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ُکـرد و هویـت ادبی
محور بحث در این نوشــته مقوله هویت است. هویت در سه 
بعد هویت انسانی، هویت سنتی و هویت اجتماعی قابل بحث 
است که اینجا بیشــتر تاکید بر بعد سوم هویت یعنی هویت 

اجتماعی خواهد بود. 
ادبیات و هنر هــر ملتی نمود مجموعه ای کامل از خواهش ها 
و تمناهای فرهنگی آن ملت اســت. در ایــن میان رویدادها 
و شــرایط اجتماعی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و ... همیشه 
زمینه ها و اســاس های بسیار قدرتمندی بوده اند که به تدریج 

به خاستگاه انواع هنری و ادبی تبدیل شده اند.

دورنمای تار انتخاباتی در سایه
 فقدان استراتژی تثبیت دستاوردها 
نگاهی تحلیلی به انتخاب پیش رو با برونیابی شرایط فعلی

در قضاوت پیرامون کیفیت عملکرد جامعه کوردی ارومیه در 
پروسه انتخابات به عنوان یک کنش اجتماعی فراگیر، تحلیل 
آن براســاس دوگانه مردم)عوام( و نخبگان اجتماعی)خواص( 
دربردارنــده نتایــج جالب و نســبتاً جامعی می باشــد. آنچه 
مرزبنــدی بیــن این دو دســته را پررنگ تر می کند ســطح 

دغدغه ها و مطالبات ایشان است...

آرام حسن زاد
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میالد احمدزاده

مهدی بیگ زاده

آشفتگی سیاسی جامعه کردی در ارومیه،

 نتیجه فعالیت ناآگاهانه در فضای مجازی

جوان ایرانی و سودای 
سیاست ورزی

چالش های اقتصاد ایران و 

راه کارهای عبور از این چالش ها

َخِیّر و خیریه هایی که 

گاهی شر درست میکنند!

قێرینا دلێ
 ئەڤیندارێن کۆرانێ

آزاد یوسفی راد - سردبیر

اگر متهم به بزرگ نمایی نشــوم، ششمین دوره 
انتخابات شــورای اسالمی شــهر ارومیه را که 
هم اکنــون مقدمــات برگزاری آن بــا ثبت نام 
دواطلبــان در حــال اجراســت را مهم ترین و 
سرنوشــت  ســازترین رخداد تاریخ تشکیل این 
نهاد در این شــهر قلمداد می کنم. پس از آنکه 
ثابت شد مدیریت شهری ارومیه در طالیی ترین 
دوران خــود بــا چنیــن حجمــی از تخلف و 
فســاد روبرو بوده است و فرد شــماره یک این 
سیســتم هم اکنون با اتهام های ســنگین مالی 
در بازداشت به ســر می برد، الزم است در نحوه 
و چگونگــی انتخاب افرادی کــه هدایت فردای 
این شهر را در دســت خواهند گرفت، بازنگری 
شــده و حساســیت زیادی به خرج داده شود.
شــهر ارومیه در ۱۰ ســالی که بر آن گذشت، 
طالیی ترین دوران خود را ســپری کرد و علت 
آن چیزی جز سرازیر شدن درآمدهای میلیاردی 
به حســاب شــهرداری نبود، بد نیست یادآوری 
کنم که شــهرداری ارومیه درجه یازده اســت 
و تمام هزینه هــا و بودجه های خــود را تامین 
می کنــد. بر همین اســاس در ۱۰ ســالی که 
گذشت به واســطه تفکیک ده ها هزار متر زمین 
در داخل محدوده شــهری و سهم ۶۰ درصدی 
شــهرداری از تمام آنها، الحاق چندین شهرک 
جدید به محدوده شهری و همچنین هزینه های 
میلیــاردی صــدور پروانه های ســاخت، صرفا 
برای آشــنایی ذهن مخاطب... ادامه در صفحه 2

انتخابات شورای شهر ارومیه

 در دوران پسا حضرت پور

     سـرمقاله

ساسان جهانگیری

 

سید آرام مصلح
دانش پژوه دکترای روانشناسی تربیتی

بدون تردید تفکر و مهارت درســت 
اندیشــیدن از جمله مســائل مهمي 
است که از دیرباز، ذهن اندیشمندان 
مختلفــي را به خود مشــغول کرده 
مهارت های  پرورش  اکنون  و  اســت 
مختلــف تفکر یکي از اساســی ترین 
تربیت  و  تعلیــم  نظام هــای  اهداف 
جهان را در ســطوح مختلف از دوره 
ابتدایي تــا عالي تشــکیل می دهد. 
ازاین رو تفکر به عنوان یک واژه چند 
تبــاری در رشــته های مختلف علوم 
مورد توجه بوده اســت؛ اما می توان 
نقطــه ثقل تعاریف موجود از تفکر را 
دانست  تداعی هایی  هدف دار  جریان 
که در مقابل یک مسئله آغاز و با یک 

نتیجه واقع گریانه خاتمه می یابد.
در عصــر جهانی شــدن کــه تمامي 
جنبه هــای مــادي و معنوي زندگي 
تغییر و تحوالت  انسان دســتخوش 
به طوری که  اســت،  گردیده  اساسي 
کتاب های درسی قبل از چاپ شدن 
کهنه می شوند، بیشتر مشاغل، سریعاً 
تغییــر می کننــد و افــراد دائماً در 
رســانه ها  اطالعاتی  بمباران  معرض 
قرار می گیرند، وقت آن رسیده است 
که تعلیم و تربیت نیز شرایطی دیگر 
پیــدا کند و به پــرورش مهارت های 
تفکــر ســطح بــاال همچــون تفکر 
 )CRITICAL THINKING( انتقادی 
در افراد بــه  منزله یکی از هدف های 
اصلی تعلیــم و تربیت بیش تر توجه 
شــود. گرچه تفکر انتقــادی به مثابه 
تفکر منطقی و نگاه تیزبینانه انگاشته 
می شود اما در نگاه اول ممکن است 
واژه انتقادي معناي ضمني نقدکردن 
را به ذهن شــنونده متبادر کند که 
بعد منفي دارد و تأثیری ناخوشایند 
بر یک ایده، تئوري یا عمل مي گذارد 
و اگر از واژۀ انتقادي چنین استنباط 
شود، مسلماً به تفکر انتقادي به منزله 

نگریسته  غیرســازنده  ارزیابي  نوعي 
انتقادي  تفکر  درحالی که  مي شــود، 
فرایندي تحلیلي اســت که مي تواند 
به افراد کمک کند تا در جریان یک 
مسئله، شیوه اي مؤثر و سازمان دهی 
شــده اتخاذ کنند و درباره مشــکل 
ازایــن رو تفکر  منطقی فکــر کنند. 
انتقادي فعالیت ذهنی هدفمند بوده 
و بــا نگاه گله مندانه و شــکایت آمیز 

متفاوت است.
گرچه تفکر انتقــادي به زبان خیلي 
ســاده به توانایي فرد براي تحلیل و 
می شود  اطالق  اطالعات  ارزشــیابي 
امــا بررســي ادبیات پژوهشــي در 
زمینه تفکر انتقادي نشــان مي دهد 
که در مــورد مفهوم تفکــر انتقادي 
انیس  دارد.  توافــق کمــي وجــود 
تفکر انتقادی را » تفکر مســتدل و 
این که چه چیزی  دربــارۀ  تیزبینانه 
را بــاور کنیم و چــه اعمالی را انجام 
دهیم« تعریــف می کند. رود، بیکر و 
هوور نیز تفکر انتقادي را یک رویکرد 
هدفمند، منطقــي و درون نگر براي 
حل مســائل یا پرداختن به مسائل، 
با در نظر گرفتن شــواهد و اطالعات 
کامــل تعریــف کرده انــد. بــه نظر 
می رسد انجمن فلســفه آمریکا یک 
همگاني  توافق  مــورد  جامع  تعریف 
براي تفکر انتقادي ارائه کرده اســت 
کــه شــامل مؤلفه هــای عاطفي و 
شناختي است. از نظر این انجمن: » 
متفکر انتقادي ایدئال کسي است که 
به صورت دائمی کنجکاو، آگاه، دقیق 
در قضــاوت، ارزیابی کننــده عیني و 
بدون ســوگیري، متمایل به بررسي 
مجدد مسائل، روشن بینی در مسائل 
و مشــکالت، جدي بــودن در اخذ 
انتخاب  اطالعات مرتبط، منطقي در 

معیارهاست.
قدمت تفکر انتقادي به  اندازه قدمت 
خود تعلیم و تربیت است اما پیشینه 
تدوین الگوي مشــخصي براي تفکر 
انتقــادي بــه اوایل قرن بیســتم و 

برمی گردد.  دیویــي  جــان  کارهاي 
دیویي در این ایام با نوشتن آثار گران 
بهایي توانســت الگوي جدیدي براي 
تعلیم و تربیــت عرضه کند- الگویي 
که از حیــث مفروضــات بنیادي با 
الگوهــاي رایج  تربیتي کاماًل متفاوت 
بــود و اهــداف واالتــري را دنبال 
مي کرد. درحالی که در تعلیم و تربیت 
رایج، الگوي مبتني بر اطالعات حاکم 
بود، در الگــوي دیویي هدف تربیت، 
پرورش قوه اســتدالل و توسعه قوه 
داوري در فراگیــران بــود. اندیشــه 
انتقادي و پرورش قوه تفکر به عنوان 
هدف تربیت بعد از انتشار آثار دیویي 
به طــور روزافزون مــورد توجه قرار 
گرفــت تا اینکه در اوایل دهه ۱95۰ 
جنبشــي تحت عنوان »نهضت تفکر 
انتقادي« شــکل گرفت. این جنبش 
با دو فرض اساســي کار خود را آغاز 
کــرد. اول این که فکر کردن حق هر 
انسان است و بنابراین فراگیران حق 
 دارنــد در محیط مدرســه و کالس 
درس بــه فکر کردن و اندیشــیدن 
درس  این کــه کالس  دوم  بپردازند. 
آزمایشــگاه عقالنیت است و در آن 
فراگیران  خردمندانــه  حدس هــای 
مورد آزمون قــرار مي گیرد و از این 
طریق عقل آنان رشد مي کند. شاید 
دیویی قبل از دیگران به معنای این 
مفهوم پــی برده بود که پیرشــدن 
امری اجباری و اجتناب ناپذیر اســت 
اما رشــد کردن )از منظر شــناختی 
عاقل شدن( امری اختیاری و انتخابی 
اســت. بعد از شــروع نهضــت تفکر 
انتقــادي این مهــارت به عنوان یکی 
از ده مهارت اساســی زندگی توسط 
سازمان بهداشت جهانی معرفی شد. 
مهارت های  بهداشت جهانی  سازمان 
روانی- اجتماعــی که به افراد کمک 
می کننــد تا با نیازهــا و چالش های 
زندگی روزمره بهتر کنــار بیایند را 
کرده  تعریــف  زندگی  مهارت هــای 
اســت. مدل و المان های مهارت های 

ده گانه زندگی در زیر ارائه شده است. 
چندین سال از آموزش این مهارت ها 
در نظام های تعلیــم و تربیت جهان 
به اشــکال مســتقیم و غیرمستقیم 

می گذرد.
اکنون کــه فرهنگ جوامــع از منابع 
پیام هــای  و  اطالعاتــی  مختلــف 
رســانه ای بیش  از پیش متأثر گشته 
و در ایــن دهکده جهانی که افراد در 
کســری از ثانیه به واســطه اینترنت 
به اطالعــات بیکران دانــش در هر 
زمینــه ای دســت می یابنــد و گاهاً 
این اطالعات دســتمایه تصمیمات و 
قضاوت ها قرار می گیــرد و نه تنها بر 
ادراک و رفتــار خود، بلکه بر زندگی 
اثر می گذارد، شایســته  نیز  دیگران 
است که در فضای مجازی چیزی را 
گز نکرده، پاره نکنیم، قدرت تفکر و 
استدالل را بارور کنیم، بی جهت مهر 
تائید بر اندیشــه های دیگران نزنیم و 
اندیشــه های دیگران  به  یا بی جهت 
حمله نکنیم. با توجــه به آنچه ذکر 
شد در ســالیان اخیر ضرورت توجه 
و تأمل در درک و پردازش اطالعات 

توسط مخاطبان، مجدداً نگاه ها را به 
نهضت تفکر انتقادی و همبسته های 
آن چون ســواد رســانه ای با شدت 
بیشــتری معطوف نموده اســت. از 
ارتباطات  حــوزه  کارشناســان  نظر 
ســواد رســانه ای “توانایی دستیابی، 
تجزیه وتحلیــل، نقد، ارزیابی و ایجاد 
پیام هــای رســانه ای بــه گونه های 
مختلف” اســت و به نوعــی می توان 
ایــن ســواد و توانایــی را در بطن 
انتقــادی مخاطبان جســتجو  تفکر 
عصر  دهشــتناک  بی ســوادی  کرد. 
حاضر که در هالــه ای از مدرک ها و 
اعتبارهــا مانده و امــر را بر همگان 
مشتبه ساخته است تا مردمان خود 
را در زمــره دانایان به شــمار آرند و 
در جهل عارض شــده همــه نادانی 
را به فراموشــی ســپارند گویای این 
مهم اســت که متولیان و مسئوالن 
باید  تربیتی  و  آموزشــی  عرصه های 
بیش  از پیش به آموزش مهارت های 
زندگی، مهارت های تفکر سطح باال و 
مهارت های پرسشگری و حل مسئله 

در نوجوانان و جوانان همت گمارند.

 

ایرج مهربخش
فعال مدنی و دانش پژوه دکترای زبان شناسی

زمانــی یک دوگانه ای بود به نــام تعهد در مقابل تخصص و تخصص را 
بسیار ســتایش می کردیم اما اکنون دایره ی تعهد از سیاست و مذهب 
به تخصص کشیده شده و ما نسبت به تخصص مان تعهد پیدا کرده ایم 
یعنــی وجودمان را در آن خالصه کرده ایــم. به عنوان مثال من هویت 
اجتماعــی خودم را صرفا در حرفه یــا تخصصم تعریف کرده ام و خارج 
از آن به هیچ جنبه ای از زندگی ام تعهدی نشــان نمی دهم. تعهد قبلی 
تعهدی سیاســی یا مذهبی بود که ممکن بود با تخصص همراه باشد یا 
نباشــد اما این تعهد مدرن، تعهدی از جنس بی مسئولیتی یا بی تفاوتی 
اســت که به مراتب خطرناکتر اســت و حالتی را بازنمایی می کند که 
اشخاص در آن نسبت به نقش و هویت اجتماعی خود در جامعه ای که 
در آن زندگــی می کند تصوری تک بعدی دارند و تمام وجود خود را به 

حرفه ای سپرده اند که قسمت محدودی از زندگی و هویت آنهاست.
با پیشرفت علم و تخصصی شدن علوم و حرفه ها و مشاغل این ذهنیت 
غلط در ذهن بســیاری از ما شــکل گرفت که البــد اجتماعی بودن و 
مســئولیت پذیری اجتماعی یا وظیفه  و تخصص ما نیســت یا اینکه به 
خــوب عمل کردن در تخصــص خودمان محدود می شــود اما این را 
فراموش کردیم که در غیاب ما کســانی هســتند که تمام وجود ما را 
به دســت می گیرنــد و از تخصص و عملکرد حرفه ای ما در راســتای 
دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند و ما همچون کارگرانی متعهد 
و متخصص و زبده در دربارشــان مشــغول خدمت خواهیم شد و هر 
چــه به تخصص خودمان متعهدتر باشــیم و در ارتقای مهارت و دانش 
حرفه ای خود بیشــتر تالش کنیم آنها بیشتر از ما، از آن بهره می برند. 
باز هم به مثال شــته در النه ی مورچه ها برگردیم. شته هر چه بیشتر 
رشد کند و مسئولیت حرفه ای اش را بهتر انجام دهد به دلیل وضعیتی 
که در آن قرار دارد بیشتر متضرر خواهد شد چون خروج از النه برایش 
ناممکن تر خواهد شــد و مورچه ها الروهای بیشتری بر بدنش خواهند 

گذاشت تا از آن تغذیه کنند.
این مثال به زاللی آب نشان می دهد که ما باید در تمامی ابعاد زندگی 
خود احســاس مسئولیت کنیم و به دایره ی هویت اجتماعی خود بسط 
بیشتری بدهیم و خود را در تخصص و حرفه ی خود محدود نسازیم تا 

بیشتر مورد بهره کشی قرار نگیریم.
یکی از این مسئولیت ها داشتن روحیه انتقادی و نگاه مسئوالنه در قبال 

زندگی اجتماعی خود و مردم است.
درست به خاطر همین تخصص گرایی افراطی است که ما فکر می کنیم 
اعتراض بــه بی عدالتی یا اعتراض به احیای اشــکال گوناگون زندگی 
عشــیره ای و قبیله ای وظیفه ی یک جامعه شناس یا سیاستمدار است 
نه وظیفه ی یک کارگر یا روشــنفکری که خود و جامعه اش از آن رنج 

می برد.

تخصص گرایی و تعهد مدرنتفکر انتقادی الزمه تحقق جامعه مدنی

تخصص گرایی و تعهد مدرن

 سایمه خاکپور
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آزاد یوسفی راد - سردبیـــر

اگر متهم به بزرگ نمایی نشوم، ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر ارومیه 
را کــه هم اکنــون مقدمات برگزاری آن با ثبت نام دواطلبان در حال اجراســت را 
مهم ترین و سرنوشــت  سازترین رخداد تاریخ تشکیل این نهاد در این شهر قلمداد 
می کنم. پس از آنکه ثابت شــد مدیریت شهری ارومیه در طالیی ترین دوران خود 
با چنین حجمی از تخلف و فســاد روبرو بوده است و فرد شماره یک این سیستم 
هم اکنون با اتهام های ســنگین مالی در بازداشت به سر می برد، الزم است در نحوه 
و چگونگی انتخاب افرادی که هدایت فردای این شــهر را در دست خواهند گرفت، 

بازنگری شده و حساسیت زیادی به خرج داده شود.
شــهر ارومیه در ۱۰ سالی که بر آن گذشت، طالیی ترین دوران خود را سپری کرد 
و علت آن چیزی جز سرازیر شدن درآمدهای میلیاردی به حساب شهرداری نبود، 
بد نیســت یادآوری کنم که شــهرداری ارومیه درجه یازده است و تمام هزینه ها 
و بودجه های خود را تامین می کند. بر همین اســاس در ۱۰ ســالی که گذشــت 
به واسطه تفکیک ده ها هزار متر زمین در داخل محدوده شهری و سهم ۶۰ درصدی 
شهرداری از تمام آنها، الحاق چندین شهرک جدید به محدوده شهری و همچنین 
هزینه های میلیاردی صدور پروانه های ســاخت، صرفا برای آشنایی ذهن مخاطب 
با میزان مقدار ردیف بودجه ای که شــهرداری از موج انبوه ســازی و برج سازی از 
سازندگان بدست آورده است باید بگویم هزینه ای که برای صدور پروانه های ساخت 
شــهرداری از سازندگان برج های خیابان حسنی گرفته است مبلغی مابین 5 تا ۱۲ 
میلیارد از هر کدام بوده اســت. در مجموع در ده سالی که گذشت فرصتی طالیی 
برای تغییر اصولی سیمای شهر، ایجاد زیرساخت های اساسی و توسعه متوازن شهر 
در اختیار مدیریت شهری ارومیه قرار گرفت اما آیا به درستی از آن استفاده شد؟

سخن گفتن از عملکرد حضرت پور یا نقد آن، هدف نگارنده نیست و صرفا تلنگر و 
تاکیدی بر این واقعیت اســت که فرصتی که ارومیه در ۱۰ سال گذشته در اختیار 
داشــت ممکن است با توجه به اشباع شدن ســاخت وساز و قوانین جدید محدود 
کردن تراکم و عدم اعطای پروانه ســاخت به ملک هــای قولنامه ای، دیگر هیچگاه 
تکرار نشــود! حال باید هر وجدان بیداری از خود بپرســد آیــا میراث حضرت پور 
در این شــهر، سوای نحوه مصرف آن بودجه های سرشــار در پروژه های عمرانی و 
خدماتی، آنقدر ارزشمند است که از او به نیکی یاد کرد یا خیر می توان صدها مثال 
و مصداق از مصارف واســراف آن در پروژه های سیاســی، هویت طلبی )نمایشی( و 

انتخاباتی گفت؟ به باور من با اندکی تامل پاسخ به این سوال بسیار روشن است!
افســار قلمی که می خواهد ده ها صفحه از میراث نامیمون حضرت پور و ســه دوره 
پیاپی از اعضای شورایی که او را همراهی و یا دست کم تحمل می کردند بنویسند 
را در این مجال می کشــم و به بحث اصلی باز می گردم. در دوران پســاحضرت پور 
که مدیریت شــهری ارومیه دیگر آن درآمدهای سال های گذشته را ندارد، بیشتر 
امالک و مســتغالت آن در هاله ای از ابهام فروخته شــده اند، صدها پرسنل مازاد 
)عموما سفارشــی و بند پ( و ده ها پروژه نیمه تمام روی دســتش دارد، به معنای 
واقعی کلمه در این برهه انتخاب اعضای شــورایی که قرار است شهردار را انتخاب 
کنند و بر او و تمام بدنه عریض و طویل شهرداری نظارت کنند، پروسه ای حساس 

و سرنوشت ساز است.
حال که شهر ارومیه نزدیک به سه دهه بعد از انقالب در آن خبری از قوم گرایی و 
تنش های قومی نبود به لطف جریانی که توانمندی را در میدان بازی با احساسات 
ناسیونالیســتی به دار آویخت و بقای قدرتش را به برافروختن آتش قومی گره زد، 
هم اکنون در عرصه های مختلف دچار عقب ماندگی اســت و فرصت های بسیاری 
نیز از دست رفته است اما خوشبختانه در دو سال گذشته با درایت نهادهای امنیتی 
و نظارتــی، لیدرهای این جریان و در راس آن »پدرخوانده« به صورت ســریالی از 
صحنه سیاســی شهر حذف شدند، حال ارومیه )مســئوالن و شهروندان( فرصتی 
تاریخی دارد تا با گذر کردن و دســت رد زدن به سینه تعدادی از بازماندگان این 
جریان و همچنین افرادی که منتسب و مهره »شهردار دربند« هستند و با استعفا 
از سمت هایشان در حال اعالم نامزدی و تشکیل لیست انتخاباتی مدنظر او هستند 
در انتخابات پیش روی شــورای شــهر، زمام امور خــود را به نخبگان متخصص و 

صاحبان تجربه بسپارد.
روی ســخن من نخست با چند دسته از داوطلبان محترم است، اگر چند سالی به 
دنبال شــغل   بودید اما شــغل خوبی گیرتان نیامد لطفا فقط این دوره که شهر به 
ناظران و مدیرانی متخصص، باتجربه و کارآمد نیاز دارد احســاس تکلیف نکنید و 

میدان را برای اهلش باز بگذارید.
اگر برنامه ای کاربردی، توان کار کردن در محیطی شورایی و همچین تخصص الزم 
برای فعالیتی مفید و مؤثر در یکی از کمیسیون های شورا را در خود سراغ ندارید، 
و می خواهید یک عضو دکوری در شورا باشید، عطای ثبت نام را به لقایش ببخشید.

اگر قصد دارید صرفا با شــعارهای انکارگرایانه قومــی و مذهبی وارد کارزار رقابت 
شــوید لطفا به این شــهر و مردمش رحم کنید چرا که ۱۰ ســال است چوب این 
بگو مگوهای قومی را می خورند و تنها چیزی که عایدشان شده عقب ماندگی، فرار 
ســرمایه گذار و واگرایی اجتماعی بوده و نهایتا عده ای خاص از قبل آن برای خود 

کیسه ها دوخته اند.
اگر جســارت و اعتماد بنفس الزم را برای ظاهرشــدن در نقش نظارتی تان و عزت 
نفس الزم برای تســلیم نشدن در برابر رشــوه و زیرمیزی را ندارید و با یک امتیاز 
شخصی نقش نظارتی تان را فراموش می کنید و تبدیل به شورای شهردار می شوید، 
به اهالی حاشیه نشین و محروم شــهر فکر کنید که از هزینه خورد و خوراک شان 
می زنند تا بتوانند عوارض شهرداری را پرداخت و برای مدیریت شهری درآمد ایجاد 
کنند وجدان کجاست؟ اگر شما نباشید چه بسا فردی کارآمدتر و اصلح تر بتواند بر 

کرسی نمایندگی آنان تکیه بزند و اجازه ندهد حقوق شان ضایع شود.
ســخن بسیار است و اســتدالل فراوان، هرچند نگارنده بیشتر از هر شخصی دیگر 
خواهــان حضور جوانان و نخبگان در راس امور اســت امــا نه به آن قیمت که هر 
جوانی بدون داشتن برنامه و سراغ داشتن توانایی برای انجام آن نقش درخود، قدم 

در این مسیر بگذارد.
در پایان انتظار می رود در این برهه حساس، شاهد حضور نخبگان و افراد توانمندی 
باشــیم که با انگیزه، دانش، خلوص نیت و پاک دستی شــان روحی تازه در پیکره 
نیمه جان مدیریت شهری بدمند، شهروندان باید در این مقطع حساس، فامیل بازی 
و باندبازی را کنار گذاشــته و اجازه ورود افراد ناالیق و ناکارآمد را به چنین عرصه  
خطیــری ندهند، به عنوان یک روزنامه نگار اگر حمل برخودســتایی نباشــد یک 
»روزنامه نگار دلســوز و مردمی« از افراد کارآمد، شجاع، دلسوز و متخصص دعوت 
می کنــم تا در صحنه حضــور پیدا کرده و در مقابل از افرادی که شــروط الزم را 
ندارند می خواهم شرایط حساس فعلی را درک کرده و اجازه دهند این شهر اندکی 
جان بگیرد. بدانیم و آگاه باشیم فردا روزی تاریخ به قضاوت مان خواهد نشست که 
چگونه در این پیچ تاریخی توانســتیم مصلحت شــهرمان را حفظ کرده و آن را به 

سرمنزلگاه مقصود برسانیم.

   سـرمقاله

انتخابات شورای شهر ارومیه
 در دوران پسا حضرت پور

دیـدگاه

و  دانشــگاه  مدرس   - محمدپور  اقبال 
دانشجوی ترم آخر دکترای تخصصی مدیریت

زندگی بشــر، تنفــس در فضای 
تصمیم  از  تصمیم گیری هاســت، 
برای انتخاب لباس تا تصمیم برای 
ازدواج و تحصیــل و ...؛ یکــی از 
فرد،  تصمیم های مهم زندگی هر 
انتخابات اســت، رقابت انتخاباتی 
دموکراســی  اول  رکــن  عادالنه 
اســت و رکن جمهوریــت نظام 
ما نیز مبتنی بــر همین تصمیم 
حیاتی و سرنوشت ساز پایه گذاری 
شده اســت؛ از منظر علم اقتصاد، 
هزینه ی فرصت عدم مشارکت در 
انتخابات، تحمل زندگی در مدت 
تصدی گری آن گزینه ی نامطلوب 
و حــس نامالیمت هــای مربوطه 
با تمــام وجود اســت، تجربه نیز 
به ما آموخته اســت که نتیجه ی 
تصمیم به عدم مشارکت، انتخاب 
اقلیت مشارکت  افرادی )توســط 
است که هزینه های  بوده  کننده( 
فراوانــی به ما تحمیــل کرده اند، 
در دوگانــه ی مشــارکت و عدم 
مشــارکت، دومی به دشــواره ی 

نامالیمات ختم می شود.
پیش رو،  انتخابــات  نزدیکتریــن 
انتخابات ۶ مین دوره ی شــهر و 
روســتا در روز جمعه ۲۸ خرداد 
سال ۱۴۰۰ اســت، بدیهی است 
اگــر 5 دوره گذشــته را تحلیل 
توانســت  خواهیم  بهتر  نماییــم 
انتخاب های  زیان های  و  ســودها 
خود را بسنجیم در واقع ملتی که 
تاریخش را نخواند اشتباهاتش را 
تکرار خواهد نمــود و باید بدانیم 
به  علمی  نگــرش  کاربســت  که 
وقایع، اگر کلید موفقیت نباشــد، 
ضامن کاهش اشتباهات است، در 
نگرش علمی می شــود رویکردی 
علت و معلولی به مســائل داشت 

یعنی:
 ۱.پیــش آیندهــا و علــت های 
ضــرورت یک موضــوع را تحلیل 
نمــوده و بــرای یک مســئله ۲. 
ابعادی را استخراج کرد و  نهایتا 3. 
پــس آیندها و تبعات این موضوع 
را واکاوی کرد؛ با یک مثال ساده 
ذهنیــت خواننده محترم را آماده 
می سازیم: گرسنه بودن پیش آیند 
و علتی اســت بــرای غذاخوردن 
که نهایتا منجر می شــود به رفع 
گرسنگی)سیر شدن( که در شکل 
ذیل به تفکیک مراحل قابل رویت 

است:

انتخابات دارای سه مرحله است:
۱. مرحله قبل از شروع انتخابات)از 
زمان نیت فرد برای کاندیداتوری 

تا شروع ثبت نام(
۲. مرحله حین انتخابات)از تایید 
صالحیت فرد تا زمان رای گیری(
3. مرحله پس از انتخابات)پس از 

رای گیری تا اعالم نتایج(
بدیهــی اســت هرکــدام از این 
مراحل یــک علم متناظر از منظر 
روانشناسی و مدیریت رفتار دارد 
که می توانند بــه جای هم نیز به 
کار برده شوند برای مثال کاندید 
آینده نگری می تواند با اســتخدام 
یک کــوچ حرفــه ای یا مشــاور 
در  متخصص  سیاســی  بازاریابی 
رشــته علوم سیاسی، روانشناسی 
و یــا مدیریت از مرحلــه قبل از 
انتخابات، خودش را برای انتخابات 
آماده کند و ثمرات سودمندش را 
ببینــد و بالعکس همــان کاندید 
می توانــد پــس از انتخابــات با 

استخدام همین متخصص نسبت 
به تقویت روحیه ی پس از باخت 
خویش، اقدام نماید! ولی شیوه ی 
علمــی مــورد نظر ما بــرای این 

مفهوم شامل شکل ذیل است:

از منظــر علوم مختلف می شــود 
مفهوم انتخابــات و یا ویژگی های 
نماینده اصلــح را که دارای ابعاد، 
مولفه هــا و شــاخص های زیادی 

است تحلیل کرد؛ ابعادی مانند:
۱. ویژگی های شخصیتی)پاسخگو 
بودن،  خوش اخالقــی، دینداری 

و....(
۲. شایستگی فرهنگی

3. هوش اقتصادی 
۴. تجربــه و اخــذ مشــاوره های 

سودمند بصورت مداوم
5. توانمندی سیاسی

۶. دانش عمومی
۷. تحصیالت عالی

۸.خوشــنامی و سالمت اخالقی و 
مالی و ..... را می شــود برای یک 
نماینده اصلح بر اســاس بررسی 
پیشــینه و نظرخواهی از نخبگان 
و صاحبنظران برشــمرد، اینکه از 
خود بپرســیم: معیار انتخاب یک 
نماینده اصلح چیست؟ قطعا پیش 
آیندها و علت هایــی دارد؛ یعنی 
دالیلی وجود دارد که ما را مجاب 
می کند در انتخابات شرکت کرده 
و انتخاب عاقالنه ای داشته باشیم:

علت اول دغدغــه قلبی ما، مردم 
احساســاتی و لطیف است، فارغ 
از تحصیالت و ســن و مکان مان، 
آنچه قلبا برای رنگین کمان اقوام 
و مذاهب »ارومیــه« می خواهیم 
قطعا جــز خوبــی و توســعه و 

پیشرفت نیست، 

علــت دوم دغدغــه ذهنــی یک 
مایی  اســت؛  گزینش ســودمند 
که اکثــرا راه تحصیالت علمی در 
سطوح عالی را برای آینده خویش 
نصب العین ســاخته ایم، همواره با 
ذهنمان  مطالبه گر  پرســش های 
مواجه هســتیم که برای ساختن 
آینده ی این شــهر چه کرده ایم؟ 

چه باید بکنیم؟
علت ســوم تجارب تلخ گذشته ی 
شورا است، شورایی که در واپسین 
ایام فعالیتش در سال ۱399 هنوز 
زبانی  ارتباط  نحوه  برای  داشــت 
اعضا بــا یکدیگر وقــت را اتالف 
می کرد و انتخابش برای شــهردار 
این شهر، انتخابی بود که به زندان 

مرکزی ارومیه ختم شد و ......
وضعیتی  بــه  نیاز  علت چهــارم 
بهتــر از وضعیت امروز ماســت، 
تحریم هــای کمرشــکن، بیکاری 
فزاینده، تورم لجام گسیخته، آمار 
باالی بزهــکاری و جرم اولی ها و 

...... عواملی هســتند که هرکدام 
بــه تنهایــی می تواند تــار و پود 
یک سیســتم را در هم بریزد ولی 
یکی از دالیلــی که ما همواره در 
قبال مشــکالت مقاومت کرده ایم 

امیــدواری و نگرش به  روحیه ی 
آینده است، آینده ای که می تواند 
از وضعیت امروزمان بهتر باشد یا 

حداقل بدتر نباشد.
علت مهم تر از همــه نیاز جامعه 
اســت،  بــه تحزب  مردم ســاالر 

بلوغ یک جامعه  نماد  حزبی بودن 
مردم ســاالر و دموکراتیک است، 
آنچه ثبت نــام دســته جمعی و 
طیف های  از  افــراد  ســاچمه ای 
مختلف و بدون برنامه ی دوره های 
اخیر را به ذهن متبادر می ســازد 
اگر تکرار شــود قطعــا چالش و 
مشــکالت را بــه نظام سیاســی 
تحمیل می کند و حتما زمان گیر و 
هزینه بر است، احزابی که مرامنامه 
و منشــور اخالقی دارند با اجماع 
اعضا، یــک نفر را معرفی و از وی 
حمایت الزم را به وجود می آورند 
و از پراکندگی آرای مورد نیازشان 
در ســبدهای گوناگون جلوگیری 
می کنند و فــرد منتخب هم پس 
از انتخاب توســط مــردم به یک 
سیستم پاســخگو بوده و اینطور 
نیست که به محض انتخاب شدن 
تا زمان انتخابات بعدی به خواب 

سیاســی برود و سپس دوباره در 
ایــام انتخابات بصــورت موقت و 

قارچی رشد کند.
کاربست این ابعاد و پیش آیندها 
بصــورت نســبی، قطعــا تبعات، 
پیامدها، معلول ها و پس آیندهای 

مطلوبی خواهد داشت:
    پیامد اول پیشرفتی محسوس 
و همه جانبه خواهد بود؛ پیشرفت 
اقتصادی که پدیده ی تورم را )که 
در اکثــر کشــورهای دنیا امری 
منســوخ و حل شــده است( به 
پیشرفتی  بسپارد،  تاریخ  زباله دان 
گفتمان  مقــوم  کــه  فرهنگــی 
دیگران  بــا  کاندیدا  شایســته تر 
باشــد و تنوع قومیتی و مذهبی 
را در خــود حل کند، پیشــرفتی 
کــه در عرصــه سیاســی بتواند 
سیاســت هایمان را اقتصادی کند 
نــه اینکه اقتصادمان را سیاســی 
کند! و پیشــرفت های دیگری که 
نهایتا مژده ی توســعه را در عمل 

و در چهارچوب اســناد باالدستی 
مثل سند تحول ایران ۱۴۰۴، به 

ارمغان بیاورد.
پیامد دوم سالمت است؛ سالمت 
اقتصادی که اخبار فســاد و رانت 

و اختالس را بــرای مدتی مدید 
از اذهــان عمومــی پــاک کند، 
سالمت اداری که به سازمان های 
دولتی بیاموزد کارکنان شــرکای 
استراتژیک و گنجینه های انسانی 
هســتند و مراجعیــن، رحمــت 

نیز و برکــت الهــی هســتند و 
سالمت  فرهنگی،  ســالمت 

اجتماعی و .....
پیامد بعدی عدالــت خواهد بود، 
تکریم  بــرای  اجتماعی  عدالــت 
حقــوق اجتماعی و شــهروندی، 
عدالــت توزیعــی برای تقســیم 
عادالنــه ثروت عمومــی، عدالت 
رویه ای بــرای جلوگیری از رانت 
و فســاد اطالعاتــی و ســهولت 
برای  نماینــدگان  به  دسترســی 
درخواســت حل مشکالت که در 
تعاملــی هم مطرح  قالب عدالت 

است و .....
شورای شــهر شیشه ای چهارمین 
مدنظر  پیامد  مهم ترین  شــاید  و 
نگارنــده، بــرای یــک انتخــاب 
صحیح است که می تواند در قالب 
شــفافیت آرای نماینــدگان و در 
دســترس بودن نتایج تصمیمات 
ایشــان بــرای اصحاب رســانه و 
عمــوم مــردم رویایــی غیرقابل 
دسترس نباشد و مصادیق زیادی 
در ممالک توسعه یافته نیز دارد، 
شورایی که پاســخگویی را پیشه 
خود ســاخته و در صدد دستیابی 
به هم افزایی اجتماعی برای نیل 

به اهداف است.
با این رویکــرد علت و معلولی به 
بحث انتخاب ۱۱ کاندیدای اصلح 
نتیجه گیری  ارومیه،  شهر  شورای 
می شــود که خوانــش اجتماعی 
مشترک، از مشکالت و تبدیل آن 
به مســئله، می تواند در تشخیص 
صحیح مفیــد بــوده و نهایتا در 
تجویز اثرگذار باشد، این مدینه ی 
فاضله و آرمانشــهری که همواره 
بــر روی کاغــذ باقی مانــده و از 
مرحله ی ذهنیت به عمل نرسیده 
اســت نیازمند اهتمــام و تالش 
بیشتر و ایجاد یک زبان مشترک 
است، در این هم افزایی اجتماعی 
نقش خبرگان برای بسترســازی 
از پیش  از کانال رســانه ها بیش 
اهمیــت دارد، امیــد و حرکــت 
دوبال پرنده ی ســعادت هستند، 
است  امری  اجتماعی  خوشبختی 
که باید برایش دسته جمعی قدم 
برداشــت وآن قدر نوشت و انجام 

داد و به نقد کشــید تــا واقعیت 
مدنظر جمــع، بازتولید شــود و 
آن قدر شکسته شــود تا الماس 
تولید  و  ســعادت، صیقل خورده 
شــود؛ نهایتا یک مثال محسوس 

در بــاب مباحــث مطرح شــده 
می زنیم: رانــت اطالعاتی موجود 
در این حوزه نیازمند نمایندگانی 
پاسخگو اســت تا شورای شهری 
همگان  دید  معرض  شیشه ای)در 

و شفاف( داشته باشیم:

پیشنهاداتی برای کاندیداهای 
محترم شورای شهر ارومیه

- قبل از شروع انتخابات
۱. اهتمام کاندیداها در راســتای 
بازاریابی  اخذ مشــاوره تخصصی 
سیاســی، کوچینــگ و... بــرای 
و  موجــود  وضعیــت  شــناخت 
برنامه ریزی برای وضعیت مطلوب 
خویــش در راســتای تصاحــب 

کرسی شورا
۲. انتخــاب اعضــای اتــاق فکر 
دوری  و  تخصــص  اســاس  بــر 
خویشــاوند  و  رودربایســتی  از 
گماری و رفاقت پیشــگی در امر 
اخذ شــورا)تاکید بر همبســتگی 
ارگانیکی مدنظر امیل دورکیم به 

جای همبستگی مکانیکی(
3. ائتــالف و کناره گیری به نفع 
کاندیداهــای همفکر که شــانس 

بیشتری برای قبولی دارند. 
- مرحله حین انتخابات

۱. رصد فضای موجــود و جهت 
گیری بر اساس منافع اجتماعی

۲. دوری از جوزدگی انتخاباتی و 
احترام به قوانین و مقررات رسمی 

و اخالقی
و  مناسب  شــعارهای  انتخاب   .3

عمل گرا بودن رویکرد 
۴. مدیریــت فضای مجــازی به 
عنــوان مهم ترین کانال و بســتر 

تبلیغاتی
5. اخالق مداری حین انتخابات

- مرحله بعد از انتخابات
۱. ضــرورت بحث صیانــت از آرا 
و حضــور دســتگاه های ناظــر و 
نماینــدگان کاندیداهــا در تمام 

مراحل شمارش آرا
۲. قبول نتایج و در صورت داشتن 
هرگونه شکایت، پیگیری از طریق 

کانال های رسمی و قانونی
3. در صورت شکســت: فراموش 
کــردن ایــن دوره و در صــورت 
بر اســاس  تمایل فعالیت قوی تر 
تجربیات برای دوره های آتی و در 
صورت پیروزی: نماینده ی همه ی 
مردم بــودن و تالش برای تحقق 

منافع اجتماعی.
۴. رعایت اخالق پسا انتخاباتی.

شورای شهر شیشه ای! آرمانشهری سهل الوصول 

ارائه الگویی علمی برای انتخاب کاندیداهای اصلح شورای شهر ارومیه
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آرام حسن زاد
کارشناس ارشد روابط بین الملل

مقدمه
در ســال های اخیــر جوانگرایی کلیــد واژه ی رایج 
ادبیات سیاسی کشــور بوده است و تاکید و توجه به 
ایــن امر یکی از عمده تریــن مطالبات طبقه ی جوان 
مخصوصا جوان سیاســت ورز و کنشــگر در عرصه ی 
سیاســی کشور به شمار می رود. مطالبه و خواسته ای 
که ناگزیر برای تحقق آن و تســهیل فرایند ورود این 
قشــر به مصادر و مناصب اجرایی و سیاسی، بایستی 
ســازوکار و برنامه ای مدون و جامــع  تعریف کنند. 
ورود و مشــارکتی کــه در صورت تحقــق می تواند 
آغازگر حرکتی نو و نقطه عطفی در چابک ســازی و 
توانمندســازی ساختار سیاسی و اجرایی کشور باشد. 
اما واقعیت این اســت که جوانگرایی و فرصت دادن 
به جوانان در ســال های اخیر از حد شــعار انتخاباتی 
فراتر نرفت و هیچ گاه به مثابه ی یک راهبرد متکی به 

برنامه ای حساب شده و مدون محسوب نشد. 
جوان ایرانی و سیاست

در حال حاضر ایران شــرایط خاصــی دارد. در حالی 
که نزدیک به چهل درصد جمعیت ایران در فاصله ی 
ســنی بیست تا چهل سال هســتند، این گروه سنی 
سهم بسیار اندکی از جایگاه های مدیریتی و سیاسی 
کشــور را بر عهده دارند. مســئله زمانــی پیچیده تر 
می شــود که هیچ ســازو کار معینی و رسمی ای نیز 
برای جوانانی که عالقه مند به رشد در فضای سیاسی 
هســتند وجود ندارد، بعبارتی چالشــی جدی برای 
ســاختار سیاســی و حتی مدیریتی ایران، چگونگی 
جایگزینی نیروهای جوان تر با نیروهای نســل انقالب 
اســت. هر چند تا چند سال پیش ضرورت این تحول 
را انکار می کردند، امروز کما بیش اجتناب ناپذیر بودن 

آن مسئله از سوی بزرگان کشور مطرح می شود.
سازوکار ورود جوانان به سیاست

دو روش بســیار مرســوم برای تجربه اندوزی و رشد 
در ســاختار سیاســی جوانان در دنیا وجود دارد؛ در 
بسیاری از کشورها، جوانان در شروع فعالیت سیاسی 
خود بعنوان دســتیار در کنار افراد شاخص علمی یا 
سیاسی قرار می گیرند تا به آنها کمک کنند و از سویی 
دیگر خود نیز تجربــه اندوزی کنند. بطور مثال یکی 
از اولین تجربیات کاری امانوئل مکرون رییس جمهور 
فرانســه، فعالیت بعنوان دســتیار پل ریکو فیلسوف 
مشهور فرانسوی بوده است. در آن زمان مکرون تنها 
۲۲ ســال داشــت. دیوید کامرون نخست وزیر سابق 
بریتانیا نیز در ۲۶ ســالگی مشــاور و دستیار نورمن 
لمونت وزیر دارایی وقت این کشور بود. مسیر دیگری 
که برای رشد جوانان در سیاست سایر کشورها وجود 
دارد فرصت رقابت در انتخابات محلی و کسب تجربه 
در این مجالس اســت. این مســیر توسط بسیاری از 
سیاســتمداران بویژه سیاســتمداران آمریکایی طی 
شده اســت. باراک اوباما رییس جمهور سابق ایاالت 
متحده ی آمریکا در 35 ســالگی در انتخابات سنای 

ایالتی ایلینوی پیروز شد تا اولین گام در مسیر رییس 
جمهور شدن برداشته باشد. جو بایدن رییس جمهور 
کنونی ایاالت متحده، در ۲۶ سالگی بعنوان نماینده ی 
شورای شهر نیوکاسل ایالت دلور آمریکا انتخاب شد.

جوانگرایی یا پیرگرایی
جامعه ی ایران یک جامعه ی جوانگرا نیســت به زبان 
ساده اینکه در جامعه ی ما بویژه در ساختار سیاسی، 
جوانان، معطل هســتند و آنها را در حوزه قدرت راه 
نمی دهند. جامعه ی ایران یک جامعه ی پیر اســت و 
درک آنهــا در مورد فرهنگ، سیاســت و حتی دین 
هم پیرگرایانه اســت. ببینید زمانی که در مورد دین 
صحبت می شــود بیش از هر چیزی بــه موضوعاتی 
همچــون قیامت، آخــرت و مباحثی از این دســت 
پرداخته می شــود وکمتر بــه بخش هایی که رویکرد 
زندگی است اشاره می شود. زمانی که چنین معنایی از 
دین انعکاس داده می شود پس کنشگران اصلی حوزه 

دین افراد پیر خواهند بود.
موانع جوانگرایی در سیاست ایران

وضعیت ایران به نحویســت که می توان ادعا کرد که 
کار کــردن جوانان بعنوان دســتیار در کنار بزرگان 
بمنظور تجربه اندوزی، و شرکت در انتخابات محلی، 
تا حدی مســدود است. نظام دستیاری یا وجود ندارد 
یا با ســنت مرید مرادی اشــتباه گرفته شده است. 
شخصیت های سیاسی بیشتر ترجیح می دهند مسائل 
خود را به صورت شــخصی پیگیری کنند و بزرگانی 
که احســاس نیاز به یاری کننــد کم تر به یاد جوانان 
می افتند. در مسیر دوم رشد مجالس محلی در ایران 
تنها به شــوراهای شهر و روستا محدود می شوند این 
محدودیــت در عمل به نادیــده گرفتن جوانان ختم 
می شود. از طرف دیگر بیشتر کرسی های این شوراها 
در روســتاها و شــهرهای کوچک قرار داردکه بیشتر 
نگاه محلی بر آنها حکم فرماست و دید سیاسی کم تر 
مورد توجه قرار می گیرد. البته این تمام ماجرا نیست 
عدم وجود نظام آموزشــی مناسب برای جوانان فعال 
در عرصه ی سیاســی در کنار نبود فرصت و مســیر 
مناســب باعث شده اســت تا جوانان در نگاه بزرگان 
سیاسی فاقد شایستگی الزم برای کسب موقعیت های 

بهتر باشند. 
جوان ناکام در سیاست

جوانی همواره با شــور، نوگرایــی، نوجویی، ارتقای 
موقعیت و جست و جوگریست و اگر جوانی این صفات 
را نداشته باشد باید گفت جوانی اش را مضمحل کرده 
و از بین برده است. بر همین اساس می توان گفت هر 
زمانی برای آغاز سیاست ورزی جوانان مناسب است. 
فراغت و سیاســت دوحوزه ی هیجانــی برای جوانان 
هستند. سیاســت و فراغت تبلور جوانی را به نمایش 
می گذارند. حوزه ی سیاســت بویــژه در ایران فضایی 
اســت مملو از انباشــت هیجانی و تجلــی انرژی که 
همین امر باعث کشش جوانان به این سمت می شود 
اما هزینه ای که در این حوزه باید داد با سایر بخش ها 
متفاوت اســت. در صورتی که کشــش سیاسی با بن 
بست روبه رو شود می تواند فرد را حتی تا مرز نابودی 
بکشاند. کما اینکه اگر جوان در این حوزه دچار بحران 
شــود یا خودش، خودش را ســرکوب می کند یا او را 
ســرکوب می کنند. بعنوان نمونه می توان به حوادث 
۸۸ اشــاره کرد که همین امر منجر به یک عقب گرد 
در میان جوانان در حوزه ی سیاست شد. یعنی جوان 

بنوعی از عرصه ی سیاســت خارج شد و بار دیگر به 
سختی به این صحنه بازگشت. همانطور که در جریان 
انتخابات سال 9۲ و ســال 9۶ روند سخت بازگشت 
جوانان به عرصــه را مالحظه کردیم که دیگر خبری 
از مارچ جوانان در خیابان ها برای تبلیغات گســترده 
به شــکل ســال ۸۸ نبود. زمانیکه چنین شــرایطی 
پیــش می آید جوان تبدیل بــه یک عنصر  غیر فعال 
در حوزه ی سیاست می شــود و نهایتا هم کنشگران 
سیاسی هم احزاب سعی می کنند از او استفاده کنند 
تا اینکه خودش به میدان بیاید و رفتار سیاسی تولید 
کند. اینجاســت که جوان پیش از آنکه کنشگر اصلی 
باشد، کنشگر دوم تابعی خواهد بود. او را برای حضور 
در صحنه دعوت می کنند مســائل مورد نظر جوانان 
را مطرح می کنند و او را مرکز شــعارهای سیاســی، 

اجتماعی و اقتصادی قرار می دهند. 
جوان پیرشده در سودای سیاست

جوان پیرشــده همین جوانان طرد شــده از حوزه ی 
سیاست هستند جوانی که می خواست جوانی کند را 
وارد دوره ی پیری کرده اند. او آمده تا در امور کشورش 
مشارکت کند اما او را نمی پذیرند و او به زندگی پیرانه 
روی مــی آورد و همواره معتقد خواهد بود که جوانی 
نکرده است. زندگی مجردی زندگیست وقتی جوانی 
نمی توانــد از زندگی لذت وافــر را ببرد و طبق میل 
خود مشــارکت اجتماعی و سیاســی داشته باشد به 
زندگی پیری روی می آورد و دست از عمل برمی دارد 
این در حالیســت که جامعه ی ایــران با برخورداری 
از جمعیت جوان در حال ســوزاندن بهترین فرصت 
برای توســعه ی کشور است. جمعیت جوان و توانمند 
می خواهد کشــور را بسازد چرا فضای مشارکت به او 
داده نمی شــود؟ زمانیکه به او این اجازه را نمی دهند 
در واقــع او را دچار یک پیــری زودرس می کنند و 
وقتی او دچار پیری زودرس شد، کنش پیران را انجام 
می دهد و با این کار یک ســرمایه ی هنگفت از دست 
می رود. متاسفانه یک بدفهمی در حوزه ی سیاسی در 
جامعه ی ما جریان دارد بر این اساس معتقدم حوزه ی 
سیاســی در ایران در فهم امر اجتماعی دچار غفلت و 
ناتوانی شــده است چون این را نمی فهمد که بیش از 
هر چیز اقدام به ایجاد مزاحمت برای نظام اجتماعی 
می کند و این مزاحمت تا جایی پیش خواهد رفت از 
یک جایی به بعد هم جامعــه مقاومت خواهد کرد و 

اجازه ی مداخله نخواهد داد.
نتیجه گیری

اولین شــرط برای بقای هر جریان سیاسی، بازتولید 
نیروی ماهــر، متخصص و معتقد بــه ارزش های آن 
جریان سیاســی است. طبیعیســت چنانچه جریانی 
نتواند نسل آینده ای برای خود تربیت کند، محکوم به 
زوال خواهد بود به همین دلیل جریان های سیاســی 
باید به جوانان خود و توانمندســازی آنها نگاه ویژه ای 
داشته باشــند تا بتوانند در سپهر سیاسی ایران دوام 
داشته باشند. مشخص است که جوانان به این شرایط 
اعتراض می کنند و چه بسا تبدیل به نیروی اعتراضی 
در جامعــه هم خواهند شــد و نبایــد فراموش کرد 
که این بهمنی اســت که روز به روز بزرگتر می شود 
بنابراین، آنچه از هر چیز برای ساختار سیاسی ایران 
ضروریســت ایجاد ســازوکارهای رقابتی برای رشد 

نیروهای سیاسی نسل جدید است. 

 

رسول گله بان - خبرنگار

پس از شکســت امیرخان برادوستی در جنگ دم دم 
از لشــکر صفویه در ســال ۱۰۱۸ قمری۱ و قتل عام 
مکریان که از ســال ۱۰۱9 الی ۱۰۲۰ هجری قمری 
ادامه داشــت۲، خاندان هایی از ایل افشــار در حدود 
سال های ۱۰35 قمری به دســتور شاه عباس کبیر 
به همراه کلبعلی ســلطان افشــار به ارومیه مهاجرت 
کرده3 و این شــهر را به بزرگترین شهر افشارنشین 
تبدیل کردنــد، همواره بین کردهــا بعنوان بومیان 
منطقه و افشــارها رقابت بر سر حکومت بر ارومیه و 
جایگاه بیگلربیگی )حاکم( وجود داشته است. بعنوان 
نمونه از بوداق ســلطان مافی۴، حسین خان مافی5، 
بکر بیگ مکری۶، شــاهباز ســلطان زنگنه۷، اسکندر 
بیگ برادوســتی۸، علی بیگ برادوستی9، اولیاء بیگ 
برادوســتی۱۰، امیر خان برادوستی۱۱، خلیل سلطان 
سیلســپور جاللی۱۲ و یحیی خان چهریقی۱3 بعنوان 
حاکمان کرد ارومیه، اســماعیل آقا سمیتکو بعنوان 
حاکم و ســردار نصرت غــرب دریاچــه ارومیه۱۴ و 
تمرخان هناره بعنوان نایب حاکم ارومیه۱5 در ۴ قرن 

اخیر می توان نام برد.
این رقابت پس از فروپاشــی جمهوری کردستان در 
مهاباد که کامل بیگ عباس نــژاد را بعنوان فرماندار 
ارومیه تعییــن کرده بود۱۶، عمال به پایان رســید و 
ســاکنین کرد ارومیه کوچ و ســکونت به روستاها را 
برگزیده و شهر عمال از سکنه کرد خالی شد. هر چند 
با وقوع انقالب، ســران عشایر، روحانیون و معتمدان 
کرد ســعی داشــتند در قالب نیروهای جوانمرد آن 
جایگاه از دست رفته خود را باز بستانند، اما مخالفت 
حزب دمکرات کردســتان با ســران عشایر در قالب 
مبارزه با فئودالیســم از یک طرف و پرونده ســازی 

نیروهای ســابق ســاواک و توده ای هایــی که بین 
نیروهای انقالبی نفوذ کرده بودند بر علیه جوانمردان 
از طرف دیگر  باعث سرکوب سران عشایر و نیروهای 
تحت امرشان و استیالی تمام و کمال ترک ها بر امور 

سیاسی و نظامی شهر ارومیه و استان شد.
تمایــل و روی آوردن مجــدد کردهــای ارومیه به 
سمت زندگی شــهری و شهرنشینی پس از نیم قرن 
و افزایــش ســطح تحصیالت آکادمیــک در جامعه 
کردهای این شهر باعث گســترش فعالیتهای مدنی 
و سیاســی آنها طی ۲ دهه اخیر شــده است. حضور 
هرچند محدود مقامات و مســئولین کرد ارومیه در 
مناصب مختلف نتیجه و برآیند همان نســلی است 
که طی 3۰ ســال گذشته به سمت زندگی شهری و 
شهرنشــینی روی آوردند. بعنوان نمونه در آغاز دهه 
هفتاد بخش صومای برادوست، این نسل فقط ۴ نفر 

دانشجو در سطح دانشگاه های کشور داشت. 
اما طی دهه اخیر تاثیر فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی مختلف باعث شــده تا نسل جوان کرد در 
ارومیه که بیشــتر در محله های حاشیه شهر زندگی 
می کنند، به فعالیت های مدنی، سیاسی و اجتماعی 
روی آورده و تعــداد فعاالن فضــای مجازی کرد در 
ســطح شهرستان طی دهه گذشته و به ویژه در پنج 
سال گذشــته با افزایش چشمگیری روبرو شود. این 
افزایش چشــمگیر تعداد فعــاالن در فضای مجازی 
کــه عالوه بر ناآگاهی از اصول شــهروند خبرنگاری، 
شــبکه وندی و مطالبه گری، اطالعات علمی، سیاسی 
یا تاریخی درستی در مورد این شهر و شرایط کشور 

ندارند نه تنها هیچگونه دســتاوردی برای کردها در 
این شهر نداشته، بلکه باعث ایجاد آشفتگی در حوزه 
های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کردهای 
ارومیــه و ســردرگمی فعاالن پیشکســوت ُکرد در 
حوزه های مختلف شده و حتی می توان اذعان داشت 
تالش های دو دهه فعالیت مدنی نسل روشنفکر پس 
از انقالب کردهــای ارومیه در دهه های ۷۰ و ۸۰  را 

نیز به خطر انداخته است.
از طرفی با افزایــش فعالیت های کردهای ارومیه در 
عرصه های مختلف، پانترکیســم کــه از این افزایش 
کاربــران و فعاالن فضای مجازی کردها در ارومیه به 
شدت احساس خطر کرده است، با همکاری مقامات 
و مســئولینی که با ایــن تفکر در ارتباط هســتند، 
در تالش برای شناســاندن ارومیه به عنوان شــهری 
ترکی اســت. هرچند این همراهی از طرف مقامات و 
مسئولین و کاربران فضای مجازی با پانترکیسم نقض 
آشکار قوانین ملی اســت که نیازمند اجرای عدالت، 
محاکمه و پاسخگویی مقامات دولتی در برابر عامالن 
این امر است، چون در نهایت هزینه های سنگینی را 
برای کشور در پی خواهد داشت، اما متاسفانه اقدامی 
عملــی در مقابل ایــن جریانــات در ارومیه صورت 
نمی گیــرد. از طرف دیگر کرد بــودن مانند پتکی بر 
ســر مطالبات کردها فرود می آید و مانع اصلی بر سر 
مطالبات کردها در برابر اقدامات پانترکیســم در این 

شهر است.
متاسفانه بررســی ها بطور واضح بیانگر این است که 
با آغــاز فعالیت این فعاالن در فضای مجازی، جامعه 

کردهای ارومیه همواره دچار شکست های پی درپی 
سیاسی - انتخاباتی در کوتاه مدت و میان مدت شده  
است. دالیل شکست سیاســت کردها در ارومیه در 

چند مورد زیر خالصه می شود:
۱. فقدان کارشناسان مستقل در حوزه علوم سیاسی 
باعث شده اســت که تحصیل کردگان علوم سیاسی 
بدون اســتقالل فکری و افــرادی بی کفایت و لمپن 
)که نمی توانند منتقــدان و مخالفان خود را تحمل 
کنند( با موج ســواری در شبکه های اجتماعی، خود 
را بعنوان کارشناس و چهره سیاسی کردهای ارومیه 

معرفی کنند.
۲. ظهور ذهنیتی خود برتر پندار که به اشــتباهات 

خود را نمی پذیرد.
3. مدیریت عرصه های سیاســی به روش های سنتی 

و منسوخ.
۴. غیرحرفه ای بودن رســانه هــای کردی در ارومیه 
در مقایســه با دیگر رسانه های کردی در سایر نقاط 

کشور و خارج از کشور.
5. عدم تمایل به انجــام فعالیت های گروهی و نبود 

کارگروه های متخصص و متعهد.
۶. تقابل و چند دســتگی در بین فعاالن کرد و عدم 

اتحاد آنها در مقابل جریانات قومگرا.
۷. کمبود جوانان عملگرا، عدم مشــارکت در صحنه 
سیاســی و اعمــال محدودیت هــای خــاص برای 
شــهروندان کرد در بیان دیدگاهها و نظراتشــان در 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی.
۸. استفاده نادرســت از فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی توســط کردهای ارومیــه. بعنوان مثال در 
شرایطی که گروه ها و کانال های سرگرمی، موسیقی 
و عروسی بیش از پیش افزایش یافته اند، از ایجاد و یا 
عضویت در گروه های آموزشــی و کانال های علمی، 
حتی توسط نســل جدید و مدعی فعاالن، استقبالی 

نمی شود.
نتیجه اینکه جامعه کردهای ارومیه به ســبب ظهور 
این قشر از فعاالن در فضای مجازی، در سیاست های 
خود شکســت خورده اســت و این شکست سیاسی 
منجر به ظهور نوعی دیکتاتوری در فضای مجازی و 
سیاســت ورزی هایی نامطلوب و آشفته شده است که 
در طوالنی مدت می تواند میراثی سیاه برای کردهای 
ارومیه و حتی اســتان بر جای بگذارد. میراثی بسیار 
تلخ تــر از تاثیر فروپاشــی جمهوری کردســتان بر 
کردهای ارومیه و نحوه سرکوب سران عشایر ارومیه، 

اما به کام پانترکیسم. 
)۱( تاریخ افشار / میرزا رشید الدیب الشعرا

)۲( روضه الصفویه / میرزا بیگ جنابدی
)3( قزلباش متأخر؛ افشــارها در ارومیه از قرن ۱۷ تا 

۱9 / نوبواکی کندو / ترجمه: حوری سادات پروین
)۷/۶/5/۴( تاریخ افشار / میرزا رشید الدیب الشعرا

)۱۰/9/۸( شرفنامه بدلیسی
)۱۱( تاریخ افشار / میرزا رشید الدیب الشعرا

)۱۲( اورمیه در گذر زمان / حسن انزلی
)۱3( تاریخ افشار / میرزا رشید الدیب الشعرا

)۱۴( تاریخ رضائیه / احمد کاویان پور
)۱۶/۱5( روزشمار تقویم تاریخ آذربایجان / اسفندیار 

 

ساسان جهانگیری
فعال مدنی و اجتماعی

در قضاوت پیرامــون کیفیت عملکرد جامعه کوردی 
ارومیــه در پروســه انتخابات به عنــوان یک کنش 
اجتماعــی فراگیــر، تحلیــل آن براســاس دوگانه 
دربردارنده  اجتماعی)خواص(  نخبگان  و  مردم)عوام( 
نتایج جالب و نسبتاً جامعی می باشد. آنچه مرزبندی 
بین این دو دسته را پررنگ تر می کند سطح دغدغه ها 
و مطالبات ایشان است. روشــن است که در جوامع 
کمتــر توســعه یافته، که بــه ویــژه از معضالت و 
چالش های اقتصادی رنج می برند دغدغه اصلی مردم 
همــان موارد قــرار گرفته در نازل ترین ســطح هرم 
نیازهای مازلو و به تعبیر دیگر، مساله »نان« است. از 
دیگر سو کنش گران عرصه های مختلف اجتماعی که 
داعیه داشــتن دغدغه های عمومی را دارند، همزمان 
با ابراز و انعکاس این خواسته های عمومی، به شکلی 
مصرانه تر، حدود مطالبه گری خود را به سطوح عالی تر 
خواســته ها، مــواردی همچون مطالبــات فرهنگی، 
اجتماعی و قومی گســترش می دهنــد. از دید الیت 
کورد ارومیه، انحصار موهبت بروکراســی در دستان 
جریانی تمامیت خواِه قومگرا و در تضادی آشــکار با 
نظر و سیاســت های کلی نظام جمهوری اســالمی، 
باعث انکار یا تحدید هویت کوردی در ســطح شهر و 
شهرستان ارومیه و متعاقبا نادیده گرفتن مطالبات و 
نیازهای جامعه کوردی از طرف مسئوالن محلی شده 
است از این رو از دید ایشان، انتخابات به مثابه یکی از 
معدود فرصت ها جهت ابراز و اثبات وجود و شکستن 

انحصار موجود می باشد.
موفقیت نســبی کاندیداهای کــورد ارومیه در دوره 
پیشــین انتخابات شــورای شــهر، به عنــوان نقطه 
عطفی در اثبــات و تحمیل واقعیت وجود ســاختار 
اجتماعی غیریکدســت و موزائیکی شــهر ارومیه را 
اگر چــه نمی توان چندان برآمده از درایت و عملکرد 
فعاالن کورد ارومیه دانســت و می بایست دالیل آن 
را در خارج! از این جامعه جســتجو کرد، اما می توان 
تالش جهت تثبیت این دســتاورد و گسترش آن را 
به عنوان رســالت اصلی نخبگان این جامعه در نظر 
گرفــت و بر همین اســاس، درجــه موفقیت در این 
مســیر نیز می تواند به عنوان معیــاری برای تعیین 
میزان موقعیت ســنجی و کیفیت عملکرد ایشان در 

نظر گرفته شود. 
رصد فضای فکری جــاری در بین فعاالن اجتماعی، 
در آســتانه انتخابات پیش رو نشــان می دهد نه تنها 
جامعه کوردی از فقدان استراتژی الزم جهت تثبیت 
دســتاوردهای اجتماعی در سطح نخبگان خود رنج 

می بــرد بلکه بخشــی از ایــن قشــر در رویارویی با 
این دســتاورد نســبی و محدود دچار نوعی اشتباه 
محاسباتی شده از یک سو و با نادیده گرفتن جوانب 
و فکت های دیگر، آن را به درب های گشــوده محفل 
شــورا برای همــگان تعبیر نموده و برای پوشــیدن 
ردای عضویت شــورا دچار وسوســه شده به صرافت 
افتاده اند؛ از طرفی دیگر با چشمپوشــی از واقعیات و 
پتانســیل های جمعیتی موجود، سقف دستاوردها را 
همین تعداد محدود چهار کرسی شورا در نظر گرفته 
به شــکل خاصی از ارضای ذهنی رسیده اند نخستین 
پیامد این واقعیت، این اســت که این دسته مدعی، 
هدف خود را نیل بــه تعداد محدود و مفروض چهار 
کرســی  و عرصه رقابت را محدود بــه همین فضای 
اندک پنداشــته و رقیبان اصلــی خود را در جامعه و 

جبهه خودی جستجو می کنند. 
اگرچــه با توجه عملکرد نامناســب شــورای شــهر 
ارومیــه و به ویــژه اتفاقــات رخ داده در پایان عمر 
آن و دســتگیری شــهردار ارومیه)بعنــوان منتخب 
همین شــورا( و اتفاقات متعاقب آن، کلیت این نهاد 
را نمی توان شایســته دریافت نمره قبولی دانست اما 
کسب چهار کرســی و نیز عملکرد چهارساله اعضای 
کورد آن، بویژه در راســتای پیاده ســازی مفاد قانون 
اساســی، مقابله بــا تمامیت خواهی قومــی، احقاق 
حقــوق حقه قومیتی و تحمیل واقعیت تنوع قومیتی 
و مذهبی بــه جریانات قوم گرا، بعنــوان اصلی ترین 
خواســته های الیت کورد ارومیــه، از دید یک فعال 
منصف رضایت بخش می باشــد. اما نکته قابل تامل، 
انتقادات، تشرها و جهت گیری دسته ای از کنش گران 
در قبال عملکرد چهارساله اعضای کورد شورای شهر 
می باشــد و بویژه واکنش ها و موضع گیری شجاعانه 
و مناســب اعضای کورد در برابــر تفکرات و اقدامات 
انحصارطلبانه گروهی تمامیت خواه را نابجا، نمایشی 
و شوی انتخاباتی قلمداد می کنند. این در حالی ست 
که با اندکــی مداقه در رفتار و بیان این دســته، به 
روشــنی می توان به اهداف انتخاباتی خود آن ها پی 
برد. با عطف به ماهیت منفعت  محور انتخابات و اصول 
ماکیاولیستی حاکم بر عرصه رقابت ها، بدیهی ست در 
انتخابات پیش رو، عــده ای با قربانی کردن اولویت ها، 
خواســته ها و مصالح عمومی در مســلخ گاه مطامع و 
منافع شــخصی خود، جهت تغییر شرایط میدانی به 
نفع خود و یا حداقل به ضرر رقیب، از هرگونه تالش 
حتی اتخــاذ روش های نه چندان ســازگار با اصول 
اخالقی حاکم بر جامعه ارزش مــدار کوردی-ایرانی، 
دریــغ نخواهند کرد. از طرفی ایــن اقدامات قطعاً با 
واکنش متقابل و مقابله بــه مثل طرف دیگر روبه رو 
خواهد شد، جمیع این موارد باعث گردیده، دورنمای 
انتخابات پیش رو از نکته نظر کســب نتایج مطلوب 
و چه بســا حفظ اندک دستاوردهای پیشین، چندان 
روشــن به نظر نرسد. حال سوال این است در صورت 
بروز چنین ســناریویی، انگشت اتهام را باید به سوی 

چه کسانی نشانه رفت؟!

جوان ایرانی و سودای سیاست ورزی دورنمای تار انتخاباتی در سایه
 فقدان استراتژی تثبیت دستاوردها 

نگاهی تحلیلی به انتخاب پیش رو با برونیابی شرایط فعلی

آشفتگی سیاسی جامعه کردی در ارومیه،
 نتیجه فعالیت ناآگاهانه در فضای مجازی
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حکیم بصیرت
خبرنگار

یکــی از اهــداف مهمی کــه تحریریه والت 
همــواره دنبــال می کند معرفــی نخبگان و 
چهره های  موفق اســت، افــرادی که مطالعه 
سرگذشت و اتفاقات زندگی شان که نه در آن 
ســوی دنیا بلکه در شهر خودمان رقم خورده 
اســت می تواند به خواننــده انگیزه مضاعفی 
برای رســیدن به قله های موفقیت در زمینه 

کاری و تحصیلی اش بدهد.
در روزهایــی که بر شــهرمان گذشــت، در 
میانه انبــوه خبرهــای زرد و مایوس کننده، 
صف های مــرغ و روغن و ... درخشــش یک 
جوان ارومیه ای در المپیاد علمی دانشجویان 
علوم پزشکی کشور، توانست اندکی از فضای 
غیرقابل تحمل را کاهش دهد. این دانش پژوه 
رشــته علوم پزشکی دانشــگاه ارومیه، مدال 
طالی رقابت های المپیاد پزشــکی کشور را از 
آن خود کرده اســت و برای اولین بار اســت 
که این رتبه و مدال توســط وی به اســتان 

آذربایجان غربی رسیده است.
هرســاله المپیادهای علمی در دانشــگا ه های 
علوم پزشــکی کشــور به منظــور هدایت و 
پرورش اســتعدادهای علمی دانشجویانی که 
قادر به تفکر و اســتدالل و حل مسائل علمی 
هســتند برگزار می شــود که ایــن المپیادها 
می توانــد عــالوه بــر افزایــش مهارت های 
دانشــجویان، باعث افزایــش اعتماد به نفس 
آنان و رشد فردی و حرفه ای آنان هم می شود.

امســال در دوازدهمین دوره ایــن رقابت ها 
چند شــرکت کننده از دانشگاه  علوم پزشکی 
ارومیــه نیز حضور داشــتند کــه در نهایت 
»محمدفواد حاتمی« توانســت با کسب رتبه 
یک بــرای اولین بار مدال طالی این رقابت ها 
را در بخش »آموزش پزشــکی« به این استان 

اختصاص دهد.
الزم به ذکر اســت که این دستاورد ارزشمند 
نه در سطح سرپرســتی های خبرگزاری های 
کشوری در اســتان و نه توســط وب سایت 
دانشگاه علوم پزشــکی استان انعکاس نیافت 
که حکایت از عدم توجه و بهادادن به نخبگان 
و یا دســت کم ســلیقه ای برخوردکــردن با 
دستاورد نخبگان اســت که باعث به حاشیه 
رفتن آنان و همچنین از دســت رفتن انگیزه 

آنان می شود.
محمدفواد حاتمی متولد ۱3۶۴ ارومیه است 
و در یــک خانواده مذهبی چشــم به جهان 
گشوده است و در سال 93 همزمان با قبولی 
در رشته پزشکی دانشگاه ارومیه ازدواج کرده 

و اکنون دارای یک فرزند ۴ساله است.
او اصالتا اهل روستای دزگیر مرگور در بخش 

سیلوانای ارومیه است.
فواد حاتمــی در ابتدا از دوران تحصیل 
خود می گوید: دوره ابتدایی را در مدرســه 
۱۷ شــهریور گذرانــدم، راهنمایی را در یک 
مدرســه نمونه دولتی که ورود به آن مشمول 
قبولــی در آزمون پایه ای بــود، گذراندم، اما 
دوره دبیرســتان را در دو مدرسه غیرانتفاعی 
مولــوی و چمــران و پیش دانشــگاهی را در 
مدرســه دهخدا گذراندم و تمــام این دوران 
را نیز همیشــه با معدل  بــاالی ۱9 گذراندم 
و جــزو نفرات برتر این مــدارس بودم. جالب 
اینجاست و البته متاسفانه من مطالعه زیادی 
هم نداشــتم اما هر آنچــه از کالس دریافت 

می کردم با همان نتیجه می گرفتم.
مصائب گذرکردن از کنکور و دوران دانشگاه

او در ادامــه از مشــکالت دوران کنکور خود 
می گوید: یک ســال قبل از کنکور پدرم را از 
دست داده بودم و مشکالت زیادی را متحمل 
می شــدم هرچند نمی خواهم اینها را بهانه و 
دست آویز کنم اما قطعا تاثیرات منفی فراوانی 
به بار می آورد. در هر حال برای رســیدن به 
اهــداف و مقاصد فردی یک ســری امکانات 
اولیــه الزم اســت که من باتوجــه به تمامی 
مشکالت در کنکور شرکت کردم و در پزشکی 
دانشــگاه آزاد تبریز قبول شدم اما برای من 
کافی نبود و سال بعد یعنی ۱3۸5 دوباره در 
کنکور شرکت کردم که مجددا با توجه به یک 
ســری دالیل رتبه مناسبی را کسب نکردم و 
مجبور شــدم انتخاب رشــته کنم و در رشته 
گیاهپزشکی دانشــگاه ارومیه قبول شدم اما 
همچنان فکر می کردم که این رشته نیز مورد 

دلخواه من نیست.
او اضافه می کند: باتوجه به اینکه این رشــته 
روزانه بود و در صورت انصراف عواقبی همچون 
محروم شــدن از کنکور به مدت دوسال را به 
همراه داشــت تصمیم گرفتــم که ادامه دهم 
و در اســفند ســال ۱3۸۸ فار  غ التحصیــل 
شــدم. ســپس در یک کلینیک گیاهپزشکی 
در منطقه سرو مشــغول به فعالیت شدم اما 
همچنــان تمام فکر و ذکر من درگیر این بود 
که چطور مجددا در کنکور شــرکت کنم و به 
آنچه مورد دلخواهم است دست پیدا کنم که 
باالخــره تصمیم گرفتم در ســال ۱39۲ در 

کنکور شــرکت کنم و بدون اینکه مطالعه ای 
داشته باشــم رتبه ده هزار منطقه ۲ را کسب 
کــردم و باتوجه به راهنمایی های دلســوزانه 
یکی از اساتیدم جهت شرکت در کنکور سال 
پس از آن آماده شــدم که در نهایت موفق به 

قبولی در رشته پزشکی شدم.
انگیزه ای  و  پرســیدم چه محرک  او  از 

باعث شد که این مسیر را ادامه دهید؟
فواد حاتمی در پاســخ می گوید: همیشــه از 
کودکــی ام عالقــه خاصی به حوزه پزشــکی 
داشــتم و عالقــه ای ذاتی در وجــودم فوران 
می کرد و حتی اسباب بازی های من در دوران 
کودکی بخشی از وســایل پزشکی بود. شاید 
هم به این دلیل بوده که همیشه می خواستم 

به مردم کمک کنم.
و در دورانی که مهندســی گیاهپزشــکی را 
می گذراندم همیشــه به خــودم می گفتم که 
پتانســیل و ظرفیتی بیــش از این در وجودم 
نهفته اســت که باید از آن اســتفاده کنم و 
می توانــم از این حد فراتر روم و با وجود تمام 
مشــکالت که من نام آنهــا را بهانه می گذارم 
از ایــن مراحل عبور کــردم و همواره در این 
مسیر با خودم مشکل داشتم و تمام تعارض و 
جنگ درونی ام با خودم بود و شــخص خاصی 
بین اطرافیانم چنین انتظاری از من نداشــت، 
اما من نمی توانستم خودم را به این حداقل ها 
قانع کنم در نتیجه تمام توانم را در این مسیر 

بکار گرفتم.
دوران پرمخاطره و چالش برانگیز المپیاد

زمانــی کــه وارد دانشــگاه علوم پزشــکی 
ارومیه شــدم از همان ابتدا تمایل داشتم که 
چالش های جدیدتــری را نیز تجربه کنم و از 
ترم اول جزو نفرات برتر کالس و دانشگاه بودم 
و به صورت اتفاقی از ترم دوم با المپیاد آشــنا 
شــدم که در آن زمان یعنی ســال 93 و 9۴ 
دوره هفتم المپیاد سراســری پزشکی برگزار 
می شد که در قالب تیمی و انفرادی در حیطه 

»فلسفه پزشکی« شرکت کردم.
روال المپیاد اینگونه اســت که چندحیطه یا 
چندبخش مختلف وجود دارد که هر دانشگاه 
علوم پزشکی از سراســر ایران در هر کدام از 
حیطه ها تیم هایی را آماده می کند تا باهم به 
رقابت بپردازند و در مرحله اول داخلی اســت 
ســپس وارد مرحله منطقه ای می شود که ۱۰ 
کالن منطقه از سراســر ایران در مرحله سوم 
باهم به رقابــت می پردازند و در نهایت نفرات 
برتر انتخاب می شــوند و اســتان ما در کالن 
منطقه ۲ بــه همراه اســتان های آذربایجان 
شــرقی و اردبیل قرار می گیرد و هر دانشگاه 
اجازه دارد ده نفــر را در هر حیطه ای معرفی 
کند و هیچ محدودیتی هم وجود ندارد یعنی 
تمام رشته های علوم پزشکی می توانند شرکت 
کنند که در مرحله اول خود دانشــگاه معرفی 
می کنــد اما در مرحلــه دوم باتوجه به رقابت 
موجود منطقه ای نفراتی از این دانشــگا ه ها به 

مرحله سوم و نهایی راه می یابند.
در همان ســال اول کــه دوره هفتم المپیاد 
بود بنده دیپلم افتخاری را در حیطه فلســفه 
پزشکی کســب کردم و تیم ما نیز جزو ۸تیم 
برتر کشــور بود چون رقابت هم تیمی هست 

و هم انفرادی.
و در دوره هشــتم که سال دوم دانشگاهم بود 
به دلیل مصلحت اندیشی های داوران دانشگاه 
به ناحق من کنار گذاشــته شــدم که در آن 
دوره دانشگاه ارومیه مدال برنز را کسب کرد و 
آن مــدال که حق من بود در پی حذف من از 
رقابت ها به شخص دیگری رسید و در اعتراض 
به این موضوع در دوره نهم المپیاد شــرکت 

نکردم. 
اما باالخره به این نتیجه رسیدم که یا باید این 
اشتباه را به خود تحمیل کنم یا باید با شرکت 
مجدد در این رقابت هــا به آنها ثابت کنم که 
حذف من کار اشــتباهی بوده است و در دوره 
دهم ایــن بار در حیطه »آموزش پزشــکی« 
شــرکت کردم و باتوجه به گروهی بودن این 
رقابت ها دانشگا ه هایی که هیأت علمی بهتری 
داشــتند دانشــجویان آنها باتوجــه به انجام 
پروژه ها و مشاور ه های اساتید توانستند موفق 
شــوند و هرچند امتیازات نزدیکی داشتیم اما 

موفقیتی کسب نشد. 
الزم به ذکر اســت که در سال های پیش که 
حدود 3حیطه برای رقابت در این مســابقات 
وجود داشت در حال حاضر ۶حیطه ی »علوم 
بین رشته ای،  مطالعات  بالینی،  استدالل  پایه، 
آموزش پزشــکی، کارآفرینی و مدیریت نظام 
ســالمت« وجود دارند که مــن در حیطه ی 
آموزش پزشــکی شــرکت کردم و طی ســه 
سال گذشته برگزاری این مسابقات به شدت 

سخت گیرانه شده است.
بزرگتریــن مزیــت المپیاد بــرای من 

یادگیری برنامه ریزی صحیح مطالعه بود
ایــن دانش پژوه تــرم آخر پزشــکی عمومی 
در ادامــه از عزم جدی خود بــرای تصاحب 

مدال های المپیاد می گویــد: باالخره به دوره 
یازدهم یعنی در سال 9۸ رسیدیم که باتوجه 
به آشــنایی که با روال این رقابت ها کســب 
کرده بودم و با تکیه بــر توانایی های فردی ام 
وارد گود مســابقات شدم که بزرگترین مزیت 
ایــن المپیاد برای من یادگیــری برنامه ریزی 
صحیــح مطالعه بود چــون مطالعه برای یک 
هدف معمولی با یک هدف بلندمرتبه طبیعتا 
باید تفاوت هایی داشــته باشد و اگر من شیوه 
مطالعــه ام را تغییــر نمی دادم بدون شــک 
موفقیتی کسب نمی کردم و این مستلزم تغییر 
تفکر و نگاهم نسبت به جهان پیرامونم بود که 

مثمر ثمر واقع شد.
در زمانــی کــه فقــط برنز تیمی بــرای من 
اهمیت داشــت این بار نگاهی بیش از آن به 
المپیاد داشــتم تا توانایی خود را محک بزنم 
و با برنامه ریزی مدونی که طرح کردم روز به 
روز به خواســته ام نزدیک تر می شدم و طوری 
بود که حتی عالوه بر تمام سواالت المپیاد تا 
درجه ای پیش رفتم که به شخصه سواالتی را 
در ذهن مطرح می کردم یعنی به ریز جزئیات 
فکر می کــردم که مثال طراح چه ســوالی را 
می خواهد آماده کند که من به آن پی نبرم و 
نتوانم پاسخ دهم و سواالت المپیاد نیز با تمام 
آزمون های دیگر متفاوت هست یعنی کمترین 
سواالت آن تستی هست و سواالت به چندین 
شیوه مختلف طراحی می شوند و یکی از انواع 
آن نیز سواالت پازلی به زبان انگلیسی بود که 
فقط به دوسوال پاسخ ندادم. در هر حال روز 
اعالم نتایج رسید و باتوجه به جو فوق العاد  ه ای 
که ســالن برگزاری مراســم داشت به شدت 
اســترس داشتم اما باالخره مدال نقره نصیبم 

شد و نفر دوم مسابقات سال ۱39۸ شدم.
برای کســب طالی مسابقات و رتبه اول 

گام برداشتم
بعد از کســب مدال نقره در دوره یازدهم قانع 
به این رتبه نبودم و به خود گفتم که توانایی ام 
بیشــتر از اینهاســت و مدال طالی مسابقات 
باید برای من باشــد و طوری بود که دائما بر 
چک  نویس های خود عدد یک را می نوشــتم 
و به آن خیره می شــدم. به هر حال در دوره 
دوازدهم شــرکت کردم اما با توجه به شیوع 
کرونا و وضعیت وحشــتناکی که ایجاد شده 
بود ۴بار این آزمون لغو شــد و دوره ســخت 
و پراسترســی را برای ما ایجــاد کرد یعنی از 
فروردین به خرداد موکول شد و از خردادماه 
به مرداد تا اینکه به دی ماه رسیدیم و آزمون 
دوره دوازدهم برگزار شد و در این دوره کرونا 
که به عنوان اینتــرن در بخش کرونایی های 
بیمارستان طالقانی ارومیه خدمت می کردم و 
کسب آمادگی برای آزمون و کنسل شدن گاه 
و بیگاه آن فشار زیادی را به من تحمیل کرد 
و حتی طی این دوره دوبار هم مبتال به کرونا 

شدم اما با این وجود هرگز ناامید نشدم. 
به این باور رســیدم که اگر هر کســی تمام 
تــالش خــود را در هر کاری فارغ از کســب 
نتیجه بــکار ببندد حداقل این خواهد بود که 
با وجدان خود راحت است و می داند که تمام 
تالش خود را انجام داده اســت و من هم هر 
آنچه که الزم بود فــارغ از نتیجه انجام دادم 
و در آزمون شــرکت کــردم. و با وجود اینکه 
شرایط میزبانی تبریز بسیار ضعیف بود آزمون 
برگزار شد و جواب آزمون که دوره های پیش 
در تهــران طی چندروز ابالغ می شــد این بار 
نزدیک به سه ماه طول کشید و در این مدت 

فشار عصبی زیادی را متحمل شدم.
و دهم اســفندماه که نتایج ابالغ شد باالخره 
به آنچه که خواسته ام بود دست یافتم و مدال 

طالی مسابقات را کسب کردم. 
ســال گذشــته نیز در پی کســب رتبه دوم 
بورســیه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به 
من اعطا شد و می توانســتم در کنار رشته ام 
آن را دنبال کنم اما چون درگیری های زیادی 
داشــتم آن را کنار گذاشــتم و در پی کسب 

نتیجه برتر المپیاد بودم.
هدف من برای کسب طالی المپیاد ایجاد 

الگویی راستین برای محصلین بود
حاتمــی در ادامه توضیحات خــود از اهداف 
کسب طالی المپیاد می گوید و ادامه می دهد: 
هرگز منافع فردی  برای کســب این نتایج در 
نظر نداشــتم چون مزایای مــدال نقره و طال 
تفاوت چندانی باهم نداشــت اما یک بار دیگر 
در این آزمون شرکت کردم تا حداقل یک الی 
چند نفر از این مسیر تاثیر بگیرند و تفکراتشان 
نســبت به جهان و علم آمــوزی تغییر یابد و 
آنها نیز در پی کشــف استعداد خود باشند و 
نمی گویم حتما باید رشــته پزشکی باشد این 
مورد را می توان به هر حیطه ای نســبت داد و 
خصوصا برایم دانش آموزانی اهمیت داشــتند 
که باید الگویی درست را جهت طراحی مسیر 

خود دنبال می کردند.
از او پرسیدم چه تلنگر یا تجربه ای باعث 
شــد که برای دوره یازدهم و دوازدهم 

اینطور دقیق برنامه ریزی کنید؟
او در پاسخ این ســوال گفت: هنگامی که در 
جمع هــای بزرگ علمی تهران طی شــرکت 
در المپیــاد ســال های اخیر قــرار گرفتم و 
ســطح فکری و نوع جهان بینی آنها را دیدم 
و آشنا شــدم و پی بردم که نگرش و اعتماد 
به نفــس آنها چندین درجه با ما متفاوت بود 
و بــا خود فکر کردم که مــا چرا نمی توانیم و 
چــه چیزی کمتر از اینهــا داریم که نباید به 
جایگاهی که حق ماســت دســت پیدا کنیم 
مگر آنها نیم کره ی مغز بیشــتری از ما دارند، 
آنها نیز مانند ما انســانند و فقط سختکوشی 
آنها از ما بیشــتر اســت. به این باور رسیدم 
که آنچــه ما را به درجات بــاالی اهداف مان 
می رساند نه فقط یک هوش بالقوه بلکه تالش 
و سختکوشی در مسیر آن اهداف است. مثال 
همیشه فکر می کردم کسی که رشته پزشکی 
قبول می شود حتما یک نابغه است اما به این 
نتیجه رســیدم که اینطور نیست و شخص با 
یک ضریب هوشــی متوسط اما با تالش زیاد 
می تواند در هرکار یا رشــته ای به هدف خود 
دســت یابد. باید اضافه کــرد که در کنار این 
سخت کوشــی حتما باید برنامه ریزی درست، 
هدفمند و مدونی نیز در دســتور کار باشد تا 

نتیجه مورد دلخواه کسب شود.
شــرایط علمی افــراد در پایتخــت از لحاظ 
دیدگاه و فکر با اینجا بســیار متفاوت اســت، 
بــه هر حال نــوع توزیع امکانات آموزشــی، 
رتبه بندی دانشگاه ها، هیات علمی دانشگاه ها، 
نوع آموزش موجود و بســیاری از فاکتورهای 
دیگر و حتی نوع برخورد اساتید با دانشجویان 
نیز با ســایر شهرستان ها قابل قیاس نیست از 
این جهت آنها پیشــرفت بهتری دارند اما به 
باور من این نباید بهانه یا مانعی برای رشــد 
ما باشد. در آنجا به شخصه اساتیدی را دیدم 
که با وجود داشــتن مــدرک معتبر و دانش 
زیاد خــود باز در پی اندوختــن علم بودند و 
فکر می کنم از یک مرحله ای به بعد مســائل 
مالی هم برای چنین اســاتیدی اهمیت ندارد 
و دائم در پی کســب علم انــدوزی و باالبردن 
دانش خــود هســتند و همین باعث رشــد 
بهتر آنها و دانشجویان شــان می شود.  بر این 
باورم که خواســتن ...جای خالی ... توانستن 
اســت! و جای خالی را با برنامه ریزی، تالش، 
سختکوشــی، هدف گذاری، ناامید نشــدن و 

تجربه شکست باید پر کرد.
معمولی  زندگی  یــک  حداقل های  باید 

فراهم باشد تا بتوان ادامه تحصیل داد
از وی در رابطه با شــرایط مالی پرســیدم که 
آیا حداقل امکانات را جهت ادامه تحصیل در 
اختیار داشــته یا خیر؟ پاسخ داد: بدون شک 
اگر حداقل های یک زندگــی معمولی فراهم 
نباشد نمی توان از هیچ کسی انتظار داشت که 
بــه مدارج باالی علمی حتــی فکر کند چون 
طبق هرم مازلــو باید نیازهای اولیه انســان 
برطرف شــود سپس به مراحل دیگر فکر کرد 
و در آخر به خودشــکوفایی رسید. و یکی از 
نیت های من بعد از کســب مدرک مهندسی 
گیاهپزشکی و کار در کلینیک، کسب درآمد 
بود که بتوانم با فراغ بال بازتری ادامه تحصیل 
دهم و بعــد از یکی دوســال کار همه آنچه 

کســب کردم را صرف مخارج کنکور پزشکی 
کردم و بر این باورم که انسان ها در سختی ها 
توانمندی های خود را ب هتر بکار می گیرند و 

مخالف رفاه کامل هستم.
نگرش  بر  خانــواده  برخــورد  و  رفتار 

دانش آموز بسیار موثر است
او در ادامــه می گویــد: سیســتم یادگیری و 
آموزشــی کودکان باید از بــدو کودکی آماده 
شود یعنی باید شرایط و نوع برخورد والدین و 
اعضای خانواده به گونه ای باشد تا این کودک 
به درس و مدرســه عالقه مند شــود و صرف 
هزینه کردهــای مالی و در اختیارگذاشــتن 
امکانات به هیچ عنوان نمی تواند مشوق کافی 
و وافــی برای آن کودک باشــد چــون رفتار 
اعضای خانواده که اگر اهل مطالعه باشــند و 
با مباحث علمی ســروکار داشته باشند و در 
راه علم اندوزی پشــتیبان و مشوق وی باشند 
قطعا بیشترین تاثیر را بر ذهن و روان کودک 
می گــذارد چون کودکان بــا گفتن نه بلکه با 
دیدن تاثیر می گیرند و حتی والدین بی سوادی 
هــم اگر نگرش درســتی بــه مقوله تحصیل 
داشته باشــند نیز می تواند نتیجه بخش باشد. 
پــدر مرحومم نیز با وجــود اینکه تحصیالت 
خوبی هم نداشــت اما همیشه نگرش مثبتی 
نسبت به تحصیل داشت و مشوق خوبی برایم 

بود.
ادامه مسیر تحصیل و تمرکز برنامه های آینده

قطعا این نقطه پایانــی نخواهد بود و تازه در 
شروع مســیر تحصیالت عالیه قرار گرفته ام و 
برای تخصص در رشــته ای که جامعه بیشتر 
نیاز داشته باشــد گام برمیدارم و در کنار آن 
سعی می کنم به دانش آموزان و جوانانی کمک 
کنم که مستعد هستند و می توانند به مدارج 
باالتری از علم و تحصیل دست یابند که برای 
کمــک به آنها در این راه از هیچ کمکی دریغ 
نخواهم کرد. و رویکرد من در آموزشگاه زبان 
حاتمی که از ســال 93 دایر شــده است نیز 
همیــن بوده و همواره به عنــوان یک وظیفه 
انسانی آنچه از دستم برآمده در قبال برخی از 

دانش آموزان انجام داده ام.
و از ایــن پس نیز یکــی از برنامه های دیگرم 
ایــن خواهد بــود که در حیطــه دانش خود 
اطالع رســانی مباحث مربوط به پزشــکی را 
بین مردم فراگیــر کنم و آموزش های الزم را 
ارائه دهم تا آگاهی مردم نســبت به مســائل 
پزشــکی و سالمت بیشتر شود و حتی اگر در 
جهت تدریس یا ارائه یک سخنرانی انگیزشی 
نیز باشــد و از هرنقطــه ای جهت ارائه چنین 
آموزش هایی از من دعوت شــود با جان و دل 

در خدمت خواهم بود.
فشار بر کادر درمان با شیوع کرونا بیشتر 

شده است، مردم رعایت کنند
به شــخصه به عنوان فردی کــه از بیرون به 
دنیای کادر درمان نگاه می کردم شاید به نظر 
آســان و ســاده می آمد اما وقتی که وارد این 
حوزه شدم ســختی های آن را با تمام وجود 
حس کرده ام و می دانم کادر درمان تحت چه 
فشارهایی هستند. من اشکاالت سیستماتیک 
موجود را انکار نمی کنــم اما یکی از نقدهای 
من این اســت که چرا بایــد میانگین بیمار 
نسبت به پرستار ۱5 به یک باشد اما این آمار 

در جوامع پیشــرفته حدود سه به یک هست 
و می طلبــد که آموزش ها همگانی تر شــوند 
و انتظــار دارم مردم ما هم حــال و روز کادر 
درمان را درک کنند و پروتکل های بهداشتی 
را بیشتر رعایت کنند و صبر و تحمل بیشتری 
در هنــگام حضور در مراکــز درمانی به خرج 
دهند چون این قشر همیشه تحت فشار بودند 
و با شــیوع کرونا بر شــدت این فشارها نیز 
افزوده شــده اســت و متقابال این انتظار را از 

کادر درمان هم دارم.
انتظار دیگری که بــه عنوان یک عضو از این 
جامعــه از مردم دارم این اســت که خیلی از 
والدین باعث می شــوند که فرزندان آنها ترک 
تحصیل کنند و از مسیر علم و آموزش بازبمانند 
که این شــدیدا به جامعه ما ضربه خواهد زد، 
چون عمل یــا کار بدون علم نتیجه ی خاصی 
دربرنخواهد داشت و جهان بینی چنین افرادی 
در همان دوران ســنتی باقــی خواهد ماند. و 
عاجزانه خواهشــمندم که مردم ما نسبت به 
تحصیالت فرزندان خود حساس تر باشند. من 
اظهار نمی کنم که تحصیالت همه چیز است 
اما حداقلــی از تحصیالت برای هر فردی نیاز 

هست.
علمی  فرد  عنوان یک  به  نگرش شــما 
نسبت به سیاست و افراد سیاسی چیست
فواد حاتمی در پاســخ به این سوال گفت: در 
مملکتی که ما زندگی می کنیم اگر اعتقادات 
سیاسی نداشته باشیم طبعیتا غیرمعقول است، 
به هر حال هر انسانی دارای یک سری نگرش 
سیاسی اســت لیکن قبل از هر نگرشی برای 
من کارکرد آن فرد سیاسی که مسئولیتی در 
دست دارد اهمیت دارد، اینکه این شخص چه 
برنامه ی کاربردی برای میدان عمل دارد مهم 
است. یعنی یک شخص سیاسی باید بتواند از 
جایگاه خود به نفع مردم بهره گیرد. اما برای 
من به عنوان یک پزشک در ابتدا حیطه کاری 
و دانــش خودم اهمیت دارد که بتوانم به نحو 
احســن به مردم خدمت کنم و اگر روزی هم 
بخواهم وارد عرصه سیاست شوم به این دلیل 
است که می خواهم خدمات رسانی به مردم را 
بر اساس توانمندی هایی که دارم بیشتر کنم.

سخن آخر
طبیعتا به خاطر کســب این رتبه در یکی از 
مهم ترین آزمون های کشــور خوشــحالم اما 
خوشــحالی واقعی من به خاطر خودم نه بلکه 
به خاطر مردم و خانواده ای هست که با جان 
و دل من را حمایــت می کنند و وقتی پیامی 
یا تلفنی از جانب همشــهریان، دوســتان و 
خانواده ام دریافت می کنم خیلی مسرت بخش 
هست و خوشحالم که توانسته ام برای دقایقی 
لبخند به روی لبان مردم بیاورم و تفاوتی در 
حال و اوضاع روحی آنها ایجاد کنم این برای 
من خیلی ارزشمند ه ســت و ارزش معنوی 
آن خیلــی من را متاثر کرده اســت. در واقع 
فکــر نمی کــردم یک روزی ایــن همه باعث 
خوشــحالی مردمم شوم و از این بابت خدا را 
شاکرم و از همه مردم بابت لطف و محبت شان 
نسبت به خودم سپاسگزارم و در آخر از نشریه 
والت نیز متشــکرم که این وقت را در اختیار 

بنده گذاشت.

فواد حاتمی رتبه یک المپیاد پزشکی؛ 
نخبه ای که تا رسیدن به خواسته هایش تسلیم نمی شود

سرویس مصاحبه

معرفی نخبگان علمی
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نڤیسەر: ساییمە خاکپوور - بەرپرسا بەشا کوردیا کورمانجی

قێرینا دلێ ئەڤیندارێن کۆرانێ

سۆمابرادۆســتێ  دەشــتا  کەتــە  ھاوار  و  قێریــن 
دەمــا ئەز مژوولــی درووتنــا جلووبەرگێن خوەیێ 
بووکانیێ بووم. بەرفێ کراســەکی سپی ل دەشت 
و نــەوال و چیایان کربــوو. چیایێن کو ب رەنگەکی 
سپی لێ ب دلەکی رەش و خەدار ژ بۆ گرتنا جانێ 
من رێز ل کێلەکا ھەڤ سەکنیبوون. ل ھەر مالەکێ 
دا دەنگــێ قێرینــا داییکەکــە کەزەبشــەوات ل گەل 
قێرینــا دلێ کەچەکــە ئەڤیندار و ھێڤــی تێکچوویی 
دگھیشــتە ئەرشــێ ئەسمان. شــەڤا رەش و تاری 
و باھۆزا دەڤبخوین دەست دابوون دەستێن ھەڤ 
دا کــو بســتینن پێنج جانێ جــوان، پێنج ھێڤی و پێنج 
مالباتێــن چــاڤ ل رێ تێک ببن و گۆڤەندا کینێ ب 

ھەڤ رە بگرن. 

پشتی خوارنا شیڤێ مالباتا شاھۆ ھاتن کو ب مالباتا 
مــن رە د بــارا ھازریێــن داوەتــا مــە باخڤــن. ئــەز 
ب کێــف و کەلەجــان دەرباســی ئۆدەیــێ بووم کو 
چاڤەکێ ل خەمال خوە بگەرینم و ھەرم جەم مالباتا 
دەاللێ بەر دلێ خوە. ئەوقاس شــاد و کێفخوەش 
بووم وەکی دبێژن سێڤەک نەدچوو دەڤێ من. ب 
ھاتنا مالباتا شاھۆ چاڤێ من ل بەژن و باال دلدارێ 
مــن دەگەریــان کــو وی ببینــم و گرماھیا دلێ وی 
د ناڤــا چاڤێــن وی دا ھەســت بکم. لــێ مخابن ڤێ 
شــەڤێ شــاھۆ ل گــەل چەنــد ھەڤالێــن خــوە ژ بۆ 
دەبــارا ژیانــێ و ھازریێــن داوەتــا مــە بــەرێ خوە 
دابوو ســینۆرێن رەش و دلبخوین. دەما گولســتانا 
خوووشــکا وی ژ مــن رە گــۆت شــاھۆ ئیشــەڤ ب 
ھەڤالێــن خــوە رە رێیا ســینۆر دایە پێشــیا خوە بێ 
کــو من ئــاگادار بکە، ھەموو خەمال من وەکی گوال 
نێرگزێ ســەر ملێن من دا شــۆر بوو و چلمسی. ژ 
مــن رە گۆتبوو نێرگزا من چ گاڤا رەوشــا ھەوایێ 
بــاش بە ئــەزێ وێ دەمێ ھەرم، لێ چما ئیشــەڤ 
کــو بــا و بەرف و بــاھۆز کەتنــە ھەڤرکییێ چوویە 
و بــێ کــو مــن ئاگادار بکــە یــان ژی ب ماچەکە ل 
ســەر ئەنیا من خاتر ژ من بخوازە! مالباتان گۆتن 
و بریارێن خوە کرن یەک و رۆژا داوەتا مە کڤش 
کرن. ھەرتشــت ب خێر و خوەشی  د ناڤبەرا ھەر 
دو مالباتــان دە قەدیــا و ب کــەن و شــادی شــەڤا 
ھەڤــدو ب خێــر گۆتن و چــوون. تەڤی کــو بریارا 
ھەر دو ئالیان ب دلێ من بوو لێ دیسا ژی لڤ و 
تەبــات د ھندرێ مــن دە نەمابوو، چاڤێن من مینا 
کارخەزاال ســێڤی مایی تــەژی رۆندک بووبوون و 
ل ســەر گولیێ من دا دباریان. ژ بۆ کێلیەکێ دیتنا 
شاھۆ کەتبووم ناڤا ھەسرەت و گازیان.. وێ شەڤێ 
ھەیا ســەرێ سبەھێ شــەوق و شەماال شاھۆ تەڤی 
ھەمــوو بیرانێــن مــە ل بــەر چاڤێــن مــن دەرباس 
دبوون. ھەیا سەرێ سبەھێ ب جاران من ھەژمارا 
تەلەفۆنا وی گرت لێ تەلەفۆن درێدایی بوو.. ئەز 
ل بەنــدا بەرســڤا وی بــووم کــو بەرســڤێ بــدە و 
وەکــی ھەر جــارێ ژ مــن رە ببێــژە: گــول نێرگزا 
من تو چاوایی، من ل بێریا کەنیا تە و دەنگێ تەیێ 
زەالل کریە... لێ وێ شەڤێ  بەرسڤەک نەھات. 

 ســەرێ من کەتبوو ســەر ملێ من، ســتوو خار و 
ســەر شــۆر کەتبووم خەوەکە بێ ھەمدێ خوە کو 
ژ نشــکە ڤە دەنگێ تەلەفۆنا من ھات. وەکی دینان 
من دەستێ خوە ئاڤێتە تەلەفۆنە لێ من دیت ناڤێ 
گولســتاناێیە کــو دبێــژە ھازریــا خوە بکــە ئەمێ ب 
ھەڤ رە ھەرن جەم تەرزی کو جلووبەرگێن تەیێ 
بووکانیێ ئامادە بکە. ب دلەکی خەم و کەسەر بێ 
کــو پەیڤەکــێ ببێژم من خوە ئامادە کر و ئەم بەر 
ب دوکانــا تەرزیــێ ڤــە چوون. چاڤێــن من ل ھەر 
دەرێ شــاھۆ دگەریــان، من بەرێ خــوە دا چیایێن 
ســپی بەلکــی ژ مــن رە مزگنیەکــێ بینــە. ژ بلــی 
بەرف و باھۆزێ و ســر و ســەرمایا زڤستانا شوور 
ب دەســت مــن تشــتەک نەدیت.  ئــەز ل ھەمبەر 
تەرزیێ روونشــتبووم کو مۆدەال کراسێ بووکانییا 
خــوە ژێ رە بێــژم کــو چــاوا بــدروو، ژ نشــکێ ڤە 
دەنگــێ ھاوار و فیقانــا داییکێن گوندێ مە، گوندێ 
کۆرانێ کو ھەر ســالێ د دەمســاال ســپیا زڤســتانێ 
دە دبە رەشــپۆش، گوھێن چیایێن دەردۆرێ کەر 
کرن... من نزانیبوو چ قەومیە، من نزانیبوو تەرزیا 

من کراسێ بووکانیێ ژ بۆ من دکە کەفەن...

ســەر  ل  بنڤیســە  تــاری،  و  رەش  دیــرۆکا  ھەی 
رووپەلێــن خــوە، ســال ٢٠٢١، ل زڤســتانەک ھار 
و ھۆڤ، ئەورێــن رەش، باھۆزێــن دەستشــەوات، 
 ٥ جانــێ  ســەر  گرتیــە  بێــش،  و  بــژان  باگەرێــن 
جوانێــن کــورد، کــو ژ وان شــاھۆیێ دلــێ نێرگــزا 
کەزەبشــەواتە. بنڤیسە دیرۆک، دیسا بنڤیسە، گەلۆ 
تویــێ ھەتــا کەنگێ شــەواتا دلــێ داییــکا و نێرگزان 

بنڤیسی؟؟؟

نڤیسەر: شلر ئەمراەنژاد

جوولیا 
ئــەرێ باڤــۆ، ژ ســەرێ ســبەھێ ڤــا ئــەم تەلەفۆنــی تە 
دکــن، تــو بەرســڤێ نــادی، خــوەدێ ژ تــە رازی بــە تو 
نابێژی ئەمێ مەرەقان بکن، ھەلبەت یا ئیرۆ نینە، ئەڤ 

ھەفتەیەکە تو بەرسڤا مە نادی، تە خێرە لۆ!
ئەڤــا دەنگێ گولبوھارا کەچا من بوو. گولبوھار نەبێژە، 
بێژە ئاگر، بێژە ھێڤیا من. بێژە پۆلیسا قەرەقۆلێ، ئەڤ 
چەند سال بوون بووبوو بەال،  بەرببوو جانێ من.  بێیی 
دەســتوورا گولبوھارێ من نەدوێرا قورتەکە ئاڤێ ژی 
ڤەخووم. وێ نەدھیشــت تفا شــین د قرکا من را ھەرە 
خــوارێ. تــم شــکا وێ ل مــن ھەبــوو و ھەم کارێ من 

دشۆپاندن. ژ ڤیا دبعەجی ئەز ب ژنەکێ رە بئاخڤم 
 من گیالسا ڤیسکیێ ب سالمەتیا جوولیایێ ھلدا، لێ منێ 
چاوا بوێرا ببێژمێ ئەڤ ھەشــت مەھن ســەرێ سبەھێ 
باڤــێ تــە ژ کار ڤەدگــەڕە و ناچــە مالــێ و یەکڕاســت 
خــوە ڤەدزەلینــە و دچــە مــاال ژنکــێ. قــە قیامەتێ من 
نــەدکاری بێــژم گولبوھارێ و کــور و بووکێن خوە، کو 
باڤــێ بەلەنگاز ئێدی ژ دەســت چوویــە و نەکاریە خوە 
و چوویــە ژنــکا فلــە ل خــوە مەحــر کریە و  تم قەســتا 

وێ دکە.  
دیــا گولــبھارێ ئــەڤ چەند ســال بــوون چووبوو بەر 
دلۆڤنیــا خــوە، دیــا وێ یا دەالل، دیا وێ یــا ملیاکەتا کو 
پشــتی مرنا وێ، دنیا ل ســەرێ من ھەرفیبوو، شەڤ و 
رۆژێن من تنەبوون و نە خەوا چاوان و نە ھەدارا دلی. 
 پشــتی ئــەڤ ھەمــوو ســاالن مــن نەکاریبــوو دەســتێ 
خــوە ل نڤیــن و تەختــا مــە ژی وەردم ئــان پەردەیــان  
وێدە بدم و ئان تەنانەت جارەکی ژی وان بشــۆم، من 
دگۆت نا نەکە شــوونا دەســت و تلیێن وێ ژێ رەش 
ببــە ئــان نەکە بێھنا وێ یا ژیانــێ، بێھنا وێ یا ئەڤینێ 
ژێ بفــڕە. مــن ھەما وەکــە ئەنتیکەخانەیەک ب نرخ و 
و کەڤنــارە ئــەو د جھ دە ھشــتبوو و ب شــەڤ و رۆژ 
ئــەو دعەجبانــدن و ب وان رە ژیان دکر و ب کەســەر 

دبووم. 
 ڤــێ بەرمالیــا دەالل و بــێ ھەمپا، پێنجی ســاالن ب من 
رە ژیابوو، ب من رە کەنیابوو و ب من رە گریابوو و 
ب ھەم کێماســی و نەداریــا مــن رە دەرباس کربوو و 
قــەت تو تشــت نەئانیبوو بەر روویــێ خوە. ئەرێ ئەڤ 
خانمــا دلحەبیــن، ئەڤ داییکا دلۆڤان، ئــەز ب تەنێ جھ 

ھشتبووم. 
  کوڕێــن مــن ب جــاران چووبــوون و گول و شــێرینی 
ئســتاندبوون کو من ببن خوەزگینتیا کەچخالتیکا من ئا 
تەمەن پێنجی ســالی، لێ حەرام بە، قە جارەکێ ژی نە 

پیێ من چوون و نە ژی دلێ من رازی ببوو. 
 ئــەز ب ھێــرس دبــووم و مــن ناڤچاڤنێــن خــوە دکــر  
گرێ و من دگۆت کا دەڤ ژ من بەردن لۆ، تو کەسێ 
نەینــن شــوونا دیــا خــوە، ئەو ھینــا ژی د دلــێ من دە 

زندییە و ژیان دکە. 
 من ســجادا نمێژێ یا رەحمەتیێ ژی ھەما  مینا بەرێ 
د نیڤەکا ئۆدەیا مە یا پیرۆز دە راخســتی ھشتبوو. ھەر 
تشــتێ وێ ژ من رە پاقژ و پیرۆز بوون و تەنتێتیا من 
ب وان رە تشــتان دکەملی.  لێ ب وان تشــتێن  قاشــۆ 
پیرۆز  من ئاورێن خوە ئارام دکرن لێ  منێ ب شەواتا 

دلێ خوە رە چ بکرا؟؟؟  
 رۆژەکێ کو د کۆالنێ دە من کەچخالتیکا خوە دیتبوو، 
گۆتبــوو مــن، کــورۆ محەمــەد، تــو ئێــدی مینــا من ب 
خــوە رە نەکــە و ھەرە ژ خــوە رە ژنێ بخوەزە … وێ 
گۆتبــوو مــن: کورخالتیــک تــو خوەدێ  کنجێــن تە یێن 
قڕێــژ ھەبــن، بێژی من ھا، ئەزێ وەرم ژ تە رە بشــۆم 
و وەرم ژ تــە رە خوارەکــێ بپێژم، تو شــوخلوزمێ من 

بی، گەر نەبێژی من.  
 ئەوێ بەلەنگازا خوەدێ ژی، خوە دابوو بەردانێ دەما 
کو ب ســاالن ھەول دابوون، زارۆکێن وان چێنەدبوون، 
مــەرە وییــێ ســەباب ژی چووبــوو ژن ســەر وێ دە 
خوەستبوو، ئەوێ ژی نەکاربوو ڤێ رەوشێ بھەملینە، 
دەرکەتبــوو ھاتبــوو و ئەڤ تەنێتیا ھلبژارتبوو. وێ پر ژ 
من ھەز دکر و دخوەست ئەم ب ھەڤ رە بژین ، لێ 

من خوە ژ وێ ژی ددزی. 
  جوولیــا مــات ل مــن دنێــڕی و مــن گیالســا نیڤچــوو 
ھلدایــی ھێ ڤەنەخــواری ل عەردێ دانی. ما  منێ چاوا 
بکاریــا ژ زارێ خــوە رە ببێــژم مــن ژنا فلــە … ئان ژنا 

فلە ئەز … 
 جوولیایــێ ب کەچــا خوە رە ژ بریتانیایێ ڤا بەرێ خوە 
دابــوو ڤر. ئەزێ کال، ئەزێ خوەلیســەر ئــەزێ نەمێر، 
ئــەزێ خاییــن، ئــاژۆکارێ وێ بــووم و مــن ھەر رۆژ 
ئــەو دبــر دایرەیــا وێ. وێ ژی ژ ئاخفتنێــن مــە یــا د 
ناڤــا ترمبێلــێ؟ده پــێ حەســیابوو کو وەختەکــێ من ل 
ســتەمبۆلێ کەڤنەمافوورێن گرانبها رەستۆرە دکرن و 
ڤێجــا تەرەســباڤێ ژ مــن خوەســتبوو ھەرم مــاال وێ و 
مافوورێــن وێ ژی رەســتۆرە بکــم. لــێ کــی فکر دکر 
پشــتی پیرەســەرا جوولیا خانما چاڤشین دێ محەمەدێ 
بەلەنــگاز ژ رێ دەرخینــە و وی ببــە ئیمامزادەیــا تاخێ 
و خــوە لــێ مەحــر بکــە … جوولیا دلۆڤان بــوو، ئەو ب 
راســتی زارشــێرین و لێڤھنگــڤ بوو، فەراســکو جوولیا 
د حەمێــزا مــن دە بــوو و بێھنــا من پــێ دەردکەت و 
ب راســتی ئــەڤ دەمەک بوو ژیانــا من گوھەرتبوو لێ 
ئــەز ب کارێ خــوە ب گومــان بــووم، لــێ ب ھەزاران 
فەرســەنگی ئەم دووری ھەڤ بوون. ئەم قەت پێنجی 
ساالن ب ھەڤ رە نەژیابوون. ئەو قەت دیا گولبوھارێ 
نەبــوو، ئــەو جوولیــا بوو و ئــەز محەمــەد. نەدبوو کو 
نەدبــوو ...  جوولیایــێ ب کەلەگری ل من نێری و من 

سەرێ خوە داخست.

چیرۆکێن کوردی
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عزیز نعمتی
نویسنده و زبان شناس

محور بحث در این نوشــته مقوله هویت است. هویت در 
ســه بعد هویت انسانی، هویت سنتی و هویت اجتماعی 
قابل بحث است که اینجا بیشتر تاکید بر بعد سوم هویت 

یعنی هویت اجتماعی خواهد بود. 
هر نوع بحــث در مورد هویت اجتماعــی پنج مقوله ی 
وســیع را شامل می شود که می توان آنها را به شکل زیر 

صورت بندی کرد.
۱- عامل جغرافیایی و اقلیمی
۲- عامل سیاسی و تاریخی 

3- عامل اقتصادی و معشیتی
۴- عامل فرهنگی)زبان، ادبیات و هنر، میراث اساطیری، 

سنن و آداب، اعتقادات و آیین ها و رسوم و یادمان ها(
5- مولفه ی تربیتی

در این جا ســعی بر آن است تا بحث وسیع هویت بیشتر 
حول محور هویت فرهنگی با تاکید بر زبان و ادبیات پی 

گرفته شود.
ادبیــات و هنــر هر ملتی نمــود مجموعــه ای کامل از 
خواهش ها و تمناهای فرهنگی آن ملت اســت. در این 
میان رویدادها و شــرایط اجتماعی به لحاظ سیاســی، 
اقتصادی و ... همیشــه زمینه ها و اســاس های بســیار 
قدرتمنــدی بوده اند که بــه تدریج به خاســتگاه انواع 
هنری و ادبی تبدیل شــده اند. به عنوان مثال زمینه های 
سیاســی، اجتماعی و انگیزه های دفــاع از هویت خاص 
جغرافیایــی یــا حتی آیینــی مولد انواع حماســه ها و 
داســتان های قهرمانی بوده اند. خالقیت های ادبی دیگر 
نیز در رابطه با زمینه هــای متفاوت دیگر قابل بحث اند 
کــه در هر کــدام هویت یــا هویت خواهی خــود را به 
شــکلی نشان می دهد. می توان گفت که هر گونه هویت 
را می تــوان در طول زمان و در هــر برهه ای از زمان بر 
اســاس زمینه هایی که بحث شد تعریف کرد. به عبارتی 
زمان خطی است مســتقیم یا منحنی یا دایره با هویت 
وجودی که در هر نقطه از این خط تحت تاثیر شــرایط 
موجود شــکل می گیرد. این مثــال را می توان در مورد 
هویت انســانی از بدو تولد تا مــرگ در مراحل مختلف 
ســنی بیشتر روشــن نمود. هر روز که از عمر می گذرد 
آدمی تحت شرایط جدید، هویتی متفاوت از روز قبل به 
خــود می گیرد. بر گردیم به مقوله هویت ادبی.  به قول 
کالر)۱9۱۷(: ادبیات همیشه با مسائلی چون هویت سر 
و کار داشــته است و آثار ادبی آشکارا یا به طور تلویحی 
به این پرسش ها پاســخ داده اند. ادبیات به ویژه ادبیات 
روانی سرنوشــت شــخصیت ها را هنگام تعریف کردن 
توسط ترکیب های متنوع از گذشته شان و یا تصمیماتی 
که می گیرند و همچنیــن نیروهای اجتماعی تاثیرگذار 
بر آنها دنبال کرده است. آیا شخصیت ها سرنوشت خود 
را رقــم می زنند یا اینکه از آن رنــج می برند؟ ادبیات و 
باالخص ادبیات داستانی پاسخ های متفاوت و پیچیده ای 

به این سوال می دهد.
آنچــه در نقل قول جلــب توجه می کنــد و مد نظر ما 
نیز اســت، همان مفهوم هویت اســت. وقتــی با واژه ی 
هویت  مواجه می شــویم معموال مفهوم تکراری و گاها 
خسته کننده آن در ذهن ما شکل می گیرد. یعنی همیشه 
بحث نژادی ذهن شــنونده را اشغال می کند. در حالیکه 
هویــت را عالوه بر مقوله ی ملــی باید در مجموعه ای از 
رفتارها و هنجارها و در عین حال نابهنجاری ها جستجو 
کرد که آشکارا ریشه هایی تاریخی دارند و بیانگر منویات 
فکری- روانی، خواهش ها و امیال های درونی - اجتماعی  
نیز می باشــد، لذا این بعد هویت عالوه بر بعد ملی گرایی 
که خود مجموعه ای از عوامل متفاوت اســت باید در هر 
برهــه ای از تاریخ مطابق فاکتورهــا و معیارهای همان 
برهه بررسی شــود. »هویت به هیچ عنوان ایستا نیست 
بلکه فرایندی متغیر و همیشــه زنده است، فرایندی که 

هیچگاه کامل نمی شود« )هال ۱9۶۲(.
هویت مورد نظر در این نوشــته هویت کردی است. پر 
واضح اســت آنچه گفته شــد در ادبیات کردی شــدت 
بیشــتری دارد. بحــث هویت و هویت خواهــی به ویژه 
هویت خواهی فرهنگی نزد ملت هایی که در طول تاریخ 
به بهانه های مختلف ســرکوب شــده اند اهمیت ویژه ای 
دارد. بحث بر ســر ماندن و نمانــدن به لحاظ معنوی و 
فکری و فرهنگی است. از ســویی قدرتمندان فرهنگی 
تالش می کننــد فرهنگ های به لحــاظ کمی کوچکتر 
را در خــود هضم کنند و از ســوی دیگــر این هدف با 
مقاومت فرهنگ های کوچکتر مواجه می شــود. و در این 
گیرو دار اذهان هوشیار به صرف این رویداد می پردازند و 
ادبیاتی شکل می گیرد که می توان آن را ادبیات مقاومت 
یا ادبیات هویت خواه نامید. در مورد کردها باید گفت که 
کردها ملتی هستند که در طول تاریخ به دلیل وضعیت 
جغرافیایی همــواره آماج حمالت این ســلطه جو و آن 
ســلطه جو قرار گرفته اند. بر این اساس می توان ادبیات 
کردی را به چند دوره ی مشــخص تقسیم کرد که  هر 
دوره ای دارای مصادیق هویتــی کاماًل قابل مالحظه ای 

است.
آنچه از ادبیات مکتوب کردی به لهجه های متفاوت باقی 
مانده است را می توانیم به شکل زیر تقسیم بندی نماییم:

۱- دوره ی اول ادبیــات کردی: ایــن دوره را می توان به 
ادبیات دینی یارســان اختصاص داد. این دوره شــامل 
پــرورش و آموزش و حفظ باورهای یارســان توســط 
متفکرین و ادیبــان این آیین اســت. قدمت این آیین 
مشــخص نیست اما مشخص اســت که این آیین منجر 
به بوجود آمدن ســبکی در ادبیات با رنگ و بویی خاص 

شده است. اولین اثری که به این دوره و شاید قبل از آن 
نسبت داده می شود شــعری است که بر پوست نگاشته 
شــده و مربوط به ســال های اول حمله اعراب به ایران 
می باشد. هرمزگان)معابد( ویران شدند. آتش ها خاموش 
گشت. بزرگ بزرگان خود را پنهان نمود/ عرب ستمکار 
روستاها و شــهرها را تا شــهر زور ویران نمودند/ زنان 
و دختران را به اســارات گرفتند و دلیــران را در خون 
غلتاندنــد/ دین و آیین زرتشــت بی کس ماند و به هیچ 

کس رحم نکردند.
این شــعر همان طور که پیشتر نیز گفته شد بر تکه ای 
پوســت نگاشته شــده و هم اکنون در موزه ی سلیمانیه 

کردستان عراق موجود می باشد.
عالوه بر این شعر، در ســده ی اول هجری قمری اشعار 
پیرشــالیار اول، پیرشالیار دوم، بهلول و دیگر روحانیون 
آیین یارســان نیز به شــکلی مکتوب موجودند که تمام 
آنها  داللت بر آموزش و تعالیم آیین یارســان که  دارای 

اساسی زرتشتی می باشند دارند.
آنچه از محتوای چنین ادبیاتی نتیجه می شود این   است 
که در قالب این اشعار هویت رنگ و بویی دینی  دارد که 
مبتنی بر تعالیم آیین یارسانی است. به عبارتی آنچه از 
این ادبیات می تراود این است که هویت دارای شناسنامه 
دینی- زرتشتی اســت و دغدغه فکری- فرهنگی تمام 
اندیشــمندان ایــن آیین حفظ و نگهــداری این هویت 

معنوی می باشد.
۲- دوره ادبیات ایزدی: این نوع ادبیات نیز مانند ادبیات 
یارســان بر مبنای اعتقــادات و باورهــای آیین ایزدی 
ســاخته و پرداخته شده اســت و هدف اصلی آن حفظ 
و ترویج باورهای این آیین اســت. پیشــینه فکری این 
ادبیات نیز مانند ادبیات یارسان معلوم نیست اما مشهود 
و مشهور است که ظاهرا این آیین میراث آیین های کهن 
ایرانی از جمله میتراییســم  تا زرتشــتی است. آنچه در 
باورهای آیین ایزدی بســیار قابل مالحظه است احترام 
و اعتقــاد خاص پیــروان این آیین به آتش اســت، در 
کنار آتش ســه عنصر دیگر آب، باد و خاک نیز تقدس 
دارند. بنابراین اســاس باورهای ایزدی ها شــامل عناصر 
چهارگانه، تقدیس افالک، تناســخ، دوگانه پرســتی و ... 
اســت که برخی از آن ها دارای ریشه های زرتشی بوده و 
به عقاید کهن دینی ایران باستان ارتباط دارند. ایزدی ها 
در اقوالشان که بخشی از ادبیات دینی آنها است؛ بر این 
نکته تاکید دارند که ایرانی می باشــند، هر چند در مورد 
هویت شان نظرات متعددی وجود دارد. این هویت ادبی 
نیز محصول قرن پنجم و ششــم هجری است و در آثار 
شیخ شرف الدین ئادی حکاری)قرن پنجم و ششم( و ابو 
البرکات برادرزاده وی و شــیخ حسن )پسر ابوالبرکات( 
به جای مانده است. عالوه بر ارزش متولوژیکی محتوای 
این آثار و این ادبیات، تاثیر آن بر ادبیات بعد از خود نیز 

قابل مالحضه است.
شیخ شــرف الدین در یکی از اشــعار اولیه خود چنین 
می گوید: »؟مژده یا بشــارت بدهید به کردستان و دفتر 

ایمان را پخش کنید.«
همانطور که از محتوای این اشعار بر می آید این ادبیات 
نیز بیشــتر به دنبال هویت معنوی و دینی بوده است تا 
هویــت خاک و ملی. هر چند تمــام آثار و من جمله دو 
کتاب دینی مصحــف و جلوه و دعا و مناجات این آیین 
به زبان کردی و لهجه ی شــمال می باشد ولی تمرکز و 
تاکید این آثار بر ایزدیگری است تا ناسیونالیسم کردی. 
3- دوره سوم هویت ادبی در ادبیات کردی که خاستگاه 
آن  را می توان دو امیرنشــین جزیــره بوتان و حکاری  

دانست و از سده ی ده تا یازده هجری شامل می شود.
ایــن نــوع ادبیات شــامل انواع داســتان ها در شــکل 
قصیده هــای بلنــد و شــعر عروضــی در دو شــیوه ی 
شمس الدین اخالتی)وی اهل خالت منطقه بتلیس بود و 
به دهوک گریخت و آنجا در روستای بامرنئ خانقاه شیخ 
بریفکان را پایه گذاری کرد( که سبک اشعارش خانقاهی 
و طریقتی بوده است و شیوه ی کردهای خراسان)اشعار 
سه خشــتی که در دوره ساســانیان به شعر خسروانی 
مشــهور بود( ظهور می یابد و شــیوه داستانی عروضی 
در فرم مثنوی و باالخره شــیوه داســتانی بیت ســرایی 
اســت. همه ی این انــواع دارای محتــوای دینی از نوع 
عرفان و تصــوف بوده و به مدح و ثنــای خدا و پیامبر 
و امامــان می پردازند و همینطور حامل پیامی اخالقی و 
خداجویانه می باشند. نمونه بارز این دوره غزل های مالی 
جزیری و قصیده های زنبیل فروش مالی باته یی و شیخ 
صنعان فقه طیران و داستان منظوم مم و زین است. در 
ایــن عصر نیز ادبیات کردی بیشــتر رنگ و بویی دینی 
دارد با ایــن تفاوت از دوره های قبل که مضمون ادبیات 
این دوره هویتی-دینی و کامال اســالمی اســت. اینطور 
که پیداشــت تا این مرحله اگرنه تمام ادبیات کردی، اما 
بخش اعظم آن بر هویت معنوی-دینی متمرکز اســت. 
اما ظهور یک شــخصیت ادبی در این مرحله گسســتی 
را در این رویــه هویت خواهی ایجاد نمود و هویت را در 
قالب ناسیونالیســم و ملی گرایی نــژادی و خاک مطرح 
کرد. نیمه دوم قرن هفدهم میــالدی )۱۷۰۶-۱۶5۰( 
شــاهد ظهور شــاعری دگراندیش و دگرگونی است که 
مســلط بر انوع علم، فلسفه، جامعه شناسی و غیره و صد 
البته عرفان اشراقی، تصوف و اسالم است. این شخصیت 
کســی نیست جز احمد خانی با تفکری که ابتدایی ترین 
رگه هــای ناسیونالیســم کردی را در خــود دارد. خانی  
سیســتم فکری کالسیک کردی را بر هم می زند و آن را 
از نو  می ســازد. او علیه همه نوع هنجارهای اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی و حتی اقتصادی شــورش می کند و 
هنجارهای اجتماعی نوینی را خلق می کند. نمونه ای از 
اشعار ایشان از منظومه مم و زین »حاسل ژ عیناد ئەگەر ژ 
بێداد، ئەڤ بێدعەەتەکر خیالفی موعتاد« یعنی »سرانجام 
چه به سبب عناد و ناسازگاری با وضعیت موجود چه به 

دلیل بیدادگری سیســتم فرهنگی حاکمان این بدعت 
را خــالف عادت انجام دادم« نوگرایی محتوایی اســاس 
فلســفه خانی اســت و نوآوری و مخالفت با هنجارهای 

حاکم را او شروع کرد.
در این نوآوری فکری که تقریبا بر تمام ادبیات بعد از خود 
یا بخش اعظم آن تاثیر بسزایی داشت، هویت در ادبیات 
شــکل تازه ای به خود گرفت و اساس هویت خواهی در 
ادبیات دیگر آیین های دینی و معنوی نبود بلکه آشکارا 

و صریح مسئله ناسیونالیسم و هویت ملی مطرح شد.
می دانیم که قســمت اعظم جغرافیایی که کردها در آن 
سکونت داشتند تحت حکمرانی امپراتوری عثمانی بود. 
امپراتور این جغرافیا را به میر نشین ها، شاهک نشین ها و 
سنجاق های خودمختاری جداگانه و رقیب تبدیل کرده 
بــود که اختیارات فراوانی در امر حکمرانی داشــتند به 
طوری که حتــی خطبه به نام آنان خوانده و ســکه به 
نامشــان ضرب می شــد. قدرت این اُمرا کمتر از قدرت 
امپراتور نبود، تنها تعهدی که امرای این نواحی در قبال 
امپراتور داشتند این بود که در جنگ علیه امپراتور صفوی 
از امپراتوری عثمانی دفــاع کنند. اواخر قرن هجدهم و 
اوایل قرن نوزدهم دو رویداد بســیار مهم در کردستان   
اتفــاق افتاد که تاثیر چشــم گیری بر کل جریان فکری 
کــردی و باالخص بر ادبیــات و در نتیجه هویت خواهی 
در ادبیات داشت. در اویل قرن نوزدهم سلطه امپراتوری 
بر اروپا سستی گرفت. امپراتور قصد داشت تا برای دفاع 
از قدرت خود در این خطه از کردها اســتفاده کند. این 
امر برخالف پیمان و قرارداد مابین امرای کرد و امپراتور 
بود. امرا از اطاعت ســرباز زدند و این بهانه ای شد تا امرا 
و شــاهک ها علیه امپراتوری که اینک قدرتش ضعیف و 
سست شده بود دست به شــورش بزنند. از سوی دیگر 
نفوذ خارجیان در هیات های مذهبی و کنســولگری ها و 
مدارس خارجی تاثیر خود را گذاشــته بود. کردســتان 
صحنه جنــگ روس و عثمانی و ایران و عثمانی بود. در 
جریان این جنگ ها هر کجا امپراتور کم می آورد با غارت 
و چپاول و کشــتار کردها کمبود خود را جبران می کرد. 
این رفتار هر چه بیشــتر بر تنفر کردها از امپراتور افزود 
و شورش های بیشــتری را در پی آورد. انجام کار ناکام 
ماندن شــورش امرا بود، اما در هر حال این شورش ها به 
حرکت فکری کردها و ادبیات هویت خواه آن شــکل و 
مسیر مشخص و پیشرفته تری داد. امپراتور خانواده های 
امــرا را جهت کنترل و تحت نظر گرفتن به اســتانبول 
تبعید کرد. همــراه این خانواده های بزرگ تعداد زیادی 
روشنفکر نیز به اســتانبول کوچ نمودند. در استانبول و 

سراسر ترکیه جریان دیگری وجود داشت.
مدرنیتــه آغاز شــده بود. جهــان با همــه مولفه های 
مدرنیزم اش در اســتانبول حضور داشــت. در مدارس، 
دانشــگاه ها، بازرگانــی و جهانگــردی. امپراتور از پس 
حرکت مدرنیزم بر نیامد لذا اجازه داد روشنفکران ترک 
و کرد تشــکل های سیاسی- مدنی خود را داشته باشند. 
اســتانبول به مرکز تشــکل ها و احــزاب ملی- مذهبی 
تبدیل شــد. هر یک از تشــکالت دارای نشــریه خاص 
خود بود که گردانندگان آنها  بیشــتر از نویســندگان و 
ادیبان و روشــنفکران مدرن بودند. ناسیونالیسم ترک و 
کرد به ســرعت رشــد کرد. ادبیات نیز بــه تاثیر از این 
فضا به موضوع هایی چون ضعف های ملی، هویت ملی و 
عوامــل ایجاد و انکار آن پرداخت. دوره ی چهارم ادبیات 
از همین جا شروع شد. در این دوره ادبیات رنگ و بویی 
هویت خواهانه با رویکردی انتقادی نســبت به شــرایط 
موجــود به خــود گرفت. در این دوره مــوج عظیمی از 
روزنامه هــا و مجالت یکی پــس از دیگری ظهور کردند 
که وجه مشترک همه آنها هویت خواهی در قالب ادبیات 
مدرن مانند داستان، نمایشــنامه ها، تحقیقات علمی و 
اشعار هویت خواه بر اساس هویت ملی و خاک شروع شد. 
سازمان های مدنی بســیاری در استانبول شکل گرفتند 
که هرکدام دارای نشریه مخصوص به خود بود. در سال 
۱۸9۸ روزنامه کردســتان را مقداد مدحت بدرخان در 
قاهره چاپ کــرد که گام اول ادبیــان نوین با محتوای 
هویت خواهی نوین بود ســایر سازمان ها هرکدام نشریه 
ویژه ی خود را داشــتند. روژی کورد، هه تاوی کرد، ژین 
و... همگی نشــریاتی بودند که توسط روشنفکران مدرن 
به چاپ رســیدند، در این نشریه مسئله هویت در قالب 
داستان، شــعر و نمایشنامه بر اساس هویت اجتماعی و 
مشکالت ملی مطرح می شد. این وضعیت تا سال۱9۲3 
و تشکیل جمهوری نوین ترکیه ادامه داشت. در ۱9۲3  
با تشــکیل جمهوری ترکیه بر مبنای ملتی واحد)ترک( 
دیگر هویت ها و اقلیت ها به حاشیه رانده شدند و وجود 
آنها انکار گردید. به تبع این انکار طبیعی بود که زبان و 
ادبیات کردی نیز ممنوع اعالم شد. بعد شکست شورش 
شیخ سعید پیران )۱9۲5(روشــنفکران و ادبای کرد یا 
به اروپا تبعید شــدند یا به کردســتان سوریه مهاجرت 
کردند. در تبعید به کار ادبی و روزنامه نگاری خود ادامه 
دادند. این وضعیت تا ســال ۱93۲ و چاپ روزنامه هاوار 
توســط جالدت بدرخان و جمعــی از همفکران او ادامه 
داشــت. جمع مذکور کومله ی خوی بوون را تشــکیل 
دادنــد. محتوای مجله ی هاوار ادامه همان هویت خواهی 
اجتماعی سیاســی بود که با مدرنیته در استانبول آغاز 
شده بود. این روند تا سال ۱9۶۰ که مقاومت روشنفکران 
و ادبا و شــعرا باالخره ترکیــه را مجبور به پذیرش زبان 
و نشریات ادبی کرد، ادامه داشت. در این دوره محتوای 
نشــریات کردی با شیوه تازه تر هویت ملی را با تاکید بر 
مقوله هایی چون خاک، زبان و نژاد مطرح می کردند که 
تا االن نیز به شــیوه های متفاوت ادامــه دارد. هر چند 
هویت معنوی و دینی نیز بیشــتر از قالب ســنتی خود 
بیرون آمده است و گاها به صورت هویت ملی مذهبی بر 

مسائل اجتماعی و سیاسی تاکید می فکند.

ُکـرد و هویـت ادبی
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جمیل مصطفوی

چند روز قبل بنا به اقتضای کاری که داشــتم ســری 
به شهر به اصطالح شهر ســرو زدم در اولین نگاهم به 
فضای شهر، شاهد کاستی ها و نواقص بی شماری شدم 
که متاســفانه در تمام این سال ها که گذرم به این شهر 
کوچک مرزی افتــاده کوچکتریــن تغییری در جهت 
شــهری کردن فضای موجود و چهــره و موقعیت های 
جغرافیایی ســرو انجام نگرفته است. چهره همان است 

که همان ده پانزده ساله اخیر بوده است.
بیشترین پیگیری و مطالبه را باید از شهرداری و شورای 
شهر و بخشداری های  قبلی داشت و این سوال که واقعا 
برای این شــهر و منطقه در طول سالیان دراز چه کار 
خاصی انجام داده اند و درآمد و بودجه ســال های قبل 

را کجا خرج کرده اند؟ و اگر خرج شده کجا و چگونه؟
در جایگاه مطالبه و پرسشــگری همین ســواالت را از 
نماینــدگان حال و ادوار گذشــته ارومیــه در مجلس 
شــورای اســالمی و همچنین دیگر مقامات شهری و 
اســتانی هم می توان داشــت و از این مقامات مسئول 
هم انتظار پاســخگویی می رود کــه امیدواریم به نوعی 
پاسخگوی حال و گذشته خود در زمینه روشن تر شدن 
تمامــی ابعاد و دالیل عقب ماندگی و محرومیت در این 

شهر و منطقه باشند.
 بــا وجود موقعیت خاص جغرافیایی و ســابقه طوالنی 
مدت ســرو در جایگاه گذرگاه مــرزی و گمرک که به 
نوعــی جزو یکی از قدیمی ترین گمرکات کشــور بوده 
است متاسفانه چهره شهر بسیار مظلوم، محروم و عقب 
افتاده نمایان می شــود. به گونه ای که چهره بســیاری 
از روســتاهای منطقه از چهره شــهر ســرو شهری تر 

می نمایاند.
جهت روشن شــدن بحث مثال هایی عینی و واقعی از 
وضعیت موجود آن را بیان می کنم و پیشنهاداتی جهت 
رفع شرایط موجود ارائه میکنم که امیدوارم مورد توجه 

قرار گیرد.
خیابان اصلی شهر که از ایست بازرسی چره شروع و به 
گمرک سرو منتهی می شود و اخیرا دو بانده شده است، 
می توانست نمادی از پیشرفت شهر باشد اما متاسفانه از 
ابتدای باند تا انتها دارای نواقص زیادی به لحاظ فقدان 
شرایط و اســتانداردهای خاص یک خیابان و یا اتوبان 
اســت و حتی نتوانســته اند داخل جداول را با خاک پر 

کرده و با چمن کاری و کاشــت درخت فضای مطلوب 
و دل انگیــزی به آن بدهند. کنار جــداول اتوبان پر از 
خاک و زباله و سنگ ریزه است که کسی رغبتی به تمیز 

کردن آنها ندارد.
 شــانه به اصطالح خاکی آن که در بعضی مکان ها اصال 
وجود ندارد و یا اگر وجود دارد می توانســت با آسفالت 
کاری تکمیل شده و ضمن رنگ آمیزی جداول سیمانی 
وسط اتوبان و خط کشی های مناسب و مرمت و اصالح 
چاله های موجــود و احــداث دور برگردان های الزم و 

استاندارد کمی چهره آن را مطلوب تر نمود.
زیر درختان پیاده روها و حتــی حیاط برخی از ادارات 
دولتی و پشت پاســاژهای نه چندان لوکس شهر پر از 
زباله هایی اســت که باز کسی زحمت جمع آوری و دفع 

بهداشتی آنها را به خود نمی دهد.
حیاط و اطــراف ادارات موجود متاســفانه فاقد چمن 
کاری، درختــکاری و نماکاری هــا و زیباســازی های 
سازه ای الزم است. ساختمان بسیاری از ادارات موجود 
بســیار قدیمی، فرســوده و کوچک بوده که با احداث 
ســاختمان های اداری اســتاندارد و مناســب می توان 
چهره ای اداری تر و شهری تر به آنها داد. به عنوان مثال 
با ورود به حیاط اداره محترم جهاد کشــاورزی منطقه 
مشــاهده می شــود که حیاط آن دارای سه الی چهار 
درخت پیر و فرسوده و بدون هیچ گونه هرس و آرایش 
خاص و پر از علف های هرز و بزرگ اســت که به دور از 
وجهــه و وظایف ذاتی آن اداره محترم اســت و ذهن و 

نگاه هر مراجعی را آزار می دهد.
 بــه ســبب مهمان پذیــری بــاالی شــهر و مراجعه 
زیاد مســافرین شهرســتانی و خارجی لــزوم احداث 
سرویس های بهداشتی لوکس و مدرن و همچنین نصب 
نیمکــت و صندلی در نقاط مختلف شــهر به خصوص 
جایگاه تاکسی های خط ویژه و اطراف پاساژهای موجود 

بسیار ضروری به نظر می رسد.
دغدغه دیگر اهالی این شــهر نبود تاکســی بین مسیر 
گمرک تا چهارراه سرو و همچنین نبود نظارت خاصی 
بر میزان کرایه و نحوه ســرویس دهی به مسافرین این 
مسیر و همچنین ایجاد حداقل یک پارکینگ مناسب و 

امن پاسخگو می باشد.
تنها پمپ بنزین شــهر در بعضی مــوارد فاقد بنزین و 
ســوخت های دیگر است و نیاز به ایجاد جایگاه سوخت 
CNG در منطقــه با توجه به ورود نعمت گاز به منطقه 

می تواند در اولویت های بعدی قرار گیرد.
نبود تابلوها و بنرهای خوش آمدگویی به شهر و منطقه، 

نبــود تابلوهای آموزشــی و تبلیغاتی زیبــا در ورودی 
منطقه و شــهر نیز یکی دیگر از معایب و کاســتی های 
شهر می باشد. درضمن به عنوان یک پیشنهاد می توان 
با گسترش و توســعه و نوســازی محل کنونی ایست 
بازرسی چره و احداث یک المان و نماد از منطقه چهره 
و فضای ورود به منطقه و شــهر سرو را بسیار شاداب تر 
و مدرن تر نمود که امیدوارم مقامات مســئول نسبت به 
عملی نمودن این پیشنهاد اقدامات الزم را انجام دهند.

از سویی دیگر بسیاری از تابلوهای خیابان ها و کوچه ها 
خراب یا مخدوش و کم رنگ و با فرمت قدیمی هستند 

که نیاز به تعویض و نصب مجدد دارند.
نبود روشنایی خیابان ها و کوچه ها در شب به خصوص 
از ایست بازرســی تا گمرک سرو نیز از مطالباتی است 
که هنوز بر زمین مانده است و به دور از وجهه های الزم 

شهری است.
پیاده روهای خاکی و کنده شــده بــا چاله های فراوان 
که نیازمند ســنگ فرش و زیباسازی است و زباله هایی 
که در پیاده روها رها شــده چهره ای بسیار نامطلوب و 

ناهمگن از فضای موجود را به نمایش می گذارد.
از سویی کمبود نیروی محترم پاکبان در شهر هم کامال 
مشــهود است و نیروهایی هم که وجود دارند در بعضی 
موارد فاقد لباس فرم مرتب می باشد که امید رسیدگی 

هر چه بیشتر به این نیروهای عزیز می رود.
تنها کتابخانه تعطیل شــهر که در حال نابودی اســت 
و بیشــتر به یک ســاختمان متروکــه می ماند که آن 
نیز نیازمند توجه مســئولین است تا حداقل جوابگوی 
نیازهای قشــر جــوان و تحصیلکــرده و دانش آموزان 

مستعد و محروم این منطقه باشد.
عدم گســترش راه های ارتباطی شــهر بــا منطقه به 
خصوص بزرگترین روســتای منطقه یعنی گنگچین و 
در ادامه آن اتصال با منطقه صومای و شــهر ســلماس 
نیز مطالبه ایســت که چندین سال است بر زمین مانده 
که در صورت احداث این راه فاصله روستاهای منطقه با 
مرکز بخش به حداقل موجود خواهد رسید و در زمان، 
انرژی و رفاه اهالی تاثیر بسزایی خواهد داشت و زمینه 
عدالت اجتماعی به جهت دسترسی به ادارات و امکانات 
شهری را برای اهالی به دنبال خواهد داشت که این امر 
خود نیز باعث رونق هر چه بیشتر شهر سرو خواهد شد.
شهر فاقد پارک های بین راهی و امکانات خاص ورزشی 
موجود در آن اســت و تنها پارک موجود در شــهر نیز 
جذابیــت و ویژگی های خاص یک پــارک تمیز و زیبا 

را ندارد.

خیابان ها فاقد عالئم راهنمایی و خط کشــی های الزم 
هســتند و خط کشی های موجود نیز یا از بین رفته و یا 
بسیار کمرنگ و ناپیدا هستند. سایت های کندرو موجود 
جهت دسترسی به پاساژها به جهت بی نظمی های رفت 
و آمد ماشــین ها امنیت الزم را ندارد که در نبود پلیس 
رهنمایــی و رانندگی در شــهر مشــکل را به صورت 

جدی تری برجسته می نماید.
با مشاهده قسمت های مســکونی شهر که فقط دارای 
تعداد چند ده ســاختمان اســت و چندین سال است 
ســاختمان جدیدی در آن احداث نگردیده، این سوال 
مطرح می شــود که مســئول این وضعیت کیست؟ آیا 
شهرداری در زمینه ارائه تســهیالت ساخت و ساز کم 
کاری کــرده اســت؟ و یا عدم میل و رغبــت اهالی به 
دلیل شرایط و مسائل مطرح شده باالست که آن هم به 
مسئولین و ارگان های ذیربط و بخصوص شهرداری های 

قبل و حال حاضر مرتبط می شود.
راهکار و برنامه های شــهرداری جهت حل این معضل 

چیست؟ 
لزوم رسیدگی هر چه بیشتر به روستاها و محالت قرار 
گرفته در محدوده شــهر به جهت تغییر و تطبیق آنها 
با فضاها و دکوراســیون و امکانات شــهری به صورت 
کلی مورد انتظار اســت. رســیدگی به وضعیت انهار و 
جوی های فراوان در محدوده اطراف جاده اصلی و داخل 
شهر از نظر احداث دیوارهای ساحلی به صورت شیک و 
مدرن می تواند در ایجاد این فضای ایده آل کمک کننده 
باشد، از ســویی با پیوستن این روســتاها و بخصوص 

روســتای بزرگی همچون گنگچین به شهر سرو امکان 
توسعه همه جانبه و گسترش محدوده فیزیکی شهر از 

هر لحاظ به وجود خواهد آمد.
گسترش تجارت و فعالیت های بازرگانی از طریق فعال 
نمودن کارت های تجاری مرزی و پیله وری و ســپردن 
نحوه عملکرد آنها به طرق قانونی به دســت خود اهالی 
و جوانــان بیکار منطقه و همچنین گســترش تجارت 
چمدانی و برداشــتن موانع فراوان موجود بر ســر این 
نوع از فعالیت های قانونی تجاری که متاســفانه چندین 
سال است در اختیار شرکت های تعاونی خاصی بوده و 
کوچک ترین عوایدی برای اهالی منطقه نداشــته است 
می تواند زمینه را برای درآمدزایی و همچنین توســعه 
اقتصادی این جوانان و همچنین ایجاد امنیت پایدار در 

منطقه را به وجود آورد. 
 توســعه و آبادانی تمام منطقه و حتی شهر ارومیه در 
گرو توســعه و آبادانی هر چه بیشــتر شهر سرو است. 
تمامی ســاکنین این منطقه چشــم امید به این مهم 
دارند و رفاه و تعالی و امنیت این مردم نیز به این مهم 
وابسته اســت. ما به این مقصود نخواهیم رسید مگر با 
اراده و توانایی خاص مســئولین و ارگان های منطقه و 
شهرســتان.  پتانسیل ها و ظرفیت های باال و خاص این 
منطقه در ایران منحصر به فرد و بی همتاست و توانایی 
تبدیل این شــهر و منطقه را به نمادی از پیشــرفت و 
توســعه را دارد که فقط و فقط همت واالی مسئولین 

امر را می طلبد؛ 
به امید آن روز ...

سرو شهری فرومانده در وضعیت روستایی

مهدی بیگ زاده کارشناس ارشد اقتصاد انرژی 

در روزهای پایانی سال ۱399 قرار گرفته ایم و دغدغه 
اقشار متوسط و ضعیف جامعه، در حال حاضر مسائل 
اقتصادی می باشد. اکثر مردم سالی پر از چالش های 
اقتصــادی را طی کرده اند و کورســوی امید آنها به 
افــق مبهم اقتصاد ایران اســت. اقتصادی که درگیر 
رانت ها و فســاد و زد و بندهای فراوانی شــده است. 
سال ۱399 با رونق بورس اوراق بهادار تهران شروع 
شــد و مردم استقبال زیادی از این بازار مالی کردند. 
بازار بورس اصوالً بازاری است که ریسک های فراوانی 
دارد و ســرمایه گذاری در این بــازار بدون مدیریت 
ریســک بزرگترین اشتباه می باشد و این دقیقا نقطه 
شروع فاجعه ریزش شــدید بورس در مردادماه بود. 
متاســفانه مردم بدون هیچگونه آموزش و مدیریت 
ریسک سرمایه های زیادی را وارد این بازار پر ریسک 
نمودنــد و در پی دعوت مســئولین از مردم و اینکه 
آنها همه چیز را به بورس بسپارند تمایل مردم برای 
سرمایه گذاری در این بازار دو چندان شد و در نهایت 
به همان نحو که بازار کامال غیر اصولی رشــد کرد به 
همان صورت سقوط کرد. البته در این پروسه صعود 
و ســقوط بورس دو گروه حضور داشــتند. گروه اول 
دولت و افرادی که از رانت اطالعاتی ریزش مردادماه 
خبر داشتند که این گروه برندگان بودند و گروه دوم 
مردمی که به دعوت دولت و مســئولین و در شرایط 
کامال بی خبر از آینده بورس سرمایه های خود را وارد 
این بازار مالی نموده و این گروه بازندگان می باشند. 
چرا دولت برنده این کارزار بزرگ اقتصادی شــد؟ در 
اواخر ســال ۱39۸ دولت بعــد از مدت ها با افزایش 
سرمایه شرکت های خود از قبیل ایران خودرو و سایپا 
موافقت کرد و با همکاری سازمان بورس این افزایش 
ســرمایه صورت گرفت و همزمان با دعوت مردم به 
سرمایه گذاری تعداد زیادی از سهام های شرکت های 
خود را در قیمت های بسیار باالیی واگذار نموده و در 
نهایت مردم ماندن و تعداد زیادی ســهام که بیش از 
حد متعارف رشد کرده بودند. با توجه به اینکه دولت 
با کسری شدید بودجه روبه رو بود، نه تنها توانست از 
این طریق کســری بودجه خود را جبران نماید بلکه 
حتی بسیار بیشتر از آنچه که مدنظر داشت، توانست 
تامین مالی نماید. در حوزه ارز هم با توجه به چالش 
های سیاسی و اقتصادی نرخ ارز در یک مقطع کوتاِه 
زمانی به شــدت افزایش پیدا کرد و همان ســناریو 
دوباره تکرار شــد و دالر در قیمت باالتر عرضه شد و 
همین عرضه باعــث افت قیمت و تثبیت آن در نرخ 
فعلی شد. در این بین دوباره دولت برنده و خریداران 

دالر بازنده بودند .
 از مهم تریــن فاکتورهــای توســعه اقتصادی بحث 

مربوط به امنیت مالی و امنیت اقتصادی می باشد که 
نبود این امنیت می تواند باعث سلب اعتماد مردم به 
سیاست گذاری های اقتصادی شود. متاسفانه آنچه در 
حال حاضر در اقتصاد ایران قابل مشــاهده می باشد 
ســلب اعتماد عمومی مردم به سیاســت گذاری های 
اقتصادی می باشد و دولت آینده قطعاً با یک مشکل 
بزرگ و حیاتی روبــرو خواهد بود و آن هم عمیق تر 
شــدن بی اعتمادی عمومی به سیاســت گذاری ها و 
تصمیمات اســت. بنابراین دولت آینده باید به دنبال 
راهکارهایی برای جلب اعتماد مردم باشــد. همانطور 
که قبال اشاره شد یکی از مهم ترین مشکالت اقتصاد 
ایران رانت اســت. متاســفانه اســتفاده از رانت های 
اطالعاتــی و رانت های اقتصادی بــه یکی از راه های 
میانبر بــرای درآمدزایی گروه خاصی تبدیل شــده 
است که توانایی استفاده از این رانت ها را دارند. رانتی 
که شــدیدا نظام تولید و توزیع کاال و خدمات را در 
اقتصاد ایران با مشکل روبرو کرده است. کمبود شدید 
کاالهای اساسی به یکی از دغدغه های مردم در آخر 
سال و در آستانه شب عید تبدیل شده است که ناشی 
از همین رانت های اقتصادی می باشــد. افرادی که با 
نفوذ خود توانســته اند نظام تولید و توزیع کاالهای 
اساسی را مختل نموده و مکانیزم قیمت گذاری بازار 

را با یک بحران بزرگ روبرو نمایند.
مســلما تغییــرات اقتصــادی یــک شــبه صورت 
نمی گیــرد و همین ذهنیت که بــه دنبال تغییرات 
ســریع در اقتصاد کشــور اســت، باعث ایجاد وضع 
موجود شــده است. سالهاســت تصمیمات غلط در 
زمینه سیاســت گذاری های مالــی، پولی و مدیریتی 
اتخاذ شــده اســت و برای حل مشــکالت ناشی از 
ایــن تصمیمات غلــط باید زمان بگذرد تــا بتوان با 
اجرای سیاســت گذاری های صحیح به نتایج دلخواه 
رســید. بنابراین برای حل مشکالت اقتصادی نیاز به 
تصمیمات بسیار مهم و کارساز است که به چند مورد 

در ادامه اشاره خواهد شد:
از آنجا که ریشه اکثر مشکالت اقتصادی، ساختارهای 
غلط فرهنگی می باشد. لذا دولت باید در صدد ایجاد 
تغییرات فرهنگی در بطن جامعه باشــد تا بتواند از 

طریق آن بــه تغییرات مثبت در اقتصاد برســد. از 
جمله مشکالت مهم فرهنگی که تاثیر منفی بر روی 
اقتصاد ایران گذاشته اســت، نهادینه شدن فرهنگ 
داللی در بین اقشار مختلف جامعه می باشد و همین 
مورد باعث ُشک قیمتی در نرخ ارز و کاالهای اساسی 

در چند سال گذشته شده است.
* دولت باید نگاهی جدی تر به مقوله تولید و صنعت 
داشــته باشد. یکی از دالیل اصلی ایجاد رکود و تورم 
در اقتصــاد ایران کمبود بخش عرضه می باشــد که 
ناشــی از ضعف زیرســاخت های تولیدی و صنعتی 
می باشد و دولت با تقویت این حوزه و سرمایه گذاری 
بیشتر می تواند کمبود عرضه را جبران و باعث رونق 

و کاهش تورم در اقتصاد کشور شود.
* یکی دیگر از مشکالت اساسی اقتصاد ایران ضعف 
نظام توزیع اســت. همانطور که قباًل اشاره شد عامل 
اساســی ضعف نظام توزیع وجود رانت می باشــد و 
دولــت باید عزم جدی برای از بین بردن این رانت را 
داشته باشــد تا مکانیزم قیمت گذاری بازار بتواند در 
راســتای تقویت نظام توزیع کاالها عملکرد درستی 

داشته باشد. 
*یکی دیگر از مشکالت اساســی اقتصاد ایران عدم 
اســتقالل بانک مرکــزی و همچنین نبــود نیروی 
متخصص در این نهاد مالی می باشد. دولت باید برای 
اینکه در حوزه سیاســت گذاری مالی عملکرد موفقی 
داشته باشد، افراد متخصص را در یک بانک مرکزِی 
مســتقل به کار گیرد تا بتوانند با اتخاذ سیاست های 
مالی مناسب، هم از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری 

کنند و هم تورم را به خوبی کنترل نمایند.
*یکی از منابع درآمدی مهم برای دولت ها درآمدهای 
مالیاتی می باشد. متاسفانه در این حوزه هم به دلیل 
نبود فرهنگ ســازی و بــه دلیل وجــود قانون های 
ناشــی از نفوذ افراد در ســازمان های مالیاتی، دولت 
نتوانسته اســت به درستی درآمدزایی نماید و وجود 
فســاد مالی فراوان در این حوزه، نشــان دهنده عدم 
موفقیت دولت بوده که برای حل این مشــکل دولت 
باید زیرساخت های تکنولوژی مربوط به سیستم های 

اخذ مالیات را تقویت نماید.

دیــدگاه

چالش های اقتصاد ایران و راه کارهای عبور از این چالش ها

آذر درباسی

خلقت انسان بر اســاس هدفی بود و برای تحقق این هدف 
توانایی هایی در او قرار داده شــده است. کلمه ی انسان برای 
زن و مــرد یــک معنای واحــد دارد و زن و مــرد برابرند و 
هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. این فرموده خالقی اســت 
که انســان را آفریده و خود بر توانایی های آنها آگاه اســت. 
متاســفانه در جامعه بانوان دچار محدودیت هایی هستند که 
مانع از حضور موثر آنها می شود این محدودیت ها می توانند 
مربوط به شــرایط فرهنگی، امکانات بیرونی یا افکار جامعه 
باشــد امــا بزرگترین مانع برای حرکــت رو به جلو یک زن 
می تواند محدود کردن ذهن او باشــد. شایان ذکر است این 
مانع درونی امــکان وجود در هر انســانی را دارد چه زن و 
چــه مرد، اما در بخش هایی از جامعه کنونی ما این مســئله 
در مورد زنان بیشــتر صدق می کند. زنان امروز همان دختر 
بچه های دیروزاند بنابر این بخــش قابل توجهی از باورها و 
افکارشــان تحت تاثیر جامعه، محیط و خانواده ای است که 
در آن پرورش یافته و بزرگ شــده اند. متاســفانه در بیشتر 
مواقع این بستِر شــکل گیرِی افکار و شخصیت یک زن در 
جهت محدودکردن توانایی های او بوده اســت به گونه ای که 
دیگــر خود نیــز توانایی های خود را باور نــدارد. با توجه به 
محله اسالم آباد که در آن زندگی میکنم به کرات شاهد این 
خودناباوری ها در میان زنان و دختران محله ام بوده ام. جوامع 
باید بهای بیشتری به زنان بدهند چرا که زنان همواره ثابت 
کرده انــد در عرصه های مختلفی اعــم از فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی و... می توانند الگویی برای تمام جهان باشــند. در 
جهان کنونی افکار به ســمتی ســوق داده شده که همواره 
ظاهر و زیبایی زنان بیشتر مورد توجه است تا توانایی هایشان 
و بــه طبع با وجود این باور غلط اعتماد به نفس زنان روز به 
روز پایین تر می آید چرا که اعتماد به نفسشان منوط به این 
است که ابتدا باید ظاهری مورد تأیید دیگران داشت. تعریف 
هر یک از ما از زیبایی متفاوت اســت، حال اگر زنی احساس 
کند ظاهرش زیبا و مورد تایید دیگران نیســت از حضور در 
اجتماعــات کارهای گروهی و فعالیت هــای بیرونی اجتناب 
خواهد کرد. سوزان سانتاگ نویسنده آمریکایی به خوبی این 
موضوع را بیان میکنــد او میگوید: »زنان گزینه دیگری نیز 
دارند آنها می توانند آرزو کنند نه فقط زیبا که دانا هم باشند، 
نه فقط مفید که الیق نیز باشــند، نه فقط ملیح که قوی هم 
باشــند نه فقط در ارتباط با بچه ها یا مردان که از برای خود 
نیز بلند پرواز باشــند.« همه ما دختران و زنان دغدغه هایی 
داریم که گاهی فقط به صورت دغدغه باقی می مانند و علت 
آن می تواند احســاس شرمی باشد که طی سال ها به زنان و 
دختران تحمیل و تلقین شــده است. جمالتی مانند تو یک 

دختری خجالت بکش، تو یک دختری دخالت نکن، تو یک 
دختری ســاکت باش و هزاران جمله ی مخربی که در ظاهر 
هرچند ساده و بی اهمیت اند اما همچون حصاری دور تا دور 
روح و روان یک زن کشــیده می شــوند به طوری که حتی 
در بیان کوچکترین نیازها از جمله نیازهای بهداشــتی خود 
نیز ناتوانند و از بیان آن شــرم دارند نیازهایی که در شرایط 
نابسامانی مانند زلزله و... از یک نیاز فراتر می روند اما زن باز 
هم ســکوت می کند چرا که در ابتدا این نیازها باید از فیلتر 
شرم عبور کنند و چه بسا مسائل و دغدغه هایی که در همان 

فیلتر باقی می مانند. متاســفانه زنان محلــه من هم از این 
قاعده مستثنی نیســتند. اینجا بیشتر زنان و دختران حتی 
نظرشان را به طور مستقل بیان نمی کنند در واقع یا خود را 
صاحب نظر نمی دانند یا از قضاوت دیگران واهمه دارند. زنان 
و  دختران محله من از بسیاری جهات محروم و محدوداند، 
از کمتریــن امکانات فرهنگی و تفریحی بی بهره اند. بیشــتر 
دختران بنا به باورهای غلط خانواده ها ازدواج را هدف اصلی 
خود تلقی می کنند و با ناآگاهی وارد زندگی هایی می شــوند 
که هیچ درک درســتی از آن ندارند و خواه ناخواه روزها را 
بدون هیچ توقع و انتظاری از خود ســپری می کنند. چیزی 
که بسیار مرا متاسف می سازد تبدیل یک زن بعد از ازدواج به 
مادر یا همســر است بدون اینکه اثری از وجود خود او باشد، 
همــه کارها و فعالیت های زن در راســتای پیش برد وظیفه 
همسری و مادری خواهد بود و دیگر خبری از خود او نیست 
اویی که روزی رویایی در ســر می پروراند، خود را دوســت 
داشــت و برای خود موفقیت هایی را متصور بود این باور در 
او ایجاد شــده که باید فداکار باشد، زمانش را به طور کامل 
صرف خواســته های فرزند یا همســر کند اما من می دانم با 
وجود همه سختی ها، محدودیت ها، و محرومیت ها در حوزه 
زنــان باز هم می توان برای خود رویا ســاخت و می توان در 
کنار مادر و همسر بودن خود را نیز دوست داشت نمی گویم 
به امید آن روز که مشــکالت مربوط به حوزه زنان رفع شود 
کــه با امید بــدون حرکت کاری از پیــش نخواهد رفت. ما 
زنــان و دختران ابتدا باید به خود ثابــت کنیم وجود داریم 
و توانمند هســتیم و هرگز زن بودن استقالل فکری را از ما 

سلب نخواهد کرد.

روز جهانی زن و حرف هایی که باید شنیده شوند
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میالد احمدزاده

در فرهنگ لغت دهخدا یکی از معانِی تعریف شده برای »شر« که نقطه 
مقابل »خیر« است، ضرر و زیان است.

یعنی هر حرف، کنش و عملی که منجر به بهتر شدِن وضعیت و شرایِط 
فردی و حتی جمعِی جامعه نشــود و از ســوی دیگر مانعی باشد برای 
بهبودی و دلیلی برای بوجود آمدِن مشــکالت و معضالِت جدید، اگرچه 
ماهیت مثبت و درســت هم داشته باشد می تواند شر باشد و باعث ضرر 

و زیان!
پس شــر فقط عامل بدی و زشتی نیســت، گاهی منفعل بودن در برابر 
ضدارزش ها و کوتاه آمدن در برابر نامالیمتی ها و تبعیضات هم  شر است 

و بستر مشکالت و باتالق های بدسرانجام اجتماعی را فراهم می کند.
کاِر خیر، ماهیتی مثبت و ســالم دارد و به کارهایی اطالق می شــود که 

دل پسند است و همگان رغبت به انجام آن را دارند.
تفکــر غالب جامعه فعالیت های خیریــه را منحصرا در قالب کمک های 
مالی می بیند، البته که در اهمیت این جنبه هیچ شــکی نیست و لیکن 
ُکلیت این فعالیت از آنچه ما بدان فکر می کنیم بسیار گسترده و وسیع تر 

است.
 هــر فردی فــارغ از موقعیت اجتماعی و ســبک زندگی، بدون محبت 
هم نوعان خود به رضایت و آرامش درونی دست نمی یابد چرا که طبیعت 

بشر هم مهرورز است هم مهرطلب.
در جامعه ما انســان های َخیِِّر متعددی هســتند که تمکن مالی دارند و 
گاها فعالیت های خیریه خودجوشی را اکثرا در مناسبت های خاص؛ مثل 
نذر و احســان هایی که در قالب کمک مالی و بسته های خواربار  بدون 
ِن موقتی را در  ساماندهی و برنامه خاصی انجام می دهند که حکِم ُمسکِّ
برابر مشــکالت ریشه ای دارند و این چســب زخم، دردی از آن شکاِف 

عمیق را دوا نخواهد کرد.
ضرب المثِل معروفی ست: اگر میخواهی کسی را فقط برای یک روز سیر 
کنی به او ماهی بده ولی اگر میخواهی او برای همیشــه ماهی داشــته 

باشد و به معنای واقعی کلمه زندگی کند، به او ماهیگیری بیاموز...
یکی از برداشــت هایی که از این ضرب المثل می توان داشــت، منسوخ 
دانســتِن شکِل نادرسِت کارهای خیری است که االن در جامعه به وفور 
دیده می شــود و می تواند خود عامل بوجود آورنده گداپروری در قشــِر 

ضعیِف جامعه باشد. 
بر کســی پوشیده نیســت که کمک های مالی و بســته های خواربار و 
امثالهم، رفع کننده مشــکالِت بلند مدِت یک خانواده نیســتند و حتی 
می توانند عاملی  برای ســرکوِب استعداد، توانایی و پتانسیل های موجود 

باشند!
قطعا کمک های به این شکل، فقر را در جامعه ازبین نمی برد و از طرفی 

باعِث بدتر شدِن شرایط و افزایِش جامعه نیازمند می شود.
مصداق بارِز شر درست شــدن از کار خیر نیز همین است، با کاری که 
ذاتا مثبت است اتفاِق به ظاهر مثبت ولی موقتی رقم بخورد ولی تبعاِت 

بد و شر آن دائمی باشد.
برای برون رفت از این وضعیت و بهبود یافتِن وضع و شــرایط جامعه ی 
نیازمند، بهترین راه، شناســایِی توانایی ها و استعدادهای موجود در این 

قشر و بسترسازی مناسب برای شکوفاکردِن این استعدادهاست.
فرد مســتعدی که بستِر الزم برای به اثبات رساندِن توانایی های خود را 
ندارد و با تفکِر تحمیلِی چشــم به راه ماندن برای دریافِت لقمه جویده 
و آماده، در ادامه زندگی خود نیز انســانی سرخورده و  فاقد عزت نفس 

می شود که باعِث ادامه پیدا کردِن این چرخه معیوب می شود!
این چرخه برای بهتر شدن به دو طرِف ماجرا بستگی دارد؛ چه کسی که 
به عنوان مربی، ماهیگیری را می آموزد و چه کسی که آموزش می بیند!

درســت اتفاق افتادن و درست ادامه پیدا کردِن این روند باعث تغییر در 
جریان زندگِی یک شــخص و خانواده می شود و کمک چشم گیری برای 
کم کردِن جامعه نیازمند می کند و عزت نفِس این اشــخاص را نیز باال 

می برد!
از قول روانشناسان، عزت نفس مکانیسمی روانی ست که در شرایط رشد 
طبیعی بیانگر توازن قوای شخصیتی درونی با بروندادهای بیرونی است 
به عبارت دیگر عزت نفس درجاتی از احساس ارزشمندی در بین افراد 
اســت که بسته به شــرایط محیطِی تاثیرگذار در تربیت انسان ها شکل 
می گیرد و هر اندازه رشــِد انسان ها طبیعی تر بوده باشد به همان اندازه 

عزت نفس نیز باال می رود.
و این اتفاِق مبارک در احوال جامعه هم بی تاثیر نیســت که فرد بتواند 
ماهی های استعداد و توانایی های خود را برای همیشه بگیرد و بخورد و 
این اتفاق به تغییر تفکر و نگاه به زندگی منجر می شــود که دیگر نیازی 

به لقمه جویده شده و آماده نداشته باشند.
اگــر کمی وارد جزئیات این حوزه شــویم و دورادور، کمک های مالی و 
بسته های حمایتی که َخیِّرهای مستقل و موسسات خیریه، ماهانه انجام 
می دهند را بررسی کنیم به اعداد عجیبی می رسیم که با همین هزینه ها 
می توان کارگاه های تولیدی و مشاغل خانگِی متعددی را بوجود آورد که 
قشــِر نیازمنِد جامعه وارد چرخه درست اقتصاد شود و خود هزینه های 
زندگی شــان را تامین کنند و عزت نفِس از دست رفته شان را بازسازی 
کنند و تفکِر نادرستی هم که درگیرش هستند به تفکِر صحیح و مثبتی 
بدل شود که باعِث بوجود آمدِن زندگی  پویایی می شود که شخص، نفر 

اول زندگِی خود می شود و به استقالل می رسد!
حتما در این زمینه دفاتِر تســهیلگری که در مناطق کم برخوردار دایر 
شده اند می توانند کمک حاِل َخیِّرها و موسسات خیریه باشند و توانایی ها 
و اســتعدادهای موجود در این محالت و همینطور نیازمنداِن واقعی را 
شناسایی و معرفی کنند که باعِث بهتر شدن و سرعت بخشیدن به این 

روند می شود.
امید به اینکه تعامالِت مثبتی بین موسســات خیریه و َخیِّرها و کسانی 
کــه می توانند در این روند تاثیرات مثبتــی را بگذارند، اتفاق بیفتد و با 
تغییر استراتژی و تفکِر نادرسِت موجود، ریشه برنامه های کوتاه مدت و 
موقتی و اشــتباه، خشک شود و با برنامه های صحیح و بلندمدت، باعِث 
به جریان افتادِن زندگی در قشِر نیازمنِد جامعه شوند و به معنای واقعی 

کلمه، کاِر »خیر« انجام شود .

َخِیّر و خیریه هایی که 
گاهی شر درست میکنند!

گزارش از: روژین چپاتی

کودکانــی کــه هنــوز از بــازی با عروســک ها و 
همساالنشــان سیر نشــده اند مجبورند به خواست 
خانواده یک شــبه بزرگ شــده و همه آن خاطرات 
شــیرین را کنار گذاشــته و ناگهان به وارد مرحله 

خانه داری و مادر شدن گام بگذارند.
گویا یک شبه رویاهای شــیرین آنان برای همیشه 
برباد می رود؛ امروزه آســیب های اجتماعی در ابعاد 
مختلف زندگی انسان ها گسترش یافته و تهدیدات 

و چالش هایی را پیش روی آنها قرار داده است.
کودک همسری به عنوان یکی از این آسیب هاست.

که به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان به دلیل فقر 
اقتصادی و فرهنگی و موضوعات قومی و قبیله ای و 

مهاجرت شکل می گیرد.
ما امروزه در عصری زندگی می کنیم که شاهد رشد 
روز افزون فرهنــگ در بین خانواده ها و جامعه و از 
همه مهم تــر باالرفتن میزان ســواد و آگاهی افراد 
نسبت به موضوعات و مسائل مختلف نظیر ازدواج و 

تشکیل خانواده هستیم.
اما با این وجود هنوز هم مردمانی در این ســرزمین 
هستند که افکار و نگاه شان نسبت به دختران تاثیر 
پذیرفته از دوران های پیشــین و یا تابع افکار قومی 

و قبیله ای است .
ساالنه قریب به هزار ازدواج از دختران ۱3 تا۱5ساله 
در کشور به ثبت می رسد که این مهم عموما در بین 
قومیت ها و خانواده هایی که شرایط اقتصادی خوبی 
ندارند و یا پدر خانواده درگیر بیماری اعتیاد اســت 

بیشتر به چشم می خورد.
به گفته کارشناسان و روانشناسان، کودک همسری 
نوعی کودک آزاری است، زیرا عوارضی که به سبب 
ازدواج زودهنگام و بارداری ناشــی از آن به کودک 

وارد می شود جبران ناپذیر است.
اگر چه در ماده ۴5 قانون حمایت از خانواده رعایت 
مصلحت کودکان در کلیه دادگاه ها و مراجع قضائی 
و مراکــز مرتبط با کــودکان تاکید شــده و حتی 
مجازات ۶ ماه تا دوســال حبــس برای والدینی که 
کودک زیر ۱3 ســال را به ازدواج در آورند شــده، 
اما باز نمونه های بســیاری از این دســت در جامعه 

مشاهده می شود.
یکی از این نمونه ها شیرین ۲۶ ساله است. دختری 
که در سن ۱۴ سالگی به اجبار پدرش تن به ازدواج 
می هد؛ از او خواســتم تا قصه زندگــی اش را برایم 

روایت کند.
در ایتدا الزم به ذکر اســت که اسم شیرین مستعار 

است و هویت مصاحبه شونده محفوظ می ماند.
شــیرین در یک خانواده 5 نفــره در ارومیه به دنیا 
آمده اســت، دو بــرادر دارد و خــودش تک دختر 
خانواده اســت. شــیرین هم مثل هر دختر دیگری 
آرزوها دارد که همیشه رویای رسیدن به آنها را در 

ذهن می پروراند.
او می گوید: دوران کودکی برایم بسیار زیبا بود چون 
همه خانواده دور هم بودیم و با کم و کاست زندگی 
می ســاختیم و حالمان خوب بود، امــا تقدیر چیز 

دیگری برایمان رقم زد.
۱۰ ســال بیشــتر نداشــتم که در عــزای مادرم 
سیاهپوش شدم، مادرم بخاطر بیماری قلبی از دنیا 

رفت و گرد یتیمی بر سرمان نشست.
برادرانــم فقط 5 سالشــان بود و بســیار به مادرم 
وابســته بودند طوری که حتی یک لحظه هم از او 
جدا نمی شــدند. من مجبور شــدم بخاطر برادرانم 
ترک تحصیل کنم و به کارهای خانه رسیدگی کنم.

بعد از رفتن مادرم اوضــاع زندگی مان به کلی بهم 
ریخت، پدرم کارش را از دســت داد و مجبور شــد 
بــرای پرداخت کــردن بدهی ها خانــه را که تنها 

سرپناه مان بفروشد.
او ادامه می دهد: ســخت ترین روزهــای زندگیمان 
شــروع شد؛ ما در ارومیه کســی را نداشتیم که به 
دادمان برسد و خانواده های پدرومادرم نیز متاسفانه 
با پدر و مادرم قهر بودند. بعد از چند روز در به دری 
یکی از دوستان قدیمی پدرم ما را به خانه خود برد 

و پدرمم با ماشینش کار می کرد.
زندگی مان هنوز ســامان نگرفته بود که با مشــکل 
بزرگتری مواجه شــدیم و آن هم اعتیاد پدرم بود، 
دوســت پدرم از این موضوع سوء اســتفاده کرد و 
پدرم را تحت فشــار گذاشــت که اگر دخترت را به 
من ندهــی باید خانه را خالی کنــی، من فقط ۱۴ 

سالم بود چیزی از ازدواج و زندگی نمی دانستم.
پــدرم با عصبانیت به من گفت باید با فالنی ازدواج 

کنی وگرنه تو را می کشم!
او غــم و غصه ی بی پایان صحبت هایش را اینطور به 
پایان رساند اما زندگی اش همچنان بر این مدار باقی 
می ماند: شب و روز گریه می کردم و به پدرم التماس 
می کردم که مانع این ازدواج شــود ولی گوشــش 
بدهکار نبود و مرغش یک پا داشــت. از همه مهم تر 
دلم برای برادرانم می سوخت و نگرانشان بودم چون 
نمی دانستم آینده شان چه می شود. خالصه بعد کلی 
دعــوا و تهدیدهای پدرم راضی شــدم با فردی که 

۲۰سال از من بزرگتر بود ازدواج کنم.
ســاالنه ازدواج های زیادی در ســنین کمتر از ۱5 
ســالگی در کشــور به ثبت می رســد و نکته مهم 
اینجاســت که چرا قانون در برابر آن سکوت کرده 

و مانع این ازدواج ها نمی شود؟
برای یافتن پاسخ این پرسش و پرسش هایی از این 

دست با یک وکیل گفت وگو کردم.
اسد دشــتی دانش آموخته ی رشته حقوق و 
وکیل پایه یک دادگستری این چنین به تشریح 

این موضوع از منظر قانون می پردازد:
کــودک همســری، پدیــده ای دردناک اســت که 
همچنان در بســیاری از کشــورهای جهان، به  ویژه 
کشــورهای جهان سوم و جوامع ســنتی به چشم 
می خورد. متأســفانه کشــور ما نیــز از این قاعده 
مســتثنی نیســت و ازدواج کودکان )زودرس( آمار 
قابل تأملی دارد، ازدواج  هایی که معموالً ناشــی از 
ناآگاهی والدین، فقر، تفکرات اشتباه و آداب و رسوم 

نادرست و قدیمی است.
درحالی که کنوانســیون حقوق کودک به همه افراد 
زیر ۱۸ سال عنوان »کودک« را اطالق کرده و برای 
تأمین شــرایط زندگی مناسب برای این گروه سنی 

پیش بینی های خاصی را انجام داده است. اما قوانین 
کشــور ما با وجود پذیرش این کنوانسیون، موضوع 
ازدواج کودکان را مستثنی کرده است؛ به این معنی 
که ازدواج دختران در ۱3 ســالگی و پسران در ۱5 
ســالگی در قوانیــن ایران پذیرفته شــده و ازدواج 
کودکان کمتر از سنین یادشده نیز با رعایت شرایط 
خاصی مورد قبول قانون گذار قرار گرفته اســت. با 
توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای 
دختران ۱3 ســال و برای پســران ۱5 سال است، 
ولی با رعایت شــرایطی، قانونگذار به افراد کمتر از 
سنین یادشده اجازه داده است که ازدواج کنند. این 
شرایط شامل رضایت والدین، مصلحت طفل و اجازه 

دادگاه است.
وی افزود: تا سال ۱3۸۱، سن ازدواج برای دختر 9 
سالگی بود، اما بعد از آن سال، طبق مصوبه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، ســن ازدواج دختر به ۱3 

سال افزایش پیدا کرد.
برای اینکه کودکان کمتر از ۱3 و ۱5 ســال بتوانند 
بــه عقد نکاح درآیند، الزم اســت از دادگاه گواهی 
رشد بگیرند و رشد جسمی و فکری آنان نزد دادگاه 
احراز شــود. متأسفانه در تعیین سن ازدواج معموالً 
رشد جســمی کودکان بیش از رشد عقلی آنان در 
نظر گرفته می شود، چراکه حتی کودکان ۱3 و ۱5 
ســاله نیز از رشــد فکری الزم برای ازدواج و قبول 
مسئولیت های آن برخوردار نیستند. وی با یادآوری 
این موضوع که ایران کنوانســیون حقوق کودک را 
پذیرفته اســت و خود را ملزم بــه رعایت مفاد آن 
می داند، افزود: این کنوانســیون افراد زیر سن ۱۸ 
سال را کودک دانسته و شــرایط و الزامات خاصی 
را بــرای نگهداری از کــودکان و تأمین رفاه هر چه 
بیشتر آنان در نظر گرفته است. همچنین بر اساس 
این کنوانسیون، کودکان برای داشتن زندگی بهتر، 

از معافیت های خاصی برخوردارند.
او همچنین تصریح کرد: اگرچه کشور ما نیز به این 
کنوانسیون پیوســته و خود را ملزم به رعایت مفاد 
آن می داند، اما سن ازدواج را از این قاعده مستثنی 

کرده و سن بلوغ شرعی را مد نظر قرار داده است.
اســد دشــتی با توجه به لزوم رضایت شخص برای 
ازدواج در شرع اسالم و قوانین ایران اظهار کرد: در 
مواردی که معافیت از شــرط سن گرفته می شود و 
کودکان کمتر از ۱3 یا ۱5 ســال با گرفتن گواهی 
رشــد از دادگاه ازدواج می کنند، نمی توان مطمئن 
بــود که نظر کودک نیز در این باره مورد توجه قرار 
گرفته اســت، چرا که کودک در این ســن از رشد 

فکری الزم برای تشــخیص ازدواج برخوردار نیست 
و نمی تواند مصالح خود را در این زمینه تشــخیص 
دهد. قوانین برای ممانعت از ازدواج کودکان )افراد 
زیر ســن قانونی( مجازات هایی را پیش بینی کرده و 

خاطیان از این قوانین را مستوجب کیفر می داند.
اگرچــه ایــران عضو کنوانســیون حقــوق کودک 
و موظف به رعایت مفاد آن اســت، امــا نباید این 
موضوع را از نظر دور داشــت که این کنوانســیون 
همچون سایر کنوانسیون ها، دست قانونگذار داخلی 
را باز گذاشــته و قوانین داخلی کشــور ها را مورد 
احترام قرار داده است و هر کشوری با وجود پذیرش 
کنوانسیون های مختلف، همچون کنوانسیون حقوق 
کودک، می تواند با توجه به نیاز ها و شــرایط خاص 
خود، قوانین داخلــی را تنظیم و تصویب کند. وی 
با بیان اینکــه ازدواج کودکان در ایران بر اســاس 
قوانین مصوب کشــور بــا رأی دادگاه صالح صورت 
می گیرد، حقیقت موجود در جامعه امروزی ما این 
است که حداقل سن ازدواج در ایران ۲۰ سال است 
و ازدواج کمتر از این سن را نمی توان به کل جامعه 
تعمیــم داد. ازدواج های زودرس معموالً در پایتخت  
و شــهرهای بزرگ اتفاق نمی افتــد، بلکه در برخی 
جوامــع و با توجه به ویژگی های فرهنگی خاص آن 

جامعه، صورت می گیرد.
با توجه به سخنان این کارشناس حقوق در رابطه با 
ازدواج کودکان، می توان گفت که همچنان موضوع 
ازدواج کــودکان در کشــور چالش برانگیز اســت، 
پدیده ای که با وجود ســعی قانونگذار برای حمایت 
از کودکان، همچنان قربانیــان خود را به کام انواع 
آسیب ها و معضالت می کشــاند و هنوز در مقررات 
مربوط به آن، ابهامات و تناقضاتی به چشم می خورد. 
پاسخ به سؤاالتی مثل این که آیا گواهی رشد بیانگر 
رشد حقیقی کودک برای بر عهده گرفتن مسئولیت 
خانواده و انجام تکالیف ناشی از نکاح است یا اینکه 
آیــا واقعاً والدین با اعــالم رضایت از ازدواج کودک 
خــود، منفعت و مصلحــت وی را در نظر می گیرند 
یا نه، همچنان بی پاسخ مانده است. به راستی کدام 
مصلحت می تواند کودکی را ســر سفره عقد بنشاند 
و وی را به پذیرش مســئولیتی که حتی بزرگساالن 
را نیــز با نگرانی هایی مواجه می کند وادارد؟ به نظر 
می رسد قوانین درباره ازدواج کودکان نیازمند تدبیر 

و تفکر بیشتری است.
 متاســفانه ازدواج دختران زیر ۱3 ســال در ایران 
همچنان ممنوعیت قانونی نــدارد و الیحه افزایش 

این سن بعد از ۱۶ سال به بن بست خورده است.

رؤیاهای شیرینی که یک شبه بر باد می روند 
روایت تلخ زندگی شیرین در ارومیه که در ۱4 سالگی تن به ازدواج اجباری می دهد

روژین تاک متخلص به هه تاو متولد سال ۱3۷۰ 
شهر مهاباد و ساکن شهر ارومیه است.

 دوران تحصیلش را در شــهر مهاباد گذرانده و سال 
۱39۲ در رشــته حسابداری دانشــگاه مهاباد فارغ 

التحصیل شده است.
وی از کودکــی در زمینه شــعر و داستان نویســی 
فعالیت داشته و اشــعار وی بیشتر در قالب مثنوی 
)عاشقانه، حماسی و تاریخی( می باشد و تاکنون صد 
شعر به زبان ُکردی، دو رمان به زبان فارسی و آماده 
به چاپ و چندین داســتان کودکانه به رشته تحریر 
در آورده است. وقایع تاریخی، طبیعت و عشق تاثیر 

بسزایی در به قلم فرسایی اشعارش دارد.
 ماموســتا هیمــن، هژار، ژاکاو و شــیرکو بیکس از 

شاعران مورد عالقه وی می باشند.
او همچنین فعالیت هایی را در زمینه نمایشنامه نویسی 
و فیلمنامه نویســی آغاز کرده و در حال نوشتن این 

آثار می باشد.
سە ودایی عە شق 

بردی ئەگریجەیی خاوت دین و ئیمان له سەرم
تا کەی بم سەودایی عەشقت خاکی عالەم بەر 

سەرم
دای لە سیمی ئاخەر عەقڵم، گەر چی سووتاوە 

ئەدەب
ناشێی زێندەیە دوو چاوم حەک ماڵم وێران 

عەجەب!
   تۆ شەمی ڕوونی شەوانم ھەر خۆشم 

پەروانەتم
شەو حەتا ئاسۆی بەیانی، ھەر دین و دێوانەتم

بەندی چاوان و عەشقی تۆم، خۆم بە حەیرانت 
وەرە

دڵ نوقمی سۆزی ئەوینە، مەفەرموو جارێ 
ھەره

بدە ئیزنم تۆ رامووسم نۆکەری بەری پێتم
گشتی دونیا لۆمەم کەن با بڵێن کە من شێتم
تۆ وەک مەجنوون وێڵی سەحرا من ڕێبازی 

ڕێگەتم
تۆ مەخلووقی گیان و ڕوحم خۆم غوالمی 

دەرگەتم
خێر بێی بۆ ماڵی دڵم پێاڵوت سەر بانی چاوم 
دڵ ڕەقیش ھەر ئەندازە جارێکیش بێنە ناوم

دە ڕفێنی عەقڵ و ھۆش پەری ڕۆخسار ئاوێنە
بۆ ساتێ لە ئامێز دا کۆرپەی دڵ بالوێنە

گەر لۆمەی نەیارانم بێنە شەڕ و جەنگی تۆ
نییە خۆشتر لە دونیا چە ساز بلی دەنگی تۆ
بڕوانە تۆ لە سەباح ،حاڵی منی بە لەن گاز

کافر ڕەحمێک بە حاڵم ،بەسە دڵ کووشتن بەناز
کۆرپەی دڵە شێتەکەم ،مەحوی ڕووخی تۆ و 

جەماڵ
من بە حەیرانی تۆ نەفەس، ھەناسە و حوسنی 

کەماڵ
مانگە شەو بووکی ھەتاو ،خەونی دڵدار و 

شەمی
شنەی فێنک دڵەکەم، مخابن بەس ھەر غەمی

معرفی شاعـران 
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- حرفا میزنی آخه مادر من! رتبه یک تجربی کم چیزی نیست که.
- من این چیزا رو نمیفهمم! گفتی میخوام درس بخونم باشه بخون اما همین جا تو شهر 

خودت بخون. فکر رفتن به تهران رو از سرت بنداز بیرون!
- خدا رو خوش نمیاد که تو این شــهر حروم شم! االن بهترین دانشگاه های تهران منو 
پذیرش میکنن. آرزوی هر کسیه که تو دانشگاه های تهران درس بخونه. این فرصت رو 

از من نگیرید خواهش میکنم!
- عقلت رو بالکل از دست دادی و دیوونه شدی! تو هیچ میدونی که اگر به تهران بری 
همین پســرعموت که عاشقته ســمتت تف هم نمیندازه؟! اصال اون به کنار... با حرف 
مردم چیکار کنم؟ به اونا چی بگم؟ بگم دخترم تک و تنها پاشــده رفته تهران تا درس 
بخونه و خانم دکتر بشــه! نمیگن مگه همین جا هم نمیتونســت درس بخونه و دکتر 

بشه؟
- شماها مدرک پزشکی دانشگاه تهران را با دانشگاه های اینجا یکی میدونید؟

- من این چیزها رو نمیفهمم همین که گفتم!
تا جایی که امکان داشته باشد رو اعصاب راه میروند بعد آخر سر هم با پنبه سر میبرند! 
خدایا شکرت! گفتی به والدین خود حتی »اوف« هم نگویید! چشم من الل می شوم و 

چیزی نمی گویم که مبادا دلشان بشکند اما تو هم هوای من را داشته باش!
شب بود و پدر و برادرم از سر کار آمده بودند و پشت درهای بسته ی اتاق به حرف هایشان 

گوش میدادم و هر ثانیه میلیون ها لیتر اشک از چشمانم سرازیر میشد
» اگر اشــک های من را به دریاچه ی ارومیه وصل میکردند مشــکل کم آبی آن قطعا 

حل میشد!«
در چهار دیواری کوچک و با ســکوت تمام به حرف هایشان گوش میدادم، هر بار یکی 
باالی منبر میرفت و برای زندگی من ســخنرانی میکرد و قانون صادر میکرد! به برادرم 

به خاطر سخنرانی بی نظیرش باید جایزه اسکار داد سنگ تمام گذاشت برایم...
- دختر و چه رفتن به دانشــگاه اون هم تو شهری مثل تهران! خدا بدونه که بره اونجا 
و چه کارهایی که نکنه! من میگردم، میفهمم! دختر وقتی کســی باال سرش نباشه هر 
کاری میکنه! اصال الزم نیست که دانشگاه بره مگه آخرش ظرف شستن نیست؟ بهتره 
به خاســتگاری پسر عمو جواب مثبت بدین و زود اونا رو به عقد هم دیگه در بیارین تا 

تموم بشه بره پی کارش!
گروه ۱+۲ تصویب کرد ازدواجم را بدون هیچ ماده و تبصره ای! بدون مهلت دادن هیچ 

اظهار نظری از طرف من!
پشــت آن در بسته هزاران بار ُمردم! خدایا گفتم هوایم را داشته باش پس چرا به جای 

اکسیژن داری دی اکسید کربن میفرستی؟
از شــدت گریه نمیتوانستم نفس بکشم! آب دیگر از سر من گذشته بود چه یک وجب 

چه صد وجب!
با تمام توانم در اتاق را باز کردم و وارد ســالن محاکمه شدم! هیچ قاضی تا جرم مجرم 
ثابت نشــود رای صادر نمیکند! رفتم تا از خودم دفاع کنم! از خواسته هایم، آرزوهایم، 

هدف هایم... چهارده سال با کتاب عهد نبسته بودم که آخرش بشود ظرف شستن!
مغز فرمان خنثی بودن به تمام اعضای بدنم ارسال کرد! چشم دیگر نبارید! بغض کنار 
رفت و راه را برای اکســیژن آزاد کرد! همه در ســکوت به من زل زده بودند! زبان باز 
کردم! همانند حضرت عیســی که به فرمان خداوند برای دفاع از مادرش سخن گفت! 

من هم به فرمان آرزوهایم سخن گفتم! به عشق خانم دکتر شنیدن ها! 
- هر آدمی برای خودش شخصیت و چارچوپی داره و خیلی متاسفم که تعریف خانواده 

من از زندگی دختر یعنی ظرف شستن!
به برادرم زل زدم و ادامه دادم

- اینکه شما تو جامعه خیلی رفت و آمد دارید شکی نیست! اما حقیقت ماجرا میدونید 
چیه؟ اینکه کافر همه را به کیش خود پندارد.. .

با تمام شدن حرف هایم سیلی های متوالی بودند که روی صورتم مسابقه ی دو گذاشته 
بودند داور آن مسابقه هم برادرم بود و تماشاچی های آن پدر و مادرم!

ســوختم... آتشــم زدند... خدایا تو که آتش نمرود را برای ابراهیم تبدیل به گلســتان 
کردی پس کجایی؟ من چرا دارم میســوزم بدون اینکه آتشــم بزنند! هیچ آتش نشانی 
قادر نیست که آتش وجودم را خاموش کند! زیرا این آتش با آتش های دیگر خیلی فرق 
داشــت! هیزم این آتش را خود خانواده ام زحمت آن را کشــیده بودند الحق که سنگ 

تمام گذاشته بودند!
آتش زدن دختر ُرخداد تازه ای نیست خیلی وقت است در سرزمین من دارند دختران 
را به آتش میِکَشند! آتش زدن فقط سوختن جسم نیست گاهی وقت ها با بی رحم ترین 
حرف ها دخترانمان را به آتش می کشیم! این آتش خیلی خطرناک است چون با درون 

دختر کار دارد نه با جسم آن...
» مظلومانه ترین حالت ممکن آتش زدن، آتش زدن درونی ایست«

 از آتش زدن آرزوها، رویاها، هدف ها و خواسته های دخترانمان دست بکشیم!
با غیرت بودن به این معنی نیســت که ناموســت را در چهار دیــواری زندانی کنی تا 
احساس امنیت کند بلکه به این معنی است که ناموست در اوج آزادی احساس امنیت 

کند!

پژمان موسوی

از پــِس چند ماه دوری، هفته گذشــته فرصتی 
مغتنم برای دیدار با سیدفرید قاسمی نویسنده، 
روزنامه نگار و مجله پژوه دست داد. در این دیدار 
که بیشــترش به گپ و گفــت درباره ی وضعیِت 
امــروِز روزنامه هــا و روزنامه نگاران گذشــت، او 
جمله ای گفت که به باورم شــاه کلیِد مســائل و 
دغدغه ها و البته آسیب های سپهر رسانه ای ایران 
است. ســید فرید، مثل همیشه ساده و بی تکلف 
رو بــه من کرد و گفت: می دانی مشــکل از کجا 
آغاز شــد؟ مشــکل دقیقا از روزی آغاز شد که 
روزنامه نگاری برای طیِف بزرگی از روزنامه نگاران، 
به جای اینکه »مقر« باشد، »معبر« شد. تعبیرش 
از ریشــه ی معضل، آنقدر دقیق و حکیمانه بود 
که جاِی هیچ اما و اگری را باقی نمی گذاشــت. 
از آن روز تــا همیــن دیروز که ایــن چند کالم 
را روی کاغــذ آوردم، بــا خودم فکــر می کردم 
کــه واقعا برای چنــد درصــد از روزنامه نگاراِن 
ایرانــی، روزنامه نگاری معبر بــوده و برای چند 
درصد مقر؟ راِه دور نرویم که در آن ســال های 
دور، روزنامه نگاری بــرای روزنامه نگاران مقر بود 
و جــز آن نبــود، از از یک زمانی در ســال های 
گذشته بود که روزنامه نگاری از »مقربودگی« به 
»معبربودگــی« تغییر وضعیت داد و ما ماندیم و 
روزنامه نگارانی که خیلی زود یا مدیر شــدند، یا 
اصحاِب روابط عمومی، یا کارشــناِس برندینگ و 
تبلیغات یا عضو هیات مدیره و شورای راهبردی و 
یا.... یعنی مطبوعات برای اینان، جایی بود برای 
شهرت و ارتباط و وقتی این دو حاصل شد، تنها 
یــک البی کافی بود تا عطای روزنامه نگاری را به 
لقایش ببخشــند و دیگر حتی پشِت سرشان را 
هم نگاه نکنند! کافی است سری بچرخانیم و این 
روزنامه نگاراِن سابق را رصد کنیم و ببینیم امروز 
کجایند و چه می کنند. در مقابل، روزنامه نگارانی 
که روزنامه نگاری برایشان مقر بود و البته مامن، 
آنقدر ســختی پیِش راه داشــتند که تماِم عمِر 
حرفه ای شــان، به پیدا کردِن راهی برای عبور از 
موانع گذشت و اگر نبود این موانع، حتی همین 
عدِد پایین نیز می توانست چراِغ روزنامه نگاری را 
روشن تر از امروز نگاه دارد؛ گرچه همین که این 
چراغ خاموش نشــد و هنوز روزنامه ها و مجالتی 
هســتند که هم خوب و هم با کیفیت منتشــر 

می شوند، به مدِد همین گروِه قلیل است. 
خلِط مبحث نشــود، کســی نمی توانــد بگوید 
روزنامه نگار حق ندارد مشــاوره بدهد، حق ندارد 
تولید محتوا کند و... تماِم ســخن این است که 
روزنامه نگاری که روزنامه نگاری برایش نه هدف 
که ابزاری برای کســِب قدرت اســت و جایگاِه 
حرفه اِی خود را نه مقر که معبر می بیند، اساســا 
روزنامه نگار بــه معنای دقیِق کلمه نیســت اما 
چه می شــود کرد که این “مثال روزنامه نگاران” 
در تماِم این ســال ها دســِت باال را داشته اند و 
همین هــم، روزنامه نگارِی مــا را به این حال و 
روز انداخته است. روزنامه نگاری در شکِل درسِت 
ماندگاری می خواهد،  ایستادگی می خواهد،  آن، 
جستجوگری می خواهد، ســواد می خواهد، نگاه 
می خواهد، حقیقت طلبی می خواهد، پرسشگری 
می خواهــد، آزادی خواهــی می خواهــد، طرِف 
مــردم بودن می خواهد... اما می دانید چیســت؟ 
روزنامه نــگاری مهم تــر از تماِم این هــا، تداوم 
می خواهــد و مداومت، بودن می خواهد و ماندن. 
روزنامه نگاری، حرفه ای نیست که چند صباحی 
در آن باشــی و نــام و نانی بهــم بزنی و ترکش 
کنــی، ترکش کنی و عمــال در موقعیِت جدید، 
به ضِد آن بدل شــوی. همه ی ایــن »نباید«ها 
اما، دســتورالعمل و نقشه ی راِه آنهایی است که 
روزنامه نگاری برایشــان نه مقر که معبر اســت، 
محِل عبور اســت. دقیق هم که ببینیم، بخشی 
از بی اعتباری و بی آبرویِی حرفه ی روزنامه نگاری 
در ذهِن طیفــی از مخاطبان، حاصــِل عملکرِد 
همین هایی بوده کــه گرچه مدت زماِن کوتاهی 
روزنامه نــگار بوده اند، اما صدایشــان بلند بوده و 
جدایِی پر ســروصدایی هم از عالِم روزنامه نگاری 

داشته اند. 
نمی دانم می توان امیدوار بود یا نه اما می دانم که 
حداقــل باید به قدِر توان، تالش کرد. تالش کرد 
که آنها که روزنامه نگاری برایشــان معبر است، 
دســِت باال را در این روزگار پیدا نکنند و نتوانند 
با اعتبار و آبروی حرفه بازی کنند؛ شاید در این 
صورت بتوان آینده ی روشن تری را انتظار کشید 
و روزنامه نــگاری را به مقری برای »ماندن« و نه 

معبری برای »رفتن« تبدیل کرد.
منبع: روزنامه شرق

دخترانمان را
فرهاد بهادری شــاعر و ترانه سرا، متولد  به آتش نِکشیم!

شــهریور ۱35۷ در روســتای حصــار بخش 
باراندوز شهرســتان ارومیه است. او تحصیالت 
ابتدایــی و راهنمایــی را در محله دخانیات و 
دوره دبیرستان را در هنرستان شهید بهشتی 
ارومیه به پایان رسانده، اما وارد دانشگاه نشد.

فرهاد که از دوران نوجوانی به شــعر و ادبیات 
عالقمند بود، با سرودن شعر فارسی و مطالعه 
کتاب هایــی در مورد اصول و قواعد شــعر و 
ســبک های شــعری از دکتر سیروس شمیسا 
وارد عرصه شــعر شده اســت. پس از مدتی 
به سرودن شــعر به زبان مادری یعنی کردی 
روی می آورد. می گوید در زمینه شــعر کردی 
از محضر دایی اش  جمیل بهادری که نویسنده 
مقیم اقلیم کردســتان عراق است، بسیار بهره 
بــرده و او را با دایره کلماتی که برایش تازگی 

داشت آشنا کرده است.
این ترانه ســرا با بینظیر خواندن مرحوم رضا 
مصطفــی زاده در خصــوص همــکاری با این 
هنرمنــد فقیــد می گوید: درســال ۷9 اولین 
ترانــه ام با نام »لــێ نازکــێ نازەلی یــێ« را به 
شهاب مصطفی زاده دادم. بعد از مدتی مرحوم 
رضا مصطفی زاده به من مراجعه و درخواســت 
اشعاری برای آلبوم جدیدش داد. مرحوم رضا 
هم صدایی زیبا و هم شخصیتی ممتاز داشت 
و خیلی زود به شــهرت و محبوبیت رســید. 
از اشــعار مطرحــی که با صــدای او جاودانه 
شــد می توان به ترانه های »گولی ســۆر، رحان، 
شــیالن، تــه نابینــم، چ خۆشــه گــه ل ته« اشــاره 
نمود. مجموعا نزدیــک به ۴۰ ترانه برای رضا 
مصطفی زاده نوشــتم. بغیــر از مرحوم رضا با 
اکثر خوانندگان مطرح ارومیه از جمله فرهان، 
مظفر هرکی، کیوان هرکی، امراه هناره، جالل 
ســیدا و صولت مزدگیر  همکاری داشــته ام 
وخوشحالم که از راه شــعر توانسته ام خدمت 

کوچکی به زبان مادری ام کرده باشم.
فرهــاد با بیان اینکه شــعر زبان احســاس و 
چکیده دردها و آالمی ســت که شاعر در طول 
زندگی شخصی و اطراف خود می بیند و به قلم 
می آورد و در این بین ســبک و سلیقه فردی 
است که یک شــاعر را از بقیه شعرا متمایز و 
متفــاوت می کند، معتقد اســت نوع دیدگاه و 
برداشت های شاعر از دنیای پیرامون و استفاده 
از واژه ها و کلمات که مصرع و یا ابیات شــعر 
را تشکیل می دهند نشاندهنده درون روشن و 
یا تاریک وی اســت. چه بسا شاعرانی هستند 
که فقــط ناامیدی و بن بســت را به خواننده 
القــا میکنند و در دنیایی مجــازی و محصور 
روشــنایی را بر دل و دیده قطع کرده اند و در 
مقابل شــاعرانی هم هســتند که امید، عشق، 

صلح، گذشــت و منزلت و مقام انسان را نشر 
می دهند که این طیف در میان شــاعران کرد 

کم  نیستند.
وی می افزاید: به عقیده حقیر با عشق زمینی، 
عشــق ابدی و جاوید که ذات حق تعالی ست 
تجلی و هویدا می شــود و این مهم در ســایه 

ادراکی قوی و فهمی باال متصور می شود.
این شــاعر جوان با اشاره به اینکه اکثر مادران 
این سرزمین در مجالس ترحیم و سوگواری ها 
شاعران مستعدی بودند که فی البداهه اشعاری 
مــوزون در مــورد آن حادثه یا فــرد متوفی 
می ســرودند، تاکید دارد که شــعر یا به زبان 
خودمان »هه لبه ست« مانند بسیاری از صفات 
ممتاز دیگر همچون مردانگی، غیرت و میهن 
پرســتی در خون و کالبد ملــت کرد جاری و 

ساری است.
او در خصوص گردآوری و انتشــار اشــعارش 
می گوید: در عرض بیســت ســال گذشته تا 
امروز اشــعاری در مــورد عشــق و جدایی، 
فــراق و میهن و بعضی معضالت و مشــکالت 
اجتماعی ســروده ام که با صــدای خوانندگان 
شــهرمان خوانده شــده اند، اما قصد دارم در 
آینده مجموعه شــعری به چاپ برســانم که 
چکیده ای از اشــعار این سال ها و سروده های 

جدیدم است.
فرهاد یکی ازحسرت های بزرگ زندگی اش را 
درس خواندن به زبان مادری بر می شــمارد. 
او که عدم تدریس بــه زبان مادری را یکی از 
معضالت آموزشــی کشور می داند در پاسخ به 
این ســوال که با وجــود آموزش های مجازی، 
زبان آکادمیک کردی که طی ســال های اخیر 
در جریان بوده، چــرا با وجود نیاز مبرمش به 
یادگیری ســعی نکرده است آن را فرا بگیرید، 
می گویــد: آموزش هــای مجــازی قبال وجود 
نداشــت، چند سالیســت کــه کانال هایی در 
تلگــرام بوجود آمده کــه آن هم اکثر مردم از 
وجود آنها مطلع نیســتند. گالیه بنده به عدم 
وجــود آموزش به زبان مــادری در مدارس و 
در دوران ابتدایی اســت که حتی در تبلیغات 
انتخاباتــی، آقای رئیس جمهور به آن اشــاره 
کــرد و قول دادند زبان مــادری اقوام در کنار 
زبان رسمی کشور تدریس شود، اما متاسفانه 
وعــده ای توخالی بود. چرا مــا باید به هنگام 
ضرورت و در ایام جوانی به دنبال جا و مکانی 

برای یادگیری زبان مادری مان باشیم؟
فرهاد بهادری که بــرای اکثر خوانندگان کرد 
شهر ارومیه ترانه ســروده است، در خصوص 
وضعیــت خوانندگی کــردی در ارومیه و نوع 
هنر ایــن خوانندگان، وضعیــت خوانندگی و 
ترانه کردی در ارومیه و حومه در چند ســال 
اخیــر و حال حاضر را اصال مســاعد نمی بیند 

و می افزاید: با باب شــدن ترانه هایی در سبک 
شــش بندی و داوه تی که با اشــعاری ســاده، 
تکراری، تقلیدی و بی محتوا خوانده می شوند، 
هنر ترانه و ترانه ســرایی به شکلی تاسف باری 
نزول پیدا کــرده و خواننــدگان فقط به فکر 
کســب درآمد از راه مجالس عروسی هستند. 
تهیه آلبوم هنری با ترانه هایی که همه اقشــار 
را راضی نگه دارد سال هاســت که به چشــم 
نمی خورد و یا بعضا بــرای تهیه آلبوم بودجه 
کافی و اسپانسر و پشتیبان ندارند. در کل  باید 
گفت فضای موجود جامعه هنری ترانه سرایی و 
آوازخوانی کردی، فضایی قابل قبول و در حد 
زبان و هنر ثروتمند و ارزشمند کردی نیست.

سبەیه سەبرا منێ
ژ خەو راکه بەلەک چاڤا
دا روناھی بیت ژیان
دا سەر دل دانێن داڤا
چەندی دگەرم شرینێ
ھەر تویی زێرێ قیمەت

ھندی تویی گەل عومرێ من
نابینم مەزنتر نێعمەت
سبەیه رۆژ سەر چیا 
دیسا تینیت روژەک نۆ

ھەر دەما کو گەل ته بم
خوشیەک نۆ یه ژینەک نۆ

سەبرێ سرێ دەر بکه
ب تێنا عەشق و ئەڤین 

ھاتن گەلەک بەر دەری 
ئەما قەت وەک ته نەبین

معرفی شاعـران 

جیرۆکا:کێرۆشکا ئەنی سپی
نڤیسکار: رەشید کوردی

رۆژەک ھەبــوو رۆژەک نەبــوو کــەس ل 
خوەدا مەزنتر نەبوو. 

د ناڤا دارســتانەکێ دا کێرۆشــکەکە پچووک 
و لیستۆک ھەز و ئەنی سپی دژیا. 

کێرۆشــکا ئەنی ســپی د خەونــێ دە گەلەک 
گێــزەر دیتن. ھەر دەڤــەر تژی گێزەر بوو. 
ئــەڤ ل نــاڤ خــەو دە مینــا شــاھەکی بوو . 
کارێ وی ببــوو خــوارن و ڤەخــوارن. بەلــێ 

مخابن ئەو ھەموو ل خەونێ دە ددیت. 
ئــەو گەلــەک کێیفخــوەش بــوو کــو دکاری 

ھەر تشتێ کو دخوەزە بخواربا. 
کێڤرۆشــکا بچــووک ل خــەوێ شــیار بــوو . 
دەنگێ قورە قورە کو ل زک وی دە دھات  

ئەو ل خەوێ شییار کر. 
  دەما کو ل خەونا خوەش شیار بوو ل دۆرا 

خوە نھێری، تشتەک  نەبوو. 
کێڤرۆشکا ئەنی سپی فێم کربوو کو گەلەک 
برچی و وەســتیایی بــوو ،دەما کو د خەونێ 
دە ئەوقــاس تشــت دیــت لــێ ل مــاال خــوە 
دە تشــتەک نەدیــت کو بخــوە، ھێژ زێدەتر 

تەڤلھەڤ بوو. 
ژ خــوە رە گــۆت، »ئەز نھا چ بکم و فکری 

لێ بەلێ تشتەک نەھات بیرا وی.
ژ خــوە رە گــۆت دبــە کــو ئــەز ل دەرڤەیە 
تشــتەکی ببینم، لێ بەلێ کێڤرۆشــکا بچووک 
ژ بیــر کربــوو کو زڤســتانە و ل ھەر دەرێ 

بەرف دبارە.« 
گاڤــا کو دەری ڤەکر، ھەوایا ســار و زەخت 

ل خانیێ وی کر. 

ھەوا ســار بوو، لێ کێڤرۆشــک نەچار ما کو 
ھەرە خوارنێ ببینن. 

زڤســتان بــوو و ھەوا پــر ســار بوو، کەســێ 
نەدخوەســت کو د ڤێ ســر و سەرمایێ دە 
دەرکەڤە دەرڤە. ھەر دەر سپی بوو و یەک 

دەست بوو. 
ئەو ب ڤی رەنگی چوو و ل تەنشتا ماال خوە 
خارنێ بگەرە لێ بەلێ تشــتەک نەدیت. ئەو 
ژ خانیــێ خــوە دوور کەت ، دیســا تشــتەک 
نەدیــت. ھێــدی ھێــدی، کێرۆشــکا پچووک 

جەمدی و الشێ وی ژ سەرمایێ رەجفی. 
وی ژ بیــر کربــوو کومــێ خــوە ب خــوە رە 
ببــە. ھەر تــم وســا بوو، ھەر جارێ تشــتەک 

ژ بیر دکر. 
 لێ نھ ژ ماال خوە پر دوور کەتبوو و لنگێن 
بەرفــێ رە چرووســک  پچــووک د  وییێــن 
بوون، و کێرۆشــکێ نــەدکاری  وەگەرە ماال 

خوە.  
کێرۆشــکا پچووک نکاربوو تشتەکێ ببینە کو 
بخــوە، لۆما نەدکاری  بمەشــینە و ھەوا ژی 

پر سار بوو. 
د ڤــێ ھەوایــا ســار دە، ژ بلــی کێرۆشــک 
پچووک تو کەسەک ل دەرێ نەبوو. ھەمی 
ھەیــوان کەتبــوون خــەوێ، ئــان ژی د مــاال 
خوە دە ل تەنشتا گەرمایێ روونشتبوون ب 
خوارنێن کو بەرێ ژ خوە رە ئامادە کربوون 

ڤە مژوول بوون و نەھاتبوون دەرڤە. 
کێرۆشــک ئەنــی ســپییا پچــووک ل ھاڤینــێ 
ل ھەر دەرێ دگەریــا و تــو جــاری ل ســەر 
زڤستانا خوە نەدفکری لێ نھا برسی بوو. 

د نــاڤ بەرفــێ دە، وەســتیایی و جەمــدوو 
مابوو، ھەوا ژی گەلەک سار بوو.  

ھێــدی  ھێــدی  پچــووک  کێرۆشــکا  چاڤێــن 
دھاتن گرتن و نەدکاری چاڤێن خوە ڤەکری 
بھێلە. ئێدی نەکاری بمەش ژ نشکێ ڤە ژ 

بەر سەرمایێ و برسیبوونێ کەتە ئەردێ.
ژووژی کــو ل ب دارەکــە دارســتانێ دە ل 
بــن بەرفــێ جیــێ خــوە چێکربوو، کێرۆشــکا 
بچــووک دبینــە و دلــێ وی ژ بۆ کێرۆشــک 

بچووک دشەوتە و دچەم بال. 
 »چ بوویــە کێرۆشــک بچــووک، چ ھاتییــە 

سەرێ تە » 
ژووژی ب دەنگەکــە زراڤ دەســت پــێ کر 

و گازی لێ کر 
» کێرۆشــک، کێرۆشــک  رانەزێ، ئەگەر تو 

خەو را بچی تویێ بمری« 
وی چەند جاران گازی ل کێڤرۆشکێ کر. 

کێرۆشــکێ   ، ب بھیســتنا دەنگــێ ژووژی 
ھێدی چاڤێن خوە ڤەکر و گۆت: 

»جیــران، ئــەز گەلــەک برســی مــە ، ژ بەر 
برسیبوونێ دمرم، ئەز نکارم تشتەک ببینم. 
ھەوا پر سارە، ئەز نکارم بسەکنم، ئەز نکارم 

تشتەک ببینم. 
گاڤا کو ژووژی رەوشا کەڤرۆشکا  بچووک 
دیت کو نە باشە، چوو  خوانی و گێزەرەکە 
مــەزن ھلدا و ئانوو. ژووژییێ ئەو گێزەر ژ 

بپ رۆژێن نەخاش راگرتبوو. 
»وەرە، کێرۆشک ئەو گێزەر گسمەتێ تەیە 
، بخــوا ھەتــا تو باش دبی، مــن ئەڤ گێزەر 
ژ بــۆ رۆژەکە نەخــوەش راگرتبوو لێ بەلێ 
تــە ژ من زێدەتر ھەوجەیــە،وەرە  بخوە دا 

کو باشتر ببی.« 
کێرۆشــکا ئەنــی ســپی ل گێــزەرێ مێزە کر 
و د دەمــەک کورت دە ل دەســتێ ژووژی 

گرت و دەست ب خوارنێ کر. 
 گاڤــا کــو ژووژی دیت رەوشــا ھەڤالێ وی، 

کێرۆشکێ باشە، چوو بال وی 
 و گۆت: 

» کێرۆشک بچووک، ژ بیر نەکە کو ژ نھا 
ڤــە ل ســەر زڤســتانێ بفکرە. پشــتی رۆژێن 
بــاش، رۆژێــن دژوار تێــن. تەنــێ بــۆ ئیــرۆ 

بفکرن، دڤێ بۆ سبێ ژی بفکری.« 
کێرۆشــکێ سپاســی ژ بۆ ئالیکاری و شــیرەتا 
ژووژی کر و قەول دا خوە ئەو ژ… ئالیکاریا 
ھەر کەســی بکەت و د رۆژێن خوەش دا ژ 

رۆژێن نەخواش بفکرە.

روزنامه نگاری؛ 
“مقر” یا “معبر”؟


