
 

هاشم محمودی - کارشناس ارشد اندیشه سیاسی

اکنون در آس��تانه چهارمین و آخرین س��ال از 
دوره پنجم ش��ورای شهر هستیم. آنگونه که بر 
اس��اس  قانون اساس��ی و موازین مردم ساالری 
مرسوم اس��ت، منتخبین مردم بعد از پیروزی 
در انتخابات در فواصل زمانی معین با برگزاری 
مصاحب��ه مطبوعات��ی و ارائ��ه بی��ان کاری، 
موکلی��ن و هواداران خود را در جریان تاش ها 
و فعالیت ه��ای خود در جه��ت حداکثر کردن 
منافع ش��هروندان که وظیف��ه ذاتی منتخبین 
اس��ت، قرار می دهند و با ارائه آمار و مستندات 
متق��ن به ش��هروندان نش��ان می دهند که چه 
مق��دار به اه��داف، ش��عارها و وعده های خود 

جامه ی عمل   پوشانده اند.
متاسفانه تا کنون از اعضای محترم ُکرد شورای 
ش��هر ارومیه در دوره پنجم، شاهد این مسأله 

نبوده ایم.
الزم به ذکر است که پس از برگزاری انتخابات 
شورای شهر در دوره پنجم، هفت تن از برادران 
آذری و چهار تن از ُکردها به شورا راه یافتند.

ب��رادران محترم آذری زبان عضو ش��ورا که به 
دو گ��روه مخال��ف و موافق ش��هرداری محمد 
حضرت پور ش��هردار فعلی ارومیه، تقسیم شده 
بودن��د، با ارس��ال پیام هایی در پ��ی جلب نظر 
اعض��ای محترم ُکرد ش��ورای ش��هر برآمدند و 
او به س��ه تن موافق ش��هردار پیوست و با همه 
حرف و حدیث هایی که پیرامون انتخاب محمد 
حضرت پور در دور جدید مطرح بود، به انتخاب 
وی کم��ک کردند تا دوران ش��هرداری وی در 

کشور رکورد زده و به ۱۰ سال نزدیک شود!
آرایش سیاسی اعضای محترم شورای شهر در 

دوره پنجم بدین صورت قرار گرفت:
موافقین تثبیت شهرداری محمد حضرت پور:

ع��ادل فتاحی، عبدالرحمن نقش��ین، مس��عود 
پاکی، محمدخالد حاتمی،  محمدرضا علیزاده 

امامزاده، زلفعلی ابراهیمی، حسین بخشایشی

مخالفین ادامه شهرداری محمد حضرت پور:
مرتضی پیری، حسین پناهی، محمدخلیل پور، 

رسول اصغرزاده.
س��ال گذش��ته در بحبوحه برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسامی و جبهه بندی جریانات 
سیاس��ی، با جمع��ی از فعالی��ن اجتماعی در 
محفلی با چهار عضو محترم کرد شورای شهر، 

گفت وگوی مختصری داشتیم.
از آنها پرسیدیم که با توجه به معادالت جدید 
و فضای سیاسی انتخابات، اعضای محترم کرد 
چه برنام��ه ای دارید و موضع گیری ش��ما چه 

خواهد بود؟  
چهار عضو کرد شورای شهر، متفق القول جواب 
دادند که ما با آقای محمد حضرت پور هم قسم 
ش��ده ایم و عهد بس��تیم که بدون مش��ورت با 
چه��ار عضو کرد ش��ورا، وی هیچ اقدامی انجام 

نمی دهد!
حال سوال اینجاست!! در آستانه آغاز چهارمین 
و آخرین س��ال شورای شهر، با نگاهی به پرتال 
ش��هرداری ارومیه، نزدیک به ۴۲ پس��ت عالی 
و  س��ازمان ها  و  ش��هرداری  در  مدیریت��ی  و 
معاونت ه��ای تابعه آن وجود دارد و با انتصابات 
جدی��دی که اخیرا در ش��هرداری انجام گرفته 
اس��ت، از مجموع این مناصب تنها یک پست، 
نتیجه همکاری و مش��ورت ش��هردار!! با چهار 

عضو ُکرد شورای شهر است.
حال جای این پرس��ش از اعضای محترم کرد 
شورای شهر است که سهم شهروندان کردزبان 
که ب��ا ش��رکت در انتخابات به دنب��ال احقاق 
حقوق حقه ش��هروندی خویش هستند و برای 
برآورده ش��دن مطالبات خویش به ش��ما رای 

داده اند در این انتصابات کجاست؟!!
از بحث شهروندان هم که بگذریم اصوالً جایگاه 
ش��ما اعضای کرد ش��ورای ش��هر، در ریاست 
کمیس��یون ها و تقسیم کار در شورا با توجه به 
س��وابق کاری موثر در دهه اخیر کجاست؟ آیا 
اصوالً شما به خود و س��وابق مدیریتی تان هم 
ظلم نمی کنید که هیچ س��همی در این پروسه 

ندارید؟

مناطق حاشیه نش��ین ارومیه، نقش مهمی در 
انتخاب ش��ما به عنوان اعضای ش��ورای ش��هر 
داش��ته اند، شما اعضای کرد ش��ورای شهر، در 
طی س��الیان اخیر چه دستاورد قابل ذکری در 
جهت توسعه و پیشرفت این مناطق داشته اید؟

می دانید بر اساس بند ۲ ماده ۷۱ 
 قانون تش��کیات، وظایف و انتخاب شوراهای 
اس��امی کش��ور و انتخاب ش��هرداران، ش��ما 
موظف به »بررسی و شناخت کمبودها، نیازها 

و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی،
بهداش��تی، اقتصادی و رفاهی ح��وزه انتخابیه 
و تهی��ه طرح ه��ا و  پیش��نهادهای اصاحی و 
راه حل ه��ای کاربردی در ای��ن زمینه ها جهت 
برنامه ری��زی و ارائ��ه آن ب��ه مقامات مس��ئول 

ذیربط« هستید؟ 
 می توانی��د نس��خه ای از برنامه های خویش در 
جهت توسعه مناطق حاشیه نشین ارومیه ارائه 
دهی��د، حتی اگر نتوانس��ته باش��ید آن را اجرا 

کنید؟
آی��ا اعض��ای کرد ش��ورای ش��هر می توانند به 
دس��تاوردهای خویش در س��ه س��ال گذشته،  
ک��ه انتظار می رفت از فرصت بدس��ت آمده در 
جهت تعدی��ل تبعی��ض و نابراب��ری و تقویت 
انس��جام اجتماعی  استفاده نمایند، اشاره کنند 
تا شهروندان برای ش��رکت در انتخابات آینده 

تشویق شوند.
قسم نامه و عهدی که اعضای کرد شورای شهر 
که با محمد حضرت پور در جلسه قسامه، امضا 
ش��ده بود و مدام به آن اشاره می کردند که در 
جیب کت شان اس��ت، شامل چه مواردی بود؟ 
اکنون کارنامه ش��ما اعضای محترم کرد، کاما 
آش��کار اس��ت، و هیچ تدبیری در جهت تامین 
منافع ش��هروندانی ک��ه به ش��ما رای داده اند، 
ندارید و کراراً و مرارا بازیچه کس��انی می شوید 
که هی��چ دغدغ��ه ای در جهت تامی��ن منافع 
شهروندانی که به شما رای داده اند، ندارند؛ آیا 
زمان پاس��خگویی و جبران مافات در یک سال 

باقی مانده فرا نرسیده است؟!

آموزشگاه رانندگی هدف رعایت پروتکل های بهداشتی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است !

از مش�اغلی ک�ه  از قرنطین�ه سراس�ری، یک�ی  بازگش�ایی کس�ب و کاره�ا پ�س  ب�ا  همزم�ان 
رانندگ�ی هس�تند. ک�ه  ب�ه وف�ور درآن دی�ده می ش�ود، آموزش�گاه های  مراجع�ه ش�هروندان 
مدی�ران آن می بایس�ت ب�ا وس�واس بیش�تری تم�ام پروت�کل ه�ای بهداش�تی را رعای�ت نمایند.

دریاف�ت  ب�ه  مفتخ�ر  متوال�ی،  ه�ای  ک�ه ط�ی س�ال  ارومی�ه  در  رانندگ�ی ه�دف  آموزش�گاه 
لوای�ح عناوی�ن برت�ر رضای�ت من�دی و نمون�ه ترافیک�ی در بی�ن س�ایر آموزش�گاه ه�ای س�طح 
اس�تان ب�وده اس�ت در زمین�ه رعای�ت پروت�کل ه�ای بهداش�تی نی�ز همچن�ان پیش�تاز اس�ت.

رسول رندی هشتیانی، موسس این آموزشگاه معتقد است که می بایست برای حفظ سالمت شهروندان 
از سودخواهی بیشتر صرف نظر کرد و بودجه ای کافی برای رعایت پروتکل های بهداشتی، ضدعفونی 
مستمر محیط آموزشگاه و خودروها هزینه نمود تا شاهد گسترش این بیماری در سطح جامعه نباشیم.

در دس�ترس گذاش�تن اقالم ضدعفونی و پیش�گیری در آموزش�گاه رانندگی هدف نش�ان می دهد 
ک�ه موس�س موفق این مجموعه به س�هم خود نقش خ�ود را در کنترل این بیماری ایفا کرده اس�ت.

موس�س آموزش�گاه رانندگی هدف از تمام مردم و هموطنان درخواس�ت دارد که استفاده از ماسک 
و دس�تکش در محی�ط های عموم�ی را فراموش نکرده و ب�ه قوانین فاصله گ�ذاری اجتماعی پایبند 
باش�ند به امید آنکه ش�اهد ریش�ه کن ش�دن ای�ن ویروس و بازگش�ت س�المت به جامعه باش�یم.

خطاب به اعضای ُکرد شورای شهر ارومیه

تب داغ مطالبـه گری
 از اعضـای شـورای اسالمی شهـر ارومیـه
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مسیر مطالبه گری را هموار کنیم!       
              

حکیم بصیرت

در نظ��ام های مردم س��االر که مس��ئوالن آن قدرت و مش��روعیت 
خ��ود را از آرای مردم می گیرند، مطالبه گری و درخواس��ت ش��فاف 
س��ازی از آنان کمترین حقی هس��ت که عموم شهروندان می توانند 
از نمایندگان خود داش��ته باش��ند! این مهم به خصوص در کشوری 
چون ایران که آرای تمام ش��هروندان در انتخاب مسئوالن اجرایی و 

نمایندگان، یکسان است می بایست برجسته تر باشد.
بع��د از انتصاب��ات اخیر در ش��هرداری ارومیه و ع��دم لحاظ کردن 
کردزبانان در مدیریت ش��هرداری و س��ازمان های تابعه آن، مطالبه 
پاسخگویی اعضای شورای شهر ارومیه و درخواست گزارش عملکرد 
از آنان، به بحث داغ فضای جامعه مدنی و سیاس��ی این ش��هر بدل 
شده اس��ت و گروه های موافق و مخالف با دالیل و براهین مختلف 

در حال مباحثه و گفتگو در تاالرهای گفتگوی مجازی هستند...
ادامه در صفحه 2

کرونا و آینده آیین ها 
و رسومات ُکردی

 در صفحه بین الملل بخوانید

 صفحه 6

 صفحه 5

 صفحه 4

 صفحه 4

 صفحه 7

 صفحه 7

 صفحه 4

ساسان جهانگیری

سیداد شیرزادنهاد ایراندوستهاشم محمودی

محمدعلی مرادی جالل عثمانیان

حسن سطوت

نهاد بهزادی

سمیه سطوت

طاهر آگور

 در صفحه بین الملل بخوانید
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باری��ش و در س��طحی گس��ترده تر کرده��ای ترکیه 
سال هاس��ت هر دو وجه از خش��ونت کنش پذیرانه و 
کنش گرایانه را تجربه می کنند. خش��ونتی که آشکارا 
کنش��گری قاب��ل ماحظ��ه دولت و بخ��ش عظیمی 
از جامع��ه ملی گ��رای ت��رک، علیه آنها با توس��ل به 

سیاست های حذف و طرد اعمال می کند...

گوشت تلخ برادر
نوشتاری در باب آلودگی ذهن به تبعیض نژادی و نژادپرستی

مرگ ایاد خیری الحاق جوان 3۲ س��اله فلسطینی 
مبتا به اوتیس��م در بخش قدیمی بیت المقدس با 
شلیک گلوله سربازان اسرائیلی، قتل باریش چاکان 
جوان ۲۰ س��اله ُکرد در آنکارای ترکیه به دست سه 
نژادپرست افراطی به دلیل گوش کردن به موسیقی 
کردی و در نهایت مرگ تلخ جورج فلوید در ش��هر 
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خطاب به اعضای ُکرد
 شورای شهر ارومیه

ارومیه شهر بین الملل ۲۰۲۰ 
و لزوم پرهیز از نفرت افکنی های قومگرایانه

چـرائی پاسخگـویی
 مسئوالن؟!

     سـرمقاله
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مسیر مطالبه گری را هموار کنیم!                     
             
       

حکیم بصیرت -  دبیر سرویس اجتماعی

در نظ��ام ه��ای مردم س��االر که مس��ئوالن آن ق��درت و 
مش��روعیت خود را از آرای م��ردم می گیرند، مطالبه گری 
و درخواس��ت شفاف سازی از آنان کمترین حقی هست که 
عموم شهروندان می توانند از نمایندگان خود داشته باشند! 
این مهم به خصوص در کش��وری چون ایران که آرای تمام 
ش��هروندان در انتخاب مس��ئوالن اجرای��ی و نمایندگان، 

یکسان است، می بایست برجسته تر باشد.
بع��د از انتصابات اخیر در ش��هرداری ارومیه و عدم لحاظ 
ک��ردن کردزبانان در مدیریت ش��هرداری و س��ازمان های 
تابعه آن، مطالبه پاس��خگویی اعضای ش��ورای شهر ارومیه 
و درخواس��ت گزارش عملک��رد از آنان، به بحث داغ فضای 
جامعه مدنی و سیاسی این شهر بدل شده است و گروه های 
موافق و مخالف با دالیل و براهین مختلف در حال مباحثه 
و گفتگ��و در تاالرهای گفتگوی مجازی هس��تند. هرچند 
ع��ده ای از نزدیکان و هواداران اعضای ش��ورای ش��هر این 
مطالبه و نقد عملک��رد اعضا را »تخریب« تلقی می کنند و 
سعی در به  حاش��یه بردن این درخواست منطقی و به حق 
دارند اما در مقابل مطالبه گران با استناد به دالیل منطقی و 
شاخص های اصولی سعی در کشاندن اعضای شورای شهر 

به میدان پاسخگویی دارند.
به باور این قلم این مطالبه گری بسیار الزم و ضروری است 
و ن��ه  تنها هیچ ض��رر و زیانی را متوجه مجموعه ش��ورای 
ش��هر نمی کند بلکه به نفس��ه می تواند محکی بر عملکرد 
تک به تک اعضای آن باشد و بدین ترتیب هرکدام فرصتی 
برای گزارش عملکرد فردی خود داش��ته باشند تا تفاوت ها 
و میزان عملکرد هر یک برای ش��هروندان مش��خص شود 
و افراد قوی و موثر بار س��نگین عملک��رد ضعیف و خنثی 

اعضای دیگر را)درصورت وجود( بر دوش نکشند.
هر چند ش��اید از نگاه فردی س��وم از خ��ارج از جغرافیای 
استان آذربایجان غربی، جنس مطالبه گری فعاالن مدنی و 
سیاس��ی از اعضای شورای شهر رنگ و بوی قومیتی داشته 
باش��د اما این مطالبه یک مطالبه عمومی از س��وی بخش 
بزرگی از ش��هروندان این ش��هر اس��ت که برای شان جای 
سوال دارد که چرا می بایست انتصاب بیش از ۴۰ مدیر در 
سازمان ها و ادارات ش��هرداری ارومیه تماما از یک جریان 
قومی باش��د و دیگر ش��هروندان در این انتصابات س��همی 

نداشته باشند!
به قول آزاد  یوسفی راد، همکار روزنامه نگارمان که همیشه 
می گوید»اگر مدیریت و پس��ت مدیریتی یک کار س��خت 
و طاقت فرساس��ت! انصاف نیس��ت تحمل این بار سنگین 
در این شهرس��تان و این اس��تان تماما ب��ر دوش برادران 
آذری مان باشد و می بایست شهروندان ُکرد هم در کاستن 
از مش��کات و سختی های همشهریانش��ان سهمی داشته 
باش��ند و یا اگر بالعکس تکیه زدن بر صندلی های مدیریت 
یک امتیاز محس��وب ش��ده و مزایا و منافع��ی دارد مجددا 
کمال بی انصافی است که سهمی به شهروندان ُکرد نرسد.«

به عنوان فردی که در انتخابات های گذشته از هیچ شخص 
و جریانی حمایت نکرده و هرگز شخصی را زیر قلم تخریب 
نبرده ام معتقدم، اعضای ش��ورای شهر که با هدف خدمت 
به این شهر و مردم آن به ساختمان سرخ میدان ایالت راه 
پیدا کرده اند، برابر خواسته ها و مطالبات کسانی که جایگاه 
امروزشان را مدیون  آنان هستند باید و باید پاسخگو باشند 
و معذوریت ها، قوانین، آیین نامه ها و در یک کام واقعیت 
را هرچه  که باش��د صادقانه بیان کنند تا شائبه پنهان کاری 

و زدوبند با مدیران شهرداری و... پیش نیاید.
س��خن آخر آنکه، مرز بین نق��د و نقادی»که امری الزم و 
ضروری اس��ت و اگر جامعه ای با آن بیگانه ش��ود، نشاط و 
ش��کوفایی از آن رخت بس��ته و خفقان و دیکاتوری در آن 
موج خواهد زد»با تخریب« که امری ناپسند و مذموم است 
و انصاف و صداقت را زیر سوال می برد« بسیار باریک است 
و می بایست هم مطالبه گران و هم مدافعان اعضای شورا در 
این ماجرا و در هر ماجرا و صحبتی دیگر از این مرز عدول 
نک��رده و همواره جانب انصاف را به جهت رعایت اخاقیات 

و حفظ مصالح جامعه و پیشرفت این شهر رعایت نمایند.
گ��روه رس��انه ای والت، آمادگی خود را جه��ت میزبانی و 
انتش��ار دیدگاه های مطالبه گران و اعضای شورای شهر در 

راستای رسیدن به منافع جامعه اعام می دارد.

   س�رمقاله

سیداد شیرزاد - کارشناس حقوق

در روزه��ای اخی��ر بحث��ی در فض��ای مجازی بی��ن فعاالن 
اجتماعی در س��طح ارومیه در گرفته مبنی بر پاس��خگویی 
اعضای ش��ورای ش��هر در مورد عملکرد سه ساله ی شان و به 

ویژه انتصابات اخیر شهرداری در روزهای گذشته
نهاده��ای انتخاب��ی در جهان مدرن کمابیش به ش��کل های 
مختل��ف هر یک با س��از و کار و یا نح��وه خاصی مجبور به 

پاسخگویی در مورد عملکرد خود هستند. 
پاس��خگویی درخصوص عملکرد نشانگر این است که اعطای 
قدرت ک��ه برای گیرنده، ح��ق اعم��ال آن را ایجاد می کند 
همزمان و همراِه با تکلیف پاس��خگویی و نظارت اس��ت)حق 
و تکلی��ف دو روی یک س��که  اند( چرا که در غیر این صورت 
آنچه ایجاد شده، در تعارض و تضاد با تمامی اصول بنیادین 
حقوقی و انس��انی اس��ت مثا اگر ش��خصی به نمایندگی از 
ی��ک جمع یا جامعه انتخاب ش��ود دارای اختیار اعمال نظر 
و اراده آن جمع و جامعه به وکالت از طرف ش��ان در مسائل 
پی��ش رو در حوزه موردنظر اس��ت حال اگر ف��رد نماینده بر 
خاف خواس��ت و اراده کس��انی که او را به چنین س��متی 
انتخاب کرده اند عمل کند نه تنها هیچ عقل س��لیمی چنین 
رابطه و ضابطه ای را تأبید نمی کند بلکه با کرامت انس��انی و 
آزادی او نیز چنین نحوی از سپردن اختیار در تعارض است 
چون اش��خاصی که قدرت و مشروعیت نماینده و منتخب از 
آنها سرچش��مه گرفته است از آزادی و اعمال حق نظر خود 
در مسائلی که مربوط به زیست اجتماعی و سیاسی آنهاست 
محروم می ش��وند و در واقع به بردگی آن اش��خاص منتهی 
می شود. یقیناً چنین استنباطی از نهادهای انتخابی از طرف 

هیچ شخصی مورد ادعا و قبول نخواهد بود. 
به صراحت قانون اساس��ی؛ مقام  رهب��ری در مقابل مجلس 
خبرگان، رئیس جمه��ور در مقابل مجلس و وزراء در مقابل 
مجلس و ریاس��ت جمه��وری در م��ورد عملک��رد و اعمال 
قدرتش��ان پاس��خگو هس��تند. قانون اساس��ی با بیان اصل 
پاس��خگو بودن مس��ئوالن تکلیف را در این مورد مش��خص 
کرده و چنین چیزی از اصول بنیادین حقوقی نیز به راحتی 

قابل استخراج است. 
در تاریخ اس��ام نیز م��وارد فراوانی از پاس��خگو بودن افراد 
تصمیم گیر و اش��خاص درجه اول مملکت اسامی دیده می 
شود برای مثال می توان به روایت معروف خرما اشاره کرد در 
این روایت پیامبر اس��ام به درخواست والدین کودکی برای 
برحذر داش��تنش که در خوردن خرما اف��راط می کرد دیده 
می ش��ود پیامبر چ��ون در روز اول خود در حال تناول خرما 
بوده نمی توانس��ت تجویز آنچه که خود مشغول به انجام آن 
است را به کودک پیشنهاد دهد لذا برای مشروعیت پیشنهاد 

و درخواس��ت خود یک روز فرصت می خواه��د. از این رفتار 
پیامبر چنین اس��تنباط می شود که پیامبر حتی برای شعور 
کودک نیز ارزش قائل اس��ت و مش��روعیت دستور او این را 
می طلبد که ش��رایط اعمال آن به درستی مهیا بوده و برای 

کودک قابل درک و قبول باشد.
نظام سیاسی کشور ما تلفیقی از اسامیت و جمهوریت است 
که در سنت هر دوی این شاخه ها، پاسخگویی اصلی بنیادین 
و غیرقاب��ل عدول اس��ت در نظریه های مختلف اس��امی در 
خصوص حکومت در جامعه اس��امی این اصل مورد تدقیق 
قرار گرفته است. برای مثال نظریه آیت اهلل صدر در خصوص 
حکومت اس��امی، اص��ل حکوم��ت در جامعه اس��امی را 
برخاس��ته از اراده و بیع��ت مردم با حاک��م می داند و حاکم 
اس��امی را ملزم و موظف به پاسخگویی به مردمی که خود 

برخاسته و موجود از اراده آنهاست می داند.
اصولیون، اصلی دارند بدین ش��رح که  »اذن در شی، اذن در 
لوازم آن ش��ی نیز است« یعنی اگر حکمی از طرف شارع یا 
قانون گذار صادر ش��ده باشد آنچه که الزمه و مقدمه اجرای 
آن حکم باش��د بدون نیاز به تصریح و با کسِب لزوم از اصِل 

حکم صادره وجوب پیدا می کند و باید اجرا شود. 
بر این اس��اس و با صراحت قانون اساسی به عنوان مهم ترین 
و عالی ترین محور قوام هر جامعه ای و نیز با توجه به س��نت 
اس��امی و هکذا نظریات علمای اس��امی و همچنین اصول 
بنیادین حقوقی و عقلی و اصولی و انس��انی اصل پاس��خگو 
بودن مس��ئوالن برای عملک��رد خویش در مقاب��ل مردم از 
واضح تری��ن و مناقش��ه ناپذیرترین اص��ول حکومت داری و 
مردم ساالری است و هر آن که در این کار، کارشکنی عملی 
و ی��ا تئوریک انجام ده��د در مقابل اس��ام و عقل و اصول 
پذیرفته ش��ده جوامع انس��انی قرار می گیرد و با این تفاسیِر 
کوته نظرانه در مسیر ایجاد شکاف بین مردم و مسئوالن گام 
برمی دارد مس��یری که ناگفته پیداس��ت چه عواقب و نتایج 

زیانباری در پی خواهد داشت.
ب��از بر طبق اصول حقوقی و صراح��ت قانون، عرف، یکی از 
مناب��ع حقوق در تمام ش��اخه ها به وی��ژه در حقوق عمومی 
و بین المللی اس��ت لذا اگر حک��م کاری را قانون به صراحت 
ذکر نکرده باشد باید به عرف مراجعه کرد که حکم عرف در 
این مورد، دقیق��اً مانند حکم قانون مورد حمایت قانون گذار 
و نهادهای حکومتی اس��ت. اهمیت عرف و رویه به درجه ای 
اس��ت که حتی با تجوی��ز قانونگذار احکام عرف��ی بر احکام 
تکمیل��ِی قانون مرجح ب��وده و تنها احکام ام��رِی قانونگذار 

می توانند برتر از عرف پنداشته شوند. 
در پایان می توان از مباحث باال اس��تخراج کرد که با در کنار 
هم نهادن س��نت اس��امی و انس��انی و اصول حقوقی و نیز 

ب��ا بکار بردن اص��ِل اصولِی »اذن در ش��ی اذن در لوازم آن 
اس��ت« و همچنین با علم به اینکه عرف یکی از منابع مورد 
تأیید و تأکید قانون گذار و شارع مقدس اسامی است حکم 
به پاس��خگویی مس��ئوالن در برابر مردم، حکمی درس��ت و 
الزم االجرا و الزم االاتباع است که اصل آن در قوانین مختلف 
و م��واد متفاوتی بارها مورد تصریح قرار گرفته اس��ت لذا در 
اینجا با آگاهی از اصِل حکم)تصریح به لزوم پاسخگویی=اذن 
در ش��ی( عقًا برای نحوه  اجرای آن )اذن در لوازم ش��ی( به 
عرف مراجعه کرده و به هر نحوی که عرف مش��خص نماید 

باید مسئوالن در برابر مردم پاسخگو باشند.
نی��ازی به تذکر این مس��ئله از ش��دت وض��وح، وجود ندارد 
که حضور منتخبان و مس��ئوالن حت��ی انواع انتصابی اش در 
جلسات مردمی و پرسش و پاسخ و کنفرانس های مطبوعاتی 
و نیز پاس��خ به س��واالت خبرنگاران و مجری��ان برنامه های 
تلویزیون��ی، حکم عرف در تکمیل حکم قانون مبنی بر لزوم 
پاس��خگویی و احترام به افکار عمومی و ش��عور مردم است 
چیزی که هم باعث نزدیکی و درک متقابل مردم و مسئوالن 
از نیازها و پیشنهادات و مشکات مردم و همچنین تاش ها 

و موانع مسئوالن در مسیر اعمال قدرت می شود. 
وضوح این مسئله در برنامه های بیشمار تلویزیونی و رادیویی 
و جلس��ات مطبوعاتی و کنفرانس های مختلف همه روزه ای 

است که در سطح کشور دیده می شود. 
نقطه اوج اهمیت و احترام به نظارت مردم و شعورشان پخش 
مس��تقیم جلسات مجلس در ش��بکه های مختلف رادیویی و 
تلویزیونی است که حتی با طی تمام این مراحل باز قانون تا 
زمانی که در روزنامه رسمی مجلس برای اطاع مردم انتشار 
نیاب��د از طرف مردم الزم االجرا و الزم االتباع نیس��ت و مردم 

می توانند از عمل به قانون انتشار نیافته سرباز زنند. 
این نیز یک اصل حقوقی پذیرفته ش��ده دیگر در تمام جهان 
اس��ت که جه��ل مردم در ص��ورت عدم انتش��ار قانون رافع 
مسئولیت شان در برابر نهادهای حاکمیتی می داند اصلی که 
از طرف عقل و شارع نیز با ایجاد قاعده »ُقبح ِعقاب با بیان« 

بر آن مهر تأیید و الزام زده شده است. 
ح��ال که تم��ام اصول حقوق��ی و صراحت قانونی و س��نت 
اس��امی و انس��انی متفق الق��ول، حک��م به پاس��خگو بودن 
مس��ئوالن در برابر م��ردم می دهند در قرن ۲۱ کس��انی در 
ارومیه یافت می ش��وند که با تظاهِر تمس��ک ب��ه قانون و با 
ریش��خند به جامعه و مسئوالن، راهی نابخردانه را پیش پای 
مسئوالن قرار می دهند و بدعتی خطرناک را بنا می نهند که 
در صورت اجرا تنها به ش��کاف مردم و مسئوالن و در نهایت 
به عدم مشروعیت مسئوالن و اقدامات شان خواهد انجامید.

  نهاد ایراندوست- فعال سیاسی و اجتماعی 
عملکرد مجموعه شهرداری و شورای شهر ارومیه، مدتهاست 
آم��اج حم��ات منتقدین و بخ��ش قابل توجه��ی از فعاالن 
حوزه ه��ای سیاس��ی و اجتماعی این ش��هر و عموما از یک 
قومیت خاص - ُکرد - می باشد. منتقدینی که علیرغم رسایی 
و شیوایی بانگ انتقادش��ان و گویایی و صراحت »خواسته« 
ش��ان اما، مجموعه شورا و ش��هرداری در تمام این سال ها، 
این فریاد رس��ا را ناشنیده پنداس��ته و خواسته منتقدین را 
هیچ انگاش��ته و بی پرواتر از قبل به تاراج  »اعتماد عمومی« 
و »وحدت جامعه« پرداخته است، مؤلفه هایی که برای ایجاد 
بنای همزیستی مسالمت آمیز و حراست و پاسداشت تساهل 
و تس��امح در شهری مانند ارومیه، با تنوع اقوام و مذاهب، از 

نان شب واجب تر است. 
برگ��زاری جش��نوارهای قومیتی،  نامگذاری ه��ای قومیتِی 
معابر، س��رمایه گذاری های قومیتِی و توزیع امکانات قومیتی، 
در راس��تای ان��کار قومیت خاص، در ش��هرها و جوامع چند 
اتنیک��ی مانن��د ارومی��ه، می توان��د زمینه ی ب��روز و ظهور 
شکاف های اجتماعی و تباهی سرمایه های اجتماعی را فراهم  
کن��د. برون��داد و برآیند این حج��م از بی توجهی ها و نادیده 
گرفتن های ِس��ریالی به خواسته ها و مطالبات عمومی بخش 
قابل توجهی از جامعه شهری ارومیه، که به یک عرف و عادت 
در ش��ورا و شهرداری تبدیل گردیده است می تواند تهدیدی 
علیه مصالح عمومی کشور باشد. اگر نقدهای فعاالن سیاسی 
و اجتماع��ی و نظ��ارت جامعه مدنِی ش��هرهای دیگر عموما 
حول مس��ائل عمرانی، توس��عه اقتصادی و زیرس��اخت های 
ش��هری و توجه ب��ه دغدغه هایی مانند زمین خ��واری ، رانت 
و ات��اف منابع مالی و توس��عه نامتوازن ش��هری اس��ت در 
ارومیه اما به علت س��ایه س��نگین و تاثی��ر و دخالت عوامل 
سیاس��ی با س��ویه های قومیتی بر تصمیمات مدیران شهری 
و مصوبه های ش��ورای ش��هر، نگاه منتقدین در عوض پایش 
برنامه های توسعه ای و زیرساختی شهری، معطوف به مقابله 
با انگاره های قومیتی مجموعه ش��هرداری و ش��ورای ش��هر 
است که چه بسا این مهم، پایش و نظارت رسانه ها و جامعه 

مدنی را بر ملزومات شفافیت های دخل و خرج این مجموعه 
ب��زرگ و س��ازمان ها و نهاده��ای تابعه که ام��ری معمول تر 
و طبیعی ت��ری نیز هس��ت، تحت الش��عاع قرار داده اس��ت.

ترکیب شورای شهر ارومیه، هر چند مانند خود بافت اجتماعی 
این ش��هر، اصطاحا رنگین کمان اقوام و مذاهب اس��ت و از 
دو قومی��ت عمده ش��هر، در آن حضور دارن��د اما گویا مانند 
خود شهر، در ش��ورا هم، رنگین کمانی فقط صفتی است بر 
این موصوف غریب و مهجور و فاقد بروزها و نمودهای عینِی 

بیرون��ی و آنچه از این مجوعه به بی��رون می ترواد در جهت 
نادیده گرفتن رنگ های بخصوصی از این طیف رنگارنگ است. 
برغم تمام نامهربانی های مجموعه شهرداری ها و شورای شهر 
در نادیده انگاشتن تنوع قومیتی و مذهبی شهر ارومیه، خود 
اعضای ُکرد شورای شهر هم در پیگیری مطالبات موکلین خود 
ضعیف عمل کرده اند ، هم در قالب بهره جستن از جناح های 
فکری و سیاس��ی متنوع داخل ش��ورا و زدوبندهای سیاسی 
معمول و دیپلماتیک و هم در چارچوب استفاده از ظرفیت های 
حقوقی و قانونی انتظارات بیش��تری از این اعضاء ش��ورا بود.

با وجود خاءهای احتمالی قانونی و اجمال آن  اما،  »قانون 
تش��کیات، وظایف و انتخابات ش��وراهای اس��امی کشور و 
انتخ��اب ش��هرداران، مصوب ۱3۷۵ و اصاح��ات و الحاقات 
بعدی آن در س��ال ۱3۹۶«، ضمن شرح وظایف اعضاء شورا، 

تدابیر کنترلی و ضمان��ت اجراهای بازدارنده ای را در اختیار 
منتخبین مردم در ش��وراهای اس��امی شهر قرار داده است.

ماده ۸۱ قانون فوق الذکر ، تحقیق و تفحص در هر یک از امور 
مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته 
را به رسمیت شناخته است و اتفاقا، این حق با یک سوم اعضاء 
شورا هم قابل اعمال است، اکثریتی که با توجه به تعداد کنونی 
اعضاء شورای ش��هر ارومیه، چهار عضو شورا هم واجد آنند.

ماده ۸3 همان  قانون ، از حق تذکر عضو ش��ورا  سخن گفته 
است که در صورت بی توجهی به مفاد تذکر، این حق می تواند 
به صورت س��ؤال و در قالب استیضاِح مطرح شود و این حق 
نیز ب��ا همان اکثریت یک س��وم اعضاء، قابل اعمال اس��ت.

قان��ون حتی امکان  اعت��راض به مصوبات مجموعه ش��ورا را 
خ��ارج از این مجموع��ه و در مراجع اس��تانی و ملی را نیز،  
پیش بینی کرده اس��ت و ب��رای این امر در م��واد ۸۹ و ۹۰ 
قانون صدراالش��اره، هیئتی را به ن��ام هیئت حل اختاف با 
عضویت و ریاس��ت اس��تاندار، رییس کل دادگستری استان، 
یک نفر ش��ورای استان و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه 
در مجلس ش��ورای اسامی را جهت رسیدگی به شکایات و 
اختافات در سطح استانی و هیئتی را به نام هیئت »تطبیق 
مصوب��ات ش��ورا با قوانین« در س��طح ملی، گنجانده اس��ت 
تا به اقدامات و مصوبه های قابل ش��کایت رس��یدگی کنند. 
النهای��ه، مطابق فحوای م��اده ۹۱ همان قان��ون، اقدامات و 
عملکرد ش��ورا باید در جهت رعایت مصالح عمومی کش��ور 
باش��د و می طلبد عملکرد مجموعه شهرداری و شورای شهر 
ارومیه، فراتر از س��وگیری های قومگرایان��ه و با رعایت برابر 
حقوق همه تنوع های قومی و مذهبی این کانش��هر باش��د. 
هرگون��ه اق��دام، عملک��رد و موضع گیری در جه��ت نادیده 
گرفتن مطالب��ات و ارزش های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی 
بخ��ش بزرگ��ی از جامعه ش��هری ارومیه، مغای��ر مصلحت 
و امنی��ت عموم��ی و خ��ارج از حیط��ه وظای��ف نمایندگی 
شورای اس��امی شهر می باش��د و عواقب این بی تدبیری بر 
عهده همه کس��انی اس��ت که در جهت ح��ذف و انکار یک 
تنوع و قومیت خاص در این کانش��هر زیبا قدم بر می دارند.

چرائی پاسخگویی مسئوالن؟!

ارومیه شهر بین الملل ۲۰۲۰ 
و لزوم پرهیز از نفرت افکنی های قومگرایانه

 دیدگاه
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دکترمحمد علی مرادی
دکتری حقوق بین المل 

آنچه که موجب تحریر این س��طور گردید روی دادن حوادث 
تلخ��ی بود که از قضا در یک بازه زمانی مش��ابه)اواخر ماه می 
۲۰۲۰( و ح��ول یکی از قدیمی تری��ن آلودگی های اخاقی و 
سیاس��ی بشر یعنی تبعیض نژادی و نژادپرستی صورت گرفته 
اس��ت، می باش��د. مرگ ایاد خی��ری الحاق جوان 3۲ س��اله 
فلسطینی مبتا به اوتیس��م در بخش قدیمی بیت المقدس با 
ش��لیک گلوله سربازان اسرائیلی به ظن اینکه وی مسلح است 
و خطرناک می باش��د، قتل باریش چاکان جوان ۲۰ ساله ُکرد 
در آنکارای ترکیه به دس��ت سه نژادپرس��ت افراطی به دلیل 
گوش کردن به موس��یقی کردی و در نهایت مرگ تلخ جورج 
فلوید در شهر مینیاپولیس ایالت مینه سوتای آمریکا که نحوه 
مرگ وی و خونسردی قاتل او چنان شوکی به آمریکا و جهان 
وارد آورد که حت��ی قوانین فاصله گذاری اجتماعی مربوط به 
کرونا هم نتوانس��ت جلوی خشم و اعتراض مردم را بگیرد. در 
حقیقت باید گفت طی ۴ ماه گذش��ته تنها امری که توانس��ت 
قرنطینه کرونا را در جوامع غربی بش��کند همانا اظهار نفرت از 
نژاد پرستی بوده است. اما چرا و به چه دلیل این مسأله دارای 
چنین اهمیتی می باش��د؟ قدر مس��لم آنس��ت که در آمریکا 
هرساله هزاران سیاهپوست به دالیل مختلف می میرند و حتی 
به قتل می رسند حتی در سال ۲۰۱۴ اریک کارنر ۴3 ساله با 
ش��یوه ای مش��ابه جورج فلوید در کف خیابان به قتل رسید و 
آخری��ن جمله وی نیز »نمی توانم نفس بکش��م« بود )در این 
م��ورد هم اعتراضاتی صورت گرفت ولی به وس��عت اعتراضات 
اخیر نبود( و یا اینکه هر روز ما شاهد آن هستیم که اسرائیلی ها 
ب��ه بهانه ه��ای مختلف فلس��طینی ها را می کش��ند و یا اینکه 
محرومی��ت، تبعیض و فش��ار علی��ه کرده��ا در ترکیه حرف 
جدیدی نیس��ت و قدمتی به اندازه عمر خود جمهوری ترکیه 
دارد. اما چه چیزی این اتفاقات را از بقیه موارد جدا می کند؟ 
پاس��خ این س��ؤال مشکل و مس��أله اصلی می باش��د. بله ظن 
نژاد پرس��تی و تبعیض ن��ژادی در این اتفاقات بس��یار پررنگ 
می باشد. فقط کافیست یکبار دیگر به عکس لحظه قتل جورج 
فلوید نگاهی بیندازید تا همه چیز دس��تگیرتان بشود. جورج 
فلوید دس��ت بسته و غیر مس��لح بر کف خیابان دمر خوابیده 
است و دریک شاوین)مامور پلیس( با خونسردی تمام و دست 
در جی��ب، زانوی چپ خود را بر گردن او گذاش��ته و ژس��ت 
عکس گرفته اس��ت انگار حیوانی شکار کرده است و با افتخار 
ب��ه عابران نگاه می کن��د! این حالت ۹ دقیقه دوام داش��ت تا 
جورج فلوید س��اعتی دیگر در بیمارس��تان جان دهد و جالب 
اینکه همکاران دریک شاوین از اعتراض و نزدیک شدن عابران 
و دخالت آنها جلوگیری می کردند. معنی عریان این عکس در 
ناخودآگاه هر سیاهپوس��ت آمریکایی این می باشد که نه تنها 
ج��ان آنها هیچ ارزش��ی ندارد بلکه کش��تن آنها برای س��فید 
پوس��تان مایه ش��ادی و افتخار نیز می باشد و این دلیل اصلی 
ف��وران آتشفش��ان خش��م و خش��ونت در آمریکاس��ت. باید 
خاطرنش��ان کرد که حدود ۱۵۰س��ال پیش ب��رده داری بطور 
قانونی ملغی ش��ده اس��ت و س��ی س��ال پیش هم تنها رژیم 
نژادپرس��ت رسمی دنیا یعنی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از 
بی��ن رفت و کنوانس��یون بی��ن المللی حذف تمامی اش��کال 
تبعیض نژادی هم در س��ال ۱۹۶۵ تصویب شده و هم اکنون 

ح��دود ۱۸۰ عضو دارد. اما نگرانی از بابت قوانین رس��می و یا 
اش��کال رس��می تبعیض نژادی نمی باش��د. زیرا در قرن ۲۱ با 
وجود ده ها س��ند و کنوانسیون رس��می و نهادهای بین المللی 
ناظر، هیچ حکومتی جرأت این را ندارد که به صورت رس��می 
قوانین حاوی تبعیض نژادی آشکار را تصویب نماید و یا اصول 
حاوی آن را به اجرا بگذارد، اما آنچه که در جریان اس��ت سوء 

اس��تفاده از استثنائات قوانین مذکور و تفسیر به نفع خود و یا 
اعمال تبعیض نژادی به صورت نانوش��ته است. به عنوان مثال 
هیچ قانونی در اس��رائیل مبنی بر تیراندازی بر فلسطینی های 
غیرمسلح و غیرخطرناک وجود ندارد ولی مشکل اینجاست که 
قضاوت درباره خطرناک بودن و یا نبودن یک فرد فلس��طینی 
به س��رباز اسرائیلی واگذار شده است و این دقیقا همان اتفاقی 
اس��ت که موجب مرگ ایاد خیری بیگناه و هزاران فلسطینی 
گردیده اس��ت. اما خطرناک تر از این موضوع، تبعیض نژادی و 
نژادپرس��تی پنه��ان و باطنی می باش��د که به ج��ز در اذهان 
انسان ها در جایی ثبت نشده است اما همیشه زنده و پویاست 
و اگر زمینه مهیا باشد و از محیط تغذیه گردد چنان آتشفشانی 
از خش��م و نفرت می انبارد که با جرق��ه ای جان صدها و بلکه 
میلیون ها انس��ان را می گیرد و دارای چنان نیرویی اس��ت که 
انس��ان را در حد پست ترین موجودات پایین می آورد و عقل و 
منطق را در وی بکلی تعطیل می کند. تمامی نسل کش��ی های 
تاریخ و فجایع انسانی از این امر نشأت گرفته اند و در مهم ترین 
آن شاهد بودیم که رژیم نژادپرست نازی آلمان چگونه و با چه 
بهانه ای جنگ جهانی دوم را برافروخت و کشتن غیر آلمانی ها 
و یا نژادهای ناسازگار را افتخار می دانست و یا در تاریخ معاصر 
دیدیم که صدام حس��ین چگونه با یک دس��تور ساکنان شهر 
حلبچه را قتل عام کرد، در س��ال ۱۹۹3 در یوگساوی سابق 
دیدی��م که صرب ها و کراوات ها که تا قبل از آن با مس��لمانان 
هموطن و هم میهن بودند چگونه شکم های هموطنان خویش 

را ب��دون کوچکترین ناراحتی و ع��ذاب وجدانی دریدند و در 
روآن��دا در س��ال ۱۹۹۴ دیدیم که چگونه ب��رادران آفریقایی 
یکدیگر را قتل عام کردند و یا همین االن در س��وریه ش��اهد 
هس��تیم که چگونه جان انس��ان ها بر مبنای نژاد، مذهب و یا 
ملیت آنها حفظ می گردد و یا س��تانده می ش��ود. در حالی که 
سوریه هم عضو س��ازمان ملل و کنوانسیون های آن بود و هم 

عضو کنوانس��یون رفع تبعیض نژادی، پس چگونه است وقتی 
دول��ت مرکزی س��وریه تضعیف ش��د به یکب��اره آتش جنگ 
مذهبی و نژادی به بهانه های سیاسی آن را در خود فرو برد و 
از یک کش��ور با جمعیت ۲۰میلیونی جز تلی از خاک و چند 
میلی��ون آواره چیزی بجای نمانده اس��ت. در حقیقت قدرت 
آلودگی اذهان انس��ان ها به نژادپرستی و س��ابقه فجایع قبلی 
چن��ان منکوب کننده و قاطع می باش��د ک��ه جهان دیگر تاب 
تحمل نش��انه های حتی کوچک آن را ن��دارد و به کوچکترین 
دلیلی دال بر ظن نژادپرس��تی واکنش نشان می دهد. شاید از 
ن��گاه برخی واکنش م��ردم آمریکا به ای��ن حادثه کمی تند و 
افراط��ی بوده اس��ت اما در حقیقت امری که م��ردم آمریکا را 
نگران کرده، خونس��ردی مأمور پلیس و نحوه تفکر وی است و 
ه��راس اینکه عدم برخورد با این مأمور، موجب گردد در ذهن 
سایر سفیدپوستان آمریکایی حک گردد که جان سیاه پوستان 
ارزش��ی ندارد و انباشت چنین تفکری در طول زمان می تواند 
همان کش��تارهایی را به جود آورد که هم اکنون خاورمیانه در 
باتاق آن دست و پا می زند. مطمئنا سابقه ذهنی مبنی بر کم 
ارزش بودن سیاه پوس��تان در ذهن دریک ش��اوین و همکاران 
وی وجود داشته است که جرأت این عمل را پیدا کردند. شاید 
به صورت رس��می کس��ی در آمری��کا نتواند ح��رف از برتری 
سفیدپوس��تان بر سیاه پوس��تان بزن��د اما طب��ق تحقیقات و 
نظرسنجی ها هنوز در خانواده های آمریکایی ذهنیتی مبنی بر 
کثیف بودن، خافکار بودن و یا اجتماعی نبودن سیاه پوستان 

وجود دارد و رس��وب چنین برداشت هایی در ذهن و تغذیه آن 
بواسطه دوستان، همکاران و یا جوک های نژادی در نهایت می 
تواند صحنه ای همچون صحنه قتل جورج فلوید را بیافریند و 
ی��ا اینکه اکثر اس��رائیلی ها معتقد هس��تند که فلس��طینی ها 
خطرناک و تروریس��ت هستند و نباید فرصت هیچ عملی را به 
آنها داد و این ذهنیت غلط در نهاد سربازان اسرائیلی بواسطه 
ش��بکه ای شامل خانواده، مدرس��ه و محیط کار حک گردیده 
اس��ت در نتیجه فجایعی همچون مرگ ای��اد خیری به وجود 
می آید و یا اینکه از ابتدای برپایی جمهوری ترکیه و حتی قبل 
از آن از س��ال ۱۹۱۵ در اذهان بنیانگذاران ترکیه امروزی این 
ذهنیت به وجود آمد که آناتولی س��رزمین ترک هاست و اقوام 
دیگ��ر در آن هیچ حقی ندارند و با تکیه بر برتری نژادی همه 
س��وابق تاریخ��ی، علمی و نژادی کنار گذاش��ته ش��د و از نو 
س��رزمین جدیدی تعریف گردید. همین تفکر بود که موجب 
کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ گردید و کردها را نیز تا به امروز 
در چرخه ای یکصدس��اله از رنج و عذاب گرفتار نموده اس��ت. 
مطمئن��ا در ترکیه امروزی قانونی وجود ندارد که گوش دادن 
به موس��یقی ُکردی جرم است و شنونده باید کشته شود و آن 
سه جوانی که باریش چاکان را ساخی کردند نیز می دانستند 
که عم��ل آنها جرم می باش��د ولی این ذهنیت را به واس��طه 
دوستان، مدرسه، محیط کار و رسانه ها داشتند که کردها هیچ 
حق��ی در این س��رزمین ندارند و باید نابود ش��وند و یا اخراج 
ش��وند و می دانس��تند که عمل آنها حداقل از سوی بخشی از 
جامع��ه ترکیه مورد حمایت و پش��تیبانی قرار می گیرد. اینکه 
کارکرد نژادپرس��تی چگونه اس��ت و به چ��ه طریقی در ذهن 
ش��کل می گیرد مطلب زیاد اس��ت و مبحث سنگینی می باشد 
که در این مقال نمی گنجد اما آنچه که مس��لم است نمودهای 
بیرونی تبعیض نژادی و نژادپرستی اصا زیبا و جالب نیستند 
و یک��ی از تاریک ترین و وحش��تناک ترین بخش های وجودی 
انسان را می سازند. از این رو آنچه که بر متولیان امر، دولت ها 
و فعالین مدنی متصور می باش��د این اس��ت که با کوچکترین 
نش��انه این امر به مخالفت برخیزند و اجازه شکل گیری چنین 
ذهنیتی را به هیچ وجه در اذهان عمومی ندهند به ویژه آنکه 
ایران عزیز ما هم دارای فرهنگ ها و اقوام مختلفی می باش��د و 
نباید حتی از کمترین نمودهای نژادپرستی حتی در قالب طنز 
و لطیفه نیز به راحتی گذش��ت و نباید اهمیت این مس��أله به 
واسطه تحریم های اقتصادی، توجه به معیشت مردم و یا حفظ 
امنیت عمومی به کناری گذاش��ته شود زیرا تجربه ثابت کرده 
است که از قضا حفظ امنیت ملی بیشتر در گرو حفظ انسجام 
و وحدت اجتماعی اس��ت تا قدرت ص��رف نظامی و مؤید این 
مطلب نیز از هم گسیختگی و پریشانی کشور همسایه ما عراق 
می� باش��د که با وج��ود نیروی نظامی و جمعیت و س��رزمین 
حاصلخی��ز، مردم آن سال هاس��ت در روی��ای امنیت، کابوس 
می بینن��د. امیدواری��م اذهان م��ردم ایران عزیز ما در س��ایه 
هوش��مندی دولت مردان و منطق درس��ت رسانه ها و فعالین 
مدن��ی و اجتماعی هیچگاه محل رس��وب افکار و آلودگی های 

نژادپرستی و تبعیض نژادی نباشد.

جالل عثمانیان - کارشناس ارشد علوم سیاسی

این روزها همه ماجرای جورج فلوید سیاه پوست را که توسط پلیس آمریکا کشته شد 
به کرات شنیده ایم، ماجرایی که از سوی بسیاری از جنبش ها و رسانه های بیشتر ضد 
آمریکایی بس��ان رفتاری نژادپرستانه علیه س��یاه پوست های آمریکا طرح و بازنمایی 
و منجر به وقوع اعتراضات گس��ترده ای در آمریکا ش��د. بیش��تر خبرها و رسانه ها در 
ماجرای جورج فلوید بر صحنه ای تمرکز کردند که پلیس با خش��ونت جورج سیاه را 
بر کف خیابان خوابانده و زانوی خود را بر گردن وی تا مرگ می فشارد، صحنه ای از 
خش��ونت عریان که علیه نژاد سیاه در مهد دموکراسی جهان اتفاق می افتد. همزمان 
با ماجرای جورج ش��اهد قتل نوجوانی ُکرد به دس��ت چند جوان نژادپرست ترک در 
کش��ور ترکیه که روزگاری امید دموکراسی خاورمیانه خوانده می شد  به جرم گوش 
دادن به موسیقی کردی بودیم. در هر دو ماجرا عنصر نژادپرستی قابل مشاهده است، 
فلوید و باریش هر دو قربانی خش��ونتی می شوند که منشأیی نژادپرستانه دارد، یکی 
قربانی رنگ پوس��ت خود می شود و دیگری قربانی زبان خویش. اما در ماجرای قتل 
باریش رد پای نوع دیگری از خش��ونت نژادپرس��تانه نیز دیده می شود، خشونتی نرم 
و نامحس��وس که در سایه سکوت رس��انه های خبری و جنبش های اجتماعی جریان 

دارد.
اساوی ژیژک در کتاب پنج نگاه زیر چشمی به خشونت می نویسد »در پس اذهان 
م��ا اقدام��ات جنایت آمیز و تروریس��تی، ناآرامی های مدنی و س��تیزهای بین المللی 
نش��انه های آش��کار خش��ونت هس��تند، ولی باید بیاموزیم که یک گام عقب رویم و 
خودمان را از کش��ش هوش ربای این خش��ونت کنش��گرانه آشکار خشونتی که یک 

کنش��گر آشکارا قابل تش��خیص به اجرا می گذارد، رها سازیم. در واقع او سعی دارد 
توجه ها را به سمت نوعی از خشونت سوق دهد که ناپیداست. خشونتی که او تحت 
خشونت کنش پذیرانه با دو ضلع نمادین و سیستمی می نامد. خشونتی که برخاف 
خش��ونت کنشگرانه مهمترین مش��خصه آن ناپیدا بودن اس��ت. اگر مقایسه ای بین 
بازتاب خبری ماجرای جورج فلوید و باریش چاکان داشته باشیم به وضوح می توانیم 
ردپای خش��ونت کن��ش پذیرانه را در ماجرای قتل باریش مش��اهده کنیم. باریش و 
در س��طحی گس��ترده تر کردهای ترکیه-باکور سال هاس��ت هر دو وجه از خشونت 

کنش پذیرانه و کنش گرایانه را تجربه می کنند. خش��ونتی که آشکارا کنشگری قابل 
ماحظ��ه دول��ت و بخش عظیمی از جامع��ه ملی گرای ترک، علیه آنها با توس��ل به 
سیاس��ت های حذف و طرد اعمال می کند و همینطور خشونتی کنش پذیرانه که در 
سایه س��کوت رس��انه ها و نهادهای بین المللی و به دلیل ماحضات سیاسی و گاها 
ایدئولوژیک جریان دارد و لذا هیچگاه احساس��ات بشردوس��تانه را آنچنان که باید بر 

نینگیخته است. 
باریش چاکان از یک س��و مورد حمله فاشیست ها قرار گرفته و جان می سپارد و این 
آشکارترین وجه از خشونت است و از سوی دیگر دولت ترکیه و حزب AKP سعی 
می کن��د با تحریف واقعیت و رویداد ای��ن موضوع را به نفع خود مصادره کند به این 
صورت که س��عی بر این دارد که باریش را جوانی اس��ام گرا نشان دهد که به دلیل 
گوش س��پردن به صدای اذان مورد حمله الئیک ها قرار گرفته و جان س��پرده است. 
شاید این بارزترین مصداق از خشونتی باشد که ژیژک آن را خشونت نمادین می نامد. 
خش��ونتی که با تحریف و تحمیل معانی صورت می پذیرد. از دیگر سو بارها و بارها 
جامعه ترکیه نشان داده که روان و ناخودآگاهی مملو از مؤلفه های نژادپرستانه است 
که شاید بیش از هرچیز محصول عملکرد نظام سیاسی این کشور دارد. جامعه ای که 
پتانسیل بروز دادن خشونت بارترین رفتارها را در مقابل دیگری هایی چون کردها و 

پناهنده ها دارد مبتا به خشونت سیستمی است.
از این جهت در ماجرای قتل باریش باید گفت این فقط عامل و فاعل آشکار خشونت 
نیست که دخیل اس��ت بلکه سیستم سیاسی، رسانه ها و جامعه ترکیه نیز به عنوان 

عاملین پنهان در این نوع از خشونت نژادپرستانه دخیل هستد.

باریش قربانی خشونتی پیدا و پنهان

گوشت تلخ برادر
نوشتاری در باب آلودگی ذهن به تبعیض نژادی و نژادپرستی

 دیدگاه
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نهاد بهزادی - دکترای حسابداری و مدرس دانشگاه

ای��ن روز ه��ا هم��ه جا صحب��ت از بورس اس��ت صف 
کارگزاری ها و دفاتر پیش��خوان از ص��ف نانوایی ها هم 
ش��لوغ تر ش��ده و همه افراد جامعه با توهم پولدارشدن 
و درآم��د باال در ح��ال ورود به این عرصه می باش��ند. 
ب��رای ورود به این بازار بهتر اس��ت که اطاعات کافی 
در م��ورد آن داش��ته باش��یم و از تحلیل های بورس��ی 
غافل نباش��یم. باید در نظر داش��ت ک��ه در کنار اخبار 
اقتصادی و سیاس��ی و بررسی کانال های تلگرامی، باید 
به تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهام  نیز  توجه الزم 

و کافی را داشته باشیم
 بورس برخاف اکثر بازارهای موجود بازاری اس��ت که 
احتمال ضرر هم در آن زیاد می باشد. در رشته مدیریت 
مالی، اوراق بهادار را از چند لحاظ دسته بندی می کنند 
یکی از این دسته بندی ها بر اساس نوع درآمد می باشد.

۱.اوراق به��ادار ب��ا درآمد ثابت مانند اوراق مش��ارکت 
ک��ه س��ود ثابت��ی را در بازه ه��ای زمانی مش��خص به 

سرمایه گذاران پرداخت می کند.
۲.اوراق به��ادار با درآمد متغیر مانند س��هام عادی که 
سود آن براساس سود و زیان واحد تجاری در طی سال 
محاسبه می گردد. در ادامه اوراق بهادار براساس ریسک 
نیز به دو دس��ته تقسیم بندی می ش��وند. اوراق بهادار 
ب��ا درآمد ثابت ریس��ک کمتری را متحم��ل می گردد 
ولی اوراق بهادار با درآمد متغیر دارای ریس��ک باالیی 
می باش��د. این اوراق عاوه بر پرداخت سود، در بورس 
تغییرات قیمتی هم دارند و اغلب س��رمایه گذاران که 
در کوتاه مدت اقدام به خرید و فروش سهام می کنند از 
تغییرات قیمت منتفع یا متضرر خواهند شد و اصطاحا 
به این افراد بورس باز گفته می ش��ود. باید توجه داشته 
باش��یم که رابطه بازده با ریسک مس��تقیم می باشد و 
س��رمایه گذارانی که دنبال بازده های باال هس��تند باید 

ریسک بیشتری را تحمل کنند.
ب��ورس قب��ا مانند ی��ک آپارتم��ان نقل��ی در یکی از 
کوچه ه��ای بن بس��ت خراب آباد اقتصاد ای��ران بود اما 
این روزها کل توجه به همین آپارتمان نقلی می باش��د 
و با ورود س��رمایه گذاران بیشمار جدید، بورس وسعت 
زی��ادی پیدا کرده اس��ت. در ای��ن بازار هم��ه بدنبال 
س��ودهای کان هس��تند. قدیمی های ب��ازار ماه ها در 
انتظار چند درصد تغییر در قیمت سهام شان بودند، اما 
در حال حاضر کس��ی به کمتر از پنجاه درصد بازده در 

ماه راضی نمی گردد.
علت آن عاوه بر وس��عت بورس، عمیق تر شدن بورس 
می باش��د. با توجه به تقاضای زیاد ب��رای خرید و عدم 
عرض��ه کافی نوعی عدم تعادل در بازار ایجاد ش��ده که 
باعث تغییرات زیاد در قیمت س��هام ش��ده است. البته 
باید توجه داشت که محدودیت های بازار ارز و بازده کم 
این بازار در س��ال های اخی��ر و همچنین عدم جذابیت 
سایر بازارهای کاذب مانند مسکن سرمایه زیادی را به 
س��مت بورس کشانده اس��ت، در حالی که سهم کافی 
ب��رای این حج��م نقدینگی در بازار وجود نداش��ت. در 
اقتصادی که در س��ال گذش��ته رش��د منفی ۶ درصد 
داش��ته و کرونا نیز آن را تش��دید کرده واضح است که 
رش��د قیمت بیش��تر س��هام حاصل از تورم بوده است. 
میزان بازدهی بازار س��رمایه طی دو ماه گذش��ته بیش 
از ۷۰ درصد مثبت بوده  اس��ت. اما این اواخر با بازدهی 
منفی مواجه بود. بنابراین در این ش��رایط باید تصمیم 

درستی اتخاذ کنیم.
فع��ا خب��ری از ش��ور و هیج��ان ابتدای س��ال برای 
س��رمایه گذاری در ب��ورس نیس��ت. ب��ازار کمی پاپس 
کشیده و مردم هم در پی هشدارهای مکرر اقتصاددانان 
و یادآوری تجربه موسس��ات مالی و اعتباری، با تردید 
به بازار س��رمایه نگاه می کنند. در این ش��رایط بهترین 
اقدام نه خرید است و نه فروش. هر چند حرفه ای ها در 
این بازار چش��م به خرید دارند. بزودی در مورد دارایی 
بس��یاری از ش��رکت های بورس��ی تجدید نظر صورت 
می گیرد و به علت رش��د قیمت مس��کن، میزان ارزش 
دارایی های آنها افزایش می یابد و احتماال وضعیتش��ان 

در بازار سرمایه مثبت می شود.
در ادامه چندین راهکار جه��ت جلوگیری از ضررهای 

احتمالی در بورس پیشنهاد می گردد:
سرمایه مازاد خود را به عنوان آورده روانه بورس کنید

برای کوتاه مدت س��رمایه گذاری نکنی��د؛ اهداف میان 
مدت یا بلند مدت داشته باشید

در دام شایعات قرار نگیرید
سبد سهام تشکیل دهید

به سرمایه خود توجه کنید

 دیدگاه ن�گاه

 تحلیلی بر بازار سرمایه
 

ساسان جهانگیری- فعال اجتماعی

در سایه پیشرفت های خارق العاده علمی صورت پذیرفته در علوم و 
ریشه کنی بیماری های واگیردار تاریخی همچو وبا، طاعون، ماالریا 
و.. .  انسان در شروع قرن بیست و یکم متوهمانه خود را در حصاری 
ایمن تص��ور می نمود و تهدید حیات گونه بش��ری توس��ط عوامل 
بیماری زای مس��ری ذهن کمتر کس��ی را مکدر می کرد تا اینکه به 
یک باره خبر ظهور بیماری واگیردار جدیدی به  نام کرونا از ش��هر 
ووهان چین توجه ها را به سوی خود معطوف کرد، آرامش رخت بر 
بست، قلب ها به تپش افتاد ونفس ها در سینه حبس شد. کووید۱۹ 
به مانن��د کابوس خوفناک خواب خوش بش��ر خفت��ه در خنکای 
سایه س��ار  درخت غرور و خودباوری برآمده از پیشرفت های علمی 
را پریش��ان کرد، در برابر دیدگان متعجب و نگران او، گس��تاخانه 
ش��ئونات مختلف زندگانی اش را یکی پ��س از دیگری در نوردید، 
با گذر از مرزهای کش��ورها، قراردادهای انسانی را به سخره گرفت 
و هیچ جامعه  ای را از آثار ش��وم خود بی نصیب نگذاش��ت، انسان 
پرادعا در کم��ال درماندگی برای مقابله ب��ا آن، چنته دارایی های 
خوی��ش را خالی یافته ب��ود. نه دانش عالمان را ی��ارای عاج این 

بیماری بود و نه ایمان مومنان را توانایی تسایش.  
کرون��ا همچون تلنگری، انس��ان را به تعدی��ل خودباوری، تصحیح 
اندیش��ه ها، تغییر رفتارها، تشکیک در توانایی ها و نهایتا بازبینی و 
بازتعریف معانی مانوس گذش��ته وا داشت. به شکلی رنسانس گونه، 
عما به نقطه عطفی در تاریخ حیات انسان تبدیل گردید و پرواضح 
بود ک��ه کیفیت زندگی بش��ری در فردای پس از تف��وق بر کرونا 
ب��ا روز قبل از پیدایش آن یکس��ان نخواهد ب��ود. از این رو مبنای 
جدیدی جهت تقسیم بندی تاریخ زیست بشری را پدید آورد؛ رواج 
اصطاحاتی همچون جهان پیش و  پساکرونایی در متون و ادبیات 
فاسفه، سیاسیون، جامعه شناسان، اقتصاددانان و... خود مؤید این 

مدعاست.
از دیگر سو کرونا افق جدیدی در برابر بشر نگران جهت اندیشیدن 
و تعمق فراهم آورده است و او سعی دارد با بررسی وضعیت موجود 
در س��طوح ف��ردی و اجتماعی به تحلیل تأثیر کرون��ا بر جوانب و 
شئونات مختلف زندگی خود پرداخته به تحلیل شرایط زمان حال 
و پیش بینی آینده بپردازد تا شاید بتواند عواقب ناشی از آن را به 

حداقل برساند.
در مجال اندک نوشته پیش رو، سعی بر آن است تا با در نظرگیری 
پاندومی کرونا بعنوان یک »بحران« بش��ری و تقس��یم بندی آن به 
س��ه دوره ۱. پی��ش از بحران ۲. پیدایش و گس��ترش بحران و 3. 
پ��س از بح��ران و بازیابی، به بررس��ی اجمالی تاثی��رات هر یک از 
ای��ن دوره ها ب��ر فرهنگ و زندگی اجتماعی جامعه ُکردی س��اکن 
شهرس��تان پرداخته ش��ده و بویژه با کنار هم نهادن مش��اهدات و 
برونیابی ش��رایط فعلی دورنمای آین��ده و میزان توانایی جامعه در 
حفظ هس��تی خود و بازیابی شرایط عادی خود پس از فایق آمدن 

بر این بحران ترسیم گردد.

اگرچه از نکته نظر مدیریت بحران مرحله نخس��ت)قبل از پیدایش 
و گس��ترش بیماری( بهترین زمان ممکن جه��ت اجرای اقدامات 
پیش��گیرانه، کنت��رل و مدیریت بحران بوده اما پربدیهی س��ت که 
نمی توان��د موضوع بحث جاری و س��نجه عملک��رد جامعه کردی 
باش��د چرا که اوال این جامعه بعنوان جزیی از کلیت جامعه ایرانی، 
جامعه ای محدود و فاقد امکانات الزم بوده و ثانیا عامل این بیماری 
یک ویروس جدید و ناشناخته بوده و به هرحال نمی توان از چنین 
جامع��ه ای بلکه از هی��چ یک از واحد های اجتماع��ی منفرد انتظار 
پیش��گویی و اتخ��اذ تدابیر مؤثر و پیش��گیرانه را داش��ت. لذا بهتر 
است ابتدا ویژگی های فرهنگی این واحد اجتماعی تبیین گردیده، 
ویژگی های جامعه شناختی، روانشناختی و همچنین محدودیت ها 
و توانایی ها در رویارویی سازگاری و بازیابی خود بعد از بحران کرونا 
مشخص گردد. به منظور بررس��ی مراحل دیگر در ابتدا میبایست 
ویژگی های جامعه شناختی، روانشناختی و همچنین محدودیت ها 
و توانایی  های این جامعه جهت رویارویی با بحران کرونا و نیز توان 

بازیابی مشخص گردد.
س��اکنان ُکرد شهرستان ارومیه را می توان به واسطه برخورداری از 
خصیصه ها و ویژگی های اتنیکی منحصر به فرد و قابل تش��خیص، 
ب��ه عنوان یک واحد هویتی مس��تقل و قابل تعریف در نظر گرفته 
و متناس��ب با ش��رایط میدانی رفتاره��ا و )وا(کنش های اجتماعی 
خاصی را از آن انتظار داش��ت و بر همین اس��اس، در مرحله دوم 
تقس��یم بندی زمانی بحران کرونا که ش��امل پیدایش و گس��ترش 
ناگهانی بیماری و رویارویی اولیه جوامع با آن اس��ت. رفتار جامعه 
کردی شهرس��تان ارومیه نیز به مانند تمامی جوامع دیگر، بیش��تر 
دربردارنده واکنش های روانی و احساس��ی همچون ترس، هیجان، 
بهت، اعجاب، شک و شوک بود و پس از گذر سریع از این مرحله، 
ضمن پذیرش واقعیات موجود، با اتخاذ تمهیدات و رفتارهای دفاعی 
و معقوالنه درصدد مدیریت و کنترل شرایط نامساعد موجود برآمده 
و موسسات و نهادهای خیریه، فعاالن عرصه های خبری، کنشگران 
مدنی، ش��خصیت های اجتماعی و روحانیون، هماهنگ و همصدا با 
نهادهای ذیربط دولتی، متناس��ب با شرایط و براساس توصیه های 
ارائه ش��ده تدابیر الزم را اندیشیده و اقدامات عملی مفیدی جهت 
به حداقل رس��انی آثار و عواقب بحران، جلوگیری از گس��ترش هر 
چه بیش��تر بیماری، الق��ای آرامش به بطن جامع��ه، حفظ قوام و 
انسجام اجتماعی و کمک رسانی به اقشار ضعیف و کمتر برخوردار 
اجرایی نمودند. از جمله این اقدامات می توان به اتخاذ موضع واحد 
و اعامیه روحانیت اهل س��نت ارومیه و تعویق برگزاری مناس��ک 
و فرایض جمعی دینی در مس��اجد تا عادی س��ازی ش��رایط، عدم 
برگزاری مراس��مات تعزیه و عروسی و نیز تشکیل چندین کمپین 
هدف دار توس��ط فعاالن اجتماعی اشاره نمود. مجموع این اقدامات 
نویدبخش وجود پتانس��یل های اجتماعی ب��اال در چنین جامعه ای 

بوده که می تواند در شرایط خطیر اجتماعی به شکلی موثر و 

سریع واکنش نشان داده و جامعه را به ساحل امن هدایت نماید از 
طرف دیگر وجود چنین جامعه مدنی پویا و دارای وجهه اجتماعی، 
بازگش��ت جامعه به شرایط نرمال را طی دوره پایانی اپیدمی کرونا 
یا کنار آمدن با آن، تس��هیل خواهد نمود. جامعه  ی کردی ارومیه 
دارای ش��رایط اجتماعی، پیوندها، مراس��مات و سنت های خاصی  
اس��ت که گاها بعنوان وجه ممیزه و عامل شناس��ایی آن از جوامع 
قوم��ی پیرامون عمل کرده و در بس��یاری م��وارد در غیاب عوامل 
و ملزومات اساس��ی و شناخته ش��ده جهت حفظ هویت فرهنگی-
اجتماع��ی، عاوه ب��ر کارکردهای عرفی و مف��روض خود تا حدود 
زیادی در راس��تای تقویت و حفظ هویت اجتماعی عمل می کنند. 
اگرچه بسیاری از این رسومات ریشه تاریخی داشته و دارای صبغه 
دینی، ایرانی و قومی بوده و از فلس��فه وج��ودی خاصی برخوردار 
بوده با این وجود بعنوان واقعیت های س��یال اجتماعی، متناس��ب 
با تغییر ش��رایط جامعه در امتداد زمان دچار دگرگونی ش��ده و به 
عامل دوام و قوام اجتماعی مبدل ش��ده اند. از جمله این رس��ومات 
می توان به برگزاری مراسم ختم و عزاداری، همایشات و مناسبات 
مذهبی، فرایض دینی، مراسمات عروسی، جشن و پایکوبی، عیادت 
از بیماران و غیره اش��اره نموده که دارای سیاق خاص و منحصر به 
فردی بوده و در همان نگاه اول می توان به س��طح باالی بساوایی، 
نزدیک��ی و تماس های فیزیک��ی افراد پی برد لذا ب��ه نوعی ناقض 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی و پروتکل های بهداش��تی مؤکد برای به 
حداقل رس��انی س��رایت ویروس کرونا بوده و می بایست با توجه با 
اقتضائ��ات مربوط به دوران کرونا)و پس از آن( تغییر نمایند. البته 
این مورد و تغییر سنت ها و الگوی رفتارهای اجتماعی تنها مختص 
جامعه کردی نبوده لیکن همچنان که گفته ش��د در جامعه کردی 
چنین مواردی دارای کارکردهای هویت بخش��ی و انس��جام آفرینی 
نیز می باش��ند و کنارگذاش��تن آنها ممکن است برای هویت بومی 
کردی هزینه بر بوده و به از دس��ت دادن بخش��ی از مبانی هویتی 

قوام آفرین بیانجامد.
از این��رو باید دید روند تطورات اجتماعی رخ داده در س��ایه کرونا، 

جامعه کردی ارومیه را به کدام سوی رهنمون خواهد کرد؟
آی��ا کرونا به مثابه رنس��انس تصحیح گر عمل نموده و دگردیس��ی 
اجتماعی حاصل از آن در راس��تای پاالیش، حفظ و تقویت هویت 
بوم��ی خواهد بود و ی��ا بالعکس، با زدودن مش��خصه های هویتی 
دست و پاگیر و پرهزینه کردی به ابزاری در جهت تسریع جریانات 
اجتماعی همسان س��اٍز غالب )آسمیاس��یون و گلوبالیس��م( بدل 

خواهد شد؟
اگرچه پاس��خ به این سواالت را گذر زمان مشخص خواهد کرد اما 
شکی نیست که در این راس��تا، موقعیت شناسی، درایت و کیفیت 
عملکرد نخبگان و خواص جامعه، بعنوان اصلی ترین عامل و تعیین 
کننده عروج ی��ا هبوط فرهنگی-هویتی جامعه ُکردی-اس��امی-

ایرانی شهرستان ارومیه خواهد بود.
 

حسن سطوت - دکتری روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه

ناموس بعنوان یک برس��اخت اجتماعی، از جمله مفاهیم ش��ناور و 
سیالی است که در جوامع مختلف دارای بار معنایی متفاوتی است 
و امکان ارائه تعریفی واحد و استاندارد از آن وجود ندارد و بایستی 
در بس��تر فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بررسی و تعریف گردد اما 
بی شک در همه جوامع پاکدامنی و عفت زنان عنصر و شاکله اصلی 
تعاریف ناموس در همه جوامع اس��ت. این اصطاح نشأت گرفته از 
ساختارهای فرهنگی مردساالرانه و از مفاهیم مرکزی و شالوده این 
نظام در جوامع س��نتی اس��ت و حاوی مفهوم مالکیت و به معنای 
پاسداش��ت از چیزی اس��ت که تحت مالکیت مرد اس��ت و ارتباط 
مستقیمی با مالکیت مرد بر بدن زن در چارچوب روابط سلطه دارد 
و از آنجاییک��ه بدن زن را عامل انح��راف و ابتذال اجتماع می داند 
اعمال کنترل مردان بر رفتارهای اجتماعی و جنسی زنان را توجیه 
می کند. لذا در جوامع مردس��االر کنترل و نظارت اجتماعی امری 
یکطرفه و مردانه اس��ت و اغلب از س��وی مردان اعمال می گردد و 
وظیفه اصلی زنان، رس��اندن خدمات اجتماعی به مردان بوده و بر 
رفتار و تصمیمات مردان تاثیری ندارند که پیامدهای این فرهنگ، 
رفتارهای خش��ونت بار علیه زنانی اس��ت که به باور و تصور مردان 

خانواده مرتکب اعمال بی شرمانه، رسوایی و بی آبرویی شده اند.
خش��ونت علیه زنان یک اپیدمی جهانی اس��ت که فارغ از کش��ور، 
نژاد، زبان و مذهب و طبقه اجتماعی ممکن اس��ت شامل حال هر 
زنی بشود. در اکثر جوامع شرقی و اسامی با تم فرهنگی جمع گرا 
و َشرف محور و کان س��االر، بخش عمده ای از آزادی های افراد از 
آنان س��لب می ش��ود و تخطی از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، 
واکن��ش تمام اعضای گروه را بدنب��ال دارد لذا در این نوع جوامع، 
خش��ونت های افراطی در پاسداشت از شرافت و ناموس خانواده در 
برابر افرادی که بواسطه رفتارهای خود سبب لکه دار شدن نوامیس 

شوند عملی قابل پیش بینی، مشروع و شایسته ستایش است.
 افراطی ترین این خش��ونت ها، قتل های ش��رافتی یا ناموسی است. 
قتل ناموسی به قتلی گفته می شود که در آن فردی خواهر، دختر، 
زن یا یکی از بستگان مؤنث خود را به انگیزه حفظ ناموس به قتل 
رس��اند. یافته های پژوهشی نشان داده اس��ت که ساالنه قریب به 

۲۵۰۰ قتل در کش��ور اتفاق می افتد که ۱۵ تا ۱۸ درصد از آنها به 
امور ناموسی مربوط است و ۶۲ درصد از مقتولین زن توسط اعضای 

خانواده خود به قتل رس��یده اند و بیش��تر این قتل ها در آذربایجان 
غربی، کردستان، لرستان، بلوچستان و بویژه خوزستان با بیشترین 
فراوانی قتل های ناموس��ی بوده است. به استناد مطالعات پژوهشی 
در زمینه قتل های ناموسی، سیستم اجتماعی مبتنی بر ارزش های 
مردس��االر، تعصبات ش��دید و ناموس پرس��تی، فرهنگ جمع گرا، 
ازدواج نامناس��ب و اجباری، س��اختار ق��درت و هرم تصمیم گیری 
خانواده، فش��ار هنجاری جمع برای قتل، باور به بازگش��ت آبرو با 
خون، تبعیض های جنس��یتی و تفکرات قالبی نس��بت زنان و آنان 
را مقصر همیش��گی دانستن از جمله عوامل اثرگذار در این قتل ها 
بوده اند. از طرفی در جوامع جمع گرا و َشرف محور ایجاد حس شرم 
و س��لب حیثیت اجتماعی از فرد، موجب گسستگی روابط اخاقی 

و معن��وی میان بزهکار و جامعه می ش��ود به ب��اور »برایت وایت« 
روانش��ناس جنایی مردم در این جوامع بیش��تر از بی آبروش��دن و 
شرمس��اری می ترسند تا مجازات رس��می و قانونی. از دست دادن 
احترام و پیوند با جامعه بس��یار با اهمیت و قابل توجه تر از تحمل 

مجازات رسمی است. 
با لحاظ نمودن موارد فوق الذکر، در خصوص قتل رومینا اش��رفی، 
باتوجه به بافت کوچک و س��نتی محل زیس��ت قاتل نقش شرم و 
فش��ارهای اجتماعی در انگیزه قتل دختر توس��ط پدر برای تطهیر 
خود حائز اهمیت ویژه است و حاکی از قدرت شگفت انگیز باورها 
و ارزش های فرهنگ��ی اجتماعی در غلبه ب��ر نیرومندترین تمایل 
ذاتی بش��ر یعن��ی رابطه والد فرزندی اس��ت با توجه به خش��ونت 
افراطی در قتل و کش��تن با داس بایسته است پدر رومینا به لحاظ 
اختال ش��خصیت ضد اجتماعی)س��ایکوپات( نیز م��ورد قضاوت 
بالینی قرار گیرد از طرفی با توجه به ش��یعه بودن دختر و س��نی 
بودن پس��ر که یکی از علت های مخالفت پدر بوده است، تاکید بر 
ازدواج ه��ای درون گروهی و نیز نقش تفک��رات قالبی در تعامات 
بین مذهبی و قومیتی علیرغم کمرنگ بودن آن در اجتماع مشهود 
اس��ت. اختاف س��نی بین دو نفر بیانگر فق��ر در روابط عاطفی و 
صمیمان��ه پدر و دختر و جبران این خأل با ش��خصی همس��ن پدر 
می باشد. از طرفی خویشتن بینی اخاقی، فقدان قدرت پیش بینی، 
پرخاش��گری و تهاج��م و بی تفاوت��ی عاطفی چهار مؤلفه هس��ته 
مرکزی ش��خصیت جنائی را تشکیل می دهند. که در مورد رومینا 
پدر بر اثر خویش��تن بینی و خودفریبی با مکانیس��م دلیل تراشی و 
مش��روعیت دهی ذهنی، با این اقدام خود را از فشار ننگ اجتماعی 
و بی آبرویی رها می س��ازد. بدلیل فقدان ق��درت پیش بینی، بدون 
نگران��ی از پیامده��ای ناگوار رفت��ار خود تصمیم می گی��رد، بر اثر 
پرخاش��گری تمام موانع بازدارن��ده را مرتفع و نادیده می گیرد و بر 
اثر بی تفاوتی عاطفه در برابر زشتی و قبح ارتکاب قتل دختر بدست 
پدر، کور و بی اعتنا می ماند و آنچه را که نباید اتفاق بیفتد مرتکب 
می شود. در پایان آنچه اهمیت دارد تاش برای تغییر در نگرش ها 
و باورهای غلط و نارکارآمد نس��بت به زنان و نیز فرهنگ س��ازی و 
اصاح قوانینی است که عامل زمینه ساز و ریشه این فجایع است تا 

دیگر شاهد تکرار داستان غم انگیز داس و ناموس نباشیم.

کرونا و آینده آیین ها و رسومات ُکردی

ناموس؛ قاتل خاموش زنان و دختران در جوامع سنتی
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سمیه سطوت 
دانشجوی کارشناسی روانشناسی 

در ابت��دا بای��د به ای��ن بپردازیم ک��ه رضایت من��دی والدین از 
جنس��یت خود در تمایل به فرزند پس��ر یا دختر داشتن نقش 
مهمی دارد. اما تمایات دس��تکاری شده و معطوف به فرهنگ، 
تمایل به داش��تن فرزند پسر را بیشتر می کند. تمایاتی که در 
اعصار گذشته زیست بشر و منتج از شرایط پیشین شکل گرفته 

و تا کنون نیز ادامه یافته اند.
در بحث دخترزایی، علم ژنتیک با کش��ف حقایق پیرامون نقش 
والدین در جنس��یت فرزند و تعیین وابستگی آن به پدر، انگاره 
های تاریخی را به کلی در هم شکسته و ثابت کرد رخ  دادن این 
پدیده نه تنها به دلیل ناتوانی زنان نیس��ت، بلکه نقص احتمالی 
مردان و عنصر شانس بیشترین تاثیر را بر روی آن دارند. اگرچه 
این پدیده از لحاظ علمی کاما اثبات ش��ده اس��ت، لیکن هنوز 
هم هستند افرادی که دختر زایی را بهانه  ای جهت ازدواج مجدد 
قرار می دهند. پس��ر دار شدن در واقع به کروموزوم های جنسی 
مرد مرتبط اس��ت. هر س��لول انس��ان ۴۶ کروموزوم دارد که از 
این میان ۴۴ تای آن غیر جنس��ی بوده و هیچ نقشی در تعیین 
جنس��یت ندارند، اما کروموزوم های جنس��ی انسان یعنی X و 
Y تعیین کننده جنس��یت فرزند ب��وده که اگر هر دو کروموزوم 
یک س��لول X باش��د، دختر و اگر XY باش��د، جنس��یت پسر 
اس��ت. در این میان مادر در هر دو حالت، چه فرزند پسر و چه 
دخت��ر، انتقال دهنده کروموزوم X بوده و این پدر اس��ت که با 
انتق��ال کروموزوم X و یا Y، جنس��یت فرزند را تعیین می کند. 
دخترزایی در واقع بیانگر نقص در کروموزوم Y پدر و یا ناتوانی 
وی در انتقال آن می باش��د که تا حدی به ش��انس نیز بستگی 

دارد.
امروزه با وجود فناوری های نوین این مشکل نیز قابل حل بوده 
 Y و با تفکیک و انتقال س��لول های جنس��ی حاوی کروموزوم
می توان جنس��یت فرزند را مش��خص کرد. البت��ه در کنار این 
توصی��ه های دیگری نیز بر اس��اس رژیم های غذایی خاص و یا 
انتخاب زمان هایی خاص جهت پس��ر دار شدن صورت می گیرد 
که عموما از پایه علمی چندانی برخوردار نبوده و نتیجه  دلخواه 

را در پی ندارند.
*تاریخ و س�نت های گذش�ته به مثابه وح�ی منزل برای 

برخی جوامع سنتی
همانطور که بیان ش��د، تمایات شکل گرفته در اعصار گذشته 
که نتیجه زیس��ت ما قبل تاریخی انس��ان و شرایط آن روزگاران 
اس��ت در ترجیح والدین به پس��ر دار شدن نقش بسزایی داشته 
و این تمایات همچنان در برخی جوامع پا برجاس��ت. باورهای 
س��نتی و تاریخی، از قبیل؛ نان آوربودن فرزند پسر، بحث توارث 
و یا مش��کاتی که پیرام��ون ازدواج دخت��ران و حتی طاق و 
پیامد هایش برای آنها در جوامع س��نتی وج��ود دارد از عوامل 
تقویت کننده میل به پس��ر دار ش��دن در این جوامع است. الزم 
به ذکر اس��ت که هر چه سطح درک و تحصیات زوجین باالتر 
باشد این دیدگاه تضعیف گردیده، لیکن در برخی خانواده ها که 

بیشتر از قشر کم برخوردار هستند دیدگاه مذکور پابرجاست.
*تمای�ل به فرزند پس�ر و ترجیح وی ب�ر فرزند دختر به 

مثابه سمی برای روح و روان مادران و فرزندان دختر
از لحاظ روانشناسی، بررسی آسیب های روحی و روانی منتج از 
تفکرات و فشار های چنین خانواده هایی که فرزند پسر را نسبت 
به فرزند دختر داش��تن ارجح تر می دانند به مادرانی که فرزند 
پسر ندارند و دختران این خانواده ها بسیار حائز اهمیت است.

تمایل به داشتن فرزند پسر می تواند زمینه ساز آسیب های ذیل 
برای مادران و دختران چنین خانواده هایی شود.

-ضعف اعتماد به نفس، تضعیف عزت نفس
-فک��ر، قض��اوت و احس��اس منفی نس��بت به خود ب��ه عنوان 
فردی دوست نداش��تنی، ناتوان، و ناخواسته )فرزند ناخواسته(، 

خودکارآمدی ضعیف
-تنزل جایگاه و عدم اعتماد و اتکا به دختران در خانواده

- ایجاد طرحواره های محرومیت هیجانی، رها شدگی، مهرطلبی 
و اطاعت در فرزند دختر

- افس��ردگی، اضط��راب، اختاالت ش��خصیت وابس��ته)چون 
خودشان را شایسته و قابل اتکا نمی دانند(

خودکارآمدی؛ نقش آن در رشد شخصیتی و زیست اجتماعی
مفه��وم خودکارآم��دی ح��ول نظری��ه ی ش��ناختِی اجتماعی 
ب��ه  )sociAl cognitive theorY( متعل��ق 
آلبرت باندورا ش��کل گرفته اس��ت که در آن بر نقش یادگیرِی 
دی��داری، تجرب��ه ی اجتماع��ی و جبرگرایی متقابل در رش��د 

شخصیت تاکید می شود.
این سیس��تم در چگونگ��ی ادارک و همچنین نحوه ی تعامل ما 
در موقعیت های مختلف نقش مهمی ایفا می کند. خودکارآمدی 
یکی از اجزای اساس��ی و حیاتی سیس��تم خود-نظام را تشکیل 
می دهد. سیستم مذکور در چگونگی ادارک و همچنین نحوه ی 

تعامل ما در موقعیت های مختلف نقش مهمی ایفا می کند.
افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند:

-مش��کات و مس��ائل چالش برانگیز را به چش��م تمرینی برای 
کسب مهارت می بینند.

-به فعالیت هایی که در آنها ش��رکت می کنند عاقه ی بیشتری 
پیدا می کنند.

-در براب��ر عاقه مندی ه��ا و فعالیت های خود احس��اس تعهد و 
وظیفه شناسی می کنند.

-موانع و شکس��ت ها دلسردش��ان نمی کند و خیلی زود آنها را 
پشت سر می گذارند.

افرادی که خودکارآمدی ضعیفی دارند:
-از کارهای چالش برانگیز اجتناب می کنند.

-باور دارند کارها و موقعیت های دشوار فراتر از حد توانایی های 
آنهاست.

-روی شکست ها و نتایج منفی تمرکز می کنند.
-به  سرعت اعتماد خود نسبت به قابلیت ها و توانمندی هایشان 

را از دست می دهند.
تجربه های موفقیت آمیز

باندورا می گوید: »موثرترین راه برای به وجود آمدن حس قوِی 
کارآمدی از طریق تجربه های موفقیت آمیز است«. اینکه بتوانیم 
کاری را با موفقیت به انجام برس��انیم حس خودکارآمدی ما را 
تقوی��ت می کند. البته ناکامی در انجام تمام و کمال یک وظیفه 
و یا یک چالش نیز می تواند به همان نسبت حس خودکارآمدی 

را در ما کاهش داده و تضعیف کند.
الگوبرداری اجتماعی

یکی دیگر از سرچش��مه های مهم خودکارآمدی زمانی است که 
موفقیت س��ایر افراد در به سر انجام رس��اندن یک کار را نظاره 

کنیم.
بان��دورا می گوید: »هنگامی م��ردم افرادی مانند خودش��ان را 
می بییند که با تاش بی وقفه موفق می شوند، باور پیدا می کنند 
که خود نیز از توانایی های الزم برای موفقیت در کار های مشابه 

برخوردارند.«
ترغیب اجتماعی

بان��دورا همچنین عنوان می کند می ت��وان مردم را متقاعد کرد 
که دارای مهارت ها و توانایی های الزم برای رسیدن به موفقیت 
هس��تند. موقعیت��ی را به یاد آورید که ش��خصی حرف مثبت و 
تشویق آمیزی به ش��ما گفت و همان حرف کمک تان کرد تا به 
هدف خود برس��ید. شنیدن تشویق و ترغیب از زبان دیگران به 
ش��ما کمک می کند تا از تردید هایی که نس��بت به خود دارید 
دس��ت بکش��ید و در عوض، تمام تاش خود را روی کاری که 

پیش رو دارید متمرکز کنید.
واکنش های روان شناختی

پاسخ ها و واکنش های احساسی ما به موقعیت  های گوناگون نیز 
نق��ش پررنگی در خودکارآمدی ایف��ا می کنند. وضعیت روحی، 

حالت عاطفی، واکنش های فیزیکی و س��طح اس��ترس همگی 
می توانند روی احس��اس فرد نس��بت ب��ه قابلیت هایش در یک 
موقعیت خاص تاثیرگذار باش��ند. برای مثال؛ استرس و نگرانی 
ش��دید پیش از صحبت در جمع می تواند منجر به ایجاد حس 

خودکارآمدی ضعیف در فرد در موقعیت های مشابه شود.
البت��ه باندورا همچنین بی��ان می دارد که تنها ش��دت واکنش 
احساس��ی و فیزیکی نیس��ت که اهمی��ت دارد، بلکه چگونگی 
ماحظه و تفسیر این واکنش ها از سوی دیگران نیز مهم است.

طرح��واره در اصل مجموع��ه ای از باورهای بنیادین اس��ت که 
درباره موضوعی خاص در ذهن فرد ایجاد شده است. این باورها 
باعث می ش��ود که فرد در موقعیت ه��ای مختلف، رفتارهایی از 
خود نش��ان دهد که در صورت ناس��ازگار بودن این طرحواره ها 
قطع��ا او را در موقعیت ه��ای مختلف زندگی اش دچار مش��کل 
می کن��د. این طرحواره  های ناس��ازگار اولیه در دوران کودکی و 
تحت تاثیر وراثت )عوامل ژنتیکی که از پدر و مادر و نیاکان به 
ارث می رس��د(، روش های تربیتی خانواده، فرهنگ و جامعه ای 
که کودک در آن رش��د کرده است و عواملی از این دست ایجاد 

می شود.
همانطور که گفته ش��د، این طرحواره های ناس��ازگار یا به قول 
جفری یانگ، تله های زندگی در اکثر حوزه های زندگی انس��ان 
به خصوص روابط عاطفی، تاثیر گذار اس��ت و می تواند بس��یار 

آسیب زا باشد.
ش��رحی بر طرح��واره محرومی��ت هیجانی، به عن��وان یکی از 
پیامدهای نگاه تبعیض آمی��ز به فرزندان دختر در خانواده های 

سنتی
محرومیت هیجانی باعث می ش��ود فرد احساس تهی بودن کند، 
یعنی احس��اس نادیده  گرفته  شدن، کمبود، محرومیت و غم و 
دلتنگی می کند و گویی ُمهر تنهایی و بی پناهی بر پیش��انی اش 
زده ش��ده اس��ت. افرادی که در این تله می افتند، بسیار پرتوقع 

می شوند؛ یعنی محبت اطرافیان، آنها را راضی نمی کند.
انواع محرومیت هیجانی عبارتند از؛

-محرومیت از محبت: افراد درگیر این نوع از طرحواره محرومیت 
هیجانی احساس می کنند کسی به آنها توجه و محبت نمی کند 
و از محبت های��ی نظی��ر لمس ش��دن و در آغوش گرفته ش��دن 

محروم اند.
-محرومیت از همدلی: این افراد احس��اس می کنند هیچ کس به 
حرف دلش��ان گوش نمی دهد یا کسی تاش نمی کند که بداند 

آنها چه کسی هستند و چه احساسی دارند.
-محرومیت از حمایت: این افراد احساس می کنند کسی نیست 
ک��ه آنه��ا را حمایت و راهنمای��ی کند. حتی وقت��ی از دیگران 
راهنمایی و حمایت کسب می کنند، باز هم با محرومیت مواجه 
هس��تند. کس��انی که طرحواره محرومیت هیجانی دارند، اغلب 

دچار طرحواره ایثار هم هستند.
اش��خاصی که به محرومیت هیجانی دچار هس��تند، رفتارهای 
خاص��ی انجام می دهند؛ مانند ابراز نک��ردن و تمایل به محبت، 
درخواس��ت نکردن از اف��راد مهم زندگ��ی برای رف��ع نیازهای 
هیجانی، س��ؤال  کردن از دیگران، خ��ودداری از صحبت کردن 
در مورد خویش، انجام رفتارهایی بر خاف احس��اس زیربنایی، 
بیان نکردن احساسات و سایر رفتارهایی که منجر به محرومیت 
آنها شده و باعث می شود نیازهای هیجانی شان ارضا نشود. البته 
این افراد انتظار حمایت هیجانی ندارند و درنتیجه آن را دریافت 
نمی کنند. ای��ن افراد معمواًل همس��ری را انتخاب می کنند که 
نمی تواند یا نمی خواه��د از نظر هیجانی آنها را ارضا نماید. آنها 
بیشتر افراد بی عاطفه، خودمحور، تنها یا نیازمند را برای زندگی 
مش��ترک خود انتخاب می کنند که آنها را با محرومیت هیجانی 
مواجه می کند. هرچه از آنها بیشتر دوری می شود، افراد درگیر 
این تله بیش��تر احس��اس تنهایی می کنند. همچنین، این افراد 
رواب��ط بین فردی و صمیمانه ندارند و خیلی تمایلی به برقراری 

رابطه از خود نشان نمی دهند.
طرحواره ناسازگار تله رها شدگی

افرادی که طرحواره رهاش��دگی و طرد فعال دارند، بس��یار در 
روابط خود احساس ناامنی می کنند و دائما می ترسند که نکند 
ف��رد مقابل آن ها را ترک کند، نکند دیگر دوستش��ان نداش��ته 

باشد و ... 
آن ها همیش��ه در یک حالت گوش به زنگی هستند که یک روز 
کس��ی که دوس��تش دارند، آن ها را ترک ک��رده و تنها بگذارد. 
به ط��ور کلی می توان گفت که این افراد نمی توانند رابطه عمیق 
و درستی با دیگران داش��ته باشند چون همیشه می ترسند که 
رابطه آنطور که دلش��ان می خواهد پیش نرود. برخی از کسانی 
که طرحواره رهاش��دگی دارند به خاطر ترس های ش��دیدی که 
بابت از دس��ت دادن و طرد ش��دن تجربه می کنن��د به تنهایی 

روی می آورند.
بعضی از افراد هم به ش��دت به فرد مقابلشان وابسته می شوند و 

دوست دارند تمام ابعاد زندگی فرد مقابل را کنترل کنند.
اختال شخصیت وابسته

اختال شخصیت وابس��ته نیز مانند دیگر اختاالت شخصیتی 
نوعی اختال روانی اس��ت که ویژگ��ی اصلی آن الگوی رفتاری 
تکرارشونده در تمامی جنبه های زندگی غیرقابل انعطاف است. 
در ای��ن اختال، بیمار برای برآوردن نیازهای روانی و جس��می 
خود به دیگران وابس��ته اس��ت. بیمار همیش��ه در تاش است 
دیگ��ران را خوش��حال کند، اف��راد مبتا رفتاره��ای منفعانه، 

محتاج گونه و چسبنده دارند و از جدایی می ترسند.
اختال شخصیت اجتنابی یا دوری گزین

دوری گزین یا اجتنابی، نوعی اختال ش��خصیت اضطرابی است 
که افراد مبتا به آن با وجود میل ش��دید به نزدیکی به دیگران 
الگویی از پرهیز اجتماعی، احساس بی لیاقتی، حساسیت شدید 
ب��ه ارزیابی منفی و اجتناب از تعام��ل اجتماعی از خود نمایش 

می دهند.
ای��ن اف��راد تمایل دارند که خود را پریش��ان، مضط��رب، تنها، 
ناخواس��ته و مج��زا از دیگران توصیف کنند. ای��ن رفتار به طور 
معم��ول در اوایل بزرگس��الی آغاز می ش��ود و در موقعیت های 
مختلفی بروز پیدا می کن��د. افراد مبتا به اختال دوری گزین، 
خ��ود را از لح��اظ اجتماع��ی بی عرضه یا فاقد جذبه ش��خصی 
می پندارند و از تعامل اجتماعی از ترس تمس��خر، تحقیر، طرد 

شدن یا مورد بی میلی قرار گرفتن اجتناب می ورزند.
عاوه بر اینها تفاوت در فرزندپروری، موجب منزوی بودن، رشد 
حسادت، غبطه و حتی احساس گناه نسبت به خود در دختران 

می شود.
در مادرانی که فرزند پسر ندارند ممکن است به علت سرزنش ها، 
مقایس��ه ها و فش��ار های وارده از س��وی اطرافیان، فرد به خود 
کم بینی، کمبود عزت نفس و خود بی ارزش پنداری دچار شده 
و حتی به س��مت خودکشی س��وق یابد. حتی ممکن است این 
فش��ار ها را بر روی دختری که به عنوان فرزند ناخواسته متصور 
اس��ت وارد کرده و سبک فرزندپروری مستبدانه را برای تربیت 
فرزن��د دختر اتخ��اذ کند که موجب پدید آم��دن اختال های 

شخصیتی که سابقا ذکر شد می گردد.
لذا امید اس��ت همه ی اف��راد جامعه در رابطه ب��ا این موضوع 
تس��هیلگری نموده و با انتقال باور درس��ت »عدم تبیین تفاوت 
بین فرزند پس��ر و دخت��ر« زندگی عاری از اینگونه مش��کات 

نامبرده و خوشایندی را رقم بزنند.
چه بس��ا در صورت بنیادی ش��دن این باور بصورت کامل مرگ 
تدریج��ی و خاموش عواطف مادران و دختران خانواده هایی که 
هنوز به این باور نادرس��ت معتقدند پایان بپذیرد و ش��اهد این 
اتفاق غیر انسانی یعنی، قتل احساسات دیگری بخاطر یک باور 

غلط نباشیم.

ازدخترزاییتامیلبهولدمذکر،دومقولهایکهازدیربازبسیاریاززنانراقربانیکردهاند؟

قربانی شدن تدریجی احساسات و روح و روان زنان در سایه اهریمن جهالت
دخترزایی؛ پدیده ای که در عصر کنونی نیز برای برخی جوامع همچنان مسئله ایست حل نشده! علم در این باره چه می گوید؟

 

حیدر عیسی زاده )شیار( 
استاد دانشگاه صاح الدین / اربیل

باید زیبا بود تا توانس��ت زیبا فکر کرد و زیبا دید و زیبا شنید و 
زیبا س��خن گفت. ولی سوال این است:  باید از کجا شروع کرد 

تا زیبا شدن را تجربه کرد؟ 
هر یک از ما هم اکنون و با توجه به شرایطی که بر جهان حاکم 
اس��ت، مورد هجوم انواع    نابس��امانیهای درونی و تبعیضات و 
ناهنجاریهایی مرد افکن قرار گرفته ایم. این ش��رایط غم انگیز، 
سوای اینکه زیبایی را از ما ربوده است، خوشی و آرامش را نیز 
طوری از ما س��لب کرده است که همه ما، با شتابی قابل توجه 

به سوی افسردگی حاد پیش میرویم.
 بهتری��ن راه برای زیبا ش��دن و رس��یدن به آرامش��ی عمیق، 
تغیی��ردادن بینش و دگرگونی درونیس��ت. چون این دگرگونی 
روحانی در نهایت منجر به عش��ق میش��ود و عشق همان نوش 
دارویی اس��ت که آدم، در همان روزهای آغازین زندگی بر روی 
کره خاکی به دنبال آن بوده است. و یاد خالق بستر رشد دهنده 

این عشق است.
عقل تو تقسیم شده بر صد مهم / بر هزاران آرزو و تم و رم

جمع باید کرد اجزا را به عش��ق / تا شوی خوش چون سمرقند 
و دمشق )موالنا(

بنابراین باید عش��ق را تجربه کرد. و اولین قدم برای انجام این 

تجربه عظیم، نوعی خاص از معرفت است که باید کسب شود و 
ما این معرفت را اینگونه با هم مرور میکنیم:  

خداوند در تمام اجزای عالم حضور دارد. بطوریکه میتوان گفت 
مانند عنصریست که نقطه اشتراک تمام موجودات است. َفَأیَْنَما 

ِ  )بقره / ۱۱۵( ُّوا َفَثمهَّ َوْجُه اهللهَّ تَُول
ترجمه: پس به هر سو رو کنید رو به خدا کرده اید. 

همی��ن االن به هر س��و و طرفی که میخواهید ن��گاه کنید، هر 
چیزی که دیدید جلوه ایی از جلوه های بیشمار خداوند است.

به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم / به دریا بنگرم، دریا تو بینم 
به هر جا بنگرم کوه و در و دش��ت / نشان از قامت رعنا تو بینم 

)بابا طاهر(
با این حس��اب او همیشه نزدیک است: َوإَِذا َسَألََک ِعَباِدي َعنِّي 

ِّي َقِریٌب )بقره / ۱۸۶( َفإِن
ترجمه: )ای پیامبر( هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند 

) به ایشان بگو( من نزدیکم. 
الی این ش��ب بوها، پای آن کاج بلن��د، روی آگاهی آب، روی 

قانون گیاه )سپهری(
بنابراین میتوان گفت که تمام هس��تی عکس و جلوه ایی از رخ 
اوس��ت و هتک حرمت ب��ه هر جزیی از هس��تی میتواند هتک 

حرمت به خالق آنها محس��وب بشود. بقول ابن عربی: »إذا دان 
لک الخلق فقد دان لک الحق«. 

ترجمه: اگر خلق در نزد تو خوار ش��ود بدان که خداوند در نزد 
تو خوار شده است.

ش��اید بتوان ریش��ه ناآرامی و نگرانی و پریشانیهای خودمان را 
در همین تحقیر کردنها و خوار ش��مردنها و بی احترامی کردنها 
نسبت به یکدیگر پیدا کرد. حاال تجاوز به یکدیگر و کشتارهای 
وحش��یانه ما انسانها به دست همدیگر و نتیجه روحی حاصل از 

آنها جای خود دارد.
اقوامی در هند وجود دارند که با جارو جلوی پایش��ان را مرتب 
و تمی��ز میکنند که مبادا حش��ره ای در زیر پایش��ان مورد بی 

حرمتی قرار بگیرد.
البته بحث ما بحث عملکرد نیس��ت. بحث تغییر دیدگاه است، 
اینک��ه چگونه بتوانیم دیدگاهمان را از ظاهر به باطن موجودات 
تغییر بدهی��م. دیدگاه باطن بین دیدگاهیس��ت که در آن، آن 
عنصر مش��ترک و آن ریش��ه نورانی را در تمام موجودات عالم 

ببینیم:
به یاد آن چیز دلم ش��اد میش��ود، آن عنصر مشترک، آن ریشه 

نورانی، آن دانه آشنا، آن زیبای حی. )شیار(

 و خوشبختانه انسان آن تعالی را دارد که بتواند به آن بینش و 
درک زیبا نایل شود:

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است نشان آدمیت )سعدی(

هنگامیکه که انس��ان به ای��ن درک از وحدت وجود بین اجزای 
عالم رسید، میداند که نباید اجزای عالم را به میل خود تقسیم 
و محدود کند، اینکه بعضی را دوس��ت ب��دارد و از بعضی دیگر 

متنفر باشد:
م��ن نمیدانم چرا میگویند اس��ب حیوان نجیبی اس��ت، کبوتر 

زیباست؟
و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست؟

گل شبدر چه کم از الله قرمز دارد؟
چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید. )سپهری(
و باید طوری چشمها را شست که به این نتیجه رسید که: تمام 
افراد و اش��یایی را که ما دوست داریم وهمچنین تمام آنهایی را 
که دوست نداریم همانند برگی از دفتر نقاشی خداوند هستند. 

و این نقاش، در تمام نقاشیهایش حضور دارد.
باید ب��ا دیدن درختان و پرندگان و انس��انها و حیوانات و تمام 

موجودات دیگر، او را دید. و این یعنی یاد او.
ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب )رعد / ۲۸(  أاََل بِِذْکِر اهللهَّ

ترجمه: تنها با یاد خداوند دلها آرام میگیرد. 
یاد او کن یاد او کن یاد او / ش��اد آن روحیس��ت که او هس��ت 

شاد او
م��ن هوا و باد دنیا را نمیخواه��م دگر / من نی اویم و میخواهم 

هوا و باد او )شیار(

چگونه معشوق را به یاد آوریم؟
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١.کورتە
د میتۆل������ۆژی و بەرھەمێ������ن کوردییێن کالس������یک و مۆدەرن دە قاال 
ژن������ان و بدەوی و جێگەھا وان ئ������ا بلند ھاتیە کرن و ھەما ببێژە ت 
بەرھەمەک������ە کوردی تنە کو ژن������ان تێ دە جھ نەگرتبن. لەورە ل گۆر 
گەلەک کەس������ان ژ بۆ ناس������کرنا ژنێن  کورد دڤێ مرۆڤ سەری ل 

ئەدەبیاتا کوردی ژی بدە.
د گەل������ەک بەرھەمێن کوردان و ئۆریانتالیس������تان دە قاال ژنا کورد 
ھاتیە کرن و ب چاڤەکی ئەرێنی و پۆزۆتیف ل وان ھاتیە نھێرین و 
جێگەھا ژنا کورد ژ ژنێن نەتەوە و ئەتنیکێن دن بەرزتر ھاتیە دیتن.
د ڤ������ێ نڤیس������ارێ دە قاال ئیماژا ژنا ک������ورد د بەرھەمێن کوردییێن 
کالسیک و میتۆلۆژیک و ھەر وھا نێرینا ئۆریانتالیستان ل سەر وێ 

ھاتیە کرن و نرخاندن ھاتنە کرن.
٢. پەیڤێن س������ەرەکە: ژن، ژن������ا کورد، ئەدەبیات، 

ئۆریانتالیست، جێگەھ.
٣. پێشگۆتن

قادا ئەدەبیاتێ، ژ بۆ کو ژن پرس������گرێکێن خوە راگھینە تەڤاھیا گەل 
و ژنێن دن ئاموورەکە گرینگە. ئەلبەت وەزیفەیا ئەدەبیاتێ نە ئەوە کو 
رەوشا جڤاکێیا سۆسیۆلۆژیک راڤە بکە لێ بڤێ نەڤێ لگەل مەسەلەیێن 
شەخس������ی و ئەستەتیکی، جڤاکەک و مەسەلەیێن جڤاکی باندۆرا خوە 
ل س������ەر نڤیس������کار و بەرھەمێن وی/ وێ داتینە. ئیجار کو ئەم بێنه 
سەر ئەدەبیاتا ژنێ، گەلەک جاران ئەم دبینن کو ناڤەرۆکا بەرھەمێ ژ 
ئالیێ رەوشا جڤاکی و تادەیا ل سەر ژنێ ڤە ئەندیشەیێن ئەستەتیکی 
و ئەدەب������ی ل پاش خوە ھش������تنە. دەما ئەم باال خ������وە ددن ئەدەبیاتا 
دەڤکی ئانگۆ فۆلکلۆرا کوردی ژی مەرڤ ڤێ مەس������ەلێ باش دبینە. د 
گەلەک ل������ۆرک، دوورک و کالمێن کو ژ ئالیی ژنان ڤە ھاتنە گۆتن 
دە ئەم ل راس������تی زەحمەتیێن وان، تادەیا ژ باڤ و برێن وان، ژ مێر 
و خەس������وویێن وان، دەردێن خوەدیکرنا زارۆکێن وان، کەدا وانا مال 
و کارێ������ن دن تێن. د گۆتنێن وان دە گازند و کەس������ەرێن وان تم ل 

بەر گوھێن مە نە.
گۆتنەک������ە دایکێن مە ھەیە کو دبێژە “ژ ب������ەر دەردان، مەرڤ پربێژ 
دب������ە.” ئەڤ گۆتنا وان بەلکی ژی مەبەس������تا مە ب کورتی راڤە دکە. 
لێ ب ئانالیزا ئەدەبیاتێ دە ئەمێ بێدەنگیەکێ ژی ببینن کو وێ ئەو 
بێدەنگ������ی بەرەڤاژی ڤێ گۆتنێ مە ببە ب������ەر ب فکرەکە دن: “ژ بەر 
دەردان مەرڤ بێدەنگ دبە.” بەلێ، ئەم دکارن ببێژن کو ئەدەبیات ژ 
بۆ ژنان بێھنڤەدانەک بوو. بێھنڤەدانەکە کو ب گۆتنێن لھەڤھاتی، 
نڤیس������ێن خەمالن������دی، خولقیبن. لێ ئیرۆ ب ئەدەبیاتا نڤیس������کی ژ 

بێھنڤەدانێ وێدەتر چوویە و دڤێ بچە.

٤. ئیم������اژا ژنا ک������ورد د بەرھەمێن کوردان ئێن 
کالسیک و ئۆریانتالیستان دە

٤.١. خه باتێن ئەدەبی ل سەر ژنا کورد
د خەبات و لێکۆلینێن ل سەر ژنان دە تشتێ کو وەکە پارادۆکسەکێ 
ب مە تێ خویان ئەوە کو، ئەڤ مەس������ەلە و خەبات گەلەک جاران ژ 
ئالی������ێ نڤیس������کار و لێکۆلینەرێن مێر ڤە ھاتنە ک������رن. مەرڤ دکارە 
ببێژە کو ب زێدەیی گۆتار و خەباتێن کو ل سەر ژنێ ھاتنە نڤیسن 
نە ژ ئالیێ ژنان ب خوە ھاتنە لێکۆلینکرن ئان نڤیس������اندن. ل س������ەر 
ژنێن ک������ورد و ئەدەبیاتا وان بەرھەم و گۆتارێن نڤیس������کارێن وەک 
رۆھات ئاالکۆم، مەھمەت بایراک، ھاشم ئه حمەدزادە، ئیبراھیم سەیدۆ 
ئایدۆغان ھەنە. لێ ژ خێنجی ھاندان چاغالیان )کو خەباتێن وێ ژی 
ب زمانێ ترکی نە( و ھن گۆتارێن ژنان کو د کۆڤاران )کۆڤارا وێژە 
و رەخنە، زارەما( دە ھاتنە وەش������اندن، خەباتێن ب کوردی و زانستی 

یێن لێکۆلینەرێن ژن تونە نە. ئەڤ یەک ژی ب خوە وەکە ناکۆکیەکێ 
ت������ێ خویان. ب ی������ا مە ئه گه ر ئەڤ خەب������ات، ژ ئالیێ لێکۆلینەرێن 
فەمینیست، خوەندەڤان و نڤیسکارێن ژن بێن کرن وێ مەسەلە چێتر 

بێ دیارکرن و چارەسەرکرن. 
٤.٢. ستاتوویا ژنا کورد

س������تاتوویا ژنان د ناڤ جڤاتێ دە دەم ب دەم ھاتیە نرخاندن. د ڤێ 
مژارێ دە ژ ئالیێ لێکۆلینەران ڤە تەسبیتێن دیرۆکی و جڤاکی ھاتنە 
ک������رن. ژن ب ھەبوون������ا خوە و چاندا ک������و ئافراندنە ھەر دەم بوونە 
خوەدیێ س������تاتوویەکە گرینگ.   س������تاتوویا ژنێن کورد، ژ ستاتوویا 
ژنێن گەلێن جیران خرابتر نینە. لێ بەلێ س������تاتوویا ھەموو ژنان ژی 
ن������ە وەکە ھەڤە. تەڤلھەڤیەکە خوەزایی ھەیە. لێ ب گەلەمپەری د وارێ 

تەمسیلیەتێ دە پرسگرێکێن ژنێ ھین ژی ددۆمن.
ل س������ەر عەردنیگاریا فرەھیا کوردستانێ، ستاتوویا ژنان، ل گۆر ھن 
فاکتۆرێن وەکی دەم، ئابۆری، ئاس������تا پەروەردەھیێ، رەوشا جڤاکی، 

مالباتی، ئاستا رێخس������تنبوونێ، تێکلیێن 
شەخس������ی و جڤاکی دگ������وھەرە. ل ھن 
ھەرێم������ان ژن ژ گەل������ەک مافێن خوەیێن 
خوەزایی بێپارن. نکارن بخوینن، بگەڕن، 
بخەبتن، ب دلێ خ������وە بزەوجن ئان ژی 
مێرێ خ������وە بەردن، ج������ل و بەرگان ل 
خوە ک������ن و ھود. ل ئالیێ دن ژنێن کو 
دخوینن، پێشەنگیێ ژ جڤاکێ ره دکن و 

ژ بۆ ئازادیا ژنان دخەبتن ژی ھەنە.
ستاتوویا ژنان ھنەکی ژی د دەستێ ژنان 
دەی������ە. تەڤی ژنێن بەلەنگاز و بندەس������ت، 
ژنێ������ن کو ب ئاقل و تەڤگەرا خوە د ناڤ 
مال������ێ و جڤاتێ دە پێش������ەنگی کرنە ژی 
گەلەکن. وان ژن������ان د گەلەک واران دە 
خوە پاراستنە، سەرێ خوە ھلدانە و ناڤ 
و دەن������گ دانە. تایبەتیێ������ن وانیێن وەکی 
مەردی، مێرانی، زانین و ھش������مەندی ل 
پێشن.   ژنێن وسا باال گەڕۆک، لێکۆلینەر 
و دیپلۆماتێن بیانی ژی کش������اندنە. ئەمێ 
ڤێ مژارێ ل ژێر ھنەکی دن ڤەچرینن. 

٤.٣ نێرینێن گەڕۆکان ل سەر ژنێن کورد
چاند و ژیانا کورد و کوردس������تانێ باال گەڕۆک و ئۆریانتالس������تان 
کش������اندیە و د گەل������ەک پرتووک و ماقالەیێن خ������وە دە جھ دانێ ڤێ 
جیھانێ. وەختا کو وان بەحس������ا کوردان کریە د ڤان خەباتێن خوە 
دە، ھەلبەت ژیانا ژنێن کورد ژی باال وان کشاندیە و ل سەر وان ژی 
نڤیسینە. د خەباتێن خوە دە ل سەر کار و بار، جل و بەرگ، ستاتو 

و رەوشا وانا وەکھەڤیێ سەکنینە.
نێرینێن ڤان ئۆریانتالیس������تان ھەما وەکھەڤن. وەختا کو ئەم نڤیسێن 
وان دخوینن ل گۆری »وادە ژوادەھ« دیار دکە، »س������ۆانە« دبێژە 
ھەڤپاریەک������ە گرینگ ھەیە ژ ئالی������ێ کار ڤە د ناڤ ژن و مێران دە. 
مێر دچن ل زەڤیێ دخەبتن، ل حەیوانان دنێرن، تتوونێ دچینن، ژن 
ژی فێکی و تتوونان حش������ک دک������ن، خالی رادچینن ئان ژی کارێ 

مالێ دکن. 
ل گۆری کوردۆلۆگێ فرەنس������ی »تۆماس بۆی������س« ژی ھەڤپاریەکە 
گرین������گ ھەیە د ژیانا ژن و مێرێن کورد دە، وەکو دیار دکە وەختا 
کو مێ������ر ب حەیوان������ان رە ئەلەقەدار دبە، ژن ژی ب ش������یرێ وان 

حەیوانان رە پەنیر و روون چێدکە. 
نێرینێن »ئەرگان مادەنل ی.ج.« ژی ژیێن ڤان ئۆریانتالیس������تان نە 

جودا نە کو دبێژە:
»ل کوردستانێ نێڤیێ کاران ئاییدێ ژنانە. ژن تەڤی کارێ خوەیێ 

مالێ، چاندنیێ دکە و ب مێرێ خوە رە بێیی راوەستن دخەبتە، کارێن 
ھەری گ������ران دکە. ژنا کورد ژ بۆ فرۆتنا دەخل و ئێزینگێن خوە ب 
س������اعەتان ب تەنا سەرێ خوە دمەش������ە. تێ باژێر، ب ئاوایەکی ئازاد 
بازاریا خوە دکە، مالێ خوە دفرۆش������ە، کارێن خوە دکە و دیس������ا ب 

ئاوایەکی پاقژ و سەربەست ڤەدگەرە گوندێ خوە.« 
ب قاس������ی کو ئەم ژ نێرینێن ئۆریانتالیستان پێ دەردخن ستاتویا ژنا 
ک������ورد ل گۆری ژنێن عەرەب، ف������ارس و ترک چێترە، ژ ئالیێ حال 
و تەڤگەرێ������ن خوە ڤە ژ وان ئازادت������رە. خوەدی ل مال، زارۆک، کار 
و ئابۆری������ا خوە دەردکەڤە. د گەلەک رەوش������ێن وەک دین، پۆلیتیکا، 
کار، ماف������ێ زەواج و ڤەقەتین������ێ دە ب مێران رە وەکھەڤ تێ دیتن. 
ل گۆری کو »ھ. ھ. ھانس������ەن« دیار دکە، »رامبۆوت« ژی ل سەر 
ڤێ وەکھەڤیێ دسەکنە و ل گۆری کو دبێژە ل جەم کوردان ژن ب 

مێران رە وەکھەڤ تێنە دیتن. 
»ئەرگان مادەنل ی. ج.« جھ ددە گرینگیا ئازادیا ژنێ:

»ئەم وس������ا دزانن کو ل ھەموو 
ئالەما ئۆسمانیان »ژن« ژ ئالیێ 
مادی و مانەوی ڤە د رەوشەکە پر 
خراب دەیە. مێرێن مە ژ سەری 
ن������اڤ جەھالەتەکە  بنی د  حەتا 
پ������ر مەزن دە ن������ە. ژنێن مە ژی 
بوون������ه قوربانێ ڤ������ێ خوروورا 
جاھلییا مێ������ران، ژ بەر ڤێ ژی 
ھەم جاھل ھەم ژی گونەھن. جھ 
و گرینگیا ژنێ نەھات فامکرن. 
ب ڤی ئاوایی شوونا کو مالبات 
بنیاتەکی خورت ئاڤا بکن، بوونە 
چاڤکانیا بێاخالقی و ھلوەشینێن 
مالباتا  و جڤاکی.  تاکەکەس������ی 
ک������ورد ژی بێ گوم������ان ژ ڤێ 
نەخوەشیێ دەربا خوە خواریە و 
زەرار دیتیە. وەکی ھەر کەس������ی 
ئەو ژی موھتاجێ باش������کرنا ڤێ 

نەخوەشیێیە.«
ژ بۆ چارەس������ەرکرنا پرسگرێکا 
ژنا کورد نیش������ان ددە کو دڤێ 
داییکێ������ن کورد پەروەردە ببن و ھن ش������یرەتان ل جوانێن کورد ژی 

دکە د ڤێ مەسەلێ دە:
»تشتێ کێم تەربیە و ئلما ل گۆری سەردەمێیە. ھەکە ئەڤ تشت ژی 
ب ژن������ا کورد بێنە دایین، یانی قەرەقتەرا وانا ھێزدار ب پەروەردەھی 
و ئلمێ بێ خەمالندن، د جڤاکا کوردان دە چارەس������ەریا پرسگرێکا 
ژنا کورد دێ گەلەک ھێس������ان ببە. )...( خ������ۆرت دڤێ فام بکن کو 
مەسەلەیێن ژن و مالباتی مەسەلەیێن پر گرینگن. بەریا ھەر تشتی دڤێ 
چارەس������ەریەک ببینە ژ بۆ راسەریا ژنێ. ژ جڤاکێ رە چاوا کو زاد 
الزم بە، ئەو قاس ژی داییکێن خوەدی ھشمەندی و ئاقل الزمە، دڤێ 
ئەڤ تش������ت بێ زانین: عژنێن ملەتەکی پیڤانا پێشکەتنێیە.ع دبێژە و 
ش������یرەتێن وی ب ڤی ئاوایی بەردەوام دبن: »جوانێن کورد دڤێ ھەر 
تم زانبن کو پێش������ڤەچوونا ملەت و ئینس������انان ب پێشکەتنا ژنان رە 

گرێدایییە و دڤێ ئەڤ تشت نەیێ ژبیرکرن.«
ھەر وھا ل سەر رەوشا ژنا کورد پرانیا وان ئاخافتن کرنە و گرنگی 
ب کار و نرخێ������ن جڤاکییێن ژنا کورد دان������ە، ھەر یەک ژ وان ب 
ئاوایێن جودا بەح������س کرنە، ھەر وھا پر ژ ژنا کورد باندۆر بوونە، 
ب تایبەت ژی ژ ئالیێ رەفتار دە وسا بەحس کرنە کو ژ بەر ل بەر 
زالمێ کورد راوەس������تایە، لێ ب کێمی بەحسا پرسگرێکێن ژنا کورد 
کرنە، ژ بەر ھەموویان ئاماژە ب وێ یەکێ کریە کو ژنا کورد جودا 

ل گۆر ژنێن نەتەوێن جیرانێن خوە و گۆتنە ژنێن کورد ئازادن.

»رەچ« ھەیاما کو ل کوردستانێ بوویە د ناڤ خەلکێ دە گەریایە و ژ 
ژنا کورد عەجێب مایە: ئازادی و سەربەستیا ژنا کورد پێشکەتیبوونا 
وێ یا ژ جڤاک و نەتەوێن دن ئێن جیران ب ئاشکەرایی نیشان ددە 
و بەحسا ڤێ یەکێ کریە، دەربارێ داوەتێن کو دیتیە دە دبێژە؛ پلە و 
پایەیا ژنا کورد جودایە، زالمێن وان ب چاڤەکە وەکھەڤ لێ دنێرن 
و زارۆکێ������ن وان ئارامن و گۆڤەندگەران������دن خەباتەکە ژنا کورد ئا 
مەزنه، بێ کو بێن ڤەخواندن بخوە دچن بەشداری گۆڤەندێ دبن، جل 
و بەرگێ ژنان ل کوردس������تانێ پێکتێ ژ کراسەکە مەزن و کراسەکە 
پان و ناڤتەنگا خوە ب ش������ووتک و پشتێنەکە مەزن ئا کەمەرییا زیڤ 
ئان ژی زێر ڤە گرێددن و پۆشیەکێ ل سەر جلێن خوە دە بەرددن.
»ھێی« یەکی دن ژ وان رۆژھالتناسان بوویە کو سەردانا کوردستانێ 
کریە، ب ئاوایەکێ بەحسا کوردستانێ و ژنا کورد کریە کو د ھەموو 
کارووبارێن خوە دە کێرھاتی و ھێژایی تشتێن مەزن دبینە و ھەرواھا 
دبێژە »ژنا کورد دکارە سەردار و فەرماندارێ خەلکێ بە. ب تایبەت 
ل گوند دە دکارە ببە پێش������ەنگێ ئەشیرێ، ب تایبەت دەما کو زالمێ 
وێ بەم������رە و کورێ وێیێ مەزن نەب������ە.« ھەر وھا یەکی دن ژ وان 
رۆژھالتناس������ان ژی کو ھاتیە کوردستانێ »مەجەر سۆن« بوویە کو 
ل س������ەر رەوش������ا کوردان لێکۆلین کریە و گرنگی ب ئالیێن جڤاکی 
ی������ا نەتەوا کورد دایە و ب ھەمان ئاوایی رۆژھالتناس������ێن دن ئێن کو 
ھاتنە کوردستانێ، بەحسا ژنا کورد کریە و نرخەکه مەزن ڤە پێناسە 
کریە. مەجەر س������ۆن س������ەردانا حەلەبجە یێ کری������ە و دچە ماال تەیار 
بەگ کو کورێ ئۆس������مان پاشایێ جاف بوویە و چاڤێ وی ب ئادیلە 
خانمێ دکەڤە، کو ھەڤژینا ئۆس������مان پاشایه. وێ دەمێ ئۆسمان پاشا، 
پاش������ایێ ھەلەبجه یێ بوویە، دەما پاشا ل ھەلەبجه¬یێ نامینە، کارێن 
خوە رادەس������تی ھەڤژینا خوە دکە. س������ۆن دبێژە ئادیلە خانمێ ل ماال 
تەی������ار بەگ ئۆدەیەک بۆ من جودا کربوو و گەلەک رێز ل من گرت، 
سۆن د ناڤ بیرانینێن خوە دە ناڤێ ئادیلە خانمێ تینە و وەک خانما 
مەزن پێناس������ە دکە. سۆن بەحس������ا ڤێ یەکێ دکە کو یەکەم ھەڤدیتنا 
وی ل گەل ئادیلە خانمێ دەمژمێره کێ ئاژۆتیە. سۆن رەفتارێن ئادیلە 
خانمێ پر دعەجبینە و ل گۆر دلێ وییە و پر ژێ ئەجێب دمینە کو 
گەلەک زیرەک و ژێھاتیی������ە و ژنەکە قەھرەمانە. ئەڤ رێزبەندیا کو 
ھاتی کرن و ناڤانینا وان رۆژھالتناسان واتەیا پایەیا ژنا کورد پێناسە 
دکە و رادگھینە کو حەتا حەتایی ناڤێ ژنا کورد ھاتیە تۆمارکرن و 
ئەو کەسێن کو گەریانە ب زندی تشتێن ژیان کرنە و ب لێڤ کرنە 
و ئەڤ یەک ژی دێ ھەر زندی بمینە و ئەڤ یەک ھێڤنێ ش������ادی و 

سەربلندیێیە.
یەک ژ وان رۆژھالتناس������ان ژی کو س������ەردانا کوردستانێ کریە و 
رەوشا کوردستانێ ھەلسەنگاندیە »مینۆرسکی« یە و ب خوە خەلکێ 
رووسیایێیە و د دەس������تپێکا سەدسالێن بیستەم دە ھاتیە کوردستانێ. 
ئارمانجا مینۆرس������کی د س������ەردانا خوە دە لێکۆلین بوویە د دەربارێ 
چاندا نەتەوییا کورد و کۆمکرنا زانیاریانە ل س������ەر ئالیێن کوردان 
ئێن جودا و ب تایبەت ژی ئارمانجا وی دەستنڤیسێن کوردی بدەست 
بخە و بدەس������ت ژی خس������تیە کو د ھەیاما گەشتا خوە دە ئەڤ یەک 
پر ب نرخ دیتیە. ڤی رۆژھالتناس������ی بەحس������ا ژن������ا کورد کریە کو 
ئ������ەو ژی د ڤێ دەربارێ دە نێرین������ا وی یا دەربارێ ژنا کورد دە ل 
گ������ۆر نەتەوێن جیران جوداییا وێ دیتی������ە و پر ئەجێب مایە ل خوە 
وەس������تاندنا ژنا کورد و دبێ������ژە »ژن و کەچێن کوردان کارێن نە 
رحەت ئێن ناڤ مالێ دکن. ژ کانیێ ئاڤێ تینن، س������ەواالن ددۆشن، 
داران کۆمدکن و تینن، دچن سەر چیایێن بلند، ل گەل ڤێ یەکێ ژی 
ب ئاوایەکە بەردەوام زارۆکێن خوەیێن بچووک رادکن و ب پشتا خوە 
ڤە گرێددن.« ئەو رۆژھالتناس تش������تێن کو ب چاڤێ خوە دیتنە، ل 
گەل وی پر ئەجێب بوونە و تشتێن وھا نە دیتیە، ژ بەر ڤێ ژی پر ژێ 
باندۆر بوویە و ژ بەر ڤێ ژی ل سەر ڤێ ب ئاوایەکی وسا نڤیسیە. 

ئیماژا ژنا کورد د بەرھەمێن کوردان ئێن کالسیک و ئۆریانتالیستان دە

کولتـور

 
Şilêr Emrahnijad, helbestvan û wergêr

Şilêr sala 1980`an li Urmiyê ji dayîk bûye. Bavê wê kesekî 
rewşwnbîr bû ku di zanîngehê de jî ders xwendibû, ev yeka 
li civaka sunetî ya kurdan a wê serdemê  kêmtir diqewmî, ji 
ber vê sedemê zarokên wî pêka derdora xwe, perwerdeyeke 
cuda hebûn, ev atmosfera gerim û cuda hundir û mejiyê Şilêrê 
jî guhert û zaroktiya vê keçikê  her wek kesên hevnifşê wê di 
rewşa  aloz û  bi kelecan a xebatên nasyonalîstî yên kurdan 
de derbas bû.Di hemen demê de civaka sunetî û mêrsalar a 
kurdî pir xurt û serdest bû û şûnpê û berûlayên wê bi taybet li 
ser jiyana jinan pirtir bû, sercem ev mijar  heya astekê jiyana 
siberojê ya Şilêrê anîn pê û di vê navberê de ew bû hogira 
ziman û wêjeya zimanê xwe ya zikmakiyê û ji nûgîhatiya xwe 
ve dest bi nivîsîna helbesatn kir, helbestên ku  têm û naveroka 
wan a sereke hema ev buyer û ezmûnên zaroktiya wê bûn û bi 
taybet pisgirêkên jinan ên di civaka wê serdemê de û serdestiya 
evînê- car şêrîn û carna jî tal di helbestên  wê xûya ne. 
Şilêr Emrahnijad di zanîngeha Urmiyê de jî xebatên xwe yên  
wêjeyî û civakî berfireh kirin û piştî wê heya heşt salan di NGO 
ya Ferzaniganê Cewan( weke endameke konseya rêvebir) û 
saziya civakî , hunerî ya Ehmedê Xanî mamostetiya zimanê 
kurdî kir, ezmûna ku pir jê hez dikir û vê yekê bandoreke pir 
ecêb ser mejî û hundirê wê kir, ezmûna  xebata berdewam a ser 

zimanê kurmancî ku di xwendingehê de ne mumkin bû û ev 
derfeta  tenê ji bo hejmarek kesên  mîna wê çêbibû ku evîndar 
û dilşewatê zimanê dayîkê bûn û nedixwestin bibin şehedê 
jinavçûyîn û asîmîlebûna wê.Tecruba nasiyarbûna û hevaltiya 
bi komeke berfireh û curbicur ji şagirdan re ku bi hez û kelecana 
xwe, riya perwerde û parastina  vê zimanê bêberevan û şêrîn 
hevrê di gel mampsteya xwe, xweş dikirin. 
Hêjayî gotinê ye Şilêrê  bi alîkariya mamoste seyd Celal 
Nizamî, pirtûk û CD ya peyv û axiftinên rojane yên  kurmancî, 
amade kirin  û weşandin.
 Şilêrê tevî lidarxistina polên perwerdeya zimanê kurdî, karê 
helbestan jî didomand û berhem û nivîsên xwe di kovar û 
mehrîcanên  wêjeyî yên kurdî de raber dikirin û xêncî wê 13 
hejmarên  kovara ``Xatûnê`` bi hewldan û sponseriya rehmetî 
``Wicdî Hatemî`` û  bi sernivîseriya Şilêrê di saziya Ehmedê 
Xanî de hatin weşandin ku zêdetir têkildarî mijara jinan û 
civaka kurdî bû. 
 Ew heya niha beşdarê gelek civîn û mehrîcanan di nava Îranê 
û li dervey Îranê bûye û xelatên curbicur ji bo helbestên  xwe 
wergitine.
 
Berhema bi salan xebata Şilêrê ser wêjeyê heya niha, pirtûkeke 
helbesatn e bi navê Projestrona Cîhanê`` ku li 2016`an hatiye 
weşandin. Ew bi xwe li bara vê pirtûkê dibêje:
``Projestrona cîhanê bêtirî her tiştî  riha min dide xûyanê, Piştî 
salan ez gihêştim vê encamp ê vê baweriyê ku reneg ev cîhana  jî 
jiyandarek be û renge jinek be ku pareke pir  ji liv û  bûyerên wê 
bêyî viyan û xwesta wê ne û faktorên mîna  hormonên  Strojen 
û testestron û serayî gişka hormona projestronê  bandore ser wê 
dikin. Erdhej, bager û bahoz û xela û her tiştê ku ji xwezayê 
radibin, qeder û çarenivîsa me diguherînin.

Projestron hormoneke cinsî ye, jina  ku mêrê xwe di kêleka 
xwe de tinebe, projestrona wê dadikeve û renge cîhana me jî 
kêmasiya nêrê xwe heye û renge  nêrê wê nesaz û nekêrhatî ye. 
Wer tê xûyanê zayendên cîhanê bala hev nakşînin.

Şilêrê her wiha pirtûka ``Ûldûz û qijik`` a Semed Bihrengî ji 
Farisî wergerandiye Kurmancî ku li Hewlêr çap bûye.

 Şilêr Emrahnijad
1980 –Urmiye
 Xwendin: Wergêriya zimanê inglîzî(karnasî) - fîzîka navokî 
(kardanî)

 Şilêr Emrahnijad ji 2009`n  ve heya niha di radiyo û televîzyona 
kurdî ya Tehranê de weke wergêr,bêjer û dûblor dixebite.

Bila min helbestek jî goriya te kiribe
Te bi qasî bedewiya jiyanê, çavên min recifandin.

 Ezê peyv bi peyv çimbilê te rakêşim bixim nav helbestekê
Bila jî, helbest di şûneke bilind de rûdinê

Bila jî, xeyal paqij bin, Wêneyên qirêj jî ne kêm in!
Helbest him jî, weşartgeheke ewleh û renge jî 

goristaneke dûr û dûr e
Ezê te oxir kim

Na, êdî pirûskên te bi sedan ba û bahozkên giran jî ber 
bi min venagerin.

 Nivişt û hemayîl jî li min kar nakin, Tu bargiran î ser 
milê min

Nifir ji tiliyên te diweşin,Tu divê ji mêj ve baş hirişîbay,
Binecî miribay.

   معرفی شاعران
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Nêrîn

Wergêr: Zehra Seîdî
Çîroka: Fatimok û darbirê hejar

Rojeke rojgarekê darbirekî hejar hebû. Darbir 
û hevjîna xwe a dilovan di xaniyekî biçûk de 
dijiyan. Rojekê darbir bivir û tîr û kevana xwe 
rakir û ber bi daristanê ve çû. Heya nîvro xebat 
kir û hêdî hêdî  mandî û birsî bû. Li ser qurmê 
darekê rûnişt da ku hinekî bêhna xwe berde. 
Ji nişkêve li jor serê xwe dengek bihîst. Serê 
xwe rakir û dît ku refek fatimok di navbera çiq 
û pelên daran de difiriyan. Darbir bi lez û bez 
tîr û kevana xwe rakir çû belkî bikare 

fatimokekê nêçir bike. Vê demê fatimokek 
biçûk qîriya û got darbir raweste me nêçîr 
neke. Fatimokên din bi bihîstina dengê hevala 
xwe a biçûk hişiyar bûn û firiyan û xwe rizgar 
kirin, lê fatimoka biçûk li ser nizimtirîn çiqa 
darê venişt û got: Darbir guh bide gotinên min 
eger tu pêbawerî bidî min ku çi carî fatimokan 
nêçîr nekî, te çi daxwazî hebin dê bên cih. 
Darbir dema gotinên fatimokê bihîstin mat 
ma lê bawerî da wê ku çi carî fatimokan nêçîr 
neke. Fatimokê got niha te çi daxwazî hebin 
bêje. Darbir daxwaziya xaniyek mezin û 
ciwan kir. Dema ku darbir ji daristanê vegeriya 
dît ku hevjîna wî a dilovan li himber xaniyek 
mezin û ciwan li benda wî maye. Darbir û 
hevjîna xwe di xaniyê xwe ê nû de bi xweşî û 
bextewerî dijiyan lê piştî derbas bûna demekê 
darbir êdî keyfxweş nebû. Niha daxwaza wî 
ev bû ku serayek pirr mezin û cilûbergên 
ciwan û hejmarek zêde hesp hebe. Dîsa ber bi 
daristanê ve çû û gazî fatimokê kir û ji vê 

xwest ku daxwaziyên wî bi cih bîne. 
Dema darbir ji daristanê vegeriya şûna xaniyê 
xwe, serayek mezin dît. Hevjîna wî a dilovan bi 
cilûbergên hevrîşmî û ciwan li pişt pencereyê 
li benda wî bû. Ji vê demê û pêve darbir hest bi 
bexteweriyek zor dikir. Niha hem zengîn bibû 
û hem cotyraran ji bo wî rêz digirtin. Lê dîsa jî 
ku demek derbas bû darbir kefxweş nebû ji ber 
vê yekê dîsa çû nav daristanê. Vê carê daxwaza 
wî ji fatimokê serokatiya welat bû.Darbir bû 
serok û paşa. Niha hemû bi fermana wî bûn. 
Paşa bi zorî ji cotyarên belengaz diravekî zêde 
distand. Cotyar neçar bûn dirav bidin ji ber ku 
ji paşa ditirsiyan. Paşa pirr zengîn bibû lê hêj 
şa û dilxweş nebû ji ber çi? Çimkî tenê paşayê 
welatê xwe bû. Li derdor welatê wî welatên din 
jî hebûn ku dixwest bibe paşayê wan welatan 
jî. Vê carê daxwaz kir bibe paşayê paşayan. 
Wî di nava cotyarên welatê xwe de ewên herî 
bihêz bijartin û bi wan leşkerek mezin pêk 
anî û êriş bire ser welatên cînar lê leşkerên 

welatên cînar bi tîr û kevanan û top û guleyan 
li axa xwe bergirî kirin. leşkerên paşan anku 
cotyar tirsiyan paşve kişiyan û xwe di navbera 
daristanan de veşartin. Paşa ku pirr xeyidîbû 
çu li ser bilindtirîn cihê seraya xwe û gazî 
fatimokê kir û got dawîtirîn daxwaziya min bi 
cih bîne. Leşkerek bihêz bide min ku bikarim 
bi leşkerê xwe hemî paşayan têk bibim.

Fatimokê got: na ez êdî daxwazên te bi 
cih naynim, heya niha her daxwaziyek te 
hebûye, te bi dest xistiye lê te nekarî di aşitî û 
dilxweşîyê de bijî. Ez dizanim ku eger tu bibî 
paşayê paşayan jî dîsa tu dilxweş nabî. Paşa 
ku ji kerba de aqil avêtibû destûr da ku bi top û 
guleyan fatimokê bikujin. Topan kirine gurme 
gurm lê guleyên topê bedela ku bi fatimokê 
bikevin li seray paşa ketin. Agir berbû serayê 
û şewitî û wêran bû. Hemî serweta paşa jî bû 
para agir û têk çû. Wiha bû ku darbir ma û 
heman xaniyê biçûk û bivira tûj.

  

Nivîskar: Sayîme Xakpûr
Çîroka emrê Hêviyê

Meha Tîrmehê bû. Kelekela germahiya 
Havînê erd û esman xistibûn nava xeweke 
giran. Ax û kevirên bêstar ên geliyê Bênarê 
ku ketibûn jêr tîrêjên rojê, ker û mat li ser halê 
xwe ve dinaliyan. xuşexuşa çem û rûbaran, 
şînkatiya deşt û newalan, hêminahiyek pir 
narîn dabû çiyayên bêdeng. 
Hêvî, keçika çav reş û xwînşêrîn, serê her 
sibehê, di dema rojhilatinê, li rex zinarekî 
rûdinişt û bi dilekî tijî hez û hesret li nav 
çavên çiyayên bêdeng ku govanên bi hezaran 
bûyeran in, temaşe dikir.
Belê! Ew çavên Hêvîyê yên reş û belek, 
ew dilê tijî evîn û hesret, li benda vegera 
mêrxwasekî evîndar û bê Welat bû.
Roj û meh wekî ava çeman serê xwe girtibûn 
û diherikîn. Li pişt wan çiyayan ne pejna 

lawikê mêrxwas, ne jî xeberek ji wî hat. Lê 
keçka delal hêvîya xwe venda nekir û her roj 
ku diçû hêviyên wê hîn zêdetir dibûn:
-Wê rojek were ez ê hatina mêrxwasê xwe bi 
çavên dinê bibînim û ew roj ye ji min û wî re 
bibe Newroza evîna me. Wê bibe şahiya gund 
û bajaran, wê bibe mizginiya gihîştina Mem 
û Zînê û hemû dildarên dîroka me ya gewher. 
Demsala Havînê bi wî awayî derbas dibû û 
hêdî hêdî, demsala xemgîn a Payîzê kar û barê 
hatinê dikir. Pelên zerbûyî diweşiyan û çûkan 
hêlînên xwe bar dikirin û koç dikirin. Lê dilê 
Hêvîyê, Hêviya delal û çavreş êdî wekî berê 
nemabû. Qey dibêjî dilê wê jî mîna demsala 
Payîzê zer bûbû û pelên dilê wê diweşiyan û 
her ku diçû rût û tazî dibû. 
Yadê heyran! ew çima nehat?  Gelo dibe 
tiştek bi serê wî de hatibe? Gelo dibe ez ji bîr 
kiribim? 
Bi sedan hizrên baş û nebaş  di serê wê de 
dihatin û diçûn lê dîsa jî nikarîbû çareyekê 
ji xema dilê xwe yê ku bi salan e gula evînê 

tê de bê av şîn bûye re bibîne. Xewa şevan li 
çavan herimîbû, hêz û hedan di hundirê wê de 
nemabû. Hawar û gaziya xwe bi qulingan û 
rêviyan re dibir belkî salixiyekê ji mêrxwesê 
xwe bigire. 
Lê naaa! Ne ti salixî ji rêvîyan girt ne jî ji 
qulingan hebû. Bêhêvitiyê agir berdabû canê 
wê yê nazik. Demsala Payîzê bi rengê xwe yê 
zer silav li her derê kiribû. Hevînê xatir ji deşt 
û newalan û çiyayên kevnar xwestibû.
 Êdî Hêvî li bendê namîne û biryara xwe dide:
-Yadê heyran ez ê herim!
-Ku da herî porkurê? 
-Yadê bihêle ez li dû evîna ku bi salane dilê 
min  mîna Kela Dimdimê dorpêç kiriye û bê 
av hiştiye herim. Bihêle ez çîroka emrê xwe 
bigihînim serî.
Piştî wan gotinên xembar û soznak êdî ti gotin 
namîne ku dayika dilşewat ji keça xwe re 
bibêje ji bilî vê gotinê:
-Here keça min a delal, here oxir be!
Bi wî awayî, Hêvî serê sibehê rojek ji rojên 

payîzê, çavên reş kil kir û fîstanê bûkinîyê 
li bejn û bala li hev hatî kir û berê xwe da 
çiyayên bêdeng. 
 Di rê de rastî kalemêrekî tê ku bi kopalê xwe 
li nav zinaran dimeşe:
-Çavxezlê tu li wan çiyayan li dû çi digerî 
çima ewqas dil bi kul û keser î?
-Xalo ez li dû çîroka emrê xwe digerim!
-Ahh, ah xezala çol û çiyan! Qey çîroka emrê 
te jî xwe spartiye wan çiyayên kevnar!?
-Çawa xalo ma heta niha te kesek din jî mîna 
min dîtibû ku wiha çolemer be?
-Erê delalê, erê karxezala dilbirîn. Tu ne 
yekem bûka çav li pişt perdeyê mayî yî û ne jî 
ya dawîyê yî. Li ser vê axa kevnar ti evîn şîn 
nayên û naçin serî. Neçe xezala çol û çiyan 
neçe, tukes ji wê rêya çûyî venegeriya ye ku 
tu vegerî. 
Çavên Hêviyê mîna çemê rondikan tijî hêsir 
dibin û bi dilekî tijî keser rêya xwe berdewam 
dike û her diçe û her diçe û...
 Heya niha jî pejna mêrxwasên Hêviyan 
li pişt çiyayên bêdeng mane û heta hetayî 
venegeriyan e.
Erê yadê heyran, çîroka emrê Hêviyan bi 
hezaran sal e li ser vê axa kevnar dimeşe û her 
li ber xwe dide û wê hîna jî li ber xwe bide

  

NivîSEr: Ferzane Sadiqîpûr

Yekemîn peywendîya mirovan zimanê 
dayîkê ye.
Ziman pişkeke herî girîng a jiyana mirovan e 
û di rastîyê de pişkek ji nasnameya mirovan 
e (Her wekî Celadet Alî Bedirxan dibêje: 
Ziman zanîn e, zanîn xwenasîn e); mirov 
di çarçove û zincîreya zimên de difikire û 
diponije,û bi zimên pêywendîyên xwe yên 
civakî girê dide û eyar dike, di çarçoveya 
zimên de his û hestên xwe dinimîne û tîne 
zimên û aramî û kêfxweşîya xwe û derûdora 
xwe pêk tîne.
 Herwiha mirov bi hînbûna zimanê dayîkê 
dikare wateya rasteqîn a kêfxweşîyê, êş û 
derdê , hevaltîyê, evîn û nefret ê peyda bike. 
Lewra pir girîng e ku her kes zimanê dayîka 
xwe bikar bîne û biparêze. 

Giringîya parastina zimanê dayîkê bi 
vê sebebê ye ku carna li nav peyvekê ji 
bêjeyên wî zimanî de dinyayeke agahdarîyê, 
bawerîyê, kevneşopîyê, pêzanînê, çand, 
destan û dîroka netew û gelekî veşartî ye 
ku divê were parastin. Nexwe bi mirina vê 
peyvê pişkeke mezin ji mîrateya mayînde û 
giranbuha ya çand û zanyarîya xwecihî dê ji 
nav biçe! 
Bi parastina zimanê dayîkê ku bi xwe 
serwet û sermiyaneke bêhempa ya civakî ye 

û sebeba vê yekê ye ku gelek astên çandî, 
kulturî, deb û nêrît, rê û resmên xwecihî, 
huner û pêzanînên xwecihî û herêmî ku pirr 
bi nirx in, bi başî werin parastin. 

Perwerdehîya zimên di astên têvel de yek 
ji piratîkên 
herî girîng a 
parastina wî 
zimanî ye. 
Bi nebûna 
dezgeh û 
sazîyên 
fermî ji bo 
perwerdehîya 
zimanê 
dayîkê, di 
pêngava 
yekem de 
malbat û 
dê û bavan roleke pir girîng û bingehîn di 
parastina zimanê dayîkê hene ku herî zêde 
ev bar dikeve li ser milê jin û dayîkan ku 
destpêkê ew zarokên xwe perwerde dikin. 
Ji ber ku zarok bingeha gelan in. Zarok bi 
dengên derûdora xwe dest bi hînbûna axiftinê 
dikin di hînbûna zimên de wêjeya zarokan 
jî li ser wan pir bandor dike û cihekî cuda 
digire. 
Heke jin û dayîk zimanê dayîkê fêrî zarokên 
xwe bikin û destan, çîrok, metelok, qelpik û 
lorîkan ku ji bo wan pir girîng û pêywîst in, bi 

zimanê dayîkê ji wan re bibêjin û pêbawerîyê 
bidin wan ku bi zimanê dayîka xwe biaxivin 
ne tenê şiyana hişmendîya wan xurt dibe û ew 
dê bi başî fêrî zimanê dayîka xwe bibin û dê 
çend zimanan bielimin, belkî zimanê wan ê 
xwecihî û herêmî jî dê were parastin.

 Hînbûna 
zimanê dayîkê 
fêrbûna 
zimanên din 
hêsan dike û 
dibîte sedema 
pêşketina 
zimên û 
perwerdehîyê. 
Mixabin em 
gelek caran 
dibînin ku 
hin malbat li 

ser vê bawerîyê ne ku axiftin û perwerdehîya 
zimanê dayîkê ji zarokan re hokara vê yekê 
ye ku ew di serdema xwendevanîyê de wê 
rastî gelek kêşe û astengîyan bên û nikarin 
bi hêsanî zimanê fermî yê dewletê biaxivin 
û nikarin di dersên xwe de pêş bikevin ji ber 
vê axafitina bi zimanê dayîkê kêmasî û cîyê 
şermê dizanin lewra bi pirranî bi zimanê farsî 
yan tirkî yan erebî yan zimanê bîhanîyan 
ku serdest e diaxivin lêbelê divê em baş 
bizanin axiftina bi zimanê dayîkê cîyê şermê 
û hokara astengîya pêşveçûyînê nîne, ji xwe 

di medrese û medya û pirtûkan de zimanê 
fermî yê dewletê hînî zarokan dikin ku zarok 
li rex zimanê dayîka xwe fêrî zimanê fermî 
yê dewletê dibin ku ew dibe sebeb ku şiyana 
hişmendîya zarokan hîn xorttir bibe û bi vî 
awayî têgeheke kûr bidest dixin û dikarin 
çendîn pergalên zimanî bidine ber hev û bikar 
bînin. 

Yek ji riyên din a parastina zimên medya û 
torên civakî bi taybet televîzîyon û radyo û 
pirtûk in. 
Niha ku teknolojî pir pêşkeftî ye, bes her 
malbatek dikare di vî warî de roleke pir 
girîng û kêrhatî bilîze. Li gel zarokên xwe 
li ser televîzîyonê rêzefîlm û xêzefîlmên 
zarokan, bernameyên civakî û hunerî ku 
gelêrî ne temaşe bikin, mûzîk û stranên bi 
zimanê dayîkê nemaze degbêjîyê ku wêjeya 
me ya dewlemend sîng bi sîng heta roja îro 
gihandine ber destê me guhdarî bikin, û 
herwiha di torên civakî de rûpel û malperên 
bi zimanê dayîkê bişopînin û bikar bînin û 
pirtûkên bi zimanê dayîkê bixwînin. 
Ji hêla din kademîsîyen û nivîser û 
helbestvanan jî roleke pir girîng hene ku ew 
jî dikarin berhemên xwe bi zimanê dayîkê 
amade bikin.

Bi vî awayî ji bo geşepêdana zimanê xwe em 
hemî dikarin dest bidine destê hev û zimanê 
xwe yê şîrîn bikar bînin û biparêzin.

Kurteçîrokên Kurdî
Ji bo hînbûna zimanê Kurdî

Girîngiya Zimanê Dayîkê
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شیرزاد میکائیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی 

بهمن ماه گذشته با شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، با توجه به اطاعات غلطی 
که چینیها در مورد این ویروس و بیماری ناشی از آن به بیرون دادند، منجر شد که 
کشورها ارزیابی نادرستی از این بیماری داشته و دنیا را با یک بحران روبرو کند که 

بیشتر دانشمندان آنرا با جنگ دوم جهانی مقایسه کردند.
این اطاعات غلط چینیها نه تنها کش��ورها بلکه زندانهای سراس��ر دنیا را هم با یک 

بحران روبرو ساخت.
چند روزی از ش��یوع این بیماری در س��طح جهان نمی گذشت که اخباری مبنی بر 
فرار زندانیان از زندان در کش��ورهایی چون ایتالیا، مکزیک، ایران و... رس��انه ای شد 
که بعضاً در برخی از زندانها در درگیری با پلیس منجر به کش��ته ش��دن زندانیها نیز 

گشته بود.
در ۲۵ مارس۲۰۲۰ میش��ل باچله کمیس��ر عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل در یک 
درخواست از همه کشورها تقاضا کرد که با توجه به جمعیت متراکمی که در زندانها 
وجود دارد و غیر بهداشتی بودن زندانها در اکثر کشورها، عدم وجود امکانات پزشکی 
کاف��ی، عدم امکان ایزوله افراد و عدم امکان فاصله گ��ذاری بین افراد، دولتها اجالتاً 
تعداد زندانی ها را کم کنند، زندانیهای قدیمی، بیمار، سیاسی، عقیدتی  و زن را آزاد 

کنند، یا در وضعیت مناسبی قرار دهند.
وی در این تقاضای خود به دو تعهد حقوق بشری دولتها اشاره می کند که عبارتند 
از : ۱( همه دولتها به موجب حقوق بین الملل بشر وظیفه دارند که از هر تهدید علیه 
س��امت و بهداشت افراد جلوگیری کنند. ۲( دولتها تعهد دارند امکانات بهداشتی و 

درمانی را به افرادی که به بیماری مبتا می شوند را فراهم کنند.
 حال با توجه به اهمیت موضوع این سوال مطرح است:   

آیا این ویروس نوعاً همه گیر و بعضاً کشنده، که در سطح کشورها، شهرها و جامعه 
گسترده شده، فرار از زندان یا بازداشتگاه برای محکوم یا متهم را توجیه می کند؟ 

آیا این ویروس که س��امت و حتی حی��ات زندانیان را تهدید میکند، میتواند دلیلی 
موجه برای فرار آنها از زندان باشد؟ 

پاسخ این سوال برای متهم و محکوم )مجرم( متفاوت هست.
متهم کسی است که هنوز هیچ جرمی بر علیه ش اثبات نشده است و در بازداشتگاه 
یا بازداش��ت موقت قرار دارد و به دلیل اینکه هنوز متهم هست و هیچ جرمی شامل 
حالش نشده است، اصوالً قانونگذران اکثر کشورها و حتی کشور ایران ضمانت اجرای 
خاصی برای فرار متهم از بازداشت حتی در شرایط عادی در نظر گرفته نشده است، 
پس فرار متهم از بازداشتگاه در شرایط اضطرار به هیچ وجه جرم محسوب نمیشود.
محکوم کس��ی اس��ت که در فرآیند یک دادرسی به جرمش رسیدگی شده و حکمی 

برایش صادر و قطعی شده است.
حال سوال این است،  محکومی که در حال سپری کردن مجازاتش است، آیا میتوان 

همانند متهم همان حق فرار را برای محکوم هم متصور شد؟
۱( در حالت عادی یا غیر اضطرار در قانون جمهوری اس��امی ایران و چند کش��ور 
دیگ��ر مانند ای��االت متحده آمریکا و کانادا برای فرار زندانی در ش��رایط عادی جرم 

انگاری شده و مجازات در نظر گرفته شده است.
در قانون مجازات اسامی ایران در بخش تعزیزات ماده ۵۴۷ صراحتٌا به این موضوع 
پرداخته ش��ده  و بیان میدارد که هر زندانی که از زندان یا بازداش��تگاه فرار نماید به 

شاق تا ۷۴ ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود.
پس در شرایط عادی فرار از زندان در ایران جرم بوده و مجازات آن هم طبق قانون 

مشخص میباشد.
اما برخی از کشورها هستند که به هیچ عنوان فرار مجرم یا محکوم از زندان حتی در 
شرایط عادی  را جرم انگاری نکرده و قابل مجازات نمیدانند، کشورهایی که در قرن 

۲۱ چنین شرایطی در حقوق کیفری شان وجود دارد عبارتند از آلمان، 

مکزیک، اتریش، بلژیک و.... این کشورها فرار از زندان را حتی در شرایط عادی جرم 
نمیدانندو اصطاحاً جرم زدایی کرده اند.

۲( در شرایط اضطرار: در این مورد باید مراجعه کرد به قوانین کیفری  کشورها: برای 
اولین بار در ایاالت متحده آمریکا حدود پنجاه سال پیش در دعوایی که دولت علیه 
ش��خصی بنام » پیلی« با موضوع فرار از زندان در ش��رایط اضطرار )پیلی بعلت ترس 
از تجاوز توسط زندانیان دیگر از زندان فرار کرده بود( مطرح کرده بود، دادگاه بدوی 
مستندات وکای پیلی را نپذیرفت، اما دادگاه تجدید نظر برای اولین بار این حق را 

به زندانی داد اگر در شرایط اضطرار از زندان فرار کند جرمی مرتکب نشده است.
از آن تاری��خ در کش��ور ایاالت متحده آمریکا به صورت ی��ک رویه قضایی در آمده و 
این حق برای زندانی در مواقع اضطرار وجود دارد و در موارد مش��ابه مورد اس��تناد 

قرار گرفته است.
در کشور ایران باید به حقوق جزای عمومی مراجعه کرد. 

آیا در حقوق کیفری کشور ایران موضوعی به عنوان فرار از زندان تحت عنوان شرایط 
اضطرار وجود دارد یا نه؟

برای رسیدن به جواب این سوال به دو مطلب باید استناد کرد :
۱( عوام��ل موجه جرم یا موانع عینی تحقق مس��ؤلیت کیف��ری یا حالت ضرورت یا 
اضطرار که اضطرار یک حالت شخصی تحقق جرم محسوب میشود و از عوامل رافع 
مس��ؤلیت کیفری میتوان از آن یاد ک��رد و حالت ضرورت یکی از عوامل موجه جرم 

محسوب میشود.
قانونگذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسامی بیان میدارد: هرکس هنگام بروز خطر 
ش��دید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل سیل، آتش سوزی، طوفان، زلزله یا بیماری به 
منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری ش��ود که طبق قانون جرم 
محس��وب میش��ود قابل مجازات نیست مش��روط به اینکه خطر را خود عمداً ایجاد 
نکرده باش��د و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته 

باشد.
شرایط برخورداری از موارد مندرج در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسامی:

خطر را نباید زندانی عمداً ایجاد کرده باشد، که کرونا را زندانیان ایجاد نکرده اند.
رفتار زندانی با خطر موجود متناسب باشد. 

با توجه به ماده ۱۵۲ ق م ا  و عبارت بیماری، باید بیان کرد که کرونا هم یک ویروس 
بیماری زاس��ت که هم خطرناک و گاهاً کش��نده نیز است. پس طبق این ماده رفتار 

فرار از زندان توسط محکوم جرم محسوب نمیشود و قابل مجازات نیست.
۲( جرم فرار از زندان را میتوان در قالب دفاع مشروع بحث کرد. قانونگذار در ماده 

۱۵۶ قان��ون مجازات اس��امی بیان میدارد که: هرگاه ف��ردی در مقام دفاع از نفس، 
ع��رض، مال یا آزادی تن خ��ود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی قریب 
الوق��وع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری ش��ود که طبق قانون جرم محس��وب 

میشود در صورت اجتماع شرایط مجازات نمیشود.
حق دفاع مشروع  که دراین ماده و در حقوق کیفری ایران به آن اشاره شده است به 

عنوان یک حق طبیعی و نیز به عنوان اعمال حق از آن یاد شده است.
حال اگر با توجه به اینکه مامورین زندان تمامی مسائل بهداشتی و کنترلی از قبیل 
تب س��نجی زندانیان، محدود ک��ردن ماقاتها و مرخصی ها، جداس��ازی و تفکیک 
زندانیان با ریس��ک باال و... را انجام دهند، میتوان گفت رفتار زندانی با خطر موجود 

متناسب بوده یا خیر.
آی��ا در زمان��ی که زندانه��ای ما تورم زندانی دارن��د و از اس��تانداردهای بین المللی 
برخوردار نیس��تند و امکان فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد، دسترس��ی به دکتر 
و دارو محدود اس��ت، سامت و حیات زندانی مورد تهدید است، آیا زندانی حق فرار 
دارد ی��ا ن��ه؟ آیا در این صورت میتوان ف��رار را دلیل موجه ج��رم تلقی کرد و رافع 

مسئولیت کیفری دانست و فراری را معاف از مجازات فرار از زندان دانست؟
اگر رفتار ارتکابی یعنی جرم فرار از زندان با خطر حضور در زندان و مبتا ش��دن به 
ویروس کرونا تناس��ب داشته باش��د و از آنجایی که ویروس کرونا خطرناکتر از جرم 
فرار از زندان هست، میتوان با استناد به ماده  ۱۵۲ و۱۵۶ ق م ا فرار زندانی را قابل 
توجیه دانس��ت و معتقد به این بود که زندانی نباید به خاطر عمل ارتکابی مجازات 

شود.
س��وال اصلی این است که آیا با فرار زندانی از زندان خطر ابتا به بیماری برای او از 
بین میرود یا نه؟ آیا اگر زندانی از زندان بیرون برود دیگر قطعاً به این بیماری دچار 

نخواهد شد؟
آیا ش��رایط جامع��ه و خانواده زندانی با توجه به اینکه ۶۰ ت��ا ۷۰ درصد زندانیان ما 
را مجرمان مربوط به مواد مخدر تش��کیل میدهند، میتوانند از این بیماری در امان 

بماند.
ولی باز هم برای استناد به این مواد قانونی،  نیازمند اشراف کامل و دقیق به  شرایط 
داخل زندانها نه در حد شایعه بلکه در حد گزارش های واقعی هستیم که چه میزان 
و تا چه حد الزامات بهداشتی در داخل زندانها رعایت می شود تا از ابتای زندانیان 

به ویروس جلوگیری کنند.
ب��ا فرار محک��وم از زندان تا چه حد از امکان ابتای او به ویروس کم میش��ود. آیا با 
برگشت زندانی به اجتماع زندگی سالمی خواهد داشت؟ تا چه حد الزامات بهداشتی 

را رعایت خواهد کرد تا به ویروس مبتا نشود؟
از س��ویی، اگر هدف از مجازات مجرم، اصاح اوست که او را آماده کرده تا دوباره به 
جامعه برگردد و برای جامعه مفید باش��د، اگر از این دیدگاه به مجازات نگاه کنیم و 
بخصوص مجازات زندان که در این کانتکس تعریف میش��وددکه زندانی را در اختیار 

داشته و او را بازپروری کنیم. 
آیا با توجه به ش��رایط اضطرار کرونا و اس��تناد به این هدف از مجازات آیا میتوان باز 

هم بر زندانی کردن مجرم اصرار ورزید.
با اس��تناد به اصل برائت و اصل عدم و اصول متعدد دیگر، اصل بر مجازات نش��دن 
مجرم هس��ت و مجازات شدن استثنا است. لذا اگر کسی از استثنا به اصل فرار کرد 

را نمیتوان به عنوان رفتار هنجارشکن در نظر گرفت و مجازات کرد.
باخره با هر دیدگاه و مبانی فلس��فی هم به قضیه نگاه کنیم وقتی شخصی مرتکب 
رفتاری می ش��ود که مغایر احساسات و وجدان جمعی جامعه است، حداقل تکلیفی 
که بر عهده دولت ها و جامعه گذاش��ته ش��ده این اس��ت که ش��خص را متوجه قبح 
عملش کند. آیا این تکلیف فقط با زندان میس��ر اس��ت. آیا مجازات حبس و زندان 
ب��ه هدف پدیدآورندگان اولیه آن که به مکاتب اولیه مجازات برمیگردد نائل گردیده 

است؟

فرار از زندان در شرایط اضطراری با تاکید بر کرونا

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ارسال پیام در 
تلفن همراه و یا شبکه های مجازی با ما در میان بگذارید.
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 دیـدگـاه

ارسالن عثمانی - خبرنگار

ش��اید مناس��ب ترین وصف از مدرنیته ن��گاه توماس فریدمن 
باشد: »غولی که جهان را مسطح میکند« 

آنچ��ه که مدرنیت��ه ی نوظه��ور در جوامع مختل��ف با آن در 
کشمکش است، ساختارهای سنتی است که مانع رشد ابعادی 
از زندگ��ی فردی و اجتماعی و از س��وی دیگر ارزش هایی که 

یک جامعه به ارث برده است، می باشد.
س��بک زندگی م��درن به آزادی فردی و اس��تقال فرزندان و 
زنان بهای چش��مگیری داده و با تکیه بر عقانیت، بسیاری از 
ساختارهایی که به نفع بخش اندکی از اجتماع بود را برچید.

کرده��ا به عنوان ی��ک جامعه در حال گ��ذار از مدرنیته و نه 
ی��ک اجتماع کام��ا مدرن، در معرض این ساختارش��کنی ها 
ق��رار گرفتن��د و علیرغم تم��ام مقاومت های ص��ورت گرفته، 
بخش��ی از تابوهای حاکم برچیده شده است که البته هزینه ی 
زیادی صرف تقابل سنت و زندگی مدرن در جامعه گردیده و 

همچنان درحال پرداخت است...
کمی س��اده تر، رویارویی سنت و مدرنیته در جامعه کردی را 
م��ي توان به مثابه تقابل اربابان و مردم عادی یا مردس��االری 
و اس��تقال زنان پذیرفت و نتیجه این تقابل را در کنش های 
اجتماع مش��اهده نمود که گاهی با خشونت و گاهی با انزوای 
صاحب��ان قدرت در خانواده و برخی تش��کات س��نتی مانند 

طایفه و ایل ظاهر می شود.
دغدغه از دس��ت دادن تس��لط بر فرزند و همسر در خانواده از 

س��وی پدر در سایه گسترش روزافزون مدرنیته که اساس آن 
بر آزادی فردی متکی اس��ت ، گاهی به فروپاشی نهاد خانواده 
م��ی انجامد چرا که ترِس برابری جایگاه زن و مرد در خانواده 
همانند یک کابوس خوفناک، گس��تره ی افکار مردساالرانه را 
در می نوردد و بي گم��ان جمله های معروف »زن هم زن های 
قدی��م«، »دوره زمانه عوض ش��ده« و قس علی ه��ذا، برآیند 
چنی��ن مجادالت��ی خواهند بود م��ع الوص��ف در عصری که 
مدرنیته شالوده استقال افراد را با نفوذ در زمینه های مختلف 
از جمله شهرس��ازی، معماری و از همه مهمتر، خلق کسب و 
کارهای جدید فراهم نموده اس��ت ،چنین نگاه های س��نتی و 
حس مالکیت خواه و ناخواه برچیده مي شوند و به زبان ساده 
در عص��ری که یک زن همانند مردها میتواند از یک پیش��ه و 
حرف��ه برای امرار معاش برخوردار باش��د و به ش��کل متکی و 
اس��تقال یافته زندگی کند نمیتوان با هی��چ منطقی آنان را 
از حق تعین سرنوش��ت بازداش��ت و بر آنها فرمان محدودیت 
صادر نمود که این آزادی مشروع در بطن خود، شکوفایِی تمام 

قابلیت های جامعه را دارد
در باب نتایج مثبت مدرنیته بی ش��مار می توان نگاش��ت. از 
تغییر در نحوه زندگی، تفکر مردم و نگاه به آینده. بدون شک 
هی��چ کس نمی تواند منکر ای��ن همه تحول مثبت در زندگی 
بش��ر باش��د که اهل دانش آن را برش��مرده و همگی به عینه 
آن را در زندگ��ی خود ش��اهدیم. اما نباید از مش��کات متاثر 

از مدرنیت��ه و تاثیرات آن غافل بود. نتایج بدی که ش��اید در 
نگاه عده ای، هر چند لحظه ای، بر فواید آن س��ایه افکند. در 
ادامه ذکری از این مشکات می آید. مدرنیته مرز نمی شناسد 
و موج تغییرات آن عالم گیر اس��ت. هر کجا باش��ی مجبور به 
همراهی آن هستی و همه را در مسیر خود مستحیل می کند. 
بسان تکه چوبی شناور روی آب. با ابزارهای متنوع و قدرتمند 
خود، چون رسانه های جمعی و نشریات جریان همگون سازی 
اجتماعی و فرهنگی را باعث می شود. تمام عایق، سلیقه ها، 
ذائق��ه ها و طرز تفکر و اندیش��ه را تح��ت تاثیر و کنترل خود 
قرار داده است. بسیاری از آداب و رسوم و جشن ها و مناسبت 
های قومی و محلی یا نابودش��ده یا بس��یار کم رنگ شده اند. 
زبان ها، گویش ها و لهجه های آنها در ش��رف فراموشی است 
و یا کاما رخت بر بسته. ادیان محلی و قدیمی از پس هزاران 
سال از نفس افتاده. در دنیای امروز دیگر از تفاوت های زبانی، 
پوش��ش لباس و فرهنگ اندکی بیش باق��ی نمانده. مدرنیته 
همه را همگون می کند. غول های رس��انه ای با تبلیغ یکسان 
برای همه، تمام جوامع را به س��مت یکسان سازی فرهنگی و 
اجتماعی س��وق می دهد. تفاوت هایی که هزاران سال بالیده 
و ماندگار ش��ده اند اینک در پس دو قرن نابود می شوند و ما 
خواه ناخواه مجبور به همس��ویی هس��تیم. چرا که تنها گزینه 
م��ا برای زندگی این جریان تمامیت خواه بر قامت کره زمین، 

است. 

حال اگر عنوان این نوشته را به کردها اختصاص داده ایم باید 
بطور قطع گفت مدرنیسم اینک چالش روز این جامعه است و 
امروز ش��اهد اوج تقابل فرهنگ کردی و مدرنیسم هستیم که 
عدم شناخت صحیح از این پدیده و عدم تفکیک نقاط قوت و 
ضعف، فروپاشی ناگهانی یک فرهنگ را پی خواهد داشت چرا 
که نجات آنجاست که خطر آنجاست و اگر مجددا به یک مثال 
روی بیاوری��م میتوانیم به رویارویی جادت بدرخان پایه گذار 
الفبای کردی التین با مدرنیس��م اشاره نمود که با بهره گیره 
از یک س��اختار متفاوت و انجام تحقیق و تفحص زبانشناختی 
انقاب��ی مدرن در زبان کردی پایه گ��ذاری نمود که اینک به 
دلیل همس��و بودن این نوشتار با جهان امروزی بخش کثیری 
از شعرا،نویس��ندگان و روزنامه ن��گاران با بهره مندی از ابتکار 

وی در پویایی ادبیات و فرهنگ کردی گام برمیدارند
اگر ام��روز جامعه کردی ش��دیداً تحت تاثیر فیلم و س��ریال 
های برخی کش��ورهای غربی و به وی��ژه ترکیه قرار دارد علت 
آن را مي توان وجود خاء و عدم تکامل و انس��جام س��ینما و 
صنعت فیلمس��ازی در میان هنرمندان کرد شمرد که همواره 
این ش��کاف عمیق با محصوالت این کشورها تامین مي گردد. 
محصوالت��ی که گاهی ب��ا هدف آسمیاس��یوِن فرهنگ های 
موج��ود، صادر میش��وند و در واقع نابودی تم��ام دارایی های 
هویتی، فرهنگی و روابط اجتماعی منجمله زبان و س��نن یک 

ملت را در پی دارد.

ُکردهـا و گـذار از مدرنیتـه


