام 
مهمی  هشدار  زنگ  می تواند  این  ننموده اند 
و  استان  در  کار  کودکان  روند  افزایش  برای 

به تبع آن کشور باشد.
اطالعات  و  آمار  مرکز  گزارش  جدیدترین 
فعالیت  وضعیت  از  کار  وزارت  راهبردی 
کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله نشان می دهد که در 
حدود  کودک،  میلیون   ۹ حدود  از   ۹۶ سال 
به  هستند؛  فعال  کودک  نفر،  هزار   ۴۹۹
عبارتی حدود نیم میلیون  کودک شاغل یا در 
کودکان  این  میان  از  کار هستند.  جستجوی 
۴۱۰ هزار نفر شاغل و ۸۹ هزار کودک نیز در 

جستجوی کار بوده اند.
طبق استاندارد سازمان بین المللی کار درباره 
کار کودک، سه معیار اصلی فعالیت اقتصادی، 
کنار  در  هفتگی  کار  ساعت  و  شغل  نوع 
کاری مالک  شرایط  مانند  دیگری  معیارهای 

عمل قرار می گیرد.
 ۱۷ تا   ۵ سنی  رده  در  معیار،  این  براساس 

ساله، اشتغال کودکان به شکل کار کودک و 
کار پرخطر کودکان نیز مشاهده می شود.

از  بسیاری  با  مقایسه  این  در  ایران  کشور 
مناسب تری  تقریبا  شرایط  در  جهان  مناطق 
تا   ۵ سنی  گروه  برای  جهان،  در  دارد.  قرار 
۱۷ ساله از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶ سهم 
کودکان شاغل از ۱۶.۷ درصد به ۱۳.۸ درصد 
از  رسیده است. کودکان مشمول کار کودک 
کودکان  سهم  و  درصد   ۹.۶ به  درصد   ۱۰.۶
از  درصدی   ۰.۸ کاهش  با  پرخطر  کار  دارای 

۵.۴ درصد به ۴.۶ درصد رسیده است.
برخی کارشناسان براین باورند که بسیاری از 
کودکان کار در دست مافیای دست فروشی و 
تکدی گری گرفتارشده اند و برخی دیگر از آنان 
بدون دغدغه  این شغل  به علت درآمدی که 

برای آنان دارد، این کار را ادامه می دهند.
چیز  قضیه  بنشینیم  که  بچه ها  حرف  پای   
فهمید.  را می توان  و عمق درد  دیگری است 
آدامس  کافه ها  و  رستوران ها  در  که  مهدی 
به زور  چهارراه  سر  که  صادق  و  می فروشد 
سرنشینان  به  ماشین ها  پنجره  از  را  گل ها 
بخرند،  گلی  او  از  تا  می کند  نزدیک  خودرو 

حرفشان بوی فقر می دهد.
به  و خیابان  کار  از ۸۰ درصد کودکان  بیش 
می شوند  مقوله  این  وارد  معاش  تأمین  دلیل 
بنابراین نباید به آنان فشار آورد و به زور آنان 
را از خیابان ها حذف کرد. بنابراین در موضوع 
کودکان کار و خیابان، کم کردن ساعت کار 
فراهم  زمینه ای  باید  و  است  مهم  کودکان 
از  کنند  کار  مجبورند  که  کودکانی  تا  شود 
سایر حقوق مانند امنیت، آموزش و بهداشت 
برخوردار بوده و در کنار آن یک مهارت کسب 
شغل  به  دسترسی  برای  آینده  در  تا  کنند 

پایدار، فرصتی در اختیار داشته باشند.
ضعف نظام تأمین اجتماعی در کشور و کافی 
افراد  برای  اجتماعی  تأمین  اعتبارات  نبودن 
مستلزم  نیز  زندگی  گذران  جهت  نیازمند 
این  از  برخی  است.  بیشتر  توجه  و  بهبود 
می کنند.  کار  خود  خانواده  همراه  کودکان 
باالخص در مناطق کشاورزی و عشایری این 

امر بسیار شایع تر است.
جمع آوری  سیستم  دنیا،  کجای  هیچ  در 
برای  بلکه شرایطی  ندارد  وجود  کار  کودکان 
از  ساعاتی  در  بتوانند  تا  می شود  فراهم  آنان 
و  بهداشتی  خدمات  از  یا  بخوانند  درس  روز 
درمانی بهره مند شده و امنیت داشته باشند.

نیست  امکان پذیر  کار  کودکان  حذف  البته 
کار  زمینه کودکان  در  با سخت گیری  چراکه 
آنان به مشاغل زیرزمینی رو خواهند آورد و 

دیگر دسترسی به آن ها سخت خواهد شد.
ساالنه نزدیک به ۶ هزار کودک کار و خیابانی 
از  آنها  از  برخی  و  و  شناسایی  کشور  در 
به  اما  می شوند  بهره مند  بهزیستی  خدمات 
بسیار  درصد  فقط  بهزیستی  مسئوالن  گفته 
ندارند.  مؤثر  سرپرست  کودکان  این  از  کمی 
تعداد  به روز  روز  می رسد  نظر  به  بااین وجود 
کول  و  سر  از  چهارراه ها  سر  که  بچه هایی 
خودروها باال می روند بیشتر می شود و با توجه 
به این که به گفته مسئوالن تابعیت ۷۰ درصد 
از  یکی  می توان  نیست،  ایرانی  کودکان،  این 
مهاجرت  را  کار  کودکان  پدیده  رشد  دالیل 
از فقری که در  نباید  اما  بیگانه دانست  اتباع 
ملیت  از  فارغ  کودکان  این  همه  خانواده های 

)ایرانی-غیر ایرانی( وجود دارد نیز غافل شد.
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نماینده سه دوره حزب دموکراتیک خلق ها )HDP(؛نان یا آزادی، کدام مهم تر است؟

در میانه بحران اقتصادی اقلیم 
بغداد  خودداری  و  کردستان 
بودجه  از  آن  سهم  پرداخت  از 
رسانه های  از  که  شارپرس  سایت   سالیانه، 
یک  به  دست  است،  اقلیم  پُرمخاطب 

نطرسنجی جالب زده است.
مستمری  و  کارمندان  حقوق  پرداخت  با  آیا 
بغداد  از  مستقیم  صورت  به  اقلیم  بگیران 

موافقید؟
92 درصد پاسخ دهندگان از میان حدود ده 

هزار نفر به این سوال پاسخ مثبت داده اند.
نهایی  فصل  و  حل  منظور  به  که  ایده  این   
مطرح  برخی  زبان  از  اخیراً  بودجه  بحران 
از  معنای  به  اجرا شدن،  می شود، در صورت 

و  اقلیم  اختیارات  از  رفتن بخش مهمی  کف 
اهرم های کنترلی آن روی شهروندان خواهد 
بود. امری که مطلقا و منطقا خوشایند اربیل 
کاهش  صورت  به  آن  تبعات  چه  نیست. 
وابستگی  شهروندان به احزاب و حذف متغیر 
» نان « از معادله سیاسی موجود، سرچشمه 
البته  تحولی جامعه شناختی خواهد شد که 

فعال دورنمای روشنی برای آن وجود ندارد.
دارد،  وجود  میان  این  در  که  جالبی  نکته 
به  حقوق  واگذاری  موافقان  درصد  همسانی 
بغداد و تبدیل شدن شهروندان اقلیم به اتباع 
و کارمندان دولت عراق با موافقان رفراندوم 
قبل  سال  سه  در  ُکردستان  اقلیم  استقالل 

است.
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دوران مطالبه حق با سالح
 به پایان رسیده است
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حریرچیازکجاعروسی
درسنندجرارصدکرد؟

5 4 2

اظهارات جنجالی دکتر حریرچی قائم مقام وزیر 
آمار  افزایش  دادن  ارتباط  بهداشت در خصوص 
عروسی  مراسم  برگزاری  با  سنندج  در  کرونا 
است، ضمن  داشته  را  واکنش هایی  کارواش  در 
و  واقعی  غیر  نظرهای  اظهار  اینگونه  تقبیح 
بررسی نشده باید گفت سخن یک مدیر وزارتی 

نمی تواند موضع وزارتخانه باشد.

نووسه ر و رووناکبیری کورد مامۆستا »ئەحمەد تەها« 
ئاوایی تیکانتەپەی  له   لە دایک بووی ۱/۱/۱۳۲۱ 
مەال  خەلیفە  بەڕێز  کوڕی  بۆکانە،  شاری  به   سه ر 
عەواڵی تیکانتەپە یە )خەلیفەی ساداتی نەهری(. 
خوێندنی سەرەتایی لەگەڵ مندااڵنی ئەو ئاواییە تەواو 
داوە  خوێندن  بە  درێژەی  بۆکان  لە  پاشان  و  کردووە 
و لە ورمێ لە زانکۆی تەربیەت موعەلیم دیپڵۆمی 

دانیشسەرای وەرگرتووە.

مراقب »کودشک کارگران«
 جامعه باشیم
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صالح الدین خدیو | در میانه بحران اقتصادی 
اقلیم کردستان و خودداری بغداد از پرداخت 
سهم آن از بودجه سالیانه، سایت  شارپرس که 
اقلیم است، دست به  پُرمخاطب  از رسانه های 

یک نطرسنجی جالب زده است.
مستمری  و  کارمندان  حقوق  پرداخت  با  آیا 
بغداد  از  مستقیم  صورت  به  اقلیم  بگیران 

موافقید؟
میان حدود ده  از  پاسخ دهندگان  92 درصد 

هزار نفر به این سوال پاسخ مثبت داده اند.
نهایی  فصل  و  حل  منظور  به  که  ایده  این   
مطرح  برخی  زبان  از  اخیراً  بودجه  بحران 
از  معنای  به  شدن،  اجرا  صورت  در  می شود، 
و  اقلیم  اختیارات  از  مهمی  بخش  رفتن  کف 
خواهد  شهروندان  روی  آن  کنترلی  اهرم های 
اربیل  امری که مطلقا و منطقا خوشایند  بود. 

نیست.
وابستگی   کاهش  صورت  به  آن  تبعات  چه 
 » نان   « متغیر  و حذف  احزاب  به  شهروندان 
تحولی  سرچشمه  موجود،  سیاسی  معادله  از 
فعال  البته  که  شد  خواهد  شناختی  جامعه 

دورنمای روشنی برای آن وجود ندارد.
دارد،  وجود  میان  این  در  که  جالبی  نکته 
به  حقوق  واگذاری  موافقان  درصد  همسانی 
بغداد و تبدیل شدن شهروندان اقلیم به اتباع 
رفراندوم  موافقان  با  عراق  دولت  کارمندان  و 
قبل  سال  سه  در  ُکردستان  اقلیم  استقالل 

است.
در هر دو مورد 92 درصد رأی موافق داده اند. 
اما آیا تناقضی در این میان دیده نمی شود؟ آیا 
می شود در یک لحظه واحد هم موافق انفکاک 

از بغداد بود و هم اتصال به آن؟
ُکردستان  اقلیم  مردم  حقوق  راسا  بغداد  اگر 
اقلیم،  نفت  پرونده  تحویل  قبال  در  آنهم  را 
مالی  استقالل  خاتمه  معنای  به  این  بپردازد 
اربیل و محدود شدن قدرت مانور آن در داخل 

و خارج خواهد بود.
مشتاقانه  پیش  سال  سه  از  کمتر  که  مردمی 
اقلیم کردستان و پشت کردن به  به استقالل 
عراق رأی دادند، چگونه االن به سلب مهم ترین 

ابزار حاکمیتی اقلیم لبیک می گویند؟
رفراندوم هم  از شکست  البته پس  این سوال 
از اقدمات تنبیهی بغداد  مطرح بود: چرا پس 
و کشورهای همسایه، هیچ آکسیون اعتراضی 
تقریبا  که  کاتالونیا  مقیاس  در  مثال  جدی، 
انجام  بود  مشابه  ای  پرونده  درگیر  همزمان 
از حضور  و سلیمانیه  اربیل  و خیابانهای  نشد 

استقالل طلبان خالی ماند؟
آیا آگاهی ملی در کردستان عراق که پیشتاز 
هویت طلبی ُکردی در منطقه می باشد، دچار 
و  استقامت  به  نسبت  مردم  یا  فرسایش شده 
برای تحمل  فعلی  و رهبران  احزاب  کارآمدی 

رنج های استقالل و قائم به ذات بودن، بدگمان 
شده اند؟

این تردید را می توان از نگاه رهبران به مردم 
هم برگرداند!

اقلیم  مرد م  بودن  عراقی  احساس  است  بعید 
به  نه  گفتن  با  را  بیستم  قرن  که  ُکردستان 
تشکیل دولت استعمار ساخته عراق آغاز و با 
انفال و حلبچه به پایان رساندند، تازه در دهه 

بیست سده جدید گل کرده باشد!
البته  آن  متعارف  معنای  در  ملی  آگاهی 
از  بیش  ُکردیت  ُکردایتی/  ولی  شده  فرسوده 
و  چالش  معرض  در  باشد،  شده  پژمرده  آنکه 
گرفته  قرار  گفتمانی  و  معنایی  جابجایی های 

است.
هویت ُکردی که زمانی زیر فشار و سرکوب بود 
و بخشی از پویایی خود را از دیالکتیک انکار و 
اما به  مقاومت می گرفت، اکنون تثبیت شده، 
موازات آن در معرض چالش ها و تفاسیر جدید 

قرار گرفته است.
آگاهی قومی/ مذهبی ُکردی گرچه به صورت 
آغاز  از  دستکم  ناسیونالیسم  پیش  قسمی 
صفویه وجود داشت، اما صورت مدرن خود را 
باشگاه های ُکردی استانبول در  عمدتا مدیون 

آغاز قرن گذشته است.
فکری  کارگاه های  این  در  که  ُکردی  اندیشه 
از  قبل  می شد،  تولید  عینی  تجربه  بر  مبتنی 
هر جایی در سلیمانیه که در طول قرن بیستم 
آزمایش  محک  به  بود،  خواهی  هویت  کانون 

گذاشته شد.
دست بر قضا نخستین گذار از آن هم در همین 
کانون دیرینه صورت گرفت. گذار از ُکردایتی 

کالسیک به پساکردایتی که در تعهد به تشکیل 
کیان ملی کرد به سلف خود وفادار است، اما 
قرارداد  دمکراسی،  تجدد،  چون  ارزش هایی 
اجتماعی، آزادی و برابری را در شبکه ای افقی 
هم ارز با آن قرار می دهد و قائل به تقدم  و 

تاخر میان آنها نیست.
سلیمانیه  به  مدت  میان  در  البته  گذار  این 
فرا  را  جاها  سایر  بتدریج  و  نمی ماند  محدود 
می گیرد. تضادی میان دو 92 درصد از نشانه 
بر  امور  این گذار و نسبی شدن  الزامات  و  ها 
البته  این نسبیت  مبنای مقتضیات روز است. 
خالی  و  هنجاری  بی  به  دادن  تن  معنای  به 
اغتشاش  نیست.  درازمدت  در  قاعده شدن  از 
مفهومی کنونی بدلیل گذار از یک نظام ارزشی 
و  فکری  دستگاه  یک  کامل  استقرار  عدم  و 

هنجاری جدید است.
و  مدرن  ارزش های  با  شده  غنی  ُکردیت 
نظم  با  شدن  جایگزین  با  اخالقی  هنجارهای 
به زیست  به معنابخشی  قادر  گفتمانی سابق، 

سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
به زبان دیگر، رفتار فعلی مردم در برابر بغداد 
سیاستمداران  و  احزاب  رفتار  از  برگردانی 
وقتی  است:  مرکزی  دولت  قبال  در  ُکرد 
تقریبا بالفاصله پس از رفراندوم با اشتیاق در 
انتخابات پارلمانی عراق شرکت و ماه ها بر سر 
بی نصیب کردن یکدیگر از مناصب حکومتی 

در مرکز، با طرف عرب چانه می زنند.
اَلّناُس بُِاَمرائِِهْم اَْشَبُه ِمْنُهْم بِآبائِِهْم؛

این سخن علی بن ابی طالب  مصداقی روشن 
از این وضع است: مردم بیش از پدرانشان به 

دولتمردانشان رفته اند!
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پیام ها و پیامدهای انتخاب فواد حسین دومین وزیرخارجه ُکردتبار عراق!

محمد حسین  فواد  دکتر   | پشنگ  اردشیر 
عادل  مستعجل  دولت  در  این  از  پیش 
او  پیش تر  اما  بود،  دارایی  وزیر  عبدالمهدی 
ریاست  برای پست  کاندیدای حزب دموکرات 
جمهوری بود که با اقدام ناگهانی حزب اتحادیه 
او در پارلمان رقابت را به دکتر  میهنی نهایتاً 

برهم صالح باخت!
حاال این سیاستمدار کهنه کار و پرتجربه ُکرد 
مصطفی  دولت  جدید  وزیرخارجه  عنوان  به 
پس  حقیقت  در  است  شده  انتخاب  الکاظمی 
از هوشیار زیباری او دومین ُکردی است که در 
عراق جدید به منصب وزارت خارجه می رسد.

فواد حسین وی 74 ساله و متولد شهر خانقین 
عمدتاً  که  منطقه ای  است،  دیالی  استان  در 
در  و  هستند  مذهب  شیعه  ُکرد  آن  جمعیت 
زمان صدام بیشترین تعداد انفال شده را تجربه 
کرده اند )انفال به مجموعه عملیات هایی که در 
سال های انتهایی دهه 1980 میالدی روی داد 
از بین بردن و نسل کشی  انگیزه  با  و طی آن 
ُکردها و نیز تعریب و تخریب مناطق کردنشین 
بیش از 182 هزار نفر توسط بعث کشته عمدتاً 
زنده به گور شدند و نزدیک به 4800  روستا و 

دهکده نیز با خاک یکسان شدند!(
دموکرات  حزب  ارشد  اعضای  از  حسین  فواد 
معتمدترین  و  نزدیک ترین  از  و  کردستان 
محسوب  بارزانی  مسعود  مشاوران  و  دوستان 
می شود، امری که در انتخاب وی چه به عنوان 
وزیر دارایی در دولت عادل عبدالمهدی و چه 
به عنوان وزیر امور خارجه در دولت الکاظمی 

تاثیر بسزایی داشته است.
وزیر  نخست  توسط  وی  انتخاب  نظر  این  از 
پارلمان  از  اعتماد  رای  گرفتن  و  عراق  جدید 
این کشور، حاکی از یک پیام روشن از سوی 
با  بغداد  بغداد است و آن هم تعامل مستقیم 
در  ُکرد  فعلی  حزب  قوی ترین  و  پرثبات ترین 
است. بارزانی  مسعود  رهبری  به  عراق  شمال 

در عین حال حمایت نمایندگان حزب اتحادیه 
میهنی از وی نیز قابل تامل است حزبی که این 
روزها بحث »المرکزیت« در اقلیم کردستان را 
مطرح کرده است و بطور کل روابط پرنوسانی 
دموکرات  حزب  با  آن  جدید  رهبران  میان 
وجود دارد ولی در این مورد هماهنگ با اربیل 

رفتار کرده اند!
همچنین  حسین  فواد  دکتر  خصوص  در 
روابط  دکترای  دانش آموخته  وی  گفت  باید 
عربی،  ُکردی،  زبان های  به  است،  بین الملل 
انگلیسی، فارسی و هلندی مسلط است و بیش 
فعالیت  به  مستمر  بطور  که  است  قرن  نیم  از 
سیاسی مشغول است او از جدی ترین مخالفان 
حزب بعث و صدام حسین بود و پس از سقوط 
بعث هم تبدیل به یکی از سیاستمداران عمدتاً 
پشت پرده، ایده پرداز و با نفوذ شورای رهبری 
منظر تخصص  از  اتفاقا  و  دموکرات شد  حزب 
آکادمیک، تجربه سیاسی و دیپلماتیک و تعداد 
وزیرخارجه  معقول ترین  روابطش  و  دوستان 
اما  می رود!  شمار  به  جدید  دوران  در  عراق 
انتخاب وی از دید برخی از گروه های  طبیعتاً 

آنها  به  نزدیک  سیاستمداران  و  حشدالشعبی 
همین  به  نمی رود  شمار  به  مناسبی  انتخاب 
کشور  رسانه های  برخی  در  هست  هم  دلیل 
تیترهای غیرمعمولی در واکنش به این انتخاب 
دیده می شود بطور مثال »مردی که یک شبه 
دیپلمات شد« )سایت انتخاب( و یا »فواد حسین 
وزیرخارجه بارزانی نه عراق« )سایت دیپلماسی 

ایرانی(؛ که بازتاب این ناراحتی و نگرانی است!
به هرحال این موضوع را نیز بایستی مورد اشاره 
قرار داد که در 15 سال اخیر همواره تشکیل 
دولت جدید با لبخند و ژست رضایت ُکردها و 
توام  اختالفات  و وعده های حل  دولت مرکزی 
بوده است، اما در ادامه عمق مشکالت و افزایش 
اختالف نظرها باعث شده تا عماًل قدمی جدی 
حال  نشود؛  برداشته  مشکالت  این  حل  برای 
باید دید آیا این سنت روی داده در دولت های 
مختلف پیشین از نوری مالکی و حیدرالعبادی 
تا عادل عبدالمهدی در دولت مصطفی الکاظمی 
هم تکرار خواهد شد و یا او می تواند این قفل 
موجود بر حل مشکالت اربیل-عراق را نهایتا با 

کلید خود بگشاید؟

تعارف را کنار بگذارید 
و سنندج را قرنطینه کنید

چنـد روزی هسـت کـه ویـروس منحـوس کرونـا 
در یـک تهاجـم نامردانه شـهروندان سـنندجی را 
یکـی یکـی راهـی بیمارسـتان هـای پـر شـده از 
مریـض ایـن شـهر مـی کنـد و وضعیت بـه حدی 
رسـیده کـه مسـئوالن »وعـده« تیرماه سـیاه می 

دهند.

حالـی  در  وضعیـت  ایـن  مکریـان،  گـزارش  بـه 
هـر روز بیـش از روز قبـل قرمـز مـی شـود؛ کـه 
منتظـر  انـگار  کشـوری  و  اسـتانی  مسـئولین 
معجـزه ای آسـمانی دسـت روی دسـت گذاشـته 
و تصمیمـی عملیاتـی برای مدیریـت اوضاع اتخاذ 

نمـی کننـد.
اسـتاندار کردسـتان چنـد روز قبـل گفتـه بـود: 
»مـردم رعایـت نکننـد« محدودیـت هـا برگرانده 
مـی شـود، آقـای اسـتاندار مـردم تـا زمانـی کـه 
همـه چیز بـه روال عادی در جریان اسـت چگونه 
بایـد رعایـت کننـد. جلسـه سـتاد ملـی مقابله با 
کرونـا هم بـا حضور رییـس جمهور و اسـتانداران 
در حالـی برگـزار شـد کـه برخـی مباحـث مطرح 
شـده در آن نشـان داد اوال دولت در دادن اختیار 
بـه اسـتانداران بسـیار بیشـتر از آنچـه تصـور می 
شـد محتـاط اسـت کـه ریشـه یابـی آن نیازمنـد 
بررسـی هـای تحلیلی اسـت و دومـا فاصله ذهنی 
بسـیار زیـادی میـان ذهنیـت اعضـای اصلـی این 

سـتاد بـا واقعیـت های اسـتان هـا وجـود دارد.
بـرای روشـن شـدن موضـوع بـه این جملـه آقای 
روحانـی در ایـن جلسـه مـی تـوان اسـتناد کـرد 
تاالرهاسـت: »مصـوب  بازگشـایی  کـه در مـورد 
هایـی  شهرسـتان  در  پذیرایـی  تاالرهـای  شـده 
کـه وضعیـت قرمـز ندارنـد بـا رعایت پروتـکل ها 
بازگشـایی شـوند« قطعـا آقـای رییـس جمهـور 
کردسـتان  ماننـد  هایـی  اسـتان  در  دانـد  نمـی 
وقتـی مراسـم عروسـی برگـزار مـی شـود در آن 
مراسـم مهمانـان از همه شـهرهای اسـتان تقریبا 
حضـور دارنـد، ایـن پیونـد را ایشـان نبایـد هـم 
مطلـع باشـد و مسـئولین اسـتانی بایـد برایشـان 
توضیـح مـی دادنـد که احتمـاال نداده انـد. از این 
مصادیـق تـا دلتـان بخواهـد زیاد اسـت  و مطلب 

را فقـط طوالنـی مـی کنـد.
در شـرایط فعلی تنها یک خواسـته فوری هسـت 
کـه مـی توانـد کارسـاز باشـد و آن اینکـه دولـت 
اسـتان  در  اش  عالـی  هـای  نماینـده  و  محتـرم 
تعـارف را کنـار بگذارنـد و سـنندج را قرنطینـه 
و ادرات و بسـیاری از اصنـاف را تعطیـل کننـد 
در غیـر ایـن صـورت بـرای اولیـن بار بـه احتمال 
زیـاد یکـی از »وعـده هـای« مسـئولین در موعد 
مقـرر تحقـق مـی یابـد و کردسـتان تیر مـاه عزا 
دار خواهد شـد. شـما که متخصـص عمل نکردن 
بـه وعـده هـا هسـتید این یکـی را خواهشـا عمل 
نکنیـد. شـهر را قرنطینـه کنیـد آقایـان تـا دیـر 

نشـده اسـت- اگر نشـده باشـد.

سینما

فیلم » ئه سرین « تصویری از 
رنگ و صدای کولبران

فعالیت های ساخت و تدوین فیلم  »ئه سرین « به 
کارگردانی هژیر محمدی و نویسندگی سارا رشیدی 

به اتمام رسید.
 12 فیلم  یک  اسرین  فیلم  موکریان،  گزارش  به 
عرصه  هنرمندان  از  یکی  کارگردانی  با  دقیقه ای 
سینما در مریوان است که زندگی نامه یک خانواده 
از قشر فقیر جامعه این شهر را به نمایش کشیده 

است.
این فیلم که به کارگردانی هژیر محمدی، نویسندگی 
و  کریمی  سامان  از  فیلم  طرح  رشیدی،  سارا 
تصویربرداری پرویز رستمی و همچنین موسیقی از 
آلبوم کیهان کلهر در 12 دقیقه و 22 ثانیه ساخته 
شده و  نمایشی است از زندگی خانواده ای که هم 
معاش  امرار  برای  خانواده  بزرگ  پسر  هم  و  پدر 

زندگی مشغول به کوله بری هستند.
در  خانواده  یک  دردناک  نامه  زندگی  فیلم  این 
شهرستان مریوان است که پدر این خانواده به دلیل 
شیمیایی دوران جنگ دچاز عارضه تنفسی شده و 
برای امرار معاش زندگی خود و خانواده اش به ناچار 
به کوله بری می پردازد و این در حالی است که پسر 

بزرگ این خانواده نیز مشغول به کوله بری است.
در ادامه این فیلم هنگامی که پدر خانواده در حال 
جابه جایی بار قاچاق است دچار تنگی نفس شده و 
پسرش در این هنگام سرمی رسد و او را می باید اما 
در این هنگام کوله از پشت پسر خانواده جدا شده 
و از سخره ها پرتاب می شود و مشخص می گردد 

که کوله آنها حامل ماسک های احتکار شده است.
با رنگ مایه های کودکان کار ساخته  این فیلم که 
به نمایش  را  بر  شده و دردهای یک خانواده کوله 
کشیده است با بازیگری نگین عزتی به عنوان تنها 
کریمی  سامان  همچنین  و  فیلم  این  زن  بازیگر 
بعنوان فرزند بزرگ این خانواده و نامق خدایار نیز 

بعنوان پدر خانواده ساخته شده است.
برزی،  سیروان  منش،  مکیان  ایوب  ایزدیار،  خلیل 
هیژا  فرجی،  حافظ  کریمی،  آراس  کریمی،  آرمان 
نیز  سعیدی، دانیال جامبرسنگ و دانیال محمدی 
دیگر بازیگران این فیلم هستند و همچنین مصعب 
نیکدل مونتاژ  به عنوان صدابردار، سرکوت  عباسی 
کننده، مهدی اسدی طراحی پوستر، سیروان برزی 
هژیر  و  صحنه  پشت  عکاس  بردافکن  ژینو  گریم، 
محمدی نیز بعنوان طراح لباس در این فیلم ایفای 

نقش می کنند.
رخ  به  فیلم  این  ساخت  از  کارگردان  اصلی  هدف 
کشیدن وقایع موجود در شهرستان مریوان و اطراف 
بحرانی  وضعیت  این  در  که  است  شهرستان  این 
وضعیت معیشتی کارگران روزمزد را نشان می دهد 
و همچنین شناخت دقیق یک کوله بر از نظر مالی 
و جسمانی به مخاطبین خود است فیلم اسرین در 
مناطق مختلفی از شهرستان های مریوان و سروآباد 

فیلمبرداری شده و آماده اکران است.
که  نکته  این  عنوان  ضمن  فیلم  این  کارگردان 
حمایت های  یا  و  اسپانسر  بدون  فیلم  این  ساخت 
فرهنگی  نهادهای  و  افراد  یا  فرد  سوی  از  مالی 
یک  خود  اسرین  که  می گوید  است  گرفته  صورت 
این  در  هم  فیلم  ساخت  اما  دارد  تراژدیک  ژانر 
وضعیت بیماری خود یک تراژدیک به شمار می آید 
فیلم داستانی  این  تولید  برای  زیادی  و ما زحمات 
را  هستند  ما  از  بسیاری  زندگی  های  واقعیت  که 
به تصویر می کشد، اسرین تنها یک کوله بر نیست 
یاشاید  بلکه می توان ان را در تمام مراحل زندگی 
در یک فرد ایرانی ببینیم که دارای محدودیت هایی 
از سوی نهادهای ذیربط،  ارائه مجوز  همچون عدم 

سانسور کردنو عدم حمایت های مالی است.

متهم شدن انگلیس به همدستی با ترکیه علیه ُکردهاکشف ۶۲۰۰ کیسه سیمان از محتکران در بوکان

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت بوکان با بیان اینکه در شرایط 
فعلی با احتکارکنندگان برخورد جدی می شود، گفت: در بازرسی 
کارشناسان این اداره از یک انبار 6 هزار و 200 کیسه سیمان در 

این شهرستان کشف و ضبط شد.
با خبرنگار موکریان  و گو  پنج شنبه در گفت  روز  حسن عبدی 
شدند 100  موفق  اداره  این  کارشناسان  همچنین  داشت:  اظهار 
برای  پرونده  تشکیل  با  و  را شناسایی  از شبکه  عرضه خارج  تن 
جریمه به تعزیرات حکومتی ارسال کنند. وی اضافه کرد: طی هفته 
جاری، 11 مورد احتکار به قصد گران فروشی در بوکان شناسایی و 
جهت برخورد به تعزیرات حکومتی معرفی شد. عبدی اضافه کرد: 
شهروندان هر تخلفی را اعم از گران فروشی, عرضه نکردن و احتکار 
به اداره صنعت، معدن و تجارت بوکان گزارش کنند. روزانه حدود 
یک هزار و 400 تن سیمان در کارخانه سیمان بوکان به سیمان 
فروشان تحویل داده می شود و مشکلی در خصوص کمبود عرضه 
نداریم و مصالح فروشانی که از عرضه سیمان به مصرف کنندگان 

واقعی امتناع کنند، جریمه خواهند شد.

به گزارش موکریان به نقل از روزنامه مورنینگ استار، کارزار 
مبارزه با فروش سالح در انگلیس، از فروش 1,1 میلیارد پوند 
سالح ساخت انگلیس به دولت رجب طیب اردوغان از سال 
2014 خبر داده است. جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس 
تجهیزات  صدور  مجوز  کشورش  کرد  اذعان  هفته  این  نیز 
جنگی به ارتش ترکیه را توسط شرکت ای دی او ام بی ام 
صادر کرده است. این شرکت قطعاتی برای ساخت پهبادهای 
بیرقدار ترکیه که به صورت گسترده در عملیات ترکیه علیه 
کردها در عراق و سوریه به کار گرفته شده، به آنکارا فروخته 
انگلیس و اسکاتلند نیز  با کردها در  است. کارزار همدردی 
ترکیه را متهم کرده اند از این پهبادها در لیبی استفاده کرده 
است در حالی که ورود سالح به این کشور از سوی سازمان 

ملل ممنوع شده است.
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استفاده همگانی از ماسک
زنجیره کرونا را قطع می کند

دانشگاه  ویروس شناسی  گروه  علمی  هیات  عضو 
فاصله گذاری  رعایت  لزوم  بر  ایران  پزشکی  علوم 
اجتماعی و استفاده از ماسک تاکید کرد و گفت: 
قطع  برای  فعلی،  شرایط  در  راهکار  مهمترین 
از  همگانی  استفاده  کرونا  بیماری  انتقال  زنجیره 

ماسک است.
موکریان،  با  گو  و  در گفت  کیوانی  دکتر حسین 
پیشگیری  روش  مهمترین  را  ماسک  از  استفاده 
از  استفاده  با  افزود:  و  کرد  اعالم  کرونا  کنترل  و 
ماسک هم از انتقال بیماری جلوگیری می شود و 
هم سایر افراد در مقابل بیماری محافظت خواهند 

شد.
انتشار  از طریق  را  ویروس  انتقال  اصلی  راه  وی، 
عطسه  و  سرفه  کردن،  صحبت  هنگام  ترشحات 
فاصله  افراد  اگر  داشت:  بیان  و  کرد  اعالم  کردن 
الزم ) 1.5 تا 2 متر ( را رعایت نکنند، ذرات از 
طریق دستگاه تنفسی وارد بدن و منجر به بروز 

بیماری می شود.
علمی  هیات  عضو  و  ویروس شناسی  متخصص 
از  ماسک  داد:  ادامه  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ورود ذرات آلوده به دستگاه تنفسی جلوگیری می 
کند و افراد بیمار برای جلوگیری از انتقال ویروس 

به دیگران حتما باید از ماسک استفاده کنند.
اخیر  روزهای  در  بیماری  موارد  کرد:  تاکید  وی 
عدم  آن  دالیل  از  یکی  که  است  یافته  افزایش 
استفاده  خصوص  به  اجتماعی،  فاصله  رعایت 
در  طوالنی  توقف  و  حضور  و  ماسک  از  نکردن 

مراکز شلوغ است.
چند  در  جهانی  بهداشت  سازمان  داد:  ادامه  وی 
زدن  ماسک  که  داده  نشان  خود  تازه  مقاله 
مهمترین کاری است که فرد مبتال یا سایر افراد 
باید برای پیشگیری و کنترل بیماری انجام دهند.

دانشگاه  ویروس شناسی  گروه  علمی  هیات  عضو 
به  هرچند  گفت:  همچنین  ایران  پزشکی  علوم 
به  رو  کرونا  ویروس  زایی  بیماری  رسد  می  نظر 
این  در  بهداشتی  های  توصیه  اما  است  کاهش 
زمینه همچنان باید رعایت شود. به عبارتی مردم 
بهداشتی  توصیه های  نباید رعایت  به هیچ وجه 
از جمله فاصله گذاری اجتماعی را کاهش دهند.

ویروس  زایی  بیماری  کاهش  داد:  ادامه  کیوانی 
کرونا باید با عدد و رقم اثبات شود اما تصور برخی 
زایی  بیماری  این است که قدرت  بر  کارشناسان 
آن رو به کم شدن است. از طرفی کاهش میزان 
موارد شدید منجر به بستری در بیمارستان ها هم 

تایید کننده این موضوع است.
های  دستورالعمل  تمام  که  این  یادآوری  با  وی 
بهداشتی به طور جدی باید رعایت شود، تصریح 
کرونا،  ویروس  زایی  بیماری  قدرت  کاهش  کرد: 
مبتال  افراد  به خصوص  مردم  نیست که  مجوزی 
را  اجتماعی  فاصله گذاری  ای،  بیماری زمینه  به 
کاهش دهند و بی محابا در مکان شلوغ و اماکن 

عمومی پرتردد حضور یابند.  
اصول  رعایت  داشت:  اظهار  شناس  ویروس  این 
حتی  یا  سالمت  نظام  مسووالن  که  بهداشتی 
سازمان بهداشت جهانی توصیه کردند، سبب می 

شود زنجیره انتقال بیماری متوقف شود.
توصیه های  دقیق  اجرای  کرد:  تاکید  کیوانی 
مردم  همه  برای  اجتماعی  وظیفه  یک  بهداشتی 
است؛ با این کار عالوه بر رعایت حقوق دیگران، از 

انتشار بیماری هم جلوگیری می شود.
شیوع بیماری کووید 1۹ از اسفندماه سال گذشته 
تاکنون  بیماری  این  آغاز شد. متاسفانه  ایران  در 
مرگ  کام  به  را  ما  هموطنان  از  زیادی  شمار 

کشیده است.

تانیا شعفی | تغییر کاربری فضاهای سبز 
قانون  قالب  در  پیمانکاران  به  آن  فروش  و 
»ماده واحده«، توسط شهرداری مهاباد مورد 
اعتراض یکی از اعضای شورای این شهر واقع 
شده است. اما شهردار مهاباد تاکید می کند: 
ماده  از  استفاده  از  موردی  هیچ  »تاکنون 
واحده و یا ارجاع به کمیسیون ماده 5 در این 

دوره شهرداری مهاباد وجود نداشته است«.
قطعه  چند  در  ساز  و  ساخت  پروانه  صدور 
مهاباد  در  سبز  فضای  کاربری  با  زمین 
اعتراضاتی را در بر داشته است. که نوای آن 
در  را  محالت  آن  اهالی  تا  مجازی  فضای  از 

برگرفته بود.
اعضای  از  یکی  اعتراض  مورد  که  موضوعی 
مصطفی  است،  شده  واقع  هم  شهر  شورای 
نوشته  خود  مجازی  صفحه  در  احمدزاده 
جادویی  فرمولی  از  مهاباد  »شهرداری  است؛ 
برای  قلع و قمع باغات و فضای سبز استفاده 

می کند«.
در  ساز  و  ساخت  از  مورد   2 مدت  این  در 
اراضی با کاربری فضای سبز در مهاباد وجود 
داشت که خبرنگار کردپرس در گفت و گو با 
چگونگی  و  دالیل  بررسی  به  مهاباد  شهردار 

دریافت مجوز ساخت در آنها پرداخته است؛

صادر  جدید  مجوز  مهاباد:  شهردار 
قبلی  ادوار  به  ساخت  پروانه  نشده/ 

شهرداری بر می گردد
محله  در  زمینی  قطعه  به  مربوط  اول  مورد 
با  زمینی  است،  مهاباد  در  آغا  اسماعیل  باغ 
کاربری فضای سبز و نوعیت باغی که اخیرا 
ساخت و ساز در آن آغاز شده و شهردار مهاباد 
از  پیگیری ها،  از  پس  گذشته،  هفته های  در 
موضوع اطالع یافت و دستور توقف عملیات 

را صادر کرد.
صدور  از  مهاباد  کنونی  شهردار  که  زمینی 
پروانه ساخت آن در دوره شهرداران قبل خبر 
می دهد و می گوید: در دوره شهرداری بنده 
هیچ گونه مجوز ساخت و سازی در اراضی با 

کاربری عمومی صادر نشده است.
با  زمینی  قطعه  برای  پروانه   ۹2 سال  در 
کاربری فضای سبز واقع در باغ اسماعیل آغا 
صادر و از طریق ماده واحده مجوز ساخت و 
ساز برای این قطعه زمین در سال های قبل 

صادر شده بود.
او ادامه می دهد: در حال حاضر نیز مالک بر 
اساس مجوزی که در سال های قبل دریافت 
کرده است مدعی ساخت و ساز است و اکنون 
شهرداری یک راهکار پیش رو دارد که اقدام 
با  ولی  نماید  مالک  از  زمین  این  خرید  به 
توجه به اوضاع مالی این مورد برای شهرداری 

مهاباد ممکن نیست.
از  پس  اینکه  بیان  با  مهاباد  شهردار 
پیگیری های انجام گرفته، عملیات ساخت و 
متوقف  روز  دو  مدت  به  زمین  این  در  ساز 
و ساز  تخریب ساخت  شد، می گوید: دستور 
در حال حاضر ممکن نیست زیرا با توجه به 
صدور پروانه، کمیسیون ماده 100 درخواست 

تخریب را رد می کند.
مجوز  مالک  که  اکنون  می کند:  اضافه  او 
ساخت و ساز را دریافت کرده است با توجه به 
اینکه کاربری زمین فضای سبز است باید بر 
اساس میزانی که در پروانه آن درج شده است 
اقدام به ساخت و ساز نماید و در صورتی که 
پروانه  در  شده  تعیین  میزان  بر  مازاد  مالک 

آن  با  شهرداری  قطعاً  کند،  به ساخت  اقدام 
برخورد خواهد کرد.

برای  مجوزی  هیچ  می کند:  تاکید  فاتح 
ساخت و ساز در خصوص این ملک در دوره 
در  من  و  است  نشده  صادر  بنده  شهرداری 
این مورد به شورای شهر بسیار تاکید داشته 
ام که تحت هیچ شرایطی نباید صدور مجوز 
ساخت و ساز در فضاهای با کاربری عمومی 

صادر شود.
موردی  هیچ  تاکنون  می کند:  اضافه  او 
به  ارجاع  یا  و  واحده  ماده  از  استفاده  از 
شهرداری  دوره  این  در   5 ماده  کمیسیون 

مهاباد وجود نداشته است.

یک عضو شورای شهر مهاباد: پروانه ها 
اخیرا تمدید شده اند

در همین خصوص مصطفی احمدزاده، عضو 
اساس  بر  پروانه  صدور  مهاباد،  شهر  شورای 
جادویی  فرمول  را  واحده«،  »ماده  قانون 
و  باغات  قمع  و  قلع  برای   مهاباد  شهرداری 
در جلسه  گوید:  می  و  داند  می  فضای سبز 
17 خرداد ماه جاری در شورای شهر مهاباد،  
تعیین  »قانون  از  سوءاستفاده  بحث  به 
واقع در طرح های دولتی و  وضعیت امالک 
شهرداری«ها مربوط بود که در افواه به »ماده 

واحده« شناخته می شود، پرداختم.
او بیان می کند: شهرداری مهاباد در سالیان 
قانون  از  صدی  در  صد  تخلفی  در  گذشته 
زمین  قطعه  دو  برای  پروانه  صدور  به  مزبور 
و  باغ  نوعیت  )با  آقا  اسماعیل  باغ  در  واقع 
گویا  و  است  پرداخته  سبز(  فضای  کاربری 
این پروانه ها اخیرا تمدید شده اند و مالکین 
آغاز کرده  را  افکنی  پی  عملیات  محترم هم 
به  نباید  باغات  در  تفکیک  قانون  برابر  اند. 
بینجامد  از دو هزار متر  ایجاد قطعات کمتر 
و صدور پروانه نیز با 10 درصد سطح اشغال 
و 20 درصد تراکم امکان پذیر است. لذا در 
این پروانه قوانین و ضوابط شهرداری  صدور 
و  اند  شده  گذاشته  پا  زیر  فاحش  نحوی  به 
ضروری  سابق  وضع  اعاده  و  عملیات  توقف 

است.
مورد دوم تغییر کاربری؛ اعتراض اهالی محله 
ایی در مهاباد/ شهردار: اعتراض قبول نیست!

مورد دوم، 2 قطعه زمین است که در محله 
پتوبافی مهاباد قرار دارد و اعضای هیات امنای 
کاربری  دارای  زمین  این  که  معتقدند  آن 
فضای سبز است و شهرداری بر خالف قوانین 
این دو زمین را به پیمانکاران جهت ساخت و 

ساز واگذار کرده است.
کامران فاتح، شهردار مهاباد اما در این مورد با 
اطمینان کامل می گوید؛ کاربری این اراضی 
مسکونی است و اعتراض در خصوص ساخت 
و ساز در این دو قطعه زمین هم قابل قبول 

نیست.
باز  به سال ۹6  این دو قطعه زمین  ماجرای 
می گردد. در آن زمان شهردار وقت مهاباد این 
دو قطعه زمین را از طریق مزایده به پیمانکار 
طرح  در  آنها  کاربری  و  است  کرده  واگذار 

تفصیلی مسکونی است.
هیات  تفکیک  نقشه  در  کند:  بیان می  فاتح 
امنای این محله این دو قطعه زمین به عنوان 
فضای سبز مشخص شده است، اما باید دقت 
کاربری  کننده  تعیین  تفکیک،  که  داشت 
زمین نیست و در نهایت طرح تفصیلی است 
که مشخص می کند کاربری هر زمینی، چه 

نوع است.
که  زمانی  از  کند:  می  تاکید  مهاباد  شهردار 
سکان شهرداری مهاباد را در اختیار گرفته ام 
صدور مجوز برای هیچ کدام از کاربری های 
عمومی صادر نشده است و این پرونده هایی 
که در حال حاضر با مشکالت روبرو هستند 
ما  قرمز  خط  است.  قبل  سنوات  به  مربوط 
فضای سبز است و تحت هیچ شرایطی اجازه 
مهاباد  در  را  سبز  فضاهای  کاربری  تغییر 

نخواهیم داد.

پتوبافی  در  زمین  قطعات  واگذاری 
مهاباد نادرست بوده است

اما احمدزاده عضو شورای شهر معتقد است؛ 
طی  مهاباد،  پتوبافی  منطقه  زمین  قطعه  دو 
صورتجلسه ای به سال ۹2 جهت ایجاد فضای 
و  است  داده شده  تحویل  به شهرداری  سبز 
از  آنها  کاربری  تغییر  به  توسل  با  شهرداری 
فضای سبز به مسکونی در طرح تفصیلی سال 
۹۳، به جای درخواست اعاده کاربری سابق، 
زمین را در مقابل کارکرد پیمانکاران واگذار 

کرده است.
نظر  از  قطعات  واگذاری  کند:  می  تاکید  او 
کاربری  بایست  می  و  بوده  نادرست  بنده 
سابق این دو قطعه اعاده و تبدیل به فضای 

سبز می شد.
حفظ فضای سبز در مدیریت شهری از اهمیت 
باالیی برخوردار است اما در سال های اخیر 
کافی  اعتبار  نبود  بهانه  به  مهاباد  شهرداری 
جهت خرید زمین هایی که مشخص نیست 
چگونه و طی چه مراحلی مجوز ساخت و ساز 
دریافت کرده اند، به ساخت  ساز زمین های 
می  تن  عمومی  یا  و  سبز  فضای  کاربری  با 

دهد.
عدم پرداخت حق تفکیک، ساخت اضافه بر 
باغی مثمر و غیر مثمر  مازاد، قطع درختان 
باغات  سرنوشت  مهاباد،  در  ساله  چندین 
شهری شده است، که به نام باغ هایش شهره 
بود اما کنون بتن های سنگی آسمان خراش 
به  قانونی هم سر  بی  و  پر کرده  را  جایشان 

فلک کشیده است.

یک و بام و دو هوای شورا و شهرداری مهاباد ریه های کوردستان نای نفس کشیدن ندارد
نزدیک  خود  پایانی  روزهای  به  بهار  موکریان، 
می شود، گرما در راه است و کرونا داغ تر از هوای 
پیش  نگرانی  از  پر  هفته  می تازد،  دارد  تابستان 
پزشکی  علوم  مسووالن  کردستانی هاست،  روی 
این هفته  از کرونا  ناشی  می گویند: مرگ و میر 

اوج می گیرد.
رعایت  گفتند  شد،  اعالم  هشدار  پشت  هشدار 
روزگارمان  خرداد  پایانی  هفته های  کرونا  نکنید 
از  را  جانشان  خیلی ها  و  می کند  سیاه  را 
سنندج  اگر  که  نمی دانستند  می دهند،  دست 
رعایت  بخاطر  نکرد،  تجربه  را  کرونا  اول  موج 
می کردند  فکر  بود،  بهداشتی  دستورالعمل های 
مسووالن دروغ می گویند و اصال کرونایی در کار 
نیست، نمونه اش راننده تاکسی بود که می گفت: 
اگر  و آشناهات چی؟  فامیل  همسایه ات گرفته؟ 

جوابت منفی است که خوب پس همش دروغه.
همین حرف و حدیث ها باعث شد تا بی توجهی 
در جامعه غالب شود و رفته رفته رنگ بی تفاوتی 
به خود بگیرد حاال اما با آمدن موج قرمز کرونا 
خیلی ها خودشان را به خواب زده و همچنان به 

رویه سهل انگارانه خود ادامه می دهند.
عروسی ها و مهمانی ها از سر گرفته شد، پارک ها 
دیگر جای سوزن انداختن نداشت، خیابان ها هم 
همه  میان  در  البته  می زد،  موج  از جمعیت  که 
خیابان های سنندج، فردوسی حال و هوای دیگری 
داشت، اینجا که خیابان محبوب سنندجی ها برای 
تردد و گردش و خرید است، تغییر بزرگ خود 
باعث  همین  و  کرد  آغاز  پیاده راه شدن  برای  را 
تردد  راه  سواره  از  همیشه  که  مردمی  تا  شد 
می کردند به پیاده روها نقل مکان کنند و اینجا 
هم نصفش را بساط دستفروشان و نصف دیگر را 
بساط مغازه داران اشغال کرده لذا هر کسی وارد 
این خیابان می شود جایی در حد یک وجب برای 
حرکت دارد، هنوز خیلی ها برای گردش و خیابان 
گردی به اینجا می آیند و فکر می کنند برداشتن 

محدودیت ها یعنی مهار کرونا.
روی  تا  کرد  آماده  را  خود  بلکه  نرفته  کرونا  اما 
فرش قرمزی که سنندجی ها برایش پهن کرده اند 
اش  شیوع  ابتدای  از  که  بیاندازد  راه  به  موجی 
البته  برگشت؛  باشد، کرونا  به حال بی سابقه  تا 
نرفته بود، رعایت کرده بودیم،  رویش کم شده 
بود همین که دست از حساسیت ها کشیدیم راه 

جوالنش باز شد.
بیماران هم که تا پیش از این ترس از کرونا بیشتر 
از خود بیماری آزارشان می داد، آزادانه به خیابان 
و دورهمی های خانوادگی آمدند و با همه عالئمی 
که داشتند با افراد سالم سر یک سفره نشستند 
تا باهم کرونا بخورند و هیچکس از آن بی نصیب 

نباشد.
مرگ  از  پر  هفته ای  تا  باشیم  منتظر  باید  حاال 
حسرت  انگشت  دیگر  وقت  آن  کنیم،  تجربه  را 

گزیدن فایده ای ندارد.

هفته عزا
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
ثبات  بی  را  استان  کنونی  وضعیت  کردستان 
دانست و اظهار داشت: بعد از افزایش شدید آمار 
زیاد  افزایش  احتماال  رو  پیش  هفته  مبتالیان، 

مرگ و میر بیماران کرونا را شاهد خواهیم بود.
ابراهیم قادری 20 روز آینده را روز عزای  دکتر 
کردستان اعالم کرد و گفت: کار به جایی رسیده 
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  خود  که 
در  کرونا  به  مبتال  بیماران  ویزیت  حال  در  هم 

بیمارستان است.
وی عبور از این مرحله همه گیری کرونا را بدون 
همکاری مردم ناممکن دانست و افزود: در تمام 

کشورهایی که در مهار کرونا موفق بوده اند، 50 تا 
60 درصد موفقیت به واسطه همراهی مردم بوده 
است و اگر بهترین امکانات پزشکی و درمانی را 
هم داشته باشیم، گذر بیماری از یک حد مشخص 

باعث می شود تا مرگ و میر افزایش یابد.
قادری با انتقاد از بیمارانی که تا به مراحل شدید 
بیماری نرسند به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند، 
و  نیست  بردار  شوخی  بیماری  این  شد:  یادآور 
هنوز بسیاری از جنبه های آن ناشناخته مانده و 
تنها راه مقابله با آن پیشگیری است چرا که هیچ 

درمانی برای آن وجود ندارد.

دستورالعمل های  مردم  همه  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  این  با  کرد:  تاکید  می دانند،  را  بهداشتی 
در  نمی کنند  عمل  ها  توصیه  این  به  بسیاری 
بسیار  بیماری  این  به  ابتال  از  پیشگیری  حالیکه 

راحت تر است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
کردستان نگرانی اصلی را متوجه سنندج و مریوان 
گفت:  و  دانست  بیماری  اول  موج  شیوع  بدلیل 
احتمال افزایش میزان بیماران در سقز به عنوان 
موج دوم را نیز انتظار داریم و شهرهای متراک تر 
و پرجمعیت تر، بخاطر تماس های بیشتر، احتمال 

شیوع زیادتری دارند.
وی نیاز امروز را تغییر فرهنگ به سمت و سوی 
پذیرفتن زندگی همراه با کرونا اعالم کرد و یادآور 
شد: باید راه های جایگزینی برای برخی رفتارهای 

اجتماعی پیدا کنیم.
قادری به تعطیالت پایان هفته و احتمال افزایش 
ساکنان  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  مسافرت ها 
سقز، بانه و مریوان در مسیر گردشگری هستند 
و باید بیشتر از خود مراقبت کنند چرا که پای 
بیماری با ورود مسافران به پاساژها و مجتمع های 

تجاری باز خواهد شد.
این  در  واقع  پاساژهای  اگر  کرد:  تاکید  وی 
شهرها تعطیل نشود، توصیه می شود تا صاحبان 
به  ماسک  بدون  افراد  ورود  از  تجاری  واحدهای 
داخل مغازه جلوگیری کرده و ماده شوینده و یا 
ضدعفونی برای شست و سوی دست مشتریان در 

ورودی مجتمع در دسترس قرار دهند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
که  است  شهرهایی  از  سنندج  افزود:  کردستان 
زدن ماسک در آن باید اجباری شود و حتی در 
فضای باز هم افراد خود را ملزم به زدن آن بدانند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیماران سرپایی 
می شود،  شناسایی  استان  شهرهای  در  زیادی 
رعایت  خوبی  به  مردم  شهرها  برخی  در  گفت: 
می کنند و تا حاال موج شدیدی را در آنها شاهد 

نبوده ایم.
قادری دیگر نگرانی این روزها را مناطق روستایی 

استان دانست که کشاورزان نمی توانند کار خود 
را تعطیل کنند و اگر مبتال به بیماری شوند به 
خودی  به  بیماری  )این  مفرط  خستگی  واسطه 
خود کمبود شدید اکسیژن را به همراه دارد( از 
پا بیافتند و با مراجعه دیرهنگام برای درمان، جان 

خود را از دست بدهند.

تکمیل ظرفیت بیمارستان ها
بیمارستان هایی که تا اردیبهشت تنها 50 بیمار 
مبتال به کرونا داشتند حاال جا برای پذیرش بیمار 
جدید ندارند و هفت برابر موج قبلی کرونا بیمار 

در این مراکز بستری است.
کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
گفت: ظرفیت بستری بیماران مبتال به کرونا در 
2 بیمارستان توحید و بعثت سنندج تکمیل شده 
و در حال آماده سازی پذیرش این نوع بیماران در 

بیمارستان کوثر هستیم.
دکتر صدیق جدیداالسالمی اظهار داشت: حداکثر 
ظرفیت پذیرش در بیمارستان توحید 201 نفر 
بود که از ابتدای شیوع کرونا در استان همه این 
و  یافت  اختصاص  کرونایی  بیماران  به  ظرفیت 
اینک ظرفیت تکمیل شده و ظرفیت بیمارستان 

دوم )بعثت( نیز شب گذشته تکمیل شد.
وی با بیان اینکه امیدواریم نیازی به استفاده از 
دیگر بیمارستان ها برای بستری بیماران کرونایی 
نباشد،  سنندج  بویژه  استان  مختلف  مناطق  در 
تاکید کرد: بیمارستان کوثر هم آمادگی الزم برای 

پذیرش بیماران مبتال به کرونا را دارد.
پذیرش  ظرفیت  اینکه  بیان  با  جدیداالسالمی 
یافته  افزایش  استان  در  یو  سی  آی  تخت های 
نباید  امکانات درمانی  فراهم کردن  افزود:  است، 
مسووالنه  غیر  رفتار  به  مردم  که  شود  باعث 
اجتماعی خود در قبال این بیماری ادامه دهند 
چرا که کادر درمان از جان خود گذشته و بی وقفه 
برای سالمت بیماران تالش می کنند بخاطر آنها 
هم که شده باید موارد بهداشتی را مردم رعایت 

کنند.

سنندج را قرنطینه کنید
قرنطینه شود، در  تا شهر  برخی هم خواسته اند 
اما  می خواهند  را  این  مردم  از  خیلی  حالیکه 
خود همین ها هم حاضر نیستند دست از تفریح 
باالی سرمان  زور  تا  انگار  بکشند،   مهمانی ها  و 
انجام  را  کاری  خود  اراده  به  نمی توانیم  نباشد، 

دهیم و یا دست از آن بکشیم.
نمانیده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در نامه 
ای خطاب به استاندار کردستان خواستار قرنطینه 
برداشتن  مسوولیت  بار  و  شده  شهر  این  شدن 

محدودیت ها را متوجه دولت دانسته است.
آموخته  دانش  خود  که  فرشادان  مهدی  سید 
این  نامه خود آورده است: در  پزشکی است، در 
برهه زمانی که کرونا به پیک دوم رسیده، متاسفانه 
شهر سنندج در وضعیت قرمز قرار گرفته بطوریکه 
قرار دارد  بیمارستان توحید در وضعیت بحرانی 
و به احتمال زیاد مراکز درمانی بیشتری درگیر 
شود، بدون تردید بخشی از وضعیت پیش آمده، 
نتیجه تصمیمات ناقص و غیرکارشناسی است که 
دولت اتخاذ کرد و بخشی از آن نیز به مشکالت 
برمی گردد  کردستان  استان  بیکاری  و  معیشتی 
چرا که مردم ناگزیرند برای امرار معاش و تامین 
مخارج زندگی، کمتر به دستورالعمل های وزارت 

بهداشت پایبند باشند،
امروز  می آمد  پیش  نباید  که  آنچه  متاسفانه 
گریبان گیر استان محروم کردستان شده و سیر 
خیلی  استان  در  کرونا  به  مبتالیان  صعودی 
نگران کننده است، بنابراین در شرایط کنونی حفظ 

جان مردم باید برای همه مسووالن و متولیان امر 
اولویت باشد و می طلبد با اتخاذ تصمیم فوری و 
ضرب االجل نسبت به قرنطینه کردن شهر سنندج 
و یا حداقل اجباری کردن پروتکل های بهداشتی 
از جمله رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
عمومی  امکان  در  رایگان  دستکش  و  ماسک  از 
کارمندان  حضور  کاهش  طرح  شهر،  سطح  و 
دورکاری  طرح  اجرای  سازمان ها،  و  ادارات  در 
آموزشی  محدودیت  اعمال  سازمان ها،  برخی  در 
دانشجویان،  و  دانش آموزان  امتحانات  فصل  در 
تعطیلی زودهنگام برخی مشاغل و اماکن پرخطر، 
از  ناکرده وضع  به یاری مردم بشتابیم تا خدای 

این بدتر نشود.
این در حالی است که جانفشانی کادر زحمکتش 
درمانی و پرستاران عزیز که از ابتدای شیوع کرونا 
منحوس  ویروس  این  با  مبارزه  مقدم  خط  در 
سازمان  اینکه  و  نیست  جبران  قابل  می جنگند 
به  دستیابی  عدم  درباره  نیز  بهداشت  جهانی 
واکسن ضد بیماری کووید - 1۹ در آینده نزدیک 
ابراز نگرانی کرده بنابراین بهترین راه پایبندی به 
دستورالعمل های پزشکی و رعایت بهداشت فردی 

و اجتماعی است.
هم  نامه  این  از  پیش  کردستان  استاندار  البته 
گفته بود که برخی محدودیت ها در صورت عدم 
همکاری مردم برمی گردد و اگرالزم باشد تشدید 

هم خواهد شد.
بهمن مرادنیا در تازه ترین نشست ستاد مقابله و 
پیشگیری از کرونا هم اظهار داشت: ستاد استانی 
مقابله با کرونا در کردستان در مرحله اول افزایش 
حساسیت مردم و بازگشت رعایت دستورالعمل ها 
آن  کنار  در  و  می کند  دنبال  را  آنان  سوی  از 
جمله  از  تجمع  مراکز  و  عوامل  برخی  تعطیلی 
برگزاری عروسی و مراسم ختم و ترحیم، پارک ها 

و قلیان سراها را در دستور کار قرار داده است.

۶۷ هزار نفر در قرنطینه خانگی
ویدئو  نشست  در  شنبه  روز  کردستان  استاندار 
حال  در  گفت:  جمهوری  ریاست  با  کنفرانس 
حاضر ۳۹۳ نفر در بیمارستان های استان بستری 

و 67 هزار نفر هم قرنطینه خانگی هستند.  
پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  مرادنیا 
داده  انجام  را  گسترده ای  تالش های  کردستان 
است، یادآور شد: کمک هایی از جمله در زمینه 
دستگاه اکسیژن ساز و تخت صورت گرفته و تعداد 
تخت ها از 1۳۳ به 174 تخت افزایش یافته است.

 600 و  هزار   16 مجموع  در  تاکنون  افزود:  وی 
نمونه گیری در استان انجام شده که 11 هزار و 
560 مورد منفی و پنج هزار و 44 مورد مثبت 
بوده و میانگین درصد فوت نسبت به آمار مثبت 
در استان ۳.٨ بوده است که در مقایسه با کشور 

در شرایط بهتری قرار دارد.
است  مرگ  هفته  آغاز  از  قبل  تا  آمار  این  البته 
از کشور هم جلوتر  و ممکن است همین روزها 

بیفتیم.

مرگ تلخ
مرگ حق است ولی حقش نیست با سهل انگاری 
که  همانگونه  شویم،  دیگران  مرگ  باعث  خود 
مرگ حق است، حفظ جان خود و دیگران هم 

واجب شمرده است.
زدن ماسک آنقدر هم سخت نیست، برای حفظ 
تا  استفاده کنیم  بهداشتی  ابزار  این  از  جان هم 
بعدها همه فکر و ذکرمان این نشود که نکند من 
ناقل بدون عالمتیبودم که باعث مرگ کسی شدم.

به هم نرسد و کمی دندان  آزارمان  سعی کنیم 
روی جگر بگذاریم تا جگر خیلی ها خون نشود.
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مامۆستا  کورد  رووناکبیری  و  نووسه ر 
بووی  لە دایک  تەها«  »ئەحمەد 
سه ر  تیکانتەپەی  ئاوایی  له    ١٣٢١/١/١
به  شاری بۆکانە، کوڕی بەڕێز خەلیفە 
)خەلیفەی  یە  تیکانتەپە  عەواڵی  مەال 
سەرەتایی  خوێندنی  نەهری(.  ساداتی 
تەواو  ئاواییە  ئەو  مندااڵنی  لەگەڵ 
کردووە و پاشان لە بۆکان درێژەی بە 
زانکۆی  لە  ورمێ  لە  و  داوە  خوێندن 
تەربیەت موعەلیم دیپڵۆمی دانیشسەرای 
لە  هه تاوی  1۳٤۸ی  ساڵی  وەرگرتووە. 
زانکۆی تاران خوێندنی زمانی ئینگلیسی 
بااڵی  کارناسی  پاشان  و  دەدا  درێژە 

زانسته  سیاسییەکان وەردەگرێت. 
زمانەکانی  بەسەر  نووسەرێک  وەکوو 
زانیاری  ئینگلیسی  و  فارسی  و  کوردی 
و  کار  ماوه ی  له   هەبووه ،  تەواوی 
تێکۆشانی فه رهه نگی و ئه ده بیی خۆیدا 
باڵو  و  چاپ  بەرهەمانەی  و  کتێب  ئەو 

کردۆته وه .

   گوڵی نیشتمان )چیرۆکی کوری(
   گرگ های پیر )رمان فارسی(

   تنها آدم کرە زمین )رمان فارسی(
زبان  به  انگلیسی  زبان     اختصارات 

انگلیسی 

هاوکاری  تەها«  »ئەحمەد  مامۆستا 
رۆژنامەکانی  و  گۆڤار  زۆربه ی  لەگەڵ 
هه بووه   ئینگلیسی  و  فارسی  کوردی، 

تێهران  رۆژنامەی  لەگەل  تایبەت  بە  و 
کوردستان  لەسەر  بابەتی  کە  تایمز 
چاپ  بە  تێدا  ئینگلیسی  زمانی  بە 

گەیاندووە. 
بە هۆی خۆش نێوی و جێی متمانە بوونی 
لە نێو خەڵکی ناوچه ی موکریان و به  
ده ورووبه ریدا  و  بۆکان  شاری  تایبه ت 
دۆستانی  و  هاوڕێیان  زۆری  بەشێکی 
نوێنەرایەتی  بۆ  که   لێکرد  داوایان 
نێونووسی  ئیسالمی  شوڕای  مەجلیسی 
خوله کانی  له   جار  دوو  کە  بکات 
ساڵ   ۸ ماوه ی  بۆ  چواره مدا  و  سێهه م 
ده نگه کان  زۆرینه ی  به ده ستهێنانی  به  
وەکوو نوێنەری خەڵکی زانای بۆکان له  

په رله مانی ئێران هەڵبژیردرا. 
زۆربەی پرۆژه  و کاره کان بۆ ئاوەدانی 
په سند  وەکوو:  ناوچه   و  بۆکان  شاری 
ساڵی  له   شارستان  به   بۆکان  کردنی 
1۳۷1ی هه تاوی و دانانی کۆی ئیدارات 
کارخانەی  نه خۆشخانه ،  پێکەوە، 
کردنه وه ی  بافەندەگی،  و  ریسەندەگی 
چه نده ها  و  جار  یەکەمین  بۆ  دانیشگا 
یادگارییەکانی  لە  دیکه   گرینگی  پالنی 

ئەو پیاوه  دڵسۆزه یه .
ماوەی چەندین ساڵ وه کوو فەرمانداری 
ده ستنیشان  پیرانشار  شارستانی 
لە  کورد  فەرمانداری  یەکەم  و  کرا 
دەوڵەتی ئیسالحات دا بووە. یەکێک لە 
گرینگترین تایبەتمەندییەکانی ئەوە بوو 
کە هەمیشە هەوڵی دەدا پرۆژە باشەکان 

لە ناوچە فەقیرنشینەکان جێگیر بکات 
کەسایەتی  لێزانترین  و  باشترین  و 
ئیدارە  بەرپرسی  بۆ  دەکرد  پێشنیار 
پێشنیار  وەکوو  بۆکان،  گرینگەکانی 
بۆ  قزڵجی«  »خالید  دوکتور  کردنی 
پیامی  دانیشگای  بەرپرسی  یەکەمین 

نووری ناوه ندی بۆکان.

و  نوێنەرایەتی  دوای  بۆیە  هەر 
کەس  هەموو  بۆ  بوونیشی  خانەنشین 
جێگای رێز و حورمەتێکی تایبەت بوو. 
بە داخەوە ئەو کەسایەتییە جێی رێزە 
ناوادەی  کۆچی  نەخۆشییەوە  هۆی  بە 
کرد و واڵتی خستە ماتەمینێکی گەورەوە 
و لە رەزبەری ساڵی 1۳۹۳ی هه تاوی لە 
تیکانتەپە  لە  تەرمەکەی  ناشتنی  کاتی 
بە پێشوازییەکی مێژوویی خەڵکی بۆکان 
و دێیەکانی دەوروبەر و تاران و هەموو 
شارە کوردنشینەکان به  خاکی پیرۆزی 
رەحمەت  هەزاران  سپێردرا.  نیشتمان 
لە روحی بەرزی و بە هیوای ساغی و 
ساڵمەتی بۆ بنەماڵەی بەڕێزیان. یاد و 
ناوی هه ر به رز و پیرۆز و هه رمان بێت. 
ته ها  جه ماڵ  ئه ندازیار  به خته وه رانه  
کۆچکردوو  مامۆستای  دڵسۆزی  کوڕی 
به ڕێوه به ری  ئێستاکه   تەها«  »ئەحمەد 
له   و  تاران  کوردانی  کۆڕی  گشتیی 
و  هونه ری  فه رهه نگی،  بواره کانی 
کاره کانی  تایبه ت  به   کۆمه اڵیه تی 

خێرخوازیدا چاالکی ده کات.

احسان محمدی | در کشوری که هواداری از 
یک تیم فوتبال، حذف یک گوینده خبر، واردات 
نحوه  ازدواج،  به  تشویق/تهدید  یخ زده،  گوشت 
همسرداری و زاد و ولد به »سیاست« ربط داده 
می شود، قضاوت کردن در مورد هر موفقیت و 
شکستی حتی در حوزه محیط زیست که قاعدتاً 
باید به دور از زنده باد و ُمرده بادها باشد، هم اسیر 
حب و بغض های سیاسی است. درگیر مناقشه ی  
پایان ناپذیر چپ و راست. اصالح طلب و اصولگرا. 
روحانی و احمدی نژاد و ایران و خارج! نگاه های 

مطلق سیاه و سفید محض.
دریاچه ارومیه در ده سال گذشته به یک غول 
که چند کشتی  تبدیل شد  هراسناک  و  سفید 
در آن به نمک نشستند. متخصصان از »سونامی 
میلیون ها  زندگی  می تواند  که  گفتند  نمک« 
نوستالژی  از یک  را مختل کند. موضوع  ایرانی 
از  آنها که قبل  به یک تهدید ملی تبدیل شد. 
علنی شدن خشکی دریاچه به ارومیه سفر کرده 
بودند در آلبوم های قدیمی عکسی سوار بر قایق 
از این دریاچه داشتند. دریاچه ای که به سرعت 
زیر  نمی شد  را  روند  این  و  زوال می رفت  به  رو 

هیچ فرشی پنهان کرد.
کوتاه  فیلم  در   1۳۹2 سال  روحانی  حسن 
این  احیای  لزوم  به  را  تبلیغاتی اش چند دقیقه 
نخستین بار  شاید  این  داد.  اختصاص  دریاچه 
انتخابات  نامزدهای  تبلیغاتی  فیلم  در  که  بود 
ریاست جمهوری یکی از کاندیداها به یک معضل 

محیط زیستی اشاره می کرد.
2۸ مرداد 1۳۹2 در اولین نشست هیات دولت 
نجات  کارگروه  مصوب شد  روحانی،  ریاست  به 
دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت 
وزرای جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت 
و  برنامه ریزی  معاونت  نماینده  و  زیست  محیط 

نظارت راهبردی ایجاد شود.
لقب  محیط زیستی«  »دولت  را  خود  دولت  او 
فعاالن  سوی  از  بارها  بعدها  که  عنوانی  داد. 
محیط زیست و حامیانش در روند کارزار انتخابات 
به  که  دریاچه ای  احیای  گرفت.  قرار  نقد  مورد 
شدت رو به مرگ می رفت امری محال به نظر 

می رسید.
حتی پرویز کردوانی پیشنهاد داد دریاچه خشک 
و یک پارک حیوانی-گیاهی در آن احداث شود. 
او گفت:»یک الیه 10 سانتیمتری ماسه و شن، 
۹0 درصد ماسه و 10 درصد شن تا باد نبرد. تخم 
این ماسه و شن.  با  را هم قاطی کنید  گیاهان 
منطقه ۳00 میلیمتر بارندگی دارد، در مدت 5 
سال تبدیل می شود به پارک گیاهی عالی. بعد 
می شود  پس  کنند.  رها  کل  و  بز  و  آهو  آن  از 

بزرگترین پارک حیوانی و گیاهی«.
شهید  ورزشگاه  در  بعد  سال  چهار  روحانی 
آهن دوست ارومیه با استقبال ۸ هزار نفری مردم 
این شهر با شعار »دریاچه ارومیه احیا باید گردد« 
روبه رو شد و گفت: »دولت آینده، دولت شعور 
است نه شعار. دریاچه ارومیه را احیا خواهیم کرد 
و نخواهیم گذاشت خشک شود. شما گفته بودید 
که دریاچه را با اشک چشمتان پر می کنید. من 
به فدای چشمان همه آذربایجان هستم. بدانید 
بار مسئولیت  اگر  به شما قول می دهم  که من 
روز  اولین  در  گرفت  قرار  من  دوش  بر  اجرایی 
دولت، دریاچه ارومیه در دستور کار خواهد بود«.

ستاد  شد.  گذاشته  او  دوش  بر  مسئولیت  بار 
احیای دریاچه ارومیه که تالش می کرد خود را 
از هیجانات سیاسی دور نگهدارد و اصرار داشت 
نه سیاسی  که عملکردش »علمی و فنی است 

البته  و  گرفت  پی  را  برنامه هایش  شعاری«  و 
عمومی  تردید  یک  با  دریاچه  احیای  کماکان 
همراه بود. منتقدان روحانی این شعار او را یک 

»وعده افسانه ای« عنوان کردند.
بارندگی های سیل آسای بهار ۹۸ گرچه خسارت بار 
بود و به صورت مشخص در لرستان، گلستان و 
خوزستان ضربه مهلک دیگری را بر بدنه دولت 
روحانی وارد کرد اما آب را به رگ های خشکیده 
خرداد  در  حاال  برگرداند.  تاالب ها  و  دریاچه ها 
1۳۹۹ و در حالیکه اندک اندک برخی از یاران 
از او هستند  روحانی آماده پیاده شدن از قطار 
و به نظر می رسد روزهای دشوارتری هم از راه 
وزیران  هیات  جلسه  در  رییس جمهور  برسند، 
روند  بودن  موفقیت آمیز  از  نفس  به  اعتماد  با 
احیای دریاچه ارومیه سخن گفت و افزود:»۹0 
درصد گرد و غبار دریاچه ارومیه در دولت های 
یازدهم و دوازدهم مهار شد و این عظیم ترین کار 

محیط زیستی در تاریخ کشور است«.
نوشته  ایران  در  بریتانیا  این هم سفیر  از  پیش 
بود:»ایران نیز یک خبر خوب برای جهان دارد: 
احیای دریاچه ارومیه دلیلی برای جشن گرفتن 
این  احیای  روند  که  امیدواریم  ما  همه  و  است 

دریاچه ادامه داشته باشد«.
سفارت  رسمی  توئیتر  را  همین سخنان  مشابه 
شرایط  بهبود  که  کرد:»خرسندم  ذکر  سوئیس 
موثر دریاچه ارومیه را شاهد هستیم: اندازه آن از 
پانصد کیلومتر مربع به بیش از سه هزار کیلومتر 
مربع افزایش داشته. بارش های مطلوب، ورودی 
بیشتر سدها، مدیریت کارآمد منابع آب: عوامل 

مثبت پرشمار+پتانسیل های افزون تر«.
عکس ها و ویدئوها هم نشان می دهد که دریاچه 
از زوال فاصله گرفته و مردم شادمانه در کنار آن 
به تفریح مشغول هستند و این سخن فقط یک 
تقال برای نشان دادن تحقق وعده های انتخاباتی 
را  این موضوع هم منتقدان خودش  اما  نیست. 
هم دارد. یک فعال اصولگرا در واکنش به سخنان 
دریاچه  است:»احیای  نوشته  توئیتر  در  روحانی 
ارومیه یکی از وعده های الهی بود که پس از چند 
سال خشکسالی، و بر اثر بارش های دو سال اخیر 
رخ داد و نه وعده رئیس جمهور! مجلس انقالبی 
باید به چگونگی هزینه کرد این 100 هزار میلیارد 
این  نتایج  و  دولت  توسط  بیت المال  پول  ریال 

هزینه کرد ورود کند«.
جای  هیجان  که  سیاست زده ای  جامعه  در 
هم  سیاه  روزنامه نگاری  و  است  گرفته  را  خرد 
اقدام  داوری در مورد یک  به آن دامن می زند، 
محیط زیستی مثل احیای دریاچه ارومیه هم از 
حاشیه های سیاسی به دور نمی ماند. دفاع از این 
اقدام چنان پرهزینه است که فرد متهم می شود 
قصد پنهان کردن ضعف های دولت در زمینه های 

اقتصادی و اجتماعی را دارد و برای این کار هم 
سبیل اش را چرب کرده اند، اما حمله به دولت و 
هر دستاوردی در کشور این روزها »الیک« دارد 
و چه کسی است که مقابله وسوسه قهرمان شدن 

مجازی مقاومت کند؟
موثر  نقش  منکر  نمی تواند  هم  روحانی  حتی 
کشیدن  نفس  در  اخیر  سال  دو  بارندگی های 
اقداماتی  آیا  اما  باشد  ارومیه  دریاچه  مجدد 
نظیر احداث ۳6 کیلومتر تونل برای انتقال آب 
غیر  های  چاه  با حفر  مقابله جدی  دریاچه،  به 
مجاز، همراهی برخی از جوامع محلی و پیرامونی 
دریاچه و اطالع رسانی و فعالیت های تبلیغی و 
هشداردهنده فعاالن محیط  یست، الیروبی بیش 
از 200 کیلومتر رودخانه های منتهی به دریاچه، 
و  سیمینه  رودخانه های  از  25کیلومتر  اتصال  
ارومیه،  دریاچه  اصلی  پیکره  به  مهاباد  و  زرینه 
مهار سیالب ها و هدایت آنها به سمت دریاچه، 
آبیاری های  سمت  به  کشاورزی  سبک  تغییر 
نوین، تغییر نوع کشاورزی از چغندر و ذرت به 
کلزا، گیاهان دارویی، زعفران، گل محمدی و ... که 
مصرف آب کمتری دارند و ... موثر نبوده اند؟ اگر 
دولتی که زیر فشار خردکننده منتقدان داخلی 
و بین المللی است و در زمینه اقتصادی کارد به 
استخوانش رسیده، این پروژه را رها می کرد امروز 

می شد روی دریاچه ارومیه قایقی راند؟
منتقدان حق دارند که پاسخ های روشن بخواهند 
و البته زمان برای اثبات این نکته که هزینه ها هیچ 
فایده ای نداشته و با اولین خشکسالی دریاچه به 
سال های نمکین قبل برمی گردد یا نه، اما حتی 
نیرو،  وزیر  کالنتری،  عیسی  روحانی،  با  اگر 
اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... مخالف 
هستیم، بد نیست سری به دریاچه ارومیه بزنیم 
و آن را با عکس هایی که قباًل دیده ایم مقایسه 
به خرج  است شجاعت  بهتر  اگر حالش  کنیم. 
بدهیم و همانطور که در روزهای خشک شدنش 
که  می نوشتیم  سوگ نامه  مجازی  فضای  در 
فریاد رسی نیست، همه چیز رو به نابودی است 
و هیچ امیدی به دریاچه ارومیه وجود ندارد و به 
حال خودش رها شده است، حاال حتی بی اشاره 
به روحانی و دولتش هشتگ بزنیم: حال خوب 

دریاچه ارومیه! 
بی توجه  که  است  سال  صدها  ارومیه  دریاچه 
نفس  می روند،  و  می آیند  که  دولت هایی  به 
لواسان  است،  ایران  حیات  حیاتش  می کشد، 
نیست که بشود به نام کسی سند زد، سرمایه 
یک ملت است نه هیچ دولتی. حتی اگر با هم 
گلوی  روی  از  را  پایمان  داریم،  اختالف نظر 
به  را  آنها  و  برداریم  محیط زیستی  مسائل 
مچ خواباندن های  و  پوززنی ها  قربانی  گوشت 

سیاسی نکنیم.
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نگاهپیام

»نێچیروان  کاک  رێزدار  موکریان؛ 
کوردستان  هه رێمی  سه رۆکی  بارزانی« 
له گه ڵ  ته له فۆنیدا  په یوه ندییه کی  له  
کاک »به هرام وه ڵه دبه یگی« به ڕێوه به ری 
له   کوردستان  فه رهه نگیی  ئه نیستیتۆی 
و  به ئه زموون  رۆژنامه وانی  و  تاران 
ناسراوی کورد، به  بۆنه ی کۆچی دوایی 
سه ره خۆشی  و  پرسه   ئازیزیان  برای 

ئاراسته  کرد. 

له م په یوه ندییه  ته له فۆنییه دا »نێچیروان 
کوردستان  هه رێمی  سه رۆکی  بارزانی« 
وێڕای ده ربڕینی هاوخه می، بۆ خانه واده ی 
به ڕێزیان و سه رجه م خزم و که سوکار و 
خوالێخۆشبوو  ئاشنایانی  و  دۆستان 
خه ڵکی  و  وه ڵه دبه یگی«  »نیعمه ت 
هه ورامان  و  جوانڕۆ  و  پاوه   شاره کانی 
خۆی به  هاوبه شی ئه و خه مه  گه وره یان 
زانی و لە خوای گەورە داوای كرد گیانی 
كاك نیعمه ت بخاتە بەر ڕەحمەتی خۆی 
و سه بر و ئارامی و ئۆقرەیی و دڵنه وایی 

بە هەموو الیەك ببەخشێت.
ئه نیستیتۆی  به ڕێوه به ری  برای 
فه رهه نگیی کوردستان پاش ملمالنه یه کی 
نه خۆشی  له گه ڵ  سه خت  ساڵه ی  چه ند 

شێرپه نجه ی مێشک کۆچی دوایی کرد.
به ڕێوه به ری  وه ڵه دبه گی«  »به هرام 
کوردستان  فه رهه نگیی  ئه نیستیتۆی 
دوایی  کۆچی  بۆنه ی  به   تاران  له  
ئازیزیان  برای  وه ڵه دبه گی«  »نیعمه ت 
ئه مه ی  که   کرده وه   باڵو  راگه یه ندراوێکی 

خواره وه  ده قه که یه تی. 
به  ناوی خوای به خشنده  و میهره بان

له گه ڵ رازی بوون به  قه ده ری په روه ردگار، 
به داخ و په ژاره یه کی زۆره وه  برای ئازیزم 
»نیعمه ت وه ڵه دبه گی« پاش ملمالنه یه کی 
چه ند ساڵه ی سه خت له گه ڵ شێرپه نجه ی 
مێشک کۆچی دوایی کرد و له  رۆژگارێکی 
جێی  به   ناهه مواردا  دۆخێکی  و  سه خت 

هێشتین. 
دوور  لێت  ئه وه نده   گیان  نیعمه ت 
پێت  دڵته نگیم  و  گریان  ته نانه ت  بووم، 
چێشت  زۆرت  ئازاری  سااڵنێکه   ناگات. 
و به وه شه وه  له  خزمه تی دایک و باوکی 
ئازیزم دا بوویت و ئێستا جگه  له  فرمێسک 
به خشنده   نیه . خوای  وتن  بۆ  هیچی ترم 
شادت  به رین  به هه شتی  به   میهره بان  و 

بفه رموێت. 
انا لله و انا الیه راجعون 

به  هۆی ناهه مواری دۆخه که  و بۆ پاراستنی 
خه ڵکی  و  دۆستان  و  خزمان  سه المه تی 
خۆشه ویستی پاوه ، جوانڕۆ، هه ورامان و 
... وێڕای سوپاس و پێزانین، مه راسیمی 

پرسه  و سه ره خۆشی بۆ دانانرێت.

محمـد هادیفـر | اظهـارات جنجالـی دکتـر 
حریرچـی قائـم مقـام وزیر بهداشـت در خصوص 
افزایـش آمـار کرونـا در سـنندج  ارتبـاط دادن 
کارواش  در  عروسـی  مراسـم  برگـزاری  بـا 
تقبیـح  ضمـن  اسـت،  داشـته  را  واکنش هایـی 
اینگونـه اظهـار نظرهـای غیـر واقعـی و بررسـی 
بایـد گفـت سـخن یـک مدیـر وزارتـی  نشـده 

باشـد. وزارتخانـه  موضـع  نمی توانـد 
عنـوان  بـه  ایشـان  حاضـر  حـال  در  گرچـه 
سـخنگوی وزارتخانـه محسـوب می شـوند ولـی 
تجربـه ای باشـد بـرای اظهـارات آینده ایشـان در 
مـورد حساسـیت های موضـوع و رعایـت کرامت 
ایـران. همچنیـن  و حرمـت مردمـان سـرزمین 
مدیـران وزارت بهداشـت بایـد بداننـد کـه مردم 
ُکردسـتان آنقدر فهیم هسـتند که آداب شـرایط 
موجـود را بخوبـی رعایـت می کننـد وانگهی اگر 
مراسـمی  عمومـی  عـرف  برخـالف  هـم  کسـی 
برگـزار کنـد قطعـاً طبیعـت بـا طـراوت زیبـای 
ترجیـح  ماشـین ها  غسـالخانه  بـر  را  ُکردسـتان 

می دهـد.
نگارنـده روزی در یکـی از خیابان هـای سـنندج 
بـه اتفـاق سـه نفـر سرنشـین خودرویـی بودیـم 
کـه ناگهان مـرد میانسـالی با تجهیـزات انفرادی 
بهداشـتی مـا را متوقـف کـرد و بـا کمـال ادب 
و احتـرام تذکـر داد کـه آیـا چهـار نفـر در ایـن 
شـرایط بـرای یک خـودرو زیاد نیسـت؟ با کمال 
شـرمندگی از این دلسـوز جامعه اعتذار خواسـته 
و تمکیـن نمودیـم کـه تکـرار نشـود. حـال بـا 
چنیـن فرهنگی آیا کسـی در ُکردسـتان  هسـت 
کـه غسـالخوانه خودرو را مکان شـادی و شـعف 

خـود قـرار بدهد؟
آقـای  کـه  دارد  وجـود  اساسـی  پرسـش  امـا 
مراسـم  برگـزاری  اطالعـات  کجـا  از  حریرچـی 
عروسـی در کارواش را بدست آورده است؟ منبع 
تامیـن آن کیسـت؟ مگر نه این اسـت کـه منبع 
خبـر غیـر از دانشـگاه علـوم پزشـکی ُکردسـتان 
مـی باشـد؟ بنابرایـن سـازمان علـوم پزشـکی و 
مدیریـت ایـن مجموعه قابل سـرزنش می باشـند 
و نـوک انتقـاد و اعتـراض اصلـی متوجـه ایـن 

دسـتگاه اسـتانی اسـت.
مزیـد اسـتحضار جنـاب حریرچـی گفتـه شـود 
اوال عامـل انتشـار ویـروس نمی توانـد بـه یـک 
مراسـم عروسـی ختـم گـردد بلکـه بـی توجهی 
قبـال  در  اسـتانی  مدیرانـی  عـدم مسـئولیت  و 
جـان مـردم  اسـت کـه علیرغـم تمامی شـواهد 
دال بـر خیـزش مـوج دوم آلودگی کرونـا ولیکن 
مدیـران همچنـان در کمال آرامش از پشـت میز 
مدیریـت خود بـا صـدور دسـتورالعمل های  غیر 
کاربـردی و بی خاصیت شـیوع کرونـا را مدیریت 

می کننـد نـه کنتـرل آن را. 
مـوردی  بـودن  درسـت  حسـب  بـر  بنابرایـن 
حـرف جتـاب معـاون وزیـر، تقلیـل دادن علـل 
شـیوع کرونـا در ُکردسـتان بـه مراسـمی در یک 
کارواش نوعـی بـه فرار به جلو اسـت، مسـئولین 
و مقامـات اسـتانی هـم بایـد بیـش از پیـش در 
دارنـد  زمینـه  ایـن  در  کـه  مسـئولیتی  مقابـل 
احسـاس وظیفـه کننـد و بـا همراه کـردن مردم 
بـا خـود با شـیوع این بیمـاری با اقدامـات عملی 
و مفیـد مقابلـه کننـد. این گونه اظهـارت غلط و 
آمارهـای ناصحیـح دردی از جامعـه دوا نمی کند 
هیـج بـر آالم این مـردم فرهنگی و رنج کشـیده 

هـم خواهـد افزود. 

پرسه نامه ی سه رۆکی هه رێمی کوردستان 
بۆ به ڕێوه به ری ئه نیستیتۆی فه رهه نگیی 

کوردستان له  تاران

حریرچی از کجا عروسی 
در سنندج را رصد کرد؟

احیای دریاچه ارومیه؛

 تحقق وعده الهی یا وعده دولت روحانی؟
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