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 کارتون کورد ه واری: امیر سهیلی

مراسم  در  سخنانی  طی  روحانی  حسن  دکتر 
مطبوعات  نمایشگاه  بیست ودومین  افتتاحیه ی 
دنیای  و  رسانه  اصحاب  شما  کرد:  اظهار  تهران 
فرهنگ و هنر می توانید برای جامعه امنیت آفرین 
باشید، اما اگر خود اصحاب رسانه امنیت نداشته 
و  راه خود، شغل  امنیت خود،  باشند و دل نگران 
قلم خود باشند چگونه می توانند امنیت بیافرینند؟

وی خاطرنشان کرد: از قلم شکسته و دهان بسته 
کاری ساخته است؟ نشکنیم قلم ها را به بهانه های 
با بهانه های غیراساسی،  واهی، نبندیم دهان ها را 
بگذاریم  و  باشد  آزادی  جامعه  این  در  بگذاریم 
آزادی مسئوالنه باشد، امنیت امروز برای ما اصل 
است اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت ساخته و 
یا حفظ می شود که تفنگ هم به جای خود الزم 

است. اما قلم چه؟ اما بیان؟ و اما فرهنگ؟...
امروزی  توسعه جوامع  و  تعالی  در  نقش رسانه ها 
بیان، مشارکت  آزادی  و  نیست  پوشیده  بر کسی 
ارکان  از  یکی  مطبوعات  استقالل  و  همگانی 
دموکراسی است و در چنین جوامعی سازوکارهای 
فراهم  مختلف  سطوح  در  شفافیت  و  پاسخ گویی 
کاهش  باعث  آزادنگاری های شان  با  رسانه ها  و 
عرصه  و  می شوند  سیاسی  و  مالی  اداری،  فساد 
تنگ  اقتصادی  سوءاستفاده های  از  بسیاری  بر  را 

می کنند.
رسانه ها  آزادی  که  بکنیم  را  ادعا  این  می توانیم 
روزنامه نگاران ضامن  امنیت  تأمین  و متعاقب آن 

استمرار دموکراسی، آزادی شهروندان و...
اد امه د ر صفحه 2

برنامه ریزی با 
مردم یا برای 

مردم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل بهزیستی کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری بخشی از خدمات حمل ونقل خود را به شماره 20095339000003 از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 95/12/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 تاریخ 95/12/28 لغایت مورخه 96/1/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 96/1/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 96/1/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل بهزیستی کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری بخشی از امور چاپ و تکثیر و خدمات ماشین نویسی خود را به شماره 
20095339000004 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 95/12/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 تاریخ 95/12/28 لغایت مورخه 96/1/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 96/1/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ  96/1/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: بلوار شبلی– اداره کل بهزیستی استان کردستان و تلفن 33243075 – 9-33282137  داخلی های 111 و 124 آدرس:  بلوار شبلی- اداره کل بهزیستی استان کردستان و تلفن 33243075 - 9-33282137  داخلی های 111 و 124
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فساد  و  اقتصادی  مالی،  اداری،  فساد  مانع  آن  از  مهم تر 
سیاسی است.

اصل 24 قانون اساسی نیز بیانگر اصل آزادی مطبوعات است 
مطالب  بیان  در  »مطبوعات  است  تأکید شده  که  به طوری 
عمومی  حقوق  یا  اسالم  مبانی  به  مخل  آن که  مگر  آزادند 

باشند...«.
چه در دوران مبارزات انقالبی مردمی ایران و چه در دوران 
در  روزنامه نگاران  نقش  نیز  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
روشن گری مردم بسیار ویژه بوده است و در استان کردستان 
نیز همواره خادمانی در این عرصه به مردم خدمت کرده اند 
ویژگی های  و  رسانده اند  مسئوالن  گوش  به  را  نامالیمات  و 
ناب و نیکوی کردستانی ها را با قلم های خود بازتاب نموده اند 
دهه  یک  طی  متأسفانه  بوده اند.  مردم  یاور  و  یار  همواره  و 
و  مدیران  برخی  سوی  از  غلط  فرهنگی  نفوذ  شاهد  اخیر 
مسئوالن استانی علیه روزنامه نگاران استان بوده ایم و همواره 
روزنامه نگاران منتقد توسط این آقایان مورد بی مهری و حتی 

هجمه های فیزیکی و نرم افزاری قرارگرفته اند.
از اخراج روزنامه نگاران و خبرنگاران منتقد گرفته تا فشارهای 
شعبان  هم چون  ابزارهایی  از  استفاده  با  تبلیغاتی  و  روانی 
بر  را  عرصه  که  آقایان  این  افراطی  طرفداران  و  بی مخ ها 
روزنامه نگاران متعهد کردستانی تنگ کرده و موجب شده اند 
این افراد لقا را به بقای در استان ترجیح داده و برای حفظ 

جان و مال و آبروی خویش از استان مهاجرت کنند.
طی چند ماه اخیر نیز از سوی طرفداران دوآتیشه و بی ترمز 
برخی نمایندگان مجلس، کارکنان تعدادی از ادارات و برخی 
روزنامه نگاران  علیه  بسیاری  هجمه های  شاهد  سودجو  افراد 
و فعاالن رسانه ای استان بوده ایم که متأسفانه هیچ دستگاه 
افراد  این  با  برخورد  عرصه  وارد  تاکنون  امنیتی  و  نظارتی 

خاطی نشده است.
تخریب  از  قلب شان  ته  نیز  استانی  مسئوالن  که  انگار 
روزنامه نگاران و این اتفاق نامیمون راضی هستند چون دیگر 
مدیران  ماند که عملکرد  نخواهند  باقی  استان  در  منتقدانی 
کنکاش  مورد  و  کرده  رصد  را  مجلس  نمایندگان  و  استان 

قرار دهند.
یکی  عمومی  افکار  نمایندگان  و  روزنامه نگاران  نبود  شاید 
اما  باشد،  جامعه ای  هر  در  ناکارآمد  مدیران  آرزوهای  از 
جامعه  عزت  و  توسعه  تداوم  که  یافته  توسعه  کشورهای 
این  از  همواره  نمی کنند  معاوضه  مبحثی  هیچ  با  را  خویش 

رکن مهم دموکراسی محافظت می نمایند.
فعالیت  سال  دومین  که   1395 سال  روزهای  آخرین  در 
نشریه ی کورده واری را سپری می کنیم، هنوز هم با امید به 
بهتر شدن اوضاع، قلم فرسایی کرده و امیدواریم فضای ناامن 
ایجاد شده برای روزنامه نگاران استان با درایت بزرگان استان 
و دلسوزان کردستان به فضایی سرشار از احترام تبدیل شود.

محمدی  محمدحسین  کورده واری،  گزارش  به 
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
کردستان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی 
استان اظهارداشت: تصفیه خانه فاضالب سنندج 
برای جمعیت 460هزار نفری تعبیه شده است که 
با توجه به افزایش جمعیت مناطق حاشیه نشین 
این شهر و نیاز مبرهن مرکز استان در سال های 
آتی باید این طرح گسترش یابد لذا طرح توسعه 

این پروژه با پیش بینی جمعیت 700هزار نفری از 
سال آینده آغاز خواهد شد.

وی همچنین از آمادگی این شرکت برای فراهم 
کردن زمینه استفاده مردم از آب قنوات و چشمه 
های درون شهری برای استفاده غیر شرب خبرداد 
و گفت: اگر شهرداری های استان به ویژه سنندج 
مکان مناسب را در نظر بگیرند ما آمادگی داریم که 

در این خصوص مشارکت نماییم.

محمدی در ادامه سخنان خود به فعالیت های این 
شرکت در راستای صرفه جویی مصرف آب اشاره 
کرد و گفت: در سال 95 فعالیت گسترده ای را 
برای اصالح مصرف با محوریت اماکن عمومی به 
ویژه مساجد و مدارس سطح استان انجام دادیم و 
تجهیزات مختلف در اختیار این اماکن قرار گرفت.

محمدی عنوان کرد: از محل دریافتی های امسال 
تبصره3 در حال حاضر 10 پروژه در شهر سنندج 

و برای اجرای 15 کیلومتر احداث شبکه نزدیک 
به 8 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار تعریف 
شده که 9 پروژه آن در حواشی و عمدتا در نواحی 

منفصل شهری نایسر و حسن آباد قرار دارد.
وی افزود: از این 10 پروژه 5 طرح منجر به انتخاب 
پیمانکار شده و عملیات آنها یا شروع شده و یا به 
زودی آغاز می شود و در 5 طرح دیگر هم پس از 

تعطیالت نوروز کار را آغاز خواهیم کرد.

صالح الد ین ساعد ي

کردستان استانی ناامن برای 
روزنامه نگاران

موقوفه کورد ه واری

اد امه از صفحه اول

خباتساعدي
مديرمسئول

برنامه ریزی با مردم یا برای مردم مردم  نقش  به  مربوط  نظریات 
یا  کشور  امور  اداره  و  توسعه  در 
مجموعه  زیر  عمدتا  خود،  منطقه 
توسعه  و  ریزی  برنامه  نظریات 
این  در  نظریات  نخستین  است. 
رابطه، سعی می کنند به مشروعیت 
برای  دولتمردان  و  گیران  تصمیم 
تصمیم گیری در اموری که مربوط 
به مردم یک کشور یا یک منطقه 
است، بپردازند. پرسش مطرح شده 
این است که تصمیم گیران و برنامه 
امور  مورد  در  حقی  چه  با  ریزان 
مربوط به مردم یک کشور یا یک 
برنامه  یا  و  گیری  تصمیم  منطقه 

ریزی نمایند؟ 
پاسخ قانع کننده به پرسش فوق، 
تنها میتواند در چارچوب نظریات 
مشارکت  و  دموکراسی  به  مربوط 
اساس،  این  بر  گیرد.  قرار  مردم 
را  تصمیمگیران  خودشان  مردم 
انتخاب  دموکراتیک  روش های  با 
می کنند و به آنان اختیارات معینی 

را تفویض می نمایند. 
از جمله اختیار تصمیم گیری، در 
امور مربوط به کشور یا منطقه یا 
محل معینی است. تصمیم گیران 
را  ریزانی  برنامه  خود  نوبه  به  نیز 
انتخاب کنند تا برای کارهای بلند 
مدت خود برنامه ریزی کنند. این 
دیدگاه مربوط به نظریه دموکراسی 

و انتخاب است. 
نیز وجود دارد و  اما دیدگاه دیگر 
آن مشارکت فعال و مستقیم مردم 
ریزی  برنامه  و  گیری  تصمیم  در 
خود  دیدگاه،  این  براساس  است. 
مردم به طور مستقیم یا از طریق 
نهادهای مردمی محلی، در فرایند 
برنامه های  تهیه  و  گیری  تصمیم 
در  و  می کنند  مشارکت  توسعه، 
و  گیری  تصمیم  مختلف  مراحل 
تهیه برنامه ها و تصویب آنها نظر 
تضاد  دیدگاه،  این  در  می دهند. 
تاریخی بین مردم و دولت تا حدود 
 Mcconnell( زیادی حل می شود، 
1981( مک کونل معتقد است که 
از طریق مشارکت مردم و بر عهده 
گرفتن نقش فعالی توسط آنان، در 
فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری 
است که این تضاد حل می شود. او 
معتقد است که از طریق مشارکت 
محلی  مردمی  گروه های  دادن 
تصمیم  و  ریزی  برنامه  فرایند  در 
گیری، مسئولیت این کار از دولت 
مرکزی به تشکیالت محلی منتقل 
و یا دولت و مردم را در این مهم 
شریک می سازد. اما روند گسترش 
به  مربوط  زمینه های  و  مشارکت 
کرده  طی  را  طوالنی  زمانی  آن، 
است تا توسط قدرتمندان پذیرفته 

 )1981 Mcconneli( .شده است
در مورد نقش دولت و مردم در اداره 
متنوعی  دیدگاه های  کشور،  امور 
تاکنون ارائه گردیده است. نخستین 

سازمان ملل، بانک جهانی، جان ترنر و 
دیگران را بار دیگر آزمودند و در مورد آنها 
به نظریات تازه تری رسیدند. هم چنین 
مشارکت  نظریه  اخیر،  پردازان  نظریه 
)Participation( را توسعه داده و متحول 
 )Partnership( کردند تا به نظریه شراکت

رسیدند. 
در نظریه شراکت، هم دولت و هم مردم 
که  را  آنچه  دولت  می کنند.  کار  هم  با 
مردم نمی توانند فراهم کنند یا درباره آن 
تصمیم بگیرند، فراهم می کند یا برای آن 
تصمیم می گیرد و همزمان مردم محلی 
در چارچوب تشکیالت اجتماعات محلی 
خود هرآنچه را که می توانند فراهم کرده 
و در مورد هر آنچه که می توانند، تصمیم 

 )1996 Moiawef( .،. می گیرند
تحوالت اساسی زمانی اتفاق افتاده است 
که اندیشمندان و متفکران برنامه ریزی 
مشکالتی  و  مسائل  اند  شده  متوجه 
که جامعه با آن مواجه می شود، چنان 
پیچیده اند که یک کارشناس متخصص 
به تنهایی قادر به ارائه راه حل مناسبی 
برای هر یک از آنها نیست. به تدریج این 
امر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است که 
مسائل اقتصادی را باید پدیده ای در یک 
نظام )سیستم( پیچیده دید که عناصر 
در  می گذارند.  تاثیر  آن  بر  گوناگونی 
نتیجه، در کشورهای توسعه یافته، امروز 
برای حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
نه تنها اقتصاددانان خبره به کار گرفته 
رشته های  متخصصین  بلکه  می شوند، 
ها،  حل  راه  ساختن  در  علمی  دیگر 
مشارکت داده می شوند تا راه حل قابل 
نظرات  کل  جمع  از  برآیندی  قبول، 
گروه متخصصین باشد. حتی اقتصاددان 
مشهوری چون »ویلی آندرسون « به این 

امر متقاعد شدهاند. 
علمی  تمرکززدایی  نوع  یک  بنابراین، 
قائل  که  می گردد  مطرح  کارشناسی  و 
مختلف  علوم  متخصصین  مشارکت  به 
حل  امروزه  لذا  است.  ریزی  برنامه  در 
بدون  اقتصادی  و  اجتماعی  هر مشکل 
اندیشمندان  و  متخصصین  مشارکت 
علوم  کارشناسان  و  علمی  رشته های 

نظر گاه در این خصوص مربوط به آدام 
اسمیت و نظریه تقسیم کار او است. پس 
از آدام اسمیت، متفکران و اندیشمندان 
سپس  )و  انگلستان  دولت  از  او،  پیرو 
دیگر دولت ها( از اینکه در امور مربوط 
کرده  دخالت  سازی  خانه  و  اسکان  به 
 Maipass Muri( کرده اند،  انتقاد  است، 
1994( و این پرسش را مطرح کرده اند 
که دولت ها می خواهند تا چه حد در امور 

مربوط به مردم دخالت کنند؟
نظریه پردازان مشارکت اجتماعات محلی 
معتقدند که، مشارکت این اجتماعات در 
اداره امور خود هم حقیقت و هم ارزش 
است، )Dennis 1970( مشارکت مردم 
ضرورتی  عنوان  به  تدریج  به  محلی 
و  ریزی  برنامه  امور  در  که  شد  مطرح 
توسعه پذیرش روز افزونی یافت. نظریات 
مشارکت  که  می کنند  تاکید  امروزی 
مربوط  امور  اداره  در  محلی  اجتماعات 
از دوش  بارهای سنگینی  به خود، هم 
دولت مرکزی برداشته و باعث تسهیل 
کار آنها شده و هم ضامن اجرای صحیح 
برنامه های ملی در سطوح منطقه ای و 
محلی گردیده و هم رضایت اجتماعات 
 Moiawef( .محلی را فراهم کرده است

 )1996
»مشارکت  مفهوم  اخیر،  سال های  در 
تا  گشته  متحول   » محلی  اجتماعات 
مانند  تری  پیشرفته  مفاهیم  شامل 
تصمیم  قدرت   )1 گردد:  زیر  موارد 
محلی  مردم  دست  در  نهایی  گیری 
است که معموال در سازمان های محلی 
 Neighbourhood( واحدهای همسایگی

Organisaion( متشکل شده اند.
توسعه  مجری طرح های  بنگاه های   -2
و  تکنسین ها  هم چنین  و  عمران  و 
مهندسین، نقش مشاورین فنی وحرفه ای 
را دارند که در فرایند طراحی و اجرای 
و  خواسته ها  گفتن  نظر  در  با  طرح ها 

نیازهای مردم محلی کار می کنند.
مشارکت،  نوع  این  که  هنگامی   -3
پیشرفته ترین شکل مشارکت را نشان 
برنامه  از  گیری  تصمیم  نقش  دهد، 
کننده  شرکت  محلی  جوامع  به  ریزان 
می گردد.  منتقل  برنامه ریزی  امر  در 

)1986 UNCHSHABITAT(
در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش 
مردم و دولت در امر توسعه که توسط 
آن  کارشناسان  و  متحد  ملل  سازمان 
سازمان نظریه پردازی شده است، دولت 
 )Enabeling Role( تواناسازی  نقش 
اجتماعات و تشکل های محلی را خواهد 

داشت.
آخرین نظریات بر این امر تاکید دارند 
هستند  شرکایی  مردم  و  دولت  که 
می کنند.  کار  تقسیم  یکدیگر  با  که 
زمینه  در  محققین  اخیر،  سال های  در 
مشارکت  به  مربوط  نظریات  مشارکت، 

مربوطه، امکان پذیر نیست. 
متمرکز  اقتصادی  ریزی  برنامه  تجربه 
در بیشتر کشورهای جهان نشان داده 
است که برنامه ریزی اقتصادی، بخشی 
متمرکز که نگرشی از باال به پایین دارد، 
کشور  یک  توسعه  حرکت  پاسخگوی 
نبوده است. از این رو در چند دهه اخیر، 
حرکت گسترده ای در سطح جهان آغاز 
برنامه ریزی توسعه محلی  امر  تا  شده 
محل  هر  محلی  نهادهای  و  مردم  به 
واگذار شود و تحت نظارت و مسئولیت 
اغلب  در  گیرد.  انجام  محلی  منتخب 
این حرکت  کشورهای جهان صنعتی، 
به گونه ای مناسب با شرایط هر کشور 
شروع شده است. در کشورهای سرمایه 
داری غربی مانند انگلستان و کشورهای 
این حرکت زودتر شروع  اسکاندیناوی، 
شده و نتیجه مطلوبی داده است. حتی 
سابقه  که  فرانسه  مانند  کشوری  در 
تمرکز شدید دارد، این حرکت از زمان 
دولت فرانسوا میتران شروع شده و هم 
اکنون با سرعت ادامه دارد. در کشورهای 
در حال توسعه، واقع در جنوب و جنوب 
پاکستان،  هند،  مانند  آسیا،  شرقی 
بنگالدش، سری النکا، مالزی، اندونزی، 
تایوان، تایلند و فیلیپین، این حرکت در 

حال گسترش است. 
درویش  کورده واری، محمد  گزارش  به 
مشارکت  و  آموزش  دفتر  مدیرکل 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  مردمی 
با  گو  و  گفت  در  پیش  چندی  نیز 
خصوص  در  فردا  تجارت  هفته نامه 
به  نسبت  مسئوالن  بی اعتمادی 
فعالیت های  و  مردم نهاد  سازمان های 
سرمایه  باید  ما  داشت:  اظهار  مردمی 
بدهیم.  رشد  ایران  در  را  اجتماعی 
صندلی  چهارم  پایه  اجتماعی  سرمایه 
کشوری  هر  که  است  پایدار  توسعه 
طبیعی،  سرمایه  بر  عالوه  را  آن  باید 
اندوخته های آب، خاک، جنگل،  یعنی 
مرتع، تاالب، نفت، گاز و معدن، سرمایه 
جاده ها  زیرساخت ها،  یعنی  فیزیکی، 
یعنی  انسانی،  سرمایه  و  کارخانه ها،  و 
داشته  اختیار  در  تحصیل کرده،  مردم 

باشد. اتحاد جماهیر شوروی چرا از هم 
پاشید؟ کشوری که در اوج اقتدار بود و 
بیشترین برخورداری از منابع طبیعی و 
زیرساخت ها را داشت، چرا از هم پاشید؟ 
رابطه  نداشت.  اجتماعی  سرمایه  چون 
مردم  لکنت شد.  دچار  آدم هایش  بین 
آن سرزمین را از خودشان نمی دانستند. 
روحیه وندالیسم و بی تفاوتی حاکم شده 
بود. فاصله و شکاف بین دولت و مردم 
افزایش یافته بود. اگر سرمایه اجتماعی 
در این کشور رشد نکند، نمی توانیم به 
هدف خودمان برسیم. سرمایه اجتماعی 
موقعی رشد می کند که نگاه سوء از روی 
بشود.  برداشته  مردم نهاد  تشکل های 
در  کند.  پیدا  افزایش  مشارکت  نرخ 
حوزه های مختلف و از جمله در حوزه 
محیط زیست، مردم کشور را از خودشان 
بدانند. مردم جلو بیایند و آستین خود 
را باال بزنند. آن وقت اتفاقات خوبی که 
میان دشت  گندمان،  کانی برازان،  در 
در  می تواند  است؛  افتاده  گل سفید  و 
رمز  شود.  تکرار  کشور  دیگر  جاهای 
موفقیت این است که ما یاد بگیریم با 
مردم و برای مردم برنامه ریزی کنیم؛ نه 
اینکه بنشینیم و مردم را پایین ببینیم 
چه  دادیم  تشخیص  ما  که  بگوییم  و 
چیز برای شما خوب یا بد است. به کل 
جنوب  آسیای  در  و  خاورمیانه  منطقه 
راه  چرا  بوکوحرام  کنید:  نگاه  غربی 
می افتد؟ داعش چرا راه می افتد؟ القاعده 
و طالبان چرا راه می افتد؟ چون مردم 
دیگر چیزی ندارند که از دست بدهند. 
به  منجر  اکولوژیکی  فقر  و  خشکسالی 
شکل گیری جریان های تندرو می شود. 
آنها می گویند حتی اگر جانمان را هم 
نیست.  مهم  برایمان  بدهیم،  دست  از 
ناشی  تروریستی  انتحاری  جریان های 
از فقر مطلق و تبعیض طبقاتی جدی 
است. این رویکرد که ما خانه خود را امن 
کنیم، به خودمان برسیم و به همسایه 
دیگر  امروز  جهان  در  نکنیم؛  دقت 
محلی از اعراب ندارد. با هواپیما به قلب 
منهتن می آیند و آنجا را خراب می کنند. 
عملیات تروریستی در قلب پاریس اتفاق 
می افتد. باید همه دنیا از یک سطحی 
نه  اگر  باشد.  برخوردار  رفاه  و  از دانش 

مشکل ما حل نمی شود.
وی افزود: در این چند دهه ما به عنوان 
دولت، بدون جلب نظر مردم و مشارکت 
واقعی مردم، صدها میلیارد دالر هزینه 
کردیم. حاصل آن چه بوده است؟ ما به 
اندازه کافی و خیلی بیشتر از آن نشان 
توانایی مدیریت  تنهایی  به  داده ایم که 
کشور را نداریم. باید اجازه دهیم مردم 
بیایند و این راه را هم امتحان کنیم. چند 
دیگر  کنیم.  هزینه  این طوری  هم  دالر 
دولتی  بخش  که  اشتباهاتی  از  بیشتر 
نمی آید.  وجود  به  که  است  داده  انجام 

نکته دوم اینکه اصوالً در کجای این 
کره زمین دیده ایم که کار در دست 
اما فاصله بین مردم و  مردم باشد، 
نباشد،  مقدار  کمترین  در  دولت 
ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد و 
امنیت سرمایه گذاری و رفاه در اوج 
نباشد؟ امنیت موقعی اتفاق می افتد 
کم  مردم  و  دولت  بین  فاصله  که 

باشد و مردم مشارکت کنند.
کردستان  استان  در  متأسفانه 
هنوز  و  بوده  وخیم تر  بسیار  اوضاع 
دریافت  برای  نیز  شنوایی  گوش 
به  کردستان  مردم  مظلومیت  پیام 
ویژه جوانان تحصیلکرده، نخبگان و 

روشنفکران این استان وجود ندارد.
بی اعتمادی به کردستانی ها در بدنه 
که  است  زیاد  آنقدر  اسالمی  نظام 
حتی جشن های مردمی انقالب نیز 
شده  برنامه ریزی  دولتی  صورت  به 
و مسئولیت هماهنگی این برنامه ها 
واگذار  کردستانی  غیر  افراد  به  نیز 
که  است  درحالی  این  و  می شود 
اگر به معتمدین و بزرگان فرهنگی 
و اجتماعی کردستان اعتماد می شد 
بدون شک برنامه ها و مناسبت های 
ملی و مذهبی در کردستان با استقبال 
می شد. همراه  مردمی  گسترده 

نیروهای  به  بی اعتمادی ها  این 
کرداهل سنت در کردستان تاجایی 
اکثریت  که  است  کرده  پیدا  تداوم 
مردم استان هم اکنون به این نتیجه 
معادالت  در  جایی  که  رسیده اند 
مدیریتی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
ایران اسالمی ندارند و به عنوان یک 
شهروند درجه چندم و یا یک مهاجر 
خارجی که از بسیاری حقوق محروم 
است قلمداد شده و نباید برای آینده 
برنامه ریزی  فرزندانشان  و  خود 

طوالنی مدتی داشته باشند.
شاید  و  ضعیف  بسیار  عملکرد 
عدم  و  غیربومی  مدیران  مغرضانه 
با  استان  ارشد  مدیران  آشنایی 
فرهنگ عمومی کردستانی ها موجب 
جزایری  و  حلقه ها  که  است  شده 
اطراف این آقایان را گرفته و آنان را 

از واقعیت های کردستان دور کنند.
این فاصله گرفتن از فرهنگ عمومی 
مردم کردستان طی 38 سال اخیر 
مشارکت های  کاهش  زمینه ساز 
است  اجرایی شده  امور  در  مردمی 
اشرافیت  و  اطالعات  تناسب  به  و 
مدیران غیربومی این امر در نوسان 

بوده است.
امید است متولیان و تصمیم گیران 
استان به جای اینکه بیایند و برای 
و  مردم  با  کنند  برنامه ریزی  مردم 
آنان  با حضور  و  بنشینند  نخبگان 
به برنامه ریزی برای توسعه و تعالی 
این خطه از میهن اسالمی بپردازند 
برای مشارکت گسترده  را  و مسیر 
فراهم  عرصه ها  تمامی  در  مردمی 

کنند.

در خانه را که بست از تخت خواب 
بلند شدم. نیم ساعت بود که بیدار 
بودم اما نمی خواستم با او روبه رو 
ی  قیافه  دیدن  می دانستم  شوم. 
بدشانسی  روزش  شروع  برای  من 
نگاه  تحمل  هم  می آورد؛من 
سنگینش را نداشتم. بعد از رفتنش 
پسرم کیان را از خواب بیدار کردم. 
صبحانه  دیگر  ساعت  نیم  تا  باید 
مدرسه  به  رفتن  ی  آماده  خورده 
تخت  از  خواست  نمی  اما  باشد. 
خواب بلند شود؛کسل بود. با اصرار 
درحالی که زیر بغلش را گرفته بودم 
به دستشویی رفت. مرتب نق می زد: 
با  مامان میشه امروز مدرسه نرم؟ 
این حرف عصبانی شدم. کلی کار 
تمام  او  رفتن  از  بعد  باید  داشتم. 
غذای  کنم،  جور  و  جم  را  خانه 
نهار را آماده کنم تا بتوانم ساعت 
ده به عیادت خاله ام بروم اما کیان 
دست بردار نبود. تازه یادش افتاده 
نخوانده  را  ریاضی  امتحان  بود که 
است. بعد شروع کرد به عق زدن 
و گفت: حالم به هم می خورد. گفتم 
با  اضطراب داری، کمی آرام باش! 
خانم معلمت حرف می زنم و از او 
امتحان  تو  از  امروز  که  می خواهم 
ریاضی نگیرد. در این گیرودار بودم 
که یهو تکانی خورد و کل سفره ی 
صبحانه را پر از استفراغ کرد. دست 
به کیان و به  پایم را گم کردم.  و 

و پر جنگ خسته شده بودم. عصر 
را بچه ها به درس خواندن و مشق 
از  پس  نیز  من  گذراندند.  نوشتن 
استراحتی کوتاه سرم را به کار های 
مدرسه ی کیان گرم کردم. مهران 
آماده  که  را  روزانه  خرید  لیست 
برداشت  بودم  گذاشته  میز  روی 
زود  ها  بچه  رفت.شب  به خرید  و 
مدرسه  به  فردا  چون  خوابیدند 
خواهند رفت. محیط خانه آرام شد. 
هم  برای  زمان  بهترین  زمان  این 
صحبتی والدین است اما ما هر کدام 
به کاری مشغول بودیم. هر کدام از 
مشکالت  با  خودش  دنیای  در  ما 
خودش دست و پنجه نرم می کند. 
مدت ها است که عالیق مشترک 
نداریم. حتی فامیل ها نیز تقسیم 
اند. برادر من فقط برادر من  شده 
خواهر  فقط  مهران  وخواهر  است 
اواست. تا مشکل جدی پیش نیاید 
نیست.  فامیل  با  تماس  به  الزامی 
سال های گذشته ماهی یکی دو بار 
همدیگر را می دیدیم اما بعداً تعداد 
مال قات ها کمتر شد. سپس صله 
الرحم فقط به تماس تلفنی محدود 
شد. حاال هم تبدیل به یک پیامک 
بی ربط شده است. تا دوازده شب 
دو هم اتاق بی صدا بودیم که هر 
کدام به کارهای خودش رسیدگی 
میکرد.  دو همسایه،دو هم قفس یا 

دو بیگانه بودیم.

طالق عاطفی
بود. در گذشته ساعت ها  به من داده 
به این عکس نگاه میکردم. بارها بهش 
لبخند زده بودم وآرزوی دیدنش را کرده 
بودم. اما حاال مدتی بود که صورتش را 
دقیق ندیده بودم. با افسوس آه کشیدم... 
چقدر زمان زود می گذرد و چقدر این 
زندگی خشن انسان ها را عوض می کند. 
چرا مدت هاست نتوانستم به چشمانش 
نگاه کنم؟ زمانی آن چشمان فقط برای 
من میدرخشید. همیشه مشتاق دیدارم 
بود؛ اما حاال از هم فرار میکردیم.حتی  
نمی دانم امروز چه لباسی پوشیده است. 
خدایا چقدر تنهام! برای ترس از تنهایی 
از  ازدواج  از  بعد  اما  می کنیم.  دواج  از 
همیشه تنها تر وخسته تریم. اشکی از 
چشمانم لرزید.گفتم: پایین نیا! با دنیا 
عهد بستم اشکم را نبیند. اما چشمانم 
یاری نمی کرد. اشک هایم پشت سر هم 
صف بسته بودند. با جیغ کیان به خود 
آمدم. داد می زد: مامان خورشت داره سر 
میره! همزمان صدای  زنگ تلفن بلند 
شد. اول گاز را خاموش کردم. تلفن چند 
بار  زنگ زد تا گوشی را بلند کردم. زن 
داداشم سحر پشت خط بود. گفت: شب 

جمعه خانه ما دعوتید. خواستم زودتر 
خبر بدهم تا بدون بهانه تراشی برنامه 
بگویم  کردم  سعی  کنید.  ردیف  را  ها 
خجالت  اما  قهریم.  بازم  ومهران  من 
جمعه  شب  تا  گفتم:  دلم  در  کشیدم. 
سه شب مانده است. باالخره یک فکری 
می کنم. ساعت یک ونیم دخترم کیانا از 
دبیرستان برگشت. تا رسید شروع کرد 
امروز  هندسه  دبیر  زدن...گفت:  نق  به 
بی خبر امتحان گرفت. از پنج نمره سه 
کالس  کل  از  هم  زیست  دبیر  گرفتم. 
کالس  ترین  تنبل  گرفت.گفت:  ایراد 
با  مدرسه شما سال دومی ها هستید. 
این همه اتفاقات بد امروز اعصابم به هم 
ریخته است. بعد لباس هایش را روی 
مبل ها انداخت و باعصبانیت کنترل را 
از کیان گرفت. بعدکه کتاب های کیان 
را ندید تازه فهمید کیان مدرسه نرفته 
با عصبانیت گفت: پسر عزیزتان  است. 
به  خوش  نرفته؟  مدرسه  هم  امروز 
وکنترل  می کشید  جیغ  کیان  حالش. 
تلویزیون را می خواست.کیانا بدون توجه 
دیده  را  کارتون  نصف  کیان  اینکه  به 
شبکه را عوض کرد. مثل هر روز جنجال 

کژالطلوعی
کارشناسروانشناسی

سفره نگاه می کردم. با بوی بد استفراغ 
به خود آمدم. کیان با ترس گفت: مامان 
ببخش...ببخش...! رنگش زرد شده بود و 
اذیتش  استفراغ  بوی  می لرزید.  لبانش 
می کرد. با عجله کیان  را به حمام بردم. 
از  حمام  از  نداشت.بعد  تب  خدا  شکر 
و  بنشیند  تلویزیون  جلوی  خواستم  او 
کارتون ببیند. هرچه توی سفره بود را 
دور انداختم و سفره را شستم. یادم افتاد 
که باید به عیادت می رفتم. با عجله به 
خواهی  معذرت  زدم.  زنگ  خاله  خانه 
کردم که نتوانستم خدمت برسم؛کیان 
زیادتر  را  کارتون  صدای  است  مریض 
کردم تا باور کنند که راست می گویم. 
بعد با خواهرم که خانه خاله بود حرف 
ناخوش  کیان  که  دادم  توضیح  و  زدم 
است نتوانستم بیایم. با طعنه گفت اگر 
می آمدی تعجب می کردم و خواست تا 
به کیان  برسم ونگران  نباشم. برای کیان 
سوپ درست کردم. کیانا دیشب دلش 
فسنجان می خواست. پس نهار فسنجان 
بار گذاشتم. یک دفعه احساس سرگیجه 
و ضعف پیدا کردم. تازه فهمیدم ساعت 
صبحانه  نرسیدم  هنوز  و  است  دوازده 
را  لیوان شیر سرد  باعجله یک  بخورم. 
داشت.  درد  سرکشیدم.کیان کمی دل 
داخل  از  را  اش  بیمه  دفترچه  تا  رفتم 
کشو بردارم تا بعد نهار او را به دکتر ببرم. 
یکدفعه چشمم  به عکس همسرم مهران 
شیرینی  خاطرات  عکس  این  از  افتاد. 
داشتم. اولین عکسی بود که بعد از عقد 

و  لفظی وچند چک  دعوای  پا شد.  به 
مشت مبادله شد. کیان با گریه به طرف 
گریه  به  توجه  بدون  کیانا  و  دوید  من 
کرد.  موبایلش  با  بازی  به  شروع  او  ی 
کم کم میز نهار را حاضر کردم. صدای 
دخترم  می شناختم.  را  مهران  ماشین 
دیشب  گفتم:  داریم؟  نهار چی  پرسید 
خواستی فسنجان درست کنم. کیان داد 
زد من فسنجان دوست ندارم. با کسالت 
جواب دادم برای تو سوپ پختم. مهران 
را دادم.  با اخم جوابش  وارد خانه شد. 
صبح  نرفتم!  مدرسه  بابا  زد:  داد  کیان 
استفراغ کردم. کیانا گفت: هفته ای سه 
را تعطیل می کند. من چه مریض  روز 
باشم چه سالم باید حتما مدرسه بروم. 
مهران بدون توجه به من به جای اینکه 
جریان را از من بپرسد گفت: کیان تب 
داری؟ کیان جواب داد: نه.گفت:  چند 
یک  گفت:  کیان  کردی؟  استفراغ  بار 
بار. مهران گفت: تنبل پس چرا مدرسه 
نرفتی؟ حاال کلی از درسات عقب افتاده 
است. کیانا با اخم گفت: عزیزدل مامان 
صبح  یا  ببیند  کابوس  شب  اگه  است. 
احساس خستگی کند به مدرسه نمی 
رود. از بس تحویلش می گیرند! مهران 
که حوصله اش سر رفته بود گفت: میشه 
بس کنید؟ هرروز شما دوتا سر مدرسه 
رفتن دعوا دارید. خالصه غذا در زمان 
کوتاهی و با سکوت صرف شد. گاه گاهی 
کیانا به کیان چشم غره می رفت. من نیز 
از دیدن این محیط نا آرام، پر استرس 
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بهزیستی  مدیرکل  کورده واری،  گزارش  به 
از جمعیت  اینکه هفت درصد  بیان  با  کردستان 
بهزیستی  مستمر  حمایت های  زیرپوشش  استان 
قرار دارند گفت: به 21 هزار نفر ماهیانه مستمری 

پرداخت می کنیم.
نفری  هزار   100 جامعه  به  قریشی  صباح  سید 
اشاره کرد  بهزیستی استان کردستان  مخاطبین 

یک  جمعیت  از  نفر  هزار   21 داشت:  اظهار  و 
میلیون و 500 هزار نفری استان به صورت کامل 
زیرپوشش این نهاد هستند و ماهیانه از سازمان 

مستمری دریافت می کنند.
وی از انتخاب کردستان به عنوان پایلوت اجرای 
طرح خدمات مالی خرد در راستای ایجاد اشتغال 
برای نیازمندان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با 

مشارکت بهزیستی، نماینده سازمان ملل و یکی 
از بانک ها اجرا می شود.

در  گروه  یک هزار  تشکیل  کرد:  خاطرنشان  وی 
تسهیالت  پرداخت  و  توسعه یافته  کمتر  مناطق 
خرد  مالی  تامین  طرح  قالب  در  گروه ها  این  به 
از  کردستان  استان  سهم  که  است  شده  تعریف 

این آمار، 700 گروه است.

گذشته  هفته  خوشبختانه  داشت:  اظهار  قریشی 
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جشن 
اجرای کامل این طرح در استان و تحت پوشش 
برای  ما  و  شد  برگزار  گروه   700 این  قراردادن 
خواهیم  تالش  استان  در  فعالیت  این  گسترش 

کرد.

7 درصد جمعیت کردستان زيرپوشش بهزيستی هستند

بـر اسـاس طـب سـوزنی چینی رخـداد یـک بیمـاری نتیجه 
ی ناهمسـنگِی ییـن و یانـگ اسـت. هنگامـی که هـر نمودی 
از بهـم خوردن همسـنگی نسـبی ییـن و یانگ وجود داشـته 
باشـد و برگرداندن این همسـنگی به شکسـت بینجامد، بیش 
بـود یـا کمبـود یکـی از ایـن دو) ییـن و یانـگ( رخ می دهد. 
پـس هـر جـا و هر زمـان یین یا یانـگ در یک شـرایط فزونی 
یـا قحطی باشـند، رخـداد بیمـاری دور از ذهن نیسـت. مثال، 
فزونـِی ییـِن بـد، یانـگ را کاهـش می دهد و قحطـی یانگ به 
فزونـی ییـن می انجامـد؛ هـر کـدام از ایـن دو حالـت آغازگر 
ِ نشـانگاِن سرماسـت؛ از سـوی دیگـر، فزونـی یانـِگ بـد بـه 
کاهـش ییـن منجـر می گـردد و قحطـی ییـن سـبب فزونـی 
یانـگ می گـردد، هر کـدام از ایـن دو حالت نشـانگاِن گرما را 
تحریـک می کننـد. امـا، نشـانگاِن سـرما یا گرما سـبب فزونی 
عوامـل بـِد وابسـته به گونـه ی »زیادی” می شـود، در حالیکه 
خوِد سـرما یـا گرما کاهـش پایدارِی سراسـری بدن، وابسـته 

بـه گونـه ی »کمـی« را به دنبـال دارد.* 
ایـن دو نشـانگان در سرشـت و چیسـتی سـوای هـم انـد و 
الجـرم بنیان هـای درمـان آنهـا نیـز با هـم یکی نیسـت.مثال، 
از روش کاهـش بـرای نشـانگاِن نوع« زیـادی« و روش تقویت 

بـرای گونـه ی« کمـی« اسـتفاده می گردد.
در درمـان بـا طـب سـوزنی از تحریک نقاطی بـر روی مردین 
هـا، کـه در سـطح بـدن قـرار گرفته و در دسـترس هسـتند، 
اسـتفاده می شـود. دوازده مریدیـن اصلـی وجـود دارنـد کـه 
بسـیاری از نقـاط آنهـا در نواحی عمقـی بدن قـرار گرفته اند 
و در حالـت عـادی دسترسـی بـه آنهـا ممکـن نیسـت. از آن 
تعـداد نقاطـی که در سـطح قـرار گرفتـه اند، برخی بـه نقاط 
عمـده یـا کاردینال موسـوم اند که بـه تنهایی یـا در همراهی 
بـا نقاطی دیگـر دارای کارکردهای ویژه ای هسـتند. هر کدام 
از مریدیـن هـا بـه نام ویژه ای، که بیشـتر نام یکـی از اعضای 
زانـگ- فـو اسـت، خوانده می شـود. قـرار گرفتن نقطـه ای بر 
روی مریدیـن منتسـب بـه یکـی از احشـای بدن بدیـن معنا 
نیسـت کـه آن نقطـه تنهـا در درمان اختالالت وابسـته به آن 
عضـو بـدن کاربـرد دارد. مثال، نقطـه 3 مریدین کبـد یکی از 
نقاطی اسـت که در بیشـتر فهرسـتهای انتخابی از نقاط طب 
سـوزنی بـرای درمـان سـردردها بـه چشـم می خـورد. همین 
نقطـه در پرتوکول هـای کاهـش وزن هـم یافـت می گـردد. 
در واقـع، همچنانکـه پیـش تـر و بارهـا اشـاره کردیم، سـبب 
شناسـی و پاتوفیزیولـوژی بیماریهـا در طـب سـوزنی متفاوت 
از پزشـکی متعـارف و غربـی اسـت. بـاور بـه یکپارچگی بدن 
بـر هـم،  ای دو سـویه  بـه گونـه  کالبـد  و  روان  کارکـرد  و 
گونـه ای ویـژه از نـگاه بـه بیماریهـا را بدنبـال دارد کـه طب 
سـوزنی، بـا تکیـه بـر بنیانهای فلسـفی خـود همچـون نظریه 
ی ییـن- یانـگ و عناصـر پنجگانـه، راهکارهای ویـژه ی خود 
را در درمـان بیماریهـا و اختـالالت ناشـی از ناهمسـنگی رخ 
داده بیـن ییـن و یانـگ، بیـان می کنـد و از ایـن راهکارها در 
کاربردهـای بالینـی سـود می بـرد. انـرژی زندگانـی) چی( که 
در مریدیـن هـا جاری اسـت، بایـد به گونه ای یکدسـت و بی 
ایسـتایی مسـیر خـود را بپیماید. هـر مریدینی آغـاز و پایانی 
دارد و انـرژی زندگانـی در نقطـه ی پایانـی هـر مریدیـن بـه 
نقطـه ی آغازیـن مردیـن دیگـر می رسـد و در واقـع “ چـی” 
بـر اسـاس توالـی ویـژه ای بیـن مریدین ها دسـت به دسـت 
می شـود. مثـال، مریدیـن روده ی بـزرگ پـس از مریدین ریه 
قـرار گرفتـه اسـت و »چـی« با پیمـودن سراسـِر مریدین ریه 
در نقاط پایانی آن، در نوک انگشـتان اول و دوم دسـت، وارد 
مریدیـن روده ی بـزرگ می گـردد. در واقع جریـان انرژی در 
مریدیـن هـا پایانـی نـدارد و ایـن انـرژی در پایان مسـیرش، 
در مریدیـن “دوو” وارد اولیـن مریدیـن) ریـه( می شـود و این 

چرخـه دوبـاره از سـر گرفته می شـود.
آنچـه سـبب بیمـاری اسـت ایجـاد سـدی در برابـر جریـان« 
چـی« اسـت. هـر جا جریـان چی بـه دلیـل سـدی، فروکش 
نمایـد، بیمـاری رخ می دهـد. لیکـن جایـگاه نمـوِد بیمـاری 
الجـرم همـان محل سـد نیسـت. گفتیم کـه هم بیـش بود و 
هـم کمبـوِد انرژی) چـی( می توانـد بیماریزا باشـد. در چنین 
حالتـی در نواحـی قبـل از سـد و بـروز ایسـتایی حالـت بیش 
بـود و انباشـتگی انـرژی، و در نواحـی پـس از سـد، کمبود و 
افـول انـرژی رخ می دهـد. حـال فـرض کنیـم نقطـه ی سـد 
یکـی از نقـاط مریدیـن ریـه باشـد؛ پیداسـت کـه در نواحـی 
پیـش از ایـن نقطه) کـه می تواند همـه نواحی پیـش از نقطه 
از جملـه نواحـی خـود مریدین یا نواحـی مربوط بـه مریدین 
پیـش از مریدیـن ریه- یعنـی مریدین »دوو«- باشـند( حالت 
بیـش بـود و انباشـتگی انرژی پیـش می آید. لیکـن در نواحی 
مربـوط بـه پـس از آن نقطـه) که می توانـد نواحی وابسـته به 
نقـاط بعـدی بـر روی همان مریدیـن- ریه- یـا نواحی مربوط 
بـه مریدین هـای بعـدی- بویـژه مریدیـن روده ی بـزرگ کـه 
بالفاصلـه پـس از مریدیـن ریـه قـرار دارد- باشـند( کمبود و 

افـول جریـان » چـی« پیش خواهـد آمد.
حـال ایـن فزونـی و کمبود پیش آمـده در انـرژی باید جبران 
گـردد و ایـن کاری اسـت کـه سـوزن های فـرو رفته شـده در 
نقـاط طـب سـوزنی انجـام می دهـد. بـه دیگر سـخن سـوزن 
انـرژی  بـرای  فرسـتنده  گیرنـده-  همچـون  سـوزنی  طـب 
زندگانـی کار می کنـد و کمبـود یـا فزونـی ایجـاد شـده در 
انـرژی را برطـرف نمـوده، همسـنگی ییـن- یانـگ را اعـاده 

می کنـد.
روشـهای گوناگونـی بـرای انتخـاب نقـاط طب سـوزنی وجود 

دارد کـه در بخشـهای آتـی بـه آنها اشـاره خواهیـم کرد.
ادامه دارد.

* کمبـود و بیـش بود دو اصل پایه ای در شـناخت نشـانگان 
بیماریهـا هسـتند. کمبـود به کاهـش مقاومت بدن به سـبب 
ضعـف عملکـردی یـا ناکافـی بـودن مـواد ویـژه اشـاره دارد؛ 
زیـادی یـا بیـش بود بـر یک حالـت بیمـاری داللـت دارد که 
در آن عامـل بیماریـزای خارجـی، قـوی اسـت، به رغـم آنکه 
مقاومـت عمومـی بدن هنوز دسـت نخورده باقی مانده اسـت.

ياد د اشت

ذهن و سرنوشت
)قسمت شانزدهم(

حریم شخصی یا به عبارتی حباب 
حفاظتی ، محدوده و مرز مشخصی 
ناخودآگاه  صورت  به  که  است 
محدوده  این  در  و  میشود  تعیین 
شخص  ورود  به  عالقمند  فرد 
البته  که  نیست،  آن  به  دیگری 
عالوه بر اینکه برای شرایط مختلف 
متغییر  ارتباط  نوع  نسبت  به  و 
با  هم  مختلف  اشخاص  در  است، 
افرادی  برای  دارد.  فرق  همدیگر 
که با آنها رابطه صمیمی و نسبت 
و  کوچکتر  حباب  داریم  نزدیک 
صمیمیت  و  دورتر  ارتباط  هرچه 
باشد حباب  داشته  کمتری وجود 
این حباب در  بود،  بزرگتر خواهد 
زنان و مردان نیز متفاوت است و 
این  رعایت  در  خانمها  حساسیت 

محدوده اغلب بیشتر است.

حریم شخصی
حباب  و  شخصی  حریم  مرز  اگرچه 
امکان  اما  است  نامرئی  افراد  حفاظتی 
قابل  نکته  و  دارد  وجود  آن  تشخیص 
غریبه  یک  ورود  که  است  این  توجه 
تغیرات  باعث  خصوصي  حریم  به 
گردد  مي  فرد  بدن  در  فیزیولوژیکي 
)تپش قلب، ترشح آدرنالین، ارسال به 
مغز و آماده شدن برای مبارزه( موضوع 
تر  گسترده  حالت  در  شخصی  حریم 
ها،  تشکل  ها،  گروه  است،  مطرح  هم 
قبایل، روستاها و حتی هر کشور دارای 
یک قلمرو است که مالکیت آن توسط 
مرزهاي کاماًل مشخص تعیین شده و 

توسط نگهبانان مرزی و ارتش آن کشور 
محافظت مي شود.

نیز  امر در مورد محل نشستن ما  این 
باشید  کرده  دقت  اگر  میکند،  صدق 
نیمکتی  روی  پارک  یک  در  به  وقتی 
نشسته اید حتی با وجود امکان نشستن 
2 تا 3 نفر اما افراد سعی در پیدا کردن 
 ، درخانه  و   دارند  خالی  نیمکت  یک 
محل   ، خواب   اتاق   ، اتومبیل  داخل 
کار و میز کار و... این حباب حفاظتی 

وجود دارد.
یا  قلمرو  داراي  انسانها  نظیر  حیوانات 
حریم هستند. به عنوان مثال: خرسها 
خود  پشت  مالیدن  با  را  خود  حریم 
مشخصی  محدوده  در  درختان  به 
برسد  کیلومترها  به  است  ممکن  که 

مشخص می کنند.

تقریبی  محدوده  چهار  انسانها 
حریم به شرح زیر دارند:

)بین  صمیمي  یا  خصوصي  1(حریم 
مخصوص  متر(  سانتي   45 15تا 
همسران، والدین وکودکان که همراه با 

تماس فیزیکي است.
2(حریم شخصي )بین 46 سانتي متر 
تا 2/1 متر ( که در مهماني ها وهمایش 

هاي  دوستانه رعایت مي شود.
تا  متر   2/1 )بین  اجتماعي  3(حریم 
6/3 متر ( که در مقابل اشخاص غریبه، 
تعمیرکار یا نجاري که در خانه مشغول 
محل،  فروشنده  پستچي،  است،  کار 
کارمند جدید در محل کار و افرادي که 

آشنایي کمتري داریم اتخاذ مي گردد.
متر(   6/3 از  )بیش  عمومي  4(حریم 

صباحفرشاد
پژوهشگرعلومشناختي

گامی در مسیر عیان شدن قباحت قانون شکنی و ویژه خواری

سوءاسـتفاده صاحب منصبـان از موقعیـت شـغلی و اسـتخدام غیرقانونـی 
افـراد، عملـی بی شـرمانه اسـت و تـا زمانـی کـه قضـاوت عمومـی درباره 
کسـانی که به صورت غیرقانونی اسـتخدام شـده اند به دیـده حرام خواری 

نباشـد قباحـت قانون شـکنی و ویژه خـواری عیـان نخواهد شـد. 
اسـتیصال و درماندگـی حاصـل از بیـکاری جوانان و نیـروی کار به جایی 
رسـیده کـه از بیـکاری سـخن گفتن مصـداق چه حاجت اسـت عیـان را 

بـه بیـان دارد و آزار دهنده اسـت.
از آنجـا کـه هـر پدیـده ای معلـول عللـی اسـت و کنـدوکاو پیرامـون آن 
دلیـل  بـه  اسـت  پدیـده  آن  ایجـادی  علـل  اساسـی  بررسـی  نیازمنـد 
پیچیدگـی و تنـوع و گسـتردگی علل پیدایش معضل بیـکاری موجود در 
جامعـه، پرداختـن بـه آن در گنجایـش و تـوان این مقال نیسـت به ناچار 
بـا لحـاظ و پذیـرش وضع موجـود به نمونه هایـی از تعامـالت اجتماعی و 

رفتـار افـراد در ارتبـاط بـا ایـن پدیـده می پردازیم.
در امثـال و حکـم دهخـدا آمده اسـت: ظلم به تسـاوی یا به سـویت عدل 
اسـت؛ نظیـر »الشـر خیـر اذا کان مشـترکا« و امـا معنی ظلـم و عدل در 
زبانـی سـاده چیسـت، در ایـن رابطـه سـاده تر و رسـاتر از کالم موالنا چه 

باشـد:  می تواند 
عدل چه بود وضع اندر موضعش       ظلم چه بود وضع در ناموضعش

بـر ایـن اسـاس واضح اسـت که عدل قـرار گرفتن هـر چیـزی در جایگاه 
بایسـت و شایسـت آن و ظلم جابجایی این جایگاه ها به طریق ناشایسـت 

و ناحق اسـت. 
بـه اصـل موضـوع مـورد نظـر بـاز می گردیـم؛ اشـتغال بـه پیشـه و کار 
حـق مسـلم طبیعـیـ  اجتماعـی بلکـه حیاتـی و عامـل اصلی و اساسـی 
پاسداشـت کرامـت هـر انسـانی اسـت و سـلب آن ظلـم مسـلم در حـق 

اوست. 
حـال اگـر بـه هـر عللـی حق اشـتغال یـا بـه معنایی حـق حیات تـوأم با 
کرامـت از انسـان ها سـلب شـود ایـن انسـان ها در وضعیـت مظلـوم قرار 
گرفتـه و بـر همگان اسـت که در جهـت رفع ظلمـ  در اینجـا عامل ایجاد 
بیـکاریـ  تـالش، بلکـه جهاد کنند و هیچ تالشـی در امـور اجتماعی هم 

بـدون یـاری و همدلی مـردم کارسـاز نخواهد بود.
امـا یـاری و همدلی مردم هم در اشـتراک درد شـکل می گیـرد، حال اگر 
سـهم افـراد جامعـه از ایـن ظلم یا به معنایی شـر، مشـترک و به نسـبت 
مسـاوی باشـد قابـل تحمل بوده و مردم با گذشـت و امیـدواری در تالش 
همگانـی بـرای رفـع آن همـدل و همسـو خواهنـد شـد، امـا آنچـه درد 
بیـکاری را تحمـل ناپذیرتـر و رنـج آورتـر می کنـد درد پارتی بازی، ارتشـا 
و رانت خـواری اسـت کـه متاسـفانه بـه نظـر می رسـد قبـح آن در جامعه 
ریختـه و بـه مانند خوره روح و جسـم جامعه را هـدف اضمحالل و انهدام 

خـود قرار داده اسـت.
اگـر بپذیریـم کـه دارایی هـای ملـی متعلـق به همه مـردم این سـرزمین 
اسـتـ کـه هسـت ـ بـه حکـم عدالـت، بایـد فرصـت بهره منـدی از ایـن 
امکانـات بـرای همـگان یکسـان و گـذر از راه قانونـی برای برخـورداری از 
امکانـات اجتماعی تنها مسـیر مشـروع و شـرافتمندانه پذیرفته شـده در 

جوامـع مردم سـاالر و قانون مـدار باشـد.
واضح و روشـن اسـت کـه در جامعه کنونی ما جوانان بیـکار و جویای کار 
فراوانـی وجـود دارنـد و عـالوه بر آنها کم نیسـتند افرادی که سـن زیادی 
از آنها گذشـته و به مرز کهولت رسـیده اند و تاکنون نتوانسـته اند شـغلی 
بـرای خود دسـت و پـا کنند و جمع جوانان به سـن پیری رسـیده بیکار! 
را تشـکیل داده انـد و مظلوم تـر از قشـر مابعـد خود هسـتند زیـرا فرصت 

طبیعی اشـتغال را از دسـت داده اند.
ایـن خیـل عظیـم، زاده ایـن سـرزمین اند و سـهیم در درآمدهـای ملی و 
متوقع انـد کـه در فرصت های یکسـان و بر اسـاس توانایی هـا و تالش های 

فـردی بـا پیمانه قانون به سـهم خود برسـند.
در چنیـن شـرایطی اگـر صاحب منصبانـی پیدا شـوند که با سوءاسـتفاده 
از موقعیـت شـغلی و یا قـدرت اجتماعی، معدود کسـانی از افراد موردنظر 
خـود را از میـان ایـن جمـع، بدون رعایت هیـچ قاعده و قانونـی جداکرده 
و از ایـن مواهـب متعلق به همه، برخودارشـان کنند و شـرمنده گرفتاری 
خانواده هـای دارای فرزنـدان بیـکار نباشـند و بـه ریـش خیـل ذی حقان 
درمانـده بخنـدد آیـا این افـراد براسـاس معیارهـای انسـانی و ارزش های 
پذیرفتـه اجتماعـی مرتکب عمل بیشـرمانه یا همان بی حیایی نشـده اند؟ 
مگـر نـه اینکه قانـون یکـی از معیارهـای پذیرفته شـده در جامعـه برای 
بسـط قسـط و عـدل اسـت و حرمـت دارد و بایـد این حرمت نگه داشـته 
شـود؟ کسـی کـه حریـم قانـون را بشـکند حرمت اجتمـاع را شکسـته و 
مرتکـب بی حیایـی شـده اسـت و بـه لفظـی سـاده، ظالمـی بی شـرم و 

حیاست!
مبـارزه بـا پدیـده شـوم پارتی بـازی و قانون شـکنی مخصوصـاً در ارتباط 
بـا بکارگیـری افـراد در دسـتگاه های دولتـی در گام نخسـت نیازمنـد 
فرهنگ سـازی در الیه هـای مختلـف اجتماعی اسـت کـه در وضع موجود 
در کمـال تأسـف باید اذعان کرد در نظر بسـیاری از افـراد جامعه عاملین 
پارتی بازی و واسـطه گری های نامشـروع و قانون شـکنان متبحر در توجیه 
خالف کاری هـای اداری بـه عنـوان انسـان های کارآمـد و توانـا مطرح انـد! 
و قباحـت اعمال شـان نـه تنها نمـودی ندارد بلکـه بسـیاری از درماندگان 
در تنگناه هـای معیشـتی، اتصـال به آنها را کسـب اقبـال و فرصت مغتنم 

بـرای گشـایش گره هـای فـرو بسـته در زندگی خـود می دانند. 
بـا وجـود چنیـن پندارهـا و باورهایـی در جامعـه، امیـد بـه اصـالح امور، 
امیـدی واهـی اسـت و تا زمانـی که افراد یـک جامعه در شـناخت حقوق 
فـردی یـا اجتماعی خود به درک درسـت نرسـند، در دفـاع از این حقوق 

ناتوانند.
امـا بـه مصـداق »چشـم ها را بایـد شسـت جـور دیگـر بایـد دیـد« بایـد 
گفـت تـا زمانـی کـه مراجعـه کننده بـه یـک نانوایی گرفتـن نـان از نانوا 
خـارج از نوبـت را احتـرام گذاشـتن بـه خـود تلقـی می کنـد و تـا زمانی 
کـه اربـاب رجوع یـک اداره دولتی انجـام کارش را خـارج از ضوابط اداری 
بـه حسـاب محتـرم بـودن خـود می گـذارد و تـا زمانـی کـه پـدری بـه 
اسـتخدام غیرقانونـی فرزنـدش مباهـات می کنـد و مهم تـر و مخرب تر از 
آن تـا زمانـی کـه صاحـب منصبـی به عبـور از مرز قانـون اعتنایـی ندارد 
و شرمسـار از ایـن تعـرض نیسـت و سـرانجام تـا زمانی که قضـاوت افکار 
عمومـی دربـاره کسـانی کـه بـه صـورت غیرقانونی اسـتخدام شـده اند به 
دیـده حرام خـواری و ارتـزاق نامشـروع نباشـد و در قول و فعـل به مذمت 
آن نپردازنـد، حـق، در جامعـه بـه معنـای واقعـی کلمـه سـاری و جاری 

نشـده و قباحـت قانون شـکنی و ویژه خـواری عیـان نخواهـد شـد.
منبع: تابناک کردستان

دکترسعداهللاسماعیلی
نويسنده

هنگامي که مخاطب ما یک گروه 
بزرگ باشد، این فاصله اي است که 
براي راحت بودن انتخاب مي کنیم.

هر قدر که ارتباط ما با سایر مردم 
صمیمي تر باشد اجازه نزدیک شدن 
و  داشت  خواهیم  را  آنها  حریم  به 
مانند  ازدحام  پر  اماکن  در  حضور 
آسانسورها،  سینماها،  ها،  کنسرت 
قطارها و اتوبوس ها موجب تجاوز 
ناپذیربه حریم صمیمي و  اجتناب 
خصوصي سایرین مي شود. افرادي 
که در ساعت شلوغ با وسیله نقلیه 
عمومي به سر کار مي روند اغلب 
غمگین، ناراحت و ناامید به نظر مي 
مربوط  قوانین  خاطر  به  که  رسند 
حریم  به  ناپذیر  اجتناب  تجاوز  به 
عمومي  مکان  در  شان  خصوصي 

شلوغ مي باشد.
یا  حفاظتی  حباب  تعیین  برای 
محدوده حریم هر شخصی نیاز به 
اجرای یک سلسه اعمل هست که 
کارگاهی  صورت  به  آنها  آموزش 
وجود  این  با  است،  پذیر  امکان 
میکرورفتارهای  به  صورتیکه  در 
باشید  داشته  توجه  خود  مخاطب 
در حین وارد شدن به محدوده او 
از چهره فرد و واکنش های او کاماًل 

نمایان است.
یک  ایجاد  برای  فاصله  بهترین 
ایستادن  شخص  یا  موثر  ارتباط 
میباشد  او  محدوده  مرز  در  دقیقاً 
چون در صورتیکه بیش از حد نیز 
از او فاصله بگیرید به همان میزان 
روی ارتباط موثر تاثیر گذار خواهد 
بود، ار آنجاییکه هدف از تشخیص 
محدوده حریم شخصی پی بردن به 
ارتباط  ایجاد  برای  فاصله  بهترین 
است با دور و یا نزدیک بودن بیش 

از حد هردو رعایت گردد.
www.sabahfarshd.com

info@sabahfarshad.com تصویر خرسی در حال عالمت گذاری محدوده تحت کنترل خودش

نویسنده : فرید کریمی

کسانی را که غیرقانونی استخدام 
شده اند حرام خوار ببینیم 
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مراسم  کورده واری،  گزارش  به 
اختتامیه نخستین جشنواره کارتون 
و کاریکاتور نماز و کاهش آسیب های 
اجتماعی امشب در سالن اجتماعات 
کتابخانه امام خامنه ای)مدظله العالی( 
برگزار شد. خبات ساعدی  سنندج 
افزود: در این ورکشاپ تخصصی که 
طی یک روز عملیاتی شد هنرمندان 
کاریکاتوریست  و  کارتونیست 
تولید  اثر   43 از  بیش  کردستانی 
کردند که پس از داوری آثار 22 اثر 
کرد.  پیدا  راه  استانی  نمایشگاه  به 
وی خاطرنشان کرد: رضا احمدیاری 
هنرمندان  صولی  محمدسامان  و 
برجسته عرصه کارتون و کاریکاتور 
استان داوری آثار و مربیگری ورکشاپ 
را برعهده داشتند و در مجموع آثار 
و  جوان  بخش  دو  در  شده  تولید 
بزرگسال داوری شد. ساعدی اظهار 
هنرمندان  و  داوران  اذعان  به  کرد: 
استانی و کشوری آثار تولیدشده در 
این ورکشاپ فراتر از یک جشنواره 
استانی بوده و در همین راستا آثار این 
جشنواره عالوه بر سنندج در دیگر 
شهرهای استان و چند استان کشور 

نیز به نمایش درخواهند آمد.

نخستین جشنواره کارتون و کاریکاتور نماز کردستان در سنندج پایان یافت

جامعه بهره گرفت. وی خاطرنشان کرد: 
کارتونیست  هنرمندان  راستا  همین  در 
و  کارتون  خانه  عضو  کاریکاتوریست  و 
کاریکاتور حوزه هنری استان کردستان 
به فکر برپایی ورکشاپی با محوریت نماز 
پرداختند که خوشبختانه با حمایت ویژه 
شاهد  استان  نماز  اقامه  ستاد  مسئول 
عملیاتی شدن این رویداد مهم فرهنگی 
و هنری بودیم. مدرس رشته کارتون و 
کاریکاتور کشور نیز در این جشنواره از 
سیاست های اشتباه دستگاه های متولی 
حوزه فرهنگ و هنر کشور در خصوص 
انتقاد کرد و گفت:  کارتون و کاریکاتور 
متأسفانه هم اکنون دستگاه های متولی امر 

از نهادهای غیر متولی عقب مانده اند و هنر 
کارتون و کاریکاتور مظلوم واقع شده است.

و  کارتون  گفت:جایگاه  مقدم  ناصر 
و  واالست  بسیار  کردستان  کاریکاتور 
این  مفاخر  جزو  کردستانی  هنرمندان 

رشته در کشور محسوب می شوند.
ادامه  در  برجسته کشوری  این هنرمند 
سخنان خود اظهار کرد: مساله هنر به ویژه 
کاریکاتور، کارتون و تصویر سازی به طور 
کلی در کشور ما مظلوم واقع شده است  
و مطلوم باقی مانده است چون در دولت 
مسئله هنر اولویت نیست و در اولویت هایی 
پس از مباحث امنیتی و اقتصادی قرار 
می گیرد. مقدم افزود: متأسفانه ارگان هایی 

سهیلی و کاوه رضاقلی رتبه سوم مشترک 
را کسب کردند، فهیمه ذبیحی سلطانی 
رتبه دوم و سیامک جعفری رتبه اول این 
بخش را به خود اختصاص دادند. مسئول 
نیزاظهار  جشنواره  این  داوران  کمیته 
کردستانی  متعهد  هنرمندان  داشت: 
برای  باالیی  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
ترویج  عرصه  در  هنری  فاخر  آثار  خلق 
معروفات و معنویات در جامعه دارند که 

باید از این توانمندی ها استفاده شود.
کردستان  هنر  گفت:  احمدیاری  رضا 
پتانسیل های واالیی را در خود نهفته دارد 
که با استفاده از این پتانسیل ها می تواند در 
راستای ترویج هرچه بیشتر معروفات در 

به  راه یافته  آثار  نیز  امروز  از  افزود:  وی 
بخش نمایشگاهی این جشنواره در گالری 
خامنه ای)مدظله العالی(  امام  کتابخانه 
سنندج در معرض دید عالقه مندان قرار 
گرفته و تا پایان سال جاری می توانند صبح 

و بعدازظهر از این آثار فاخر دیدن نمایند.
آرای  اساس  بر  نیز  مراسم  این  ادامه  در 
روژینا  از  جوان  بخش  در  داوران  هیات 
فتانت تقدیر به عمل آمد، سمیه غریبی 
رتبه سوم، شیال توانانژاد رتبه دوم و صدف 
اختصاص  خود  به  را  اول  رتبه  گلشنی 
اردشیر  نیز  بزرگساالن  بخش  در  دادند. 
خبات  و  یوسفی نژاد  ژاله  صادق وزیری، 
ساعدی شایسته تقدیر شناخته شدند، امیر 

که موظف به کار هنری هستند به 
اندازه ارگان هایی که موظف نیستند 
فعالیت آنچنانی نداشته اند و در کشور 
نهاد  اوقاف،  همچون  ارگان هایی  ما 
اداره  از  بیشتر  فقیه  ولی  نمایندگی 
حوزه  متولی  ادارات  سایر  و  ارشاد 
حمایت  و  فعالیت  هنر  و  فرهنگ 
نماز  اقامه  ستاد  مسئول  داشته اند. 
استان کردستان نیز گفت: با توجه 
به برگزاری موفق نخستین جشنواره 
و ورکشاپ کارتون و کاریکاتور نماز و 
کاهش آسیب های اجتماعی از سوی 
ستاد اقامه نماز کشور دبیرخانه دائمی 
کردستان  استان  به  جشنواره  این 

واگذار شده است.
محمد مهدی طالبی گفت: بهترین 
ابزارها برای انتقال اندیشه هنر است و 
از برگزارکنندگان اصلی این جشنواره 
که با خلق آثار هنری زیبا و فاخرشان 
یک رویداد بزرگ هنری و تأثیرگذار را 

رقم زدند باید تقدیر کرد.
که  خرسندیم  بسیار  افزود:  طالبی 
در کردستان شاهد عملیاتی کردن 
منویات رهبری در خصوص استفاده 
از زبان هنر برای ترویج فریضه نماز و 

معنویات در استان هستیم.

امور  و  اوقاف  کورده واری،مدیرکل  گزارش  به 
از  هنرمند   60 تعداد  گفت:  کردستان  خیریه 
پنجمین  دبیرخانه  به  اثر  35 کشور جهان 458 
جاری  همیشه  چشمه  وقف  سراسری  جشنواره 

ارسال کرده اند.
حجت االسالم مصطفی نوروزی افزود: این آثار از 
کشورهای چین، اکراین، برزیل، صربستان، لیبی، 
نیجریه، انگلستان، ازبکستان، ترکیه، مصر، سوریه، 

مقدونیه، هلند، ایتالیا، پرتغال، بالروس، ارمنستان 
و چند کشور دیگر ارسال شده است.

به گفته وی بیشترین آثار ارسال شده را مربوط 
به کشورهای چین، ترکیه، صربستان و مونته نگرو 

بوده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان اظهار کرد: 
داوری این آثار در 2 مرحله انجام و آیین اختتامیه 
با معرفی برترین ها در  پایانی فروردین  نیز هفته 

رشته های مختلف در سنندج برگزار می شود.
رفع  و  وقف  مقاومتی،  اقتصاد  و  وقف  گفت:  وی 
نیازهای جامعه، وقف مشارکتی، وقف خرد، وقف و 
ازدواج، وقف و اشتغال زایی، وقف و علم و تحصیل، 
وقف سالمت و وقف قرآن از جمله محورهای این 

جشنواره است.
حجت االسالم نوروزی از تفاوت های بارز این دوره 
از جشنواره با دوره های گذشته را افزودن بخش 

کودک و نوجوان در کنار بخش اصلی ذکر کرد و 
گفت: نهادینه کردن فرهنگ وقف در بین کودکان 
در  تخصصی  شاپ  ورک  برگزاری  و  نوجوانان  و 
اهداف  جمله  از  سنندج  و  اصفهان  کرمانشاه، 

افزودن این بخش به جشنواره بود.
پنجمین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در 
سه رشته کاریکاتور، تصویر سازی و نقاشی هفته 

آخر فروردین 96 در سنندج برگزار می شود.

ارسال 458 اثر از 35 کشور جهان به دبیرخانه جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در کردستان

نگاهی به آثار هنرمند سوری بسام آلمام؛

انعکاس تخیالت هنری در 
جهان پیچیده امروزی
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در حال  و  است  آمده  دنیا  به  در دمشق، سوریه  آلمام  بسام 
حاضر در دوبی زندگی و کار می کند. 

آثار تاثیرگذار بسام آلمام ساخته تحقیق های هنری، تجربیات 
و تحصیالت او هستند. این هنرمند که در دمشق به دنیا آمده 
از  با استفاده  او  ابتدا در رشته نقاشی آموزش دید،  است در 
به  منحصر  هنری  بعد  دیجیتالی،  فرایند  و  جدید  رسانه های 
زیبایی شناسی  متفاوت  اندازهای  با چشم  را  ای  تازه  و  فرد 

خلق کرده است.
ترکیب های  خود  دیجیتالی  آثار  و  هنر  طریق  از  آلمام  بسام 
رنگی جالب و جذابی را به نمایش می گذارد که قوه تخیل و 
خالقیت بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد. آثار پر مفهوم او را 
می توان هم طنز وهم سورئالیسم دانست. او با الهام گرفتن از 
پرسش های ریشه ای، هویتی، فرهنگی و رفتاری فردی انسان 
اجتماعی و جهانی  با هنجارها و سنت های  آنها  ارتباط  و  ها 
دراین جهان  ای  العاده  به طرز خارق  را  اش  هنرمندانه  آثار 

پیچیده خلق می کند.
به عنوان  این هنرمند، تخیالت می تواند  در مراحل خالقیت 
رسانه ای برای انتقال یک پیام یا ایدئولوژی خاص عمل کند 
که الهام بخش این آثار هنری بصری می باشند که نه تنها از 
تجربیات منحصر به فرد و شخصی و بیوگرافیکی یا رویدادهای 
بلکه درگیری های  اند،  به وجود آمده  اجتماعی  یا  و  سیاسی 

سوریه آنها را برجسته تر کرده است.
دارند،  رویایی  هایی  شکل  که  سورئال  تصاویر  این  خلق  در 
با  سپس  و  می کشد  تصویر  به  را  اولیه  ای  ایده  آلمام  باسم 
سواالتی که در باره آن به ذهنش خطور می کند این اثر هنری 
این  در  را  نیت خود  و  قصد  او  می دهد.  و گسترش  بسط  را 
باز  تخیالت  بیشتر  انعکاس  برای  را  راه  و  نشان می دهد  آثار 

می گذارد.
باسم آلمام متاثر از شرایط خاص و جنگی کشورش دیدگاه های 
با زاویه دیدهای مختلف،  تازه دیگری را به وجود می آورد و 
بینندگان  به  را  اش  تصویری  نظریه های  جدید،  و  متفاوت 

آثارش عرضه می کند.

امیرسهیلي
طنزنويس

کوله باری از محبت، صداقت،
صفا و مهربانی کردستانی ها را با خود 

به ارمغان می برم

روزنامه نگاری از دیار کوه های سربه فلک کشیده البرز؛

و  حضور  دهه  دو  از  بیش   
فعالیت رسانه ای حضرتعالی در 

کردستان چگونه گذشت؟ 
  الزم می دانم توضیحی درباره ی 
نحوه ی آمدنم به استان کردستان 
آذربایجان  از  بار  چند  بدهم.من 
غربی به کردستان و سنندج آمده 
وازاینجا به همدان رفتم .از آنجایی 
سال1364فعالیت  از  من  که 
خویش را درمطبوعات شروع کردم 
مناطق  ی  درباره  خوبی  اطالعات 
داشتم.فعالیت  کشور  گوناگون 
 1364 بهمن  در  من  مطبوعاتی 
باارسال مقاله وچاپ آن درروزنامه 

ی اطالعات آغاز گردید .
معدود  ها  روزنامه  هنگام  درآن 
بودند،نوشتن و چاپ مقاله  واندک 
در روزنامه ها نیاز به زحمات زیادی 
نمی  دوستانم  از  یک  .هیچ  ذاشت 
مقاالتم  که  کنند  باور  توانستند 
در روزنامه ی اطالعات چاپ شود 
.پس از نگارش سه مقاله وچاپ آن 
درروزنامه ی اطالعات وضعیت من 
با  توانستم  آن  از  پس  کرد.  تغییر 
بولتن خبری،  وتدوین  تهیه  مراکز 
همکاری با بنیاد نهج البالغه درواحد 
سیاسی آن وباالخره نگارش مقاله 
رسالت،فعالیت  ی  روزنامه  برای 
ادامه  را  مطبوعات  ی  درحوزه 
دهم. سال هفتادویک عزمم را جزم 
نشریه  انتشار  ی  پروانه  تا  نمودم 
همه  برغم  کنم  درخواست  را  ای 
مبادرت  امر  این  به  مشکالت  ی 
نشریه  انتشار  ی  وپروانه  ورزیده 
کردم.درهمین  دریافت  را  گویه 
مدیر  به  یاد  ی  فصلنامه  با  هنگام 
همکاری  معادیخواه  مسوولی 
داشتم. مقدمات فوق نشان دهنده 
ی آگاهی من از مطبوعات بود .به 
برای  موسوی  آقای  دلیل  همین 
به  مرا  تبیان  ی  نشریه  ی  اداره 

سنندج دعوت کرد. 
درگذشته  اسالمی  بزرگ  مرکز 
داشت.  بیان  به  موسوم  ای  نشریه 
وقتی که در تهران ماهنامه ای به 
نام بیان  مجوز انتشار گرفت، بیان 
ناگزیر  بود  مجوز  فاقد  که  سنندج 
تغییر  تبیان  به  را  نامش  گردید 
رسمی  مجوز  دریافت  وبا  دهد 
دوروش  به  تبیان  نماید.  فعالیت 
می یافت  انتشار  وفرهنگی  علمی 
ای  نامه  باارسال  مدتی   از  .پس 

دریافت  را  اجتماعی  مجوز  تهران  به 
کردیم تا بتوانیم از این رهگذر فعالیت 
محسوس تری انجام دهیم.شاید بتوان 
بزرگ  مرکز  ی  عمده  مشکل  گفت 
اسالمی غرب کشور همواره این بود که 
این  همه  از  تر  نبود،مهم  بروز  نهادی 
دشوار  کاری  هم  آن  رسانی  بروز  که 
علم  پیشرفت  برغم  ومتأسفانه  بود 
ودانش االن هم همان است که بود.این 
تفکرواین نتیجه تنها برای من حاصل 
نشده بلکه بسیاری ازفرهیختگان استان 
اند.فعالیت  رسیده  هوده  این  به  هم 
جدا  درگذشته  مطبوعات  ی  درحوزه 
دشوار بود اما امروزباامکانات پیشرفته 
وارتباطات،  اطالعات  ی  درعرصه 
وآسان  سهل  را  حوزه  دراین  تالش 
کرده است.اندکی از فعالیت محسوس 
خوانندگان  رابرای  خویش  وملموس 
تاعالقمندان  می کشم  تصویر  به 
مطبوعات  ی  درعرصه  فعالیت  به 
وجدیت  بااشتیاق  بلکه  نهراسند 
با  شوند.امروز  حوزه  این  بیشترجذب 
اطالع  مدرن  امکانات  شدن  پدیدار 
نگاران،  نگاران،خبر  نامه  روز  رسانی، 
وهمه  همه  وهنرمندان  نویسندگان 
سربازان واقعی حدود وثقور یک کشور 
وپدید  رسانه  می روند،اصحاب  بشمار 
آورندگان درحوزه ی فرهنگ می توانند 
وهمه  زبان،فرهنگ،آداب،رسوم،اخالق 
ی داشته های مادی ومعنوی یک ملت 
را از دستبرد بیگانگان محفوظ دارند.

درسنندج  سال  واندی  بیست  در  من 
توانستم نشریه ی تبیان را اگر چه کم 
آخرین  دارم  نگاه  برجا  پا  ولی  فروغ 
شماره ی مسلسل آن 105 می باشد.
از  بیش  مسلسل  ی  شماره  درکنار 
چهل ویژه نامه بود که درمناسبت های 

ملی ودینی انتشار یافت.
ابتکاری  حرکت  یک   ، براین  عالوه 
که  آمد  وجود  به  اخیر  درسال های 
انتشار  وآن  بود  وجذاب  بسیارموثر 
که  است  کردستان  دراستان  سالنامه 
فرهنگی  بزرگ  موسسات  با  می تواند 
کشور هم قد وهمگام باشد.این سالنامه 
حدود پنج سال است که مرتب  انتشار 
می یابد یکی از کارهای مهم که توانستم 
توانست  که  دارم  وباور  دهم  انجام 
،الفت،مهربانی،وحدت  همدلی  روح 
باشد  داشته  دنبال  به  را  وانسجام 
این  بود.  نیوز  شافعی  سایت  تاسیس 
مطالب  که  است  فعال  چنان  سایت 
ودر  شده  ترجمه  زبان  پنج  به  آن 

گفت وگو از: خبات ساعدی

ومورد  می گیرد  قرار  مخاطب  اختیار 
گرفت.  قرار  بسیاری  وتوجه   استقبال 
از  تا  زمینه موجب شد  این  در  تالش 
کشور های اسالمی هم برای آن مطالب 
به  اکنون  سایت  .این  کردند  ارسال 
زبان های فارسی ،عربی،کردی،انگلیسی 
واندونزیایی فعال وپابرجاست. بسیاری 
که  می دانند   80 ی  دهه  دوستان  از 
ی  درحوزه  فعالیت  بر  عالوه  اینجانب 
خبر،گزارش ومطبوعات مدیر کتابخانه 
 8 که  ام  بوده  سنندج  در  عمومی  ی 
هزار نفرعضو داشت همین امر موجب 
،رسوم  آداب  از  بسیاری  با  که  شد 
هرکسی  به  نسبت  استان  این  وسنن 
می روم  که  اکنون  شوم  آشناتر  دیگر 
،صفا  صداقت   ، محبت  از  باری  کوله 
با  را  گرم  خون  مردم  این  ومهربانی 
خود می برم وهرگز این خاطرات بیست 
کرد. نخواهم  فراموش  را  ساله  وسه 

و  فرهنگی  ای،  رسانه  فضای   
فعالیت  برای  کردستان  اجتماعی 
رسانه  فعاالن  و  نگاران  روزنامه 
و  می کنید  ارزیابی  چگونه  را  ای 
حال که پس از سه دهه خدمت به 
افتخار بازنشستگی نائل آمدید چه 
پیشنهادی برای هرچه بهتر شدن 

امور در استان دارید؟ 
یافته های  سوال  این  به  پاسخ  در    
با  مدت  این  در  می نویسم.  را  خویش 
فرهیخگان،نویسندگان،  از  بسیاری 
شعرا وپژوهشگران نشست وبر خاست 
بالقوه  سرشار  استعدادهای  واز  داشتم 
وبالفعل مطلع هستم. برای این که این 
هدایت  مناسب  مسیر  در  ها  استعداد 
هاوبستر های  زمینه  است  الزم  شود 
خود   امر  گردد.این  فراهم  قبول  قابل 
باید  مسووالن  که  است  دغدغه  یک 
برای آن چاره اندیشی کنند. مطبوعات 
ورسانه ها مهم ترین ابزار اطالع رسانی 
نقش مهمی  امروز  دنیای  هستند ودر 
ها  رسانه  بدون شک  می کنند.  ایفا  را 
ومطبوعات برای ایفای نقش  نارسایی 
مورد  باید  که  دارند   هایی  وکمبود 
به رفع آن ها  قرارگیرد ونسبت  توجه 
استان  آید.این  عمل   به  الزم  توجه 
نسبت به شماری از استان ها کمبودها 
وکاستی های بیشتری دارد که مسووالن 
باید برای رفع آن اقدام کنند تا اصحاب 
به   بدرستی  بتوانند  ومطبوعات  قلم 
خود  رسانی  اطالع  خطیر  ی  وظیفه 
بلحاظ  کردستان  استان  نمایند.  عمل 

آماری موفق بنظر می رسد زیرا دارای 
59مجوز رسانه ،10پایگاه خبری ویک 
این  کالم  جان  است.اما  گزاری  خبر 
دلیل  به  استان  مطبوعات  که  است 
کمبود اعتبارونبود نیروی انسانی ماهر 
دراین امررنج می برد. من فکر می کنم 
وشعار  درسخن  استانی  ن  مسووال 
کم  عمل   در  ولی  حرارتند  وپر  فعال 
کار و بی توجه به این رویداد هستند.

بجای  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزارت 
حل ریشه ای مشکالت پیوسته مجوز 
صادر می کند. امروز مشکل مطبوعات 
صدور مجوز پی درپی نیست بلکه باید 
مطبوعات  که  کرد  فراهم  را  بستری 
دارای مجوز از نفس نیافتاده واز گردونه 
درآمد  که  هنگامی   نشوند.  حذف 
دستگاه های  آگهی  صرفا  مطبوعات 
دولتی شد ومجوز پی درپی هم صادر 
نبود  پیشرفت  برای  هم  شدورقابت 
وسوی  سمت  به  هم  نگاری  نامه  روز 
حرفه ای شدن نخواهد رفت. مسووالن 
به  نسبت  را  خود  نگاه  باید  استانی 
مطبوعات تغییر دهند وآن را به عنوان 
کنند  تلقی  توسعه  مولفه های  از  یکی 
پیشنهادات  واز  نهراسند  انتقاد  واز 
برای  نگاه  این  اگر  کنند.  استقبال 
مقامات استانی پیدا شد بدون شک از 
خواهند  حمایت  مطبوعات  موجودیت 
اصحاب  دغدغه های  از  .یکی  کرد 
استان  چرا  که  است  این  مطبوعات 
بسیاری  روزنامه است.  فاقد  کردستان 
از استان ها دارای روزنامه هستند ولی 
است.  محروم  آن  از  کردستان  استان 
مسووالن استان باید در راستای توسعه 
مثبتی  گام های  استان  مطبوعات  ی 
روزنامه  وجود  تردید  بدون  بردارند، 
درتوسعه ی استان نقش موثری دارد.

اگر روزنامه ای دراستان وجود داشته 
باشدعالوه بر توسعه دو حرکت مهم  را 
وقایع،  رسانی  اطالع  وآن  دارد  پی  در 
این  وصمیمیت  صفا  ومخابره  حوادث 
ودیگر  کشور  نقاط  سایر  به  استان  
توطئه  شیوه های  از  بسیاری  که  این 
آمیز دشمنان را دراین گوشه از ایران 
اسالمی خنثی می کند. انتشار روز نامه 
دراستان نیازمند به امکانات وپشتوانه 
آن  باید  مسووالن  که  است  مالی  ی 
را تدارک ببینند یا سرمایه گذار قوی 
پیدا شود وبه سرمایه گذاری مبادرت 

ورزد

ویژگی های  و  کردستان  مردم   
حضرتعالی  لحاظ  از  استان  این 

دارای چه شاخصه هایی است؟ 
باید  پرسش  این  به  پاسخ  در    
کارهایی  به  کردستان  در  من  بگویم 
با  تنگاتنگ  ارتباط  که  بودم  مشغول 
الزمه  و  داشتم  مردم  مختلف  اقشار 
این  هم  کار،  گسترش  و  پیشرفت  ی 
کار  سال   23، می طلبید  را  ارتباط 
و  نویسندگان  با  ارتباط  و  تبیان  در 
غیر  و  روحانیان  از  اعم  فرهنگیان 
دیگر  سوی  .از  می طلبید  را  روحانی 
ای  کتابخانه  مدیر  تبیان  با  همزمان 
با  مستقیم  ارتباط  بازهم  که  بودم 
این  مهم  ی  .نکته  است  بوده  مردم 
زندگی  ودرمیان  مردم  با  ما  که  است 
مردم  که  این  در  می کنیم.  و  کرده 
استان کردستان خصوصا و مردم ایران 
عموما خوب و وفادار به ایران اسالمی و 
مسووالن کشور هستند تردیدی وجود 
کشورمان  مردم  می دانیم  ندارد.همه 
بدالیل گوناگون در فشار مضاعف قرار 
ملموس  و  محسوس  بسیار  که  دارند 
که  است  این  اساسی  است.پرسش 
مسووالن این واقعیت را به عنوان یک 
.بسیاری  اند  پذیرفته  کاری  دغدغه 
ی  آینده  به  مردم  امروز  مشکالت  از 
موجب  که  می گردد  بر  آنان  فرزندان 
اضطراب ، دلهره،فشار روحی و نگرانی 
استان  این  است.در  شده  فزاینده 
تحصیالت جوانان روبه افزایش رفته و 
دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی 
ارشد هستند. ولی ار کار خبری نیست 
.اعتیاد متاسفانه بر جامعه چیره شده 
نیست. جوابگو  هم  کنونی  ی  ،مبارزه 

سن ازدواج اوج گرفته و روز به روز به 
پرواز در آمده ،زندگی گرم بسیاری از 
فرهنگی  تهاجم  دلیل  به  ها  خانواده 
است.انتظار  پاشی  فرو  ی  آستانه  در 
مردم از مسووالن اجرا و پیگیری این 
اقصی  در  ما  .مردم  است  ها  خواسته 
نقاط ایران شجاعانه در برابر سختی ها 
و فشار زورمندان و تحریم مستکبران 
نوبت  اکنون  کردند.  ایستادگی 
مسووالن است که شجاعانه و بی وفقه 
تا پاسخ خوبی های مردم را  کار کنند 
استانی  مسووالن  است  .امید  بدهند 
اقتصادی  ی  پدیده  دو  به  بتوانند 
در  بتوانند گشایشی  آورند شاید  روی 
توسعه ی  .اول  کنند  ایجاد  مردم  کار 
غنای  از  استان  این  که  گردشگری 

بسیار باال یی برخوردار است .دوم 
دعوت از سرمایه گذاران داخلی و 
همجوارجهت  خارجی  کشورهای 
استان.  زیرساخت های  ی  توسعه 
بدون شک این دو موضوع می تواند 
بلحاظ  مردم  امور  در  گشایشی 
.گفته  آورد  وجود  به  اشتغال 
می شود رهبر معظم انقالب اخبار 
دنبال  همواره  را  کردستان  استان 
ای  بگونه  باید  .مسووالن  می کند 
عمل کنند که از مشکالت،رنج ها 

و االم مردم بکاهند.

 با توجه به اینکه حضرتعالی 
یکی از روزنامه نگاران باسابقه 
کشور محسوب می شوید و در 
مسئولی  مدیر  نیز  قم  استان 
دارید  برعهده  را  ای  روزنامه 
ارتباطات  که  دارید  تمایل  آیا 
از  پس  را  خویش  تعامالت  و 
فعاالن  با  کردستان  از  هجرت 
این  مطبوعاتی  ای  رسانه 

استان ادامه دهید؟ 
باید  سؤال  این  به  پاسخ  در    
قرن  ربع  به  نزدیک  تقریبا  بگویم 
کردستان  استان  در  که  است 
زندگی کردم و با آداب و رسوم و 
سنن آنان آشنا و دوستان فراوانی 
را  آنان  نمی توانم  که  دارم  هم 
شک  بدون  پس  کنم،  فراموش 
فرهیخته،  دوستان  با  ارتباطات 
روزنامه نگار  نویسنده،  اندیشمند، 
.اگر  بود  خواهد  برقرار  مدام 
فرهنگی،  علمی،  حوزه های  چه 
و  هنری  اقتصادی،  سیاسی، 
اجتماعی گسترش یافته و یک فرد 
نمی تواند همه ی آن را دنبال کند 
ایران از  ولی می توانیم اخبار مهم 
کردستان  فرهنگی  استان  جمله 
نداشته  تردیدی  کنیم،  دنبال  را 
اجازه  استان  اگر مطبوعات  باشید 
از  ستونی  گاهی  هرازچند  دهند 
مطلب  آرایه ی  به  و  اشغال  را  آن 
خواهم پرداخت. نکته ی مهم تر این 
که اخبار استان را ما در رسانه های 
بازتاب  پیش  از  بیشتر  مرکزی 
خواهیم داد تا با این تبادل افکار و 
انظار فاصله ی احتمالی موجود که 
بین شماری از اقوام ایران زمین به 

وجود آمد به کلی از بین برود.

آگهی تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی  
مهندسان معمار در استان کردستان

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران و 
به موجب صورتجلسات مورخ 95/09/02 مجمع عمومی 
و تعیین سمت مورخ 95/12/10 اعضاء منتخب و سایر 
مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی 
تاریخ  از  که  را  مذکو  انجمن  مدیره  هیأت  علی البدل  و 
یک  مدت  به  بازرسان  و  سال  مدت سه  به   95/12/10

سال انتخاب شده اند به شرح زیر گواهی می نماید:

- بهمن زارعی )رییس هیأت مدیره(
- وریا ژولیده )نایب رییس(
- شرمین فروتن )خزانه دار(

- سیروان ساعدی )دبیر(
- فریبرز خلیل اللهی )عضو اصلی هیأت مدیره(

- آرش قربانی )عضو علی البدل هیأت مدیره(
- محمد آرام حیدری)عضوعلی البدل هیأت مدیره(

- طیب محمدی )بازرس اصلی(
- فردین احمدی )بازرس علی البدل(

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کردستان

سیدمحمد حسین دریاباری مسئول پایگاه های اطالع رسانی تبیان، آوای امین و شافعی نیوز مرکز بزرگ اسالمی 
غرب کشور و سردبیر نشریه تبیان پس از 23 سال فعالیت مطبوعاتی در کردستان به درجه بازنشستگی نائل 
آمده و به همین مناسبت نشریه کورده واری مصاحبه ای را با ایشان صورت داده است که در ادامه خواهد آمد.



بهارهمرادخانی
شبنممهدویحقوقدان

نويسنده

میراث  مدیرکل  علوی  محسن  کورده واری،  گزارش  به 
گفت:  کردستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
مرز  در  دستی  صنایع  کارشناس  نبود  دلیل  به  متأسفانه 
رسمی باشماق و گمرکات استان شاهد صدمات بسیاری 
این  و  استان هستیم  در  به حوزه صادرات صنایع دستی 
امر موجب شده است که بسیاری از تولیدکنندگان ما از 

مبادی غیر رسمی و کولبری برای صادرات بهره بگیرند.
طی  دالر  هزار   30 از  بیش  کرد:  خاطرنشان  علوی 
سال جاری صادرات صنایع دستی شامل، سجاده، کالش، 

گلیم و غیره داشته ایم.
دستی  صنایع  صادرات  میزان  ما  نظر  به  کرد:  اظهار  وی 
به  اما  است،  موجود  آمار  از  بیش  عراق  کشور  به  استان 

دلیل اینکه بخشی از این صادرات از طریق غیررسمی و به 
صورت کولبری انجام می شود در آمار ما نمی آید.

سال  طی  هتل  چندین  بهره برداری  به  همچنین  علوی 
گذشته اشاره کرد و گفت: امسال 20 هتل، 15 مجتمع و 
7 مهمان پذیر را برای استقبال از مهمانان نوروزی بازسازی 

و استانداردسازی کرده ایم.

نبود کارشناس صنايع دستی در گمرک مسیر صادرات کردستان را سخت کرده است

است که تعداد آنها را سه نفر یا از 
عدد فردی استفاده شود تا مشکلی 
در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی 
اوقات طرفین طی توافقنامه داوری 
یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی 
را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به 
ایشان محول می کنند .این شخص 
یا  و  حقیقی  شخص  است  ممکن 
باشد  سازمانی(  یا  )شرکت  حقوقی 
شخص ثالث که وظیفه اش تعیین 
را  شرایطی  تمامی  باید  است  داور 
که طرفین در توافقنامه داوری برای 
تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت 
کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از 
داوری مذکور در قانون آئین دادرسی 

مدنی را مورد توجه قرار دهد.
داوری اجباری : در برخی از موارد 
دادگاه حل یک مسئله را با توجه 

به اوضاع و احوال آن
از طریق داوری به مصلحت می بیند 
به  اختالف  حل  برای  را  موضوع  و 
مورد  این  می دهد  ارجاع  داوری 
چرا  می گویند  اجباری  داوری  را 
هیچ  امر  این  در  دعوا  طرفین  که 
فقط  داوری  نوع  این  ندارند  نقشی 
در موردیکه قانونگذار مشخص کرده 
است مورد استفاده می شود. ارجاع 
رسیدگی  به  نسبت  داوری  به  امر 
از  است  امتیازاتی  دارای  دادگاه  در 
جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی 
انتخاب  را  خود  دعوای  به  کننده 
رای  پذیرش  نتیجه  در  می نمایند 
صادره برایشان آسان تر خواهد بود 
هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد 
در صورتیکه در رسیدگی قضایی در 
ندارد.  وجود  امکان  این  ها  دادگاه 
تا  می کوشد  داور  این  بر  عالوه 
نزدیک  یکدیگر  به  را  اصحاب دعوا 
و  نزدیکی  موجب  امر  این  و  سازد 
حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

پایان زندگی امروز اضافه خواهد 
شد....

قضاوت  هم  ناعادالنه  بهرحال؛ 
نکنیم، شاید یادآوری از جنس 
باشد. خوب  هم  گاهی  بد 
قهرمانانی  با  همدردی  شاید 
غم  از  اندکی  فرشته شدند  که 
بازمانده هایشان بکاهد...کولبری 
به دست مسئولی بیمه شود.....
کودکی آن سوتر مصرف فست 
از  کند....مادری  کمتر  را  فودها 
روغن پالم کمتر استفاده کند....
خواهد  مفید  چقدر  تا  واینها 
امروزمان  فکر  طرز  به  یانه  بود 
مورد  در  قضاوت  دارد،  بستگی 
اینکه یادآوری خوب است یا نه 
واقعا  ماست.آیا  همه  عهده  به 
جوانان امروز با یاد آوری  اینکه 
چقدر خوشبختند که خورشید 
را  طلوع  .....که  می بینند  را 
حس میکنند ....که روزی دیگر 
می کنند...امیدوار  زندگی  را 
وکاری  شغلی  وآینده  می شوند 
واری تضمین  امید  این  با  آنان 
غرق  با  واقعا  شد؟؟؟آیا  خواهد 
مجازی  فضاهای  در  شدن 
وکولبران  پالسکو  با  وهمدردی 
معرض  در  وکودک  دیارمان 
خطر ومادربی سر پرست ومرد 
در جهت  گامی  خواب   کارتن 
برداشته شدن این مشکالت بر 
؟؟؟آیامشکالت  داشت  خواهیم 
بیشتر  فقط  یا  می شوند  کمتر 
وبیشتر به چشم می آیند ودیگر 
باشد  اینگونه  اگر  هیچ...که 
از نوع خوب وچه  یادآوری چه 

از نوع بد هیچ خوب نیست....

د ل نوشته های زند گی امروزیداوری حــقـوقـی بحث  یافته  توسعه  کشورهای  در 
داوری نهادینه شده ، به گونه ایی که 
بعنوان شغل و تخصص مورد توجه 
قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد 
در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی 
روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی 
و مراجعه به قانون و دادگاه، اختالف 
یا  الطرفین  مرضی  داور  به  را  خود 
داوری که در متن قرارداد مشخص 
و  حرف  و  می نمایند  عرضه   ، شده 
نظر داور مالک عمل قرار می گیردو 
قوانین  در  می شود.  شمرده  محترم 
جمهوری اسالمی ایران در مواد 454 
الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی 
داوری  باره  در  بحث  به  هفتم  باب 
پرداخته است در خصوص داور باید 
گفت گاهی داور ، شخصیت حقیقی 
است یعنی طرفین قرارداد فردی را 
بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد 
به آن اشاره می نمایند و گاهی بصورت 
شخصیت حقوقی است یعنی شرکت 
یا مؤسسه ایی را بعنوان داور تعیین 
می کنند. نکته قابل ذکر در خصوص 
زمان انتخاب داور اینست که انتخاب 
از زمان  اعم  ایی  داور در هر مرحله 
انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد 
در  دعوی  طرح  از  پس  حتی  و  آن 
دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و 
ارجاع  محاسن  دارد.  فراوانی  برکات 
امر به داوری اینست که انتخاب شیوه 
اختالفات  فصل  و  حل  برای  داوری 
مالی ، شراکتی و قراردادی کم هزینه 
تر از طرح دعوی در دادگستری است 
ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری 
و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی 
ارتباط طرفین و  از طرفی  نیست و 
تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر 
صورت می گیرد. عالوه بر این بررسی 
و  تر  راحت  داوران  از سوی  موضوع 
نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله 

یادآوری....یادآوری....یادآوری...
است  خوب  یادآوری  اینکه 
که  دارد  این  به  بستگی  نه  یا 
خشنود  چیز  آن  یادآوری  چقدراز 
مشکالت  چقدر  باشیم،واینکه 
زندگی امروزی جایی برای یادآوری 
از  یادآوری  باشد.  گذاشته  برایمان 
فضای  با  که  میگویم  را  دست  آن 
که  است؛صبح  ارتباط  در  مجازی 
با  پیام  هزاران  میکنی  باز  چشم 
این مضمون می آیند که خورشید 
را  طلوع  دوباره  زیباست....که 
خوشبختی  چقدر  تو  دیدیم....که 
را زندگی  زیبای دیگری  ، که روز 
آن  از  و....یادآوری  کرد  خواهی 
دست که امروز روز عشق است...که 

امروز روز مهر است ....که امروز.....
مجازیمان  فضاهای  لطف  به 
یادآوریها ، بیشتر وبیشتر شده اند 

ومناسبتهای روزهایمان متعددتر.
قدیم ها؛ منظورم نه زمانهای خیلی 
قدیم ،زمان ما نسل نوشتار مکتوب 
خالصه  مناسبتها  میگویم،  را 
تمام  با  معلم  روز  در  مثال  میشد 
ماندگاریش؛  باتمام  زیباییهایش، 
کارت  که  آن جهت   از  ماندگاری 
در  وچشم  وکادویی  بود  پستالی 
چشم تبریک گفتنی. روز مادر بود 
همه  برای  وشوق  شور  دنیا  ویک 
ما. این اواخر روز پدر را هم اضافه 
کردیم وعید نوروز که خود جا دارد 
در مجالی دیگرمفصل در موردش 
صحبت شود....به راستی یاد آوری 
آن دوران چقدر با امروز فرق داشت 
:کارت پستال بود ...ماندگار وزیبا با 
هر  خودش.  خاص  ولعابهای  رنگ 
چه کارت براق تر وبزرگتر بود شور 
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دادرسی جلوگیری می گردد .
تعریف داور

صاحب  یعنی  دادگر  وزن  بر  داور  واژه 
داد ، قاضی ، عادل ، انصاف درباره نزاع و 
مرافعه و اختالف دو یا چند نفر .بنا براین 
مراد از داوری یعنی حکمیت است و از 
به  دادرسی مدنی  قواعد  و  نظر حقوقی 
معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی 
و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی 
است به بیان دیگر، داوری عبارت است از 
رفع اختالف فی مابین اصحاب دعوی از 
طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی 
که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود 
انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین 
کشور از گذشته های دور موضوع داوری 
دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده 
و  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون   6
انقالب مصوب 73 اصطالح قاضی تحکیم 
بکار برده است. مراد از قاضی تحکیم کسی 
است که رضایت دارد تا از جانب شخص 
یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او 
امروزه  کند.  داوری  دارد  دخالت  آن  در 
آیین  قانون  داخلی  داوری  خصوص  در 
دادرسی مدنی مصوب 79 حاکمیت دارد 
و شامل 48 ماده و 6 تبصره  یعنی از ماده 

454 الی 501 می باشد.
آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری 

است ؟
داوری  به  ارجاع  قابل  دعاوی  از  برخی 
نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 
احصا  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   478
نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به 
اصل نکاح و فسخ آن ، طالق ، نسب و 

دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل 
به  رسیدگی  همچنین  هستند.  دعاوی 
امور کیفری نیز از صالحیت داوری خارج 
و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. 
نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست 
که در حل و فصل اختالفات ، داورانی را 
انتخاب شوند که از مقررات داوری اطالع 
این صورت  غیر  در   ، باشد  داشته  کامل 
از  به مراتب طوالنی تر و گران تر  داوری 
رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه 
می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطالع 
مانند بنگاه های معامالتی و اشخاص فاقد 
دانش حقوقی خودداری و حتی االمکان 
حقوقدانان  داوری  به  را  خود  اختالفات 
با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع 

نمایید.
انواع داوری

و  اختیاری  داوری   ، نوع  دو  به  داوری 
داوری اجباری قابل تقسیم است. داوری 
منعقد  قراردادی  ما  :زمانیکه  اختیاری 
بندهای  الی  البه  در  می توانیم  کنیم 
قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در 
صورت بروز اختالف ، آنرا از طریق داور 
یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا 
اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد 
جداگانه توافق کنیم حل اختالف خویش 
را از طریق داوری نماییم. در اینصورت 
نکاتی  ذکر  قرارداد  انعقاد  هنگام  در   ،
مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود 
،  مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر 
گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد 
و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد 
بهتر   ، الزامیست  اختالف  حل  در  داور 

وشوق ما بیشتر میشد.
نمیدانم ، شاید امروز بهتر است، 
کارت  تعداد  زمان  آن  که  چرا 
پستال محدود بود وگیرندگانش 
تبریکاتمان  تعداد  مشخص.امروز 
یک  کلیک  ....با  نیست  محدود 
برای  را  یادآوری  یک  دکمه 
بدون  فرستاد  خواهیم  نفر  دهها 
اینکه بدانیم همراهان مجازیمان 
»سیو«  می خوانند،  را  آن  دل  از 
دکمه ای  فشار  با  یا  می کنند، 
داخل سطل زباله مجازی خواهند 
من  اما  نمیدانم  را  انداخت...شما 
پستال  کارت  وهوای  حال  هنوز 
ونامه را بیشتر دوست دارم؛ گیرم 
راضی  امروزی هم  از شرایط  که 
راضی باشم! گاهی که دخترم در 
میشود  امروزی  مناسبتهای  گیر 
وسراسیمه می آید ووالنتاین وروز 
عشق وغیره وغیره را )که نسل ما 
به تازگی با آنها آشنا شده است( 
بادآوری میکند، به آرامی میگویم 
یک  زیبایت  کادوی  روی  کاش 
زیبا  کارت  یک  یا  قشنگ  متن 
بگذاری؛ شاید میخواهم با تالشی 
بیهوده کارت پستال را زنده نگه 
دارم ، اینکه چقدر موفق خواهم 

بود... بماند.
خوب  نوع  از  یادآوری  اینها 
هستند واما وای به آن روزی که 
در فضای مجازی بارها وبارها یاد 
حادثه  بخوانیم.  را  تلخی  آوری 

خواندیم  روز  چندین  را  پالسکو 
.... گریستیم  وحتا  وخواندیم 
دنبال  به  که  دردمندی  کولبران 
برف  از  تلی  زیر  نان  ای  لقمه 
ما  از  بسیاری  دل  شدند  مدفون 
را آزرد.....ضرر بیش از حد فست 
که  مضری  فودها.....اشعه های 
میشوند.....مرگ  سرطان  باعث 
کودکی بر اثر بی احتیاطی....فقر 
میلیاردی،  اختالسهای  ،جنگ، 
فضاهای  یمن  به  را  واندوه  ...غم 
ویاد  میخوانیم  مرتب  مجازی 
خوب  این  اینکه  میشود.  آوری 
آسانی  به  نمیتوان  را  نه  یا  است 
فکر  گاهی  نشست.  داوری  به 
میکنم جهان ما بدون یاد آوری 
بهتر بود .مسایلی را که حل آنها 
خارج از توان ماست، ندانیم بهتر 
است؛ مانند تامین وسایل ایمنی 
فرشته  که  نشانانی  آتش  برای 
معیشت  حداقل  .....تامین  شدند 
برف  زیر  به  کولبری  دیگر  تا 
نیارامد....بستن تمام کارخانه های 
سوسیس وکالباسی که نمی دانیم 
از گوشت گربه !!!استفاده میکنند 
هایی  اشعه  بردن  بین  نه.....از  یا 
که میدانیم سرطان زا هستند....
فقر ،جنگ، غم، اندوه، را کاش هر 
باز کردن صفحه  با  روز وهر روز 
که  چرا  ندانیم  موبایل  جادویی 
نمیدانیم با آنها چه کنیم و فقط 
غصه واندوهی به دلتنگیهای بی 

در سال های گذشته پارک علم و فناوری 
و  نوپا  شرکت های  به  کردستان،  استان 
و  تجاری سازی  جهت  در  ایده  صاحبان 
است.  کرده  کمک  ثروت  به  ایده  تبدیل 
فناوری  و  علم  پارک  ترتیب،  بدین 
طرق  به  دارد  نظر  در  کردستان  استان 
استان  اقتصادی  توسعه  به  مؤثری  بسیار 
کردستان و درنتیجه آن، توسعه اقتصادی 
خودکفایی  جهت  در  حرکت  و  کشور 
مقاومتی  اقتصاد  رسالت های  پیشبرد  و 
پارک  به  وابسته  رشد  مراکز  کند.  کمک 
نظر  در  کردستان  استان  فناوری  و  علم 
به عنوان  دور  نه چندان  آینده ای  در  دارند 
نمایش  ارزیابی،  آزمایش،  اصلی  مرکز 
نوظهور  فّناوری های  و  دانشگاه  کاربرد  و 
مفاهیم  ارزیابی  منطقه شناخته شود.  در 
فّناورانه قبل از رسیدن آن ها به بازار یک 
و  دانشگاه  در  محققان  برای  اساسی  نیاز 
رشد  مرکز  اساس  این  بر  است.  صنعت 
دارد  نظر  در  استان  فناوری  و  علم  پارک 
تا به رسالت خود که ساختن پلی مطمئن 
است که یک طرف آن دانشگاه و صاحبان 
ایده و سمت دیگر آن بازار و ثروت مالی 
و استقالل اقتصادی است، دست یابند. در 
این گزارش روند فعالیت های پارک علم و 
فناوری در سال 1395  به صورت مختصر 

بیان شده است. 
اداره  رشد،  مرکز  توسط  گزارش  این 
مؤسسات و تحول و بهره وری پارک علم و 
فناوری استان کردستان  تهیه شده است.

استان  فناوری  و  علم  پارک  رشد  مراکز 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  کردستان 
صاحبان  به  فناوری  خدمات  ارائه  مراکز 
ایده های فناورانه در غرب کشور، اقدامات 
گسترده ای در سطح استانی جهت توسعه 
انجام  به  دانش بنیان  اقتصاد  شکوفایی  و 
تدوین  آن ها  مهم ترین  که  است  رسانده 
در حوزه های  مرکز رشد  برنامه سال 95 
این  از  بخشی  ادامه  در  که  است  مختلف 

فعالیت ها آمده است.

 حوزه ریاست و فعالیت های آن
به عنوان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
سکان دار و هدایتگر اصلی این تشکیالت، 
در  وصف ناپذیر  تالشی  با  جاری  سال  در 
جهت پیشرفت هرچه بیشتر پارک تالش 
ایشان،  فعالیت های  ازجمله  است.  نموده 
مختلف  جلسات  در  حضور  و  برگزاری 
سایر  بیشتر  چه  هر  همکاری  به منظور 
نهاد  این  با  استان  اجرایی  دستگاه های 
زمینه  این  در  که  بوده  استان  در  نوپا 
همچنین  است.  نموده  عمل  موفق  بسیار 
با هسته ها و  برگزاری جلسات مختلف  با 
واحدهای فناور و برگزاری هم اندیشی های 
مشکالت  حل  جهت  در  آن ها  با  مختلف 

جهت  مناسب  راهکار  یافتن  و  احتمالی 
مواجه با آن، رسالت خویش را بیش ازپیش 

انجام داده است. 
کنفرانس  سومین  و  سی  در  حضور 
و  علم  پارک های  انجمن  سالیانه 
جهان  در  نوآوری  مراکز  و  فناوری 
)روسیه-مسکو( و سفر به کره جنوبی 
دیگر  از  آموزشی  کارگاه  در  و شرکت 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  فعالیت های 
کردستان برای ارتقای خدمات این حوزه 
در استان بود که دستاوردهای خوبی برای 

استان به ارمغان داشت.

 جذب و پذیرش
می تواند  فناوری  و  علم  پارک های  مراکز 
شرکت های کوچک و متوسط رشد یافته، 
توسعه  و  تحقیق  مراکز  پژوهشگاه ها، 
)R&D( شرکت های بزرگ و انجمن های 
علمی را پذیرش نماید. کلیه شرکت هایی 
وجه  دارند  حضور  فناوری  پارک  در  که 
فعال  همواره  آن ها  نوآورانه  و  فناورانه 
دستیابی  دنبال  به  مستمر  به طور  و  بوده 
به دانش و محصوالت جدید می باشند. در 
پارک علم و فناوری شرکت ها حداکثر تا 
تولید نیمه صنعتی برای تولید محصوالت 
انبوه  تولید  درواقع  رفت.  خواهند  پیش 
محل  چراکه  نمی افتد  اتفاق  پارک  در 
چنین  درآمد  است.  صنعتی  شهرک  آن 
محصوالت  فروش  طریق  از  شرکت هایی 
جدید و فناورانه که توسط شرکت تولید 
ارزش افزوده  می شود.  محقق  می شود، 
است  باال  شرکت هایی  چنین  محصوالت 
تخصص  و  دانش  آن ها،  تمایز  وجه  و 
گروه کاری و سطح فناوری بکار رفته در 
محصوالت آن ها است. جدول زیر وضعیت 
جذب و پذیرش  را در سال جاری نشان 

می دهد.  

 کارگروه های ارزیابی 
مرکز رشد محل استقرار و فعالیت هستهها 
و شرکتهای نوپایی است که در نظر دارند 
خود،  کارشناسان  تخصص  از  استفاده  با 
شرکتی را راهاندازی نموده و در زمینه ی 
جدید،  خدمات(  )کاال/  محصوالت  ایجاد 
دانشی، فناورانه و نوآورانه فعالیت نمایند. 
هسته ها  این که  از  خاطر  اطمینان  برای 
راستای  در  پذیرش شده  شرکت های  و 
توسعه  به  منجر  و  بوده  مرکز  برنامه های 
فناوری، ایجاد اشتغال و تولید محصوالت 
از  خاطر  اطمینان  گردد.  دانش بنیان 
می تواند  پذیرش  فرآیند  صحیح  عملکرد 
واحدهای  و  هسته ها  موفقیت  میزان  بر 
کلی  عملکرد  نهایت  در  و  پذیرش شده 

مرکز رشد تأثیر مستقیم داشته باشد.
شهرستان  ارزیابی  کارگروه  بر  عالوه 

پارک  رشد  مرکز   95 سال  در  سنندج، 
دو  مریوان  شهرستان  در  فناوری  و  علم 
کارگروه  دو  در شهرستان سقز  کارگروه، 
نیز  ارزیابی  کارگروه  یک  قروه  در  و 
برگزار نموده است و مراکز رشد و کانون 
شکوفایی خالقیت را در این شهرستان ها 

راه اندازی نموده است.

 عملیات عمرانی و فضاها
دستگاه های  و  دولت ها  رسالت  مهم ترین 

زمینه های  فراهم سازی  دنیا  در  اجرایی 
کشور  آن  مردم  جانی  و  مالی  امنیت 
ایجاد  سایه  در  جزء  امر  این  می باشد. 
و  علمی  زیرساخت های  فراهم سازی  و 
پژوهشی امکان پذیر نیست. در این راستا 
کردستان  استان  فناوری  و  علم  پارک 
خانواده  از  کوچک  عضو  یک  به عنوان 
بزرگ فناوری در کشور تمام تالش خود 
در  برنامه های کشور  پیشبرد  به منظور  را 
نیل به اقتصاد دانش بنیان به کمک وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری و خیرین منطقه 
فناور  واحدهای  رشد  مرکز  اقدام ساخت 
 7000 مساحت  به  سنندج  شهرستان 
درصد   %70 تاکنون  که  نموده  مترمربع 
اتمام  برای  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
معنوی  و  مالی  حمایت  به  مذکور  پروژه 
ازجمله  کشور  اجرایی  دستگاه های  سایر 

سازمان برنامه وبودجه نیازمند است. 

 تسهیالت پرداختی 

در  فناوری  متوسط  و  کوچک  شرکتهای 
به تبع  و  فناوری  توسعه  اقتصادی،  رونق 
مؤثری  بسیار  نقش  کارآفرینی  آن، 
درگرو  شرکت ها  این  توسعه  دارند. 
کاهش  برای  الزم  زیرساختهای  ایجاد 
شروع  دوران  در  آن ها  خطرپذیری 
از مهم ترین این  فعالیت خود است. یکی 
زیرساختها، مراکز رشد واحدهای فناوری 
فناوری  واحدهای  رشد  مرکز  است. 
و  کوچک  واحدهای  و  کارآفرینان  برای 
فناوری  و  علم  بر  تکیه  با  که  متوسطی 
دارای ایدههای محوری قابل تجاری شدن 
اطالعات  سال  چند  مدت  برای  هستند، 
و  خدمات  نیز  و  ضروری  مشاورههای  و 
و  مالی  حمایت های  و  مناسب  تجهیزات 
تسهیالتی را برای رشد و ارتقای آن ها ارائه 
داده و آن ها را برای حضور مستقل و مؤثر 
درصحنه فناوری کشور آماده میکنند. در 
سال 95 مرکز رشد پارک علم و فناوری 
تسهیالت  ریال   1,790,000,000 نیز 
فناور  واحدهای  و  هسته ها  به  حمایتی  

پرداخت نموده است. 
و  نوآوری  صندوق  تسهیالت  اعطای 
بنیان  دانش  های  شرکت  به  شکوفایی 

پارک علم و فناوری
به عمل آمده،  هماهنگی های  به  توجه  با 
جهت  زیرمجموعه،  واحدهای  از  تعدادی 
کارآفرینی  صندوق  به  تسهیالت  اخذ 
ماه  شهریور  در  می شوند.  معرفی  امید 
محترم  کارشناسان  حضور  جاری با  سال 
پارک  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
طرح  ارائه  از  پس  استان،  فناوری  و  علم 
دانش  کارهای شرکت های  و گزارش  ها 
نمایندگان  و  عامل  مدیران  توسط  بنیان 
میلیارد   20 از  بیش  مجموع  ها،  در  آن 
ریال تسهیالت قرض الحسنه اعطا گردید.

و  آموزشی  کارگاه های   سمینار ها، 
مشاوره ها 

حیات  مختلف  دوره های  در  سازمان ها 
مختلفي  نیازهاي  نزول  تا  افول  از  خود 
توانمندی های  مهم ترین  از  یکی  دارند. 
موردنیاز برای موفقیت سازمان ها استفاده 
متخصص  و  توانمند  انسانی  نیروی  از 
چه بسا  صورت  این  غیر  در  می باشد. 
سازماني پیش از رسیدن به مراحل بلوغ و 
بالندگي با مرگ مواجه شود. این مسئله 
در  مستقر  فناور  واحدهاي  با  رابطه  در 
مراکز رشد و هسته های دوره پیش رشد 
شرکت ها  زیرا  می یابد،  مضاعف  اهمیتي 
این مراکز بسیار  یا هسته های مستقر در 
آن ها  در  مدیریت  سوء  و  آسیب پذیرند 
عمر،  دوره های  سایر  از  سریع تر  بسیار 
تدوین  لذا  می شود.  آن ها  شکست  سبب 
هسته ها  نیاز  با  متناسب  آموزشی  برنامه 

رشد  مراکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  و 
مرکز  می باشد.  حیاتی  و  ضروری  امری 
رشد پارک علم و فناوری استان کردستان 
نیز برنامه آموزشی سال 95 تدوین نموده 

است.
 نمایشگاه ها، جشنواره ها، دیدارها 

و بازدیدها
اغلب  ضعف  نقاط  مهم ترین  از  یکی 
دستیابی  عدم  درحال توسعه،  کشورهای 
است.  ثروت  به  دانش  تبدیل  قدرت  به 
حلقه های مختلفی برای پیاده سازی علم و 
فناوری وجود دارد که این حلقه ها از مراکز 
علمی و آموزش عالی شروع می شوند و تا 
آخرین مرحله، یعنی صنعت و بازار ادامه 
حلقه های  این  مهم ترین  از  می یابند. 
ارتباطی میان علم تا بازار، پارک های علم 
آن ها  به  وابسته  رشد  مراکز  و  فناوری  و 
علم  پارک های  به عبارت دیگر  می باشند. 
و فناوری و مراکز رشد درواقع حلقه های 
مدیریت  را  بازار  و  صنعت  میان  واسط 
از مهم ترین روش های مدیریت  می کنند. 
حضور  زمینه های  فراهم سازی  حلقه  این 
و  نمایشگاه ها  در  مستقر  شرکت های 
و  ملی  منطقه ای،  استانی،  جشنواره های 
بین المللی هستند. مرکز رشد پارک علم 
و فناوری استان کردستان نیز این موضوع 
را در برنامه عملیاتی سال 95 موردتوجه 
برگزارشده  نمایشگاه های  است.  قرارداده 
در سال 95 به شرح جدول زیر می باشد. 

استان  فناوری  و  علم  پارک  حضور موفق 
ملی  نمایشگاه  هفدهمین  در  کردستان 

هفته پژوهش و فناوری
در مجموع 25 طرح از پارک علم و فناوری 
 irantechhub.ir سامانه  در  کردستان 
الماسی،   TRL طرح  یک  که  نام،  ثبت 
 TRL طالیی و 8 طرح TRL یک طرح
نقره ای دریافت کردند. که از این میان 9 
شرکت دانش بنیان و واحد فناور از پارک 
پژوهش،  هفته  نمایشگاه  در  کردستان 

فناوری و فن بازار حضور داشتند.

دستاوردها
انجام پروژه »شبکه علم و فناوری« شعف 
توسط شرکت های رایانش ابری کردستان 
پارک  »تور مجازی«  پروژه  انجام  هینا.  و 
مانگ  ژووری  شرکت  توسط  کشور  های 

برای وزارت علوم
انتخاب مدیرعامل یکی از واحدهای فناور 
مرکز رشد پارک علم و فناوری به عنوان 

برگزیده جشنواره شتاب
محمد هیرش باقدم، میالد فرجی و هدیه 
باقدم با طرح سیستم چرخش چراغ های 
جلو خودرو متناسب با فرماندهی سرپیچ ها 
از برگزیدگان جشنواره ملی شتاب بودند 

که به آن ها لوح های تقدیر اهدا شد.



بهمن ماه 1395 

اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
از  کردستان  جوانان  و  ورزش  کل 
برگزاری اولین جشنواره استانی عکس 
با  کردستان  اجتماعی  آسیب های 

عنوان ژیله مۆ خبر داد.
به گزارش کورده واری به نقل از پایگاه 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  خبری 
در  رضایی  هیرش  کردستان،  استان 
خصوص برنامه های معاونت فرهنگی و 
امور جوانان برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی، گفت: در راستای استفاده 
استان  در  هنری  باالی  ظرفیت  از 
اولین  ها،  آسیب  این  کاهش  برای 
همت  به  ژیله مۆ  عکس  جشنواره 
موسسه فرهنگی، رسانه ای افق برگزار 

می شود.
حاشیه  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
نشینی از عمده آسیب های اجتماعی 
کردستان محسوب می شود، افزود: به 

نمایش گذاشتن معضالت و مشکالت 
حاشیه نشین ها، حضور هنرمندان در 
مناطق حاشیه و برخورد با مشکالت 
حل  برای  جمعی  انگیزه  ایجاد  و 
آسیب های اجتماعی خصوصا حاشیه 

نشینی عنوان کرد. 
سیاستگذاری جشنواره  شورای  دبیر 
ویژه  بخش  بر  عالوه  داشت:  اظهار 
موضوعات  با  آثار  نشینی،  حاشیه 
کودکان کار، تکدی گری، ترافیک و 
داده  در جشنواره شرکت  نیز  اعتیاد 

می شوند.
در  جشنواره  اینکه  بیان  با  رضایی 
مجموعه  و  عکس  تک  بخش  دو 
عکس برگزار می شود، گفت: شرکت 
تک   5 حداکثر  می توانند  کنندگان 
عکس و یک مجموعه عکس شامل 
ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  اثر   7

نمایند.

اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
کل ورزش و جوانان کردستان آخرین 
مهلت ارسال آثار را 15 فروردین ماه 
سال 96 اعالم کرد و افزود: بر اساس 
تقویم اجرایی جشنواره، مراسم تجلیل 
نمایشگاه  افتتاحیه  و  برگزیدگان  از 

فروردین ماه 96 برگزار می گردد.
وی از کلیه عکاسان استان کردستان 
خصوصاً هنرمندان جوان برای شرکت 
در این جشنواره دعوت کرد و گفت: 
جشنواره  در  شرکت  به  عالقه مندان 
ایمیل  به  را  خود  آثار  می توانند 
Zhilamo1395@Gmail.
به  نیاز  صورت  در  و  ارسال   com
معاونت  به  بیشتر  راهنمایی های 
فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش 
 و جوانان کردستان و یا کانال ارتباطی
@Zhilamo1395 مراجعه نمایند.

به گزارش کورده واری به نقل از پایگاه خبری اداره 
هیرش  کردستان،  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
رضایی از برگزاری جشنواره جوان برتر روستائی 
سقز در دهه سوم فروردین ماه 96 در بخش های 

مختلف خبر داد.
انجمن همیار  به همت  این جشنواره  وی گفت، 
معاون  همکاری   ، شهرستان  روستایی  جوان 
فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
کردستان و اداره ورزش و جوانان سقز بر پا می شود. 
و  ها  بخشداری  سقز،  فرمانداری  افزود،  رضایی 
در  مرکزی  و  امام  زیویه،  سرشیو،  دهیاری های 
این جشنواره نیز همکاری و مشارکت همه جانبه 

خواهند داشت.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و 
جشنواره  داشت،  اظهار  کردستان  استان  جوانان 
 20 روز  سقز  شهرستان  روستائی  برتر  جوان 

در  سنته  روستایی  در   96 سال  ماه  فروردین 
بخش های مختلف برگزار می گردد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و 
برنامه های  اجرای  به  کردستان  استان  جوانان 
مختلف در این جشنواره اشاره کرد و گفت، صنایع 
دستی، عکس روستا، غذاهای محلی، محصوالت 
کشاورزی، بازی های بومی محلی و موسیقی محلی 

آیتم هایی است که در این جشنواره اجرا می شود.
هیرش رضایی تصریح کرد، شرکت در جشنواره 
جوان برتر روستائی شهرستان سقز برای عموم آزاد 
است و در پایان به افراد برتر در بخش های مختلف 

جوائز نفیسی اهداء خواهد شد.
شرکت  افراد  کرد،  نشان  خاطر  پایان  در  رضایی 
 15 تا  را  خود  آثار  و  ها  طرح  می توانند  کننده 
فروردین ماه 96 به اداره ورزش و جوانان سقز ارائه 

دهند.

استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  خبری  پایگاه  از  نقل  به  کورده واری  گزارش  به 
کردستان، اولین برنامه طرح نشاط اجتماعی در روز پنجم اسفندماه ویژه دختران در 
یکی از مدارس نایسر از سوی موسسه فانوس طارادیس و با حمایت معاونت فرهنگی 
اجتماعی  کل  اداره  همکاری  و  کردستان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جوانان  امور  و 
استانداری و امور بانوان استانداری برگزار شد. معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان کردستان گفت، طرح نشاط اجتماعی یکی برنامه هایی است که در 

راستای ایجاد شور و شادی در جامعه انجام شد.
هیرش رضایی اظهار داشت، اولین طرح نشاط اجتماعی را در یکی از مدارس حاشیه 
شهر انجام دادیم و 500 نفر از دانش آموز دختر از اجرای این طرح شرکت و استقبال 
کردند. رضایی تصریح کرد، برگزاری جنگ های شادی ویژه دختران و برنامه های مفرح 

ورزشی و فرهنگی از برنامه ایی بود که در طرح نشاط اجتماعی انجام گرفت.
سازمان های  از  حمایت  و  توجه  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاونت  اولویت های  به  وی 
مردم نهاد در حوزه های اجتماعی اشاره کرد و گفت، در نظر داریم با تقویت و حمایت 
سازمان های مردم نهاد از آسیب ها و معضالت اجتماعی در بخش دختران در مناطق 
حاشیه شهرها جلوگیری کنیم. این مقام مسئول خاطر نشان کرد، در اجرای برنامه ها 
سعی شده است عالوه بر ایجاد نشاط و شادی از طریق برنامه های فرهنگی به بحث 

آموزش مسائل مختلف نیز پرداخته شود.
یادشده در 7  اشاره کرد و گفت، طرح  این طرح در مناطق دیگر  اجرای  به  رضایی 
منطقه حاشیه شهر سنندج در بخش دختران تحت عنوان نشاط اجتماعی اجرا خواهد 
شد. هیرش رضایی در پایان عنوان کرد، ایجاد طرح نشاط اجتماعی از سوی معاونت 
فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و سازمان های مردم نهاد 
در شهرهای و مناطق مختلف در سطح استان با همکاری ارگان ها و ادارات مرتبط با 

این طرح برگزار می شود.

بخشی از فعالیت های معاونت فرهنگی و امور جوانان اد اره کل ورزش و جوانان استان کرد ستان د ر یک ماه گذشته
اولین برنامه طرح نشاط اجتماعی ویژه دختران در 

حاشیه شهر سنندج اجرا شد

اولین جشنواره استانی عکس آسیب های اجتماعی کردستان برگزار 
می شود

جشنواره جوان برتر روستائی در شهرستان سقز 
برگزار می شود

فخری مفتخر به دریافت کلید طالیی شهر شد! در شماره یازدهم نشریه کورده واری 
که اسفندماه سال 94 و همزمان با 
منوچهر  فعالیت  آغازین  روزهای 
سنندج  شهرداری  مسند  بر  فخری 
مطلبی با عنوان" آیا فخری مفتخر 
به دریافت کلید طالیی شهر خواهد 
شد؟" منتشر یافت و در این مطلب 
حوزه  در  سنندج  شهر  مشکالت  به 
ناتوانی  و  شهری  یکپارچه  مدیریت 
امور  اداره  در  شهر  این  شهرداران 
نهادهای  و  دلیل دستگاه ها  به  شهر 
متعدد تصمیم گیر در این شهر اشاره 

شده بود.
در این مطلب آمده بود که:مدیریت 
یکپارچه شهری در سنندج اجرا نمی 
شود و از این رو می توان گفت شهر 
کلید  و  نیست  شهرداری  دست  در 
شهردار  دست  در  نیز  آن  طالیی 

نیست.
شهری  یکپارچه  مدیریت  اعمال 
منجر به کاهش محسوس هزینه ها و 
جلوگیری از موازی کاری ها در حوزه 
استانداری  لذا  مدیریت شهری شود 
باید در راستای اعمال این مدیریت 

اقدام کند.
عنوان  به  می تواند  استانداری 
دستگاهی نظارتی در راستای اجرای 
مدیریت یکپارچه شهری اقدام کند 
در  اجرا  حوزه  به  ورود  جای  به  و 
مقام دستگاهی حاکمیتی به نظارت 

بپردازد.
شهر  پیشین  شهرداران  گفته  به 
شهر  این  شهرداری  برای  سنندج 
وظایف  شرح  عنوان  به  مورد   230
این  باوجود  که  است  شده  تدوین 

و  پارامترها  و  ندارد  شهر  امور  اداره 
دالیل  به  که  متعددی  نظارت های 
گوناگون از سوی سازمان ها، نهادها 
شهر  این  در  مختلف  ارگان های  و 
و  جایگاه  همگی  می شود  اجرایی 
نفوذ شهردار را طی سنوات گذشته 
امر  همین  و  است  کرده  تضعیف 
موجب شده است که مردم نیز کمتر 
در برنامه ها و فعالیت های شهرداری 
مشارکت داشته باشند و در بسیاری 
شخصی  معارض  یک  وجود  مواقع 
تعطیلی  حتی  و  کندشدن  موجب 
یک پروژه چند میلیارد تومانی شده 

است.

استفاده از ایده دیگران
افرادی  موفق،  شهرداران  بیشتر 
هستند که در هر گفتگوی دوستانه 
طرح ها و نظرات دیگران را می شنوند 
و آنها را به خاطر می سپارند. بر خالف 
طرح های  از  خیلی   ، عمومی  تصور 
و  ها  گو  و  گفت  همین  از  موفق 
جمع های دوستانه و بعضأ با حضور 
گرفته  کارشناسان  یا  اندیشمندان 
طرح  چنین  ندرت  به  و  می شوند 
طرح های  رسمی  جلسات  در  هایی 
اولیه مطرح می شوند و بعدأ روی آنها 

کار کارشناسی می شود.

2- ساختن بر اساس توان موجود

طرح مورد نظر ممکن است تبدیل به 
یک فوتبال سیاسی شود. 

در طول مدتی که صرف این برنامه 
طرحی  روی  بیشتر  کار  و  ریزی 
می شود و تا قبل از اعالم عمومی آن 
می توان با مدیران دیگر نیز مشورت 
کرد و نظرات و انتقادات آنها را شنید.

4- حل مشکالت مالی
ها  طرح  تمام  که  موانعی  از  یکی 
با آن روبرو هستند،  در سراسر دنیا 
اعالم  از  قبل  است.  بودجه  کمبود 
عمومی یک طرح باید منبع یا منابع 
مالی تأمین بودجه برای طرح مورد 

نظر مشخص شوند.

5- ارتباط طرح با مردم
احتمالی  مشکالت  از  دیگر  یکی 

این است که فهرست چنین افرادی 
و  سابق  شهرداران  شامل  معموال 
ادعای  برای  و  شهرهاست  قدیمی 
موفق و یا ناموفق بودن یک شهردار 

نیاز به وقت است. 
به عبارت دیگر یک شهردار به دلیل 
تنها رویکردش به مسائل شهری نمی 
تواند مورد قضاوت قرار بگیرد، بلکه 
پیامدهای طرح های وی و همکارانش 
و تأثیر آنها بر جامعه شهری در طول 
مدت زمان خاصی، باید مورد بررسی 

قرار گیرند.
از فعالیت  با گذشت یک سال  حال 
سنندج  شهرداری  مسند  بر  فخری 
از  استانداری  حمایت  جلب  شاهد 
به  اعتبارات  اختصاص  و  وی  سوی 
سه  و  هستیم  شهرداری  مجموعه 
پروژه تقاطع کوسه هجیج، پارکینگ 
طبقاتی عبدالعلی سنندجی و تونل 
را  آن ها  اتمام  وعده  وی  که  انقالب 
در سال اول فعالیت خود داده بود به 

سرانجام رسیده است.
استفاده از ایده و نظرات کارشناسان 
رسانه ای  نقدهای  از  بهره مندی  و 
عملکرد  دیگر  توجه  قابل  نکته  نیز 
خود  فعالیت  سال  یک  در  فخری 
نمونه  که  است  بوده  شهرداری  در 
به تغییر  این مهم را می توان  عینی 
در  سنندج  طالقانی  چهارراه  فانوس 
پی اعتراض های تعدادی از هنرمندان 

به گزارش کورده واری، مدیرکل دفتر امور 
کردستان  استانداری  شوارهای  و  شهری 
و  قراردادی  شرکتی،  نیروهای  گفت: 
کار  سابقه  سال  سه  دارای  که  معین  کار 
طریق  از  باشند  شهرداری ها  در  مستند 
آینده  سال  بهار  داخلی،  آزمون  برگزاری 
نیروی  به  و  می شوند  وضعیت  تبدیل 

اسدی  جمشید  می یابند.  ارتقا  پیمانی 
افزود: بر اساس مجوز سازمان شهرداری ها 
میان  آزمون  این  کشور،  دهیاری های  و 
از  و  برگزار می شود  نیروهای شهرداری ها 
پرسنل  ساله  چندین  مشکل  طریق،  این 
شد.  خواهد  مرتفع  شهرداری ها  بالتکلیف 
وی اظهار کرد: از سال گذشته دفتر امور 

کردستان،  استانداری  شوراهای  و  شهری 
اقدام به بازنگری و اصالح چارت سازمانی 
شهرداری ها کرده است. وی افزود: نمودار 
سازمانی »تاپ چارت« شهرداری سه شهر 
استان،  نفر  هزار   100 باالی  جمعیت  با 
مریوان  و  سقز  سنندج،  شهرهای  یعنی 
کشور  شهرداری های  سازمان  تأئید  به 

تهیه  مرحله  در  اکنون  هم  و  رسیده 
اظهار  اسدی  دارد.  قرار  تفصیلی  چارت 
دیگر  شهرداری   26 تفصیلی  چارت  کرد: 
سازمان  به  تأئید  برای  و  تهیه  هم  استان 
از  پس  و  است  شده  ارسال  شهرداری ها 
اساس  بر  آینده  آزمون سال  نهایی،  تأئید 

چارت جدید برگزار می شود.

نیروهای شرکتی و قراردادی شهرداری ها بهار 96 ساماندهی می شوند مهم ترين اخبار اسفند ماه 1395

حجم و گستردگی کار ابزارهای کار 
در دست شهرداری نیست.

نمونه های متعددی را می توان نام برد 
که نشان می دهد کلید طالیی شهر 
نیست  شهردار  دستان  در  سنندج 
مختلفی  سازمان های  و  نهادها  و 
هرکدام زمام اموربخشی از سنندج را 
در دست گرفته اند و پاسخگوی هیچ 

نهاد و سازمانی نیستند.
به گفته مسئوالن شهرداری و برخی 
هم  سنندج  شهر  شورای  اعضای 
اکنون شهرداری بیش از 420میلیارد 
و  نهادها  ادارات،  از  طلب  ریال 
سازمان های مختلف دارد که به دلیل 
نبود اهرم های مناسب و چندگانگی 
شهرداری  هنوز  شهری  مدیریت  در 
نتوانسته است این حق مردم سنندج 
را از این سازمان ها و نهادها بگیرد و 
و  عمران  برای  را  هنگفت  مبلغ  این 

آبادانی این شهر به کار گیرد.
رفع سد معبر مغازه داران وساماندهی 
نمونه  روها  پیاده  در  فروشان  دست 
عینی دیگری است که نشان می دهد 
کلید طالیی شهر در دستان شهردار 
کاری  محافظه  دلیل  به  و  نیست 
شهر  برای  که  ارشدی  مسئوالن 
مهم  این  می گیرند  تصمیم  سنندج 
به موضوعی پیچیده و خارج از توان 

شهرداری تبدیل شده است.
برخالف آنچه که مردم اعتقاد دارند 
در  قدرتی  آنچنان  سنندج  شهردار 

می شوند  موفق  هایی  طرح  معموأل 
که مردم آنها را قبول دارند و همین 
قبول داشتن نشانه آماده بودن جامعه 
ممکن  است.  طرحی  چنین  برای 
است این آمادگی زیاد به چشم نیاید 
دست  آن  روی  اینکه  محض  به  اما 
گذاشته شد به صورت آشکار خود را 

نشان می دهد.

3- اعالم به موقع
وقتی برنامه ای هنوز در مرحله طرح 
و نظر است نباید آنرا به عموم اعالم 
باید  بررسی یک طرح،  از  کرد. پس 
مدتی را نیز صرف برنامه ریزی برای 
اجرای آن کرد. در این برنامه ریزی 
می توان حداقل 4 تا 5 مانع بزرگ را 
شناسایی کرد که ممکن است مانع 
موفقیت طرح شوند. در غیر اینصورت 

تنها  آنها  که  است  این  طرح  یک 
در  باید  طرحی  هر  و  نظرند  و  یک 
مقیاس های انسانی بررسی و آزمایش 
شود تا مشخص گردد آیا افراد جامعه 
استقبال خواهند کرد و  از آن طرح 

مورد استفاده آنها هست؟

6- تمرکز روی طرح : 
از بیشتر شهرداران موفق دنیا تنها به 
خاطر چند موردمحدود یاد می شود، 
چه بهتر که این چند مورد ، مربوط به 
موفقیت ها باشند تا شکست ها. پس 
بهتر است ضمن پیشبرد امور شهری 
که طی آن ممکن است چندین طرح 
نیز به انجام برسند، روی چند طرح 
محدود و ماندنی تمرکز کرد و از این 

مسیر منحرف نشد. 
همچنین شهرداران موفق را می توان 
از لحاظ مشخصات فردی و حرفه ای 
به چند دسته تقسیم کرد. بعضی از 
آنها بیشتر به روند کار و خدماتی که 
در روند اجرای طرح ها ارائه می شوند، 
اهمیت می دهند و برخی دیگر بیشتر 
پیامد های اجتماعی  نتیجه کار و  به 
هایشان  طرح  مدیریتی  و  سیاسی   ،
اهمیت می دهند که هر کدام از این 
موفقیت  باعث  می تواند  مشخصات 

یک شهردار شود.

نکته دیگر در مورد شهرداران موفق 

و نقد رسانه ای نشریه کورده واری نام 
برد.

شهرداری،  طرح های  بر  تمرکز 
شهرداران  انتخابات  مردم،  با  ارتباط 
مردمی و توانمند در مناطق سه گانه 
مشکالت  از  بخشی  رفع  شهرداری، 
موقع  به  پرداخت  و  شهرداری  مالی 
دستمزد کارکنان، ساختن بر اساس 
ویژگی هایی  جمله  از  موجود  توان 
بوده است که شهردار سنندج طی این 
توانسته  آن ها  از  بهره مندی  با  مدت 
است به افتخار در دست گرفتن کلید 

طالیی شهر سنندج نائل آید.
در  هم  مشکالتی  و  کاستی ها  البته 
هسته  ویژه  به  سنندج  شهر  سطح 
مرکزی این شهر همچنان وجود دارد 
فخری  خدمات  و  تالش ها  این  که 
خدشه هایی  با  را  وی  همکاران  و 
شاهد  هنوز  و  است  کرده  روبرو 
به  نسبت  عمومی  نارضایتی های 

شهرداری هستیم.
به  می توان  مشکالت  این  جمله  از 
هسته  پیاده روهای  در  نابسامانی 
این  نابسامان  ترافیک  شهر،  مرکزی 
اماکن  و  محله  سرای  نبود  منطقه، 
به شهرداری، عدم  فرهنگی مختص 
با  مرتبط  هزینه های  در  شفافیت 
بی توجهی  هنری،  و  فرهنگی  امور 
خصوص  در  مردمی  دغدغه های  به 
به  آنان  نفوذ  و  مغازه داران  سدمعبر 
مناسب  سازوکاری  نبود  پیاده روها، 
اشاره  برای ساماندهی دست فروشان 

کرد..



مسروقه توسط افراد معتاد در ایستگاه 
تاکسی میدان انقالب و جلوی باجه 24 
ساعته بانک ملی موجب شده است که 
نتوانند  مسافران  و  پیاده  عابران  حتی 
استفاده  مرکز  این  بانکی  خدمات  از 
برای  ناامنی  شاهد  نوعی  به  و  نمایند 

عابران در سطح این معبر هستیم.
بازار  و  زیارتی  اماکن  اینکه  وجود  با 
اصلی شهر سنندج و اماکن تاریخی و 
گردشگری این شهر نیز در حوالی این 
مسیر واقع شده است، اگر برای مقابله 
قرص های  فروشندگان  و  معتادان  با 
چاره ای  مکان  این  در  غیرمجاز 

برای  آرام  و  امن  فضای  ایجاد 
از  پیاده روها  از  پیاده  عابران  عبور 
برای  حقوق  ابتدایی ترین  جمله 
دستگاه های  و  بوده  شهروندان 
در  موظفند  شهری  خدمت رسان 
قبال مالیات ها و عوارض پرداختی 
مردم به آنان خدمت ارائه نمایند.

بروز  با  مقابله  و  معروفات  ترویج 
منکرات نه تنها وظیفه ای شرعی و 
همگانی است بلکه در جامعه باید 
همواره  خدمت رسان  دستگاه های 
خود را موظف به انجام آن بدانند.

صنعتی شدن  روند  با  متأسفانه 
ناهنجاری های  ورود  و  جامعه 
افزایش  شاهد  اخالقی  و  فرهنگی 
تعداد ولگردان خیابان، معتادان و 
افرادی با ظاهر نابهنجار در سطح 

معابر اصلی و فرعی شهرها است.
سال  چند  طی  نیز  سنندج  شهر 
اخیر با روندی کندتر از شهرهای 
بزرگ کشور با این معضل دست و 

پنجه نرم می کند.
سنندج  در  کورده واری   خبرنگار 
طی 6 ماه اخیر به صورت میدانی 
از معابر مختلف شهر سنندج و در 
ساعات مختلف روز بازدیدهایی را 
است  داده  انجام  این خصوص  در 
انجام  مشاهدات  متأسفانه  که 
ناهنجاری ها  بروز  از  حاکی  شده 

ناتوانی نیروی انتظامی در جمع آوری معتادان متجاهر در هسته مرکزی سنندج
روزانه  صورت  به  اینکه  به  توجه  با 
از  سنندج  مردم  از  نفر  هزار  ده ها 
آمد  و  رفت  شهر  این  مرکزی  هسته 
این شهر  به  ورودی  و مسافران  دارند 
نیز بدون استثنا از هسته مرکزی این 
حضور  با  هم اکنون  می گذرند  شهر 
ده ها معتاد متجاهر یک چهره زشت از 
سنندج در مالء عام نمایان شده است 
و  استانی  مسئوالن  ادعاهای  که 
کشوری مبنی بر سفیدبودن کردستان 
زیر  را  مخدر  مواد  مصرف  لحاظ  از 
به صورت  سؤال می برد و شاید گفت 
روزانه شاهد رژه معتادین متجاهر در 
خیابان های سنندج هستیم که همتی 
نهادهای  و  مسئوالن  سوی  از  نیز 
جمع آوری،  برای  امنیتی  و  نظارتی 
مرکزی شهر  از هسته  آنان  دورکردن 

و یا برخورد با این افراد وجود ندارد.

به گزارش کورده واری به نقل از ایسنا، 
با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
کرده  اظهار  سخنانی  در  مخدر  مواد 
بود که عامل اصلی 40 درصد جرایم 
خرد معتادان متجاهر هستند زیرا هر 
زمان این دسته از معتادان جمع آوری 
می شوند با کاهش مقطعی آمار جرایم 

خرد مواجه می شویم.
علیرضا جزینی گفت: نگرانی از حضور 
معتادان متجاهر در سطح شهر یکی از 

میدان  سطح  در  وخیمی  مشکالت  و 
میدان  عنوان  به  که  این شهر  انقالب 
به  مسافران  عبور  محل  و  اصلی 
شهرستان های مختلف استان به شمار 

می آید، هستیم.
روزها  که  زمستان  و  پاییز  ایام  در 
هستند  طوالنی تر  شب ها  و  کوتاه تر 
گسترده  جوالن  شاهد   19 ساعت  از 
سطح  در  شبانه  ولگردان  و  معتادان 
میدان انقالب و مسیر خیابان طالقانی 
این  که  بودیم  طالقانی  چهار راه  تا 
مهم از آغاز فصل بهار و طوالنی شدن 
منتقل  شب   9 ساعت  به  روز  ساعات 
تا پاسی از شب شاهد جوالن  شده و 

این افراد هستیم.
سطح  در  خیابانی  معتادین  تردد 
میدان  سمت  به  طالقانی  خیابان 
انقالب شهر سنندج تاحدی است که 
از بین  بانوان به هیچ وجه نمی توانند 
معتادان و فروشندگان عبور نمایند و 
انقالب  میدان  است که  در حالی  این 
سنندج مکان اصلی برای ایستگاه های 
تاکسی به دو ترمینال مسافربری مرکز 
مرکز  به  مسافران  همه  و  بوده  استان 
میدان  این  از  باید  ناچار  به  کردستان 

عبور نمایند.
خرید و فروش مواد مخدر و قرص های 
جلوی  در  و  عام  مالء  در  روان گردان 
اجناس  فروش  پیاده،  عابران  چشم 

مواردی است که به طور مستمر از 
سوی مردم به مسئوالن و مقامات 
عنوان می شود که رسیدگی به آن 

در دستور کار قرار دارد.
انواع  تن   500 اینکه  بیان  با  وی 
در  سال  یک  طی  مخدر  مواد 
گفت:  می شود،  مصرف  کشور 
تقسیم  دودسته  به  معتادان 
می شوند یک دسته خود معرف اند 
و کارت درمان دارند و گروه دوم 
معتادان متجاهراند که حضور آنها 
اصلی  نگرانی  به  خیابانها  کف  در 
تبدیل شده است ودر پی جلسات 
وزارت  و  بهزیستی  با  کشور  وزیر 
بهداشت هماهنگی هایی برای اخذ 
معتادان  نگهداری  مراکز  مجوز 

متجاهر انجام شده است.
 40 اصلی  عامل  گفت:  جزینی 
معتادان  خرد  جرایم  درصد 
زمان  هر  زیرا  هستند  متجاهر 
این دسته از معتادان جمع آوری 
آمار  مقطعی  کاهش  با  می شوند 

جرایم خرد مواجه می شویم.
بدون شک در استان کردستان و 
شهر سنندج نیز بسیاری از جرایم 
متجاهر  معتادان  به  مربوط  خرد 
و  زنان  آسایش  و  امنیت  و  بوده 
را  مردم  مختلف  اقشار  و  کودکان 

این افراد سلب کرده اند.

به  بسیاری  صدمات  نشود  اندیشیده 
عمومی  فرهنگ  و  گردشگری  صنعت 

سنندج خواهد زد.
انتظامی  نیروی  برخوردهای  متأسفانه 
مرکزی  هسته  در  متجاهر  معتادان  با 
اوقات  گاهی  و  ضعیف  بسیار  سنندج 
و  بوده  همراه  چشم پوشی  با  نیز 
کمپ های  نبود  نهاد  این  مسئوالن 
نگهداری را بهانه ای برای کارسازنبودن 
برخوردها و جمع آوری معتادان عنوان 
می کنند اما عابران پیاده از این عمل 
نیروی  کم کاری  و  غلفت  عنوان  به 

انتظامی یاد می کنند.

وةرگصذان:ئةميردانشوةر

سةحةرمةهدةويگورد
شاعير

ياد د اشت

دواي خنکاني هةضةبجة

و  سارد  وةيالمن.  و  سةرگةردان  بث کؤتاييدا،  شةوثکي  لة 
بث ئاواز، مةوداي هةنووکة و سبةي، تثدةپةذثنم. لة دةمارةکامندا، 
بثدةنگي  دةنگيشم،  هةصقوصينثک.  نة  و  هةية  جوصةيثک  نة 
هةصبژاردووة. هيچ نيگايثک گةرمم ناکاتةوة. سثبةرثک دراوةتة 

کؤصمدا و هيچ هثزثک ناتوانثت لثم بکاتةوة.
دصم لة ترپة کةوتووة و ئيدي خؤي ناکوتثتة ديوارةي سينگمدا؛ 
هةزاران  پثي  فذين؛  نايهثنثتة  پةذةسيلکةيش  هةزاران  باصي 
"هةزارپث"يش ناجيوصثنثت؛ کارةبايش تواناي ذاچةصةکيين ئةوي 

نيية.
پذ  چاواين  بث ئارام،  دةستةکامن  ماندوو،  ذؤحم  ئازاري دام؛  لة 
هةناسةکامن  لة  ئةستةمييثک  هةموو  جذ.  هاتووةتة  ئةسرينيشم 
بوونةتة وشة. پثنج هةزار قصيش، پثستم شيتاص دةکةنةوة و ئةلفبثي 
سروودم وةها ذةوياوةتةوة، کة خؤي بة هيچ ئاصايثکةوة ناگرثت!
چاواين پذ لة مؤسيقا و گؤراين، خنکاون. هةزاران دةنگ بة گوثي 
کةذدا دةذؤن. کارواين پةپوولةکان، بة هةزاران ذةنگةوة، ذثگةي 
کةشکةصانيان گرتووةتةپثش. ئيدي نة لةگةص باراندا دةگريةن و نة 
لةگةص هةوردا دةتريشکثنن؛ لةگةص تيشکيش ئيدي پةلکةزثذينة 
ناکةنة پردي ئامسان. مانيان گرتووة! لة چي جوانيية پارثز دةکةن.

هةزاران جلة شذة کة لة توث توثياندا هةزاران چريؤک نثژراوة، 
تثدةپةذن؛  بةرچاوم  لة  هةرةدرثژ  شةمةندةفةرثکي  وةک 

پةلکةکانيش مارئاسا لة نثو خاکدا...
ددانةکان  زمان.  نة  و  ماونةتةوة  خؤياندا  لةجثي  چاوةکان  نة 
کةوتوونةتة دةرةوة و پانتؤصةکان هةصکراون؛ پشتوثنةکان جثماون 
نة  دةتةزثنن.  ذؤژهةصات  شاخةکاين  شوانيش،  جامانةکاين  و 
قةپثک لة سثو و نة بؤين پرتةقاص دةحمةسثنثتةوة و نة خوثندنةوةي 

ئةنفاليان.
خؤي،  سثوبووين  لة  گرت  ماين  سثو  هةصةجبة،  خنکاين  دواي 
پرتةقاص بذياري دا بؤين خؤي بکوژثنثتةوة... وشةيشم ذايگةياند 
که سکاصا نانووسثت، بةصکوو تؤصةنامةيثک پذ دةکاتةوة و پيت بة 

پييت دادةتاشثت و حيزه نيگاکان کوثر دةکات

بثهزادقادري
نووسهر
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راهداری  مدیر  کورده واری،  گزارش  به 
اداره کل حمل و نقل جاده ای کردستان 
هزار   90 امسال  زمستان  در  گفت: 
کیلومتر عملیات برف روبی در جاده های 
استان توسط اداره راهداری انجام شده 
مترمکعب  میلیون   2 افزود:  وی  است. 
شده  انجام  مذکور  مدت  در  برف روبی 
برای  استان  راهدارخانه های  تمام  و 
استقبال از مهمانان نوروزی مهیا شده اند.

پرسنل   400 فعالیت  از  مدرس گرجی 
ماشین آالت  دستگاه   300 و  راهداری 
در طرح نوروزی امسال خبر داد و گفت: 
تا  زمستانه  طرح  ادامه  در  عوامل  این 
15 فروردین ماه در قالب طرح نورزی 
به مردم استان و مسافران خدمات ارائه 

خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا 
کنون 65 هزار میلیون تردد وسائل نقلیه 

و  حمل  تردد  ثبت  دوربین های  توسط 
نقل جاده ای استان ثبت شده است.

مدرس گرجی از برنامه  ریزی برای انجام 
بیش از 400 تا 500 کیلومتر خط کشی 
و  داد  خبر  استان  جاده های  سطح  در 
گفت: 30 تا 40 درصد از این عملیات 
اجرا شده و مابقی نیز در صورت مساعد 
زمین  بودن  خشک  و  هوا  و  آب  بودن 

انجام خواهد شد.

نوشتن در 
روزنامه نگاری
نویسنده:

ابراهیم محمد حسینی

معرفي کتاب کورد ه واري

شثعر  لة  باس  کة  کرد  ئاماژةمان 
تثکستةکاين  لة  شاعريي  و 
دا  "منطق"  و  فةلسةفة  هةرةکؤين 
ديارة.  بةرچاوو,  چةشنثکي  بة 
باشي  بة  زؤر  کة  کةسثک  بةالم 
بةر  خستوته  شثعري  زانايانه  و 
"ئةرةستو",  کردنةوة,  شي  و  باس 
کتثيب  و  بووة  يوناين  فيلةسويف 
"فن شعر"ي ئةرةستو بگذة ئةوةلني 
نووسراوة لة بوواري لثکؤلينةوةي 
لثکؤلينةوةي  ئةرةستو  ية.  ئةدةيب 
"حماکات"  بنةماي  سةر  لة  خؤي 
راسيت(  لة  الساکردنةوة  )واتة 
مةرج  سث  شثعر  بؤ  و  دائةنث 
ئةزانث:  پثويست  بة  تايبةيت  و 
دةربذيين  شثوةي  وةزن)"ايقاع"(, 
وشةکان  کةوتين  رثک  و  وشة, 
ئةرةستو  ذاي  بة  يةک.  گةل  لة 
شثعر  شثوازةکاين  تةواووي 
کومدي(  و  تراژديا,  )حيماسي, 
راسيت  الساکردنةوةي  چةشنثک 
ئةم  جياوازي  و  "واقعيت"ن  و 
ئامرازةکاين  جياوازي  لة  بابةتانة 
شثوةي  وةزن,  هثنراو)  بةکار 
کةوتن  رثک  و  وشة,  دةربذيين 
ناوةرؤکي  يةک(,  گةل  لة 
ئةو  شثوازي  و  الساکردنةوة 
ئةرةستوي  داية.  الساکردنةوة 
فيلةسوف, جگة لة رونکردنةوةي 
بةشثک لة تايبةتيةکاين شثعر, هةر 
شثواز  سةرجني  سةردةمةدا  لةو 
بابةتةکاين  دةربذيين  چةشين  و 
داوة و بگرة بنةماي باس کردن لة 

شصعــر چــيية؟ )5( شثواز)ئستايل(ي دانابث. 
تايبةيت  وةک  راسيت  الساکردنةوةي 
ئةرةستوة  اليةن  لة  شثعر  سةرةکي 
لة  باس  پاشان  و  پثکراوة  ئاماژةي 
و  ئةکات  الساکردنةوة  ئةم  چؤنيةيت 
ئةوة  الساکردنةوة,  لة  مةبةست  ئةصث 
نية کة شاعريثک چي ديوةوة و چي 
مو  و  خؤ  و  راستة  کردووة,  هةست 
بةلکو  دةريبذث,  شثعريدا  لة  مو,  بة 
و  راسيت  ي  پث  بة  ئةبث  شثعردا  لة 
"واقع" شاعري ئةوة دةرخا کة لة هةل و 
ئةکرا  ئاوا دا چ روداوثک  مةرجثکي 
خبولقاية و چاک وا بوو چي بث. ديارة 
ئةم باسة لة بنةمادا بابةتثکي فةلسةيف ية 
و لة گثرة و کثشةي کؤين " واقعيت" 
هةلئةقؤلث.  "حقيقت"  بة  برامبةر 
و  هةية  کة  شتةي  ئةو  واتة  "واقعيت" 
بثت  دةکرث  کة  شتةية  ئةو  "حقيقت" 
يان وا چاکة ببثت و يا پثويستة ببثت.* 
ئةرةستوودا  روانگةي  لة  بوو  وا  کة 
کا  "حقيقت"  بة  ئاماژة  دةبث  شاعري 
مت  و  کوت  مثژوونووس  وةک  نة 
دةري  و  کا  تؤمار  ئةبينث  کة  ئةوةي 
ئةم چاخةش  تا  بابةتة  ئةم  ديارة  بذث. 
بؤتة هؤي لثدوان و لثکؤلينةوة. بؤ وثنة, 
مةبةست لة رثئاليسم و ماناي بةرهةمي 
زؤري  کثشةثکي  و  گثرة  رثئاليسيت 
بةرهةمي  ماناي  ئايا  بووة.  بةدواوة 
رثئاليسيت ئةوةية کة چي لة راستيدا لة 
ئةبينرثت  سروشتدا  لة  و  هةية  کؤمةل 
گؤري  و  ئال  و  تثوةردان  دةست  بث 
دةريبذي؟ زؤربةي خاوةن بريان ئاماژة 
ئةکةن کة رثئاليسم بة ماناي دةربذيين 

راسيت  خولقاندين  ماناي  هةمان 
راسيت  خولقاندين  دووبارة  يان 
وةک  شثعر  ئةرةستو  بذواي  بة  ية. 
سروشت  بة  بةرامبةر  کة  ئاوثنةثکة 
و راسيت دائةنرثت. بة واتة, ئةرةستو 
کردين  دروست  نوث  لة  سةر  بة 
سروشت و راسيت لة شثعردا بذواي 
دةقي  نيشانداين  بة  نةک  هةية 

سروشت و راسيت.
درثژةي هةية.

کة  شتةية  ئةو  )رثئال(  »واقعيت«   *
بةر  لة  و  راسيت  چةشين  بة  جيهاندا  لة 
کة  ئةمة  وثنة  بؤ  ئةبينرثت.  چاووو, 
دارةمثو  گةآلی  گياية,  چةشنثک  دار, 
ناوقةي  يان  و  ئةبثت,  سةوز  هاويندا  لة 
ئاماژة  قاوةيي ية,  رةنگي  »سةرو«  داري 
وشةي  بنجي  »واقعي«ية.  شتثکي  بة 
ماناي  بة  عةرةبيية  »وقع«ي  »واقعيت«, 

ذوودان.
و  مانا  تروث(  ئينگليسي  )بة  »حقيقت« 
وشةيثکة بؤ ئاماژة کردن بة بنةذةيت هةر 
سروشيت  بؤ  ئاماژة  »حقيقت«  شتثک. 
وشةي  بنجي  ئةکا.  دروست  و  ذاسيت 
و  ذاسيت  ماناي  بة  »حق«  »حقيقت«, 

دروستيية.
سةبارةت  ئةرةستوو  ذوانگةي   ****
تراژدي,  بؤ  کة  مانايثک  لة  شثعر  بة 
وةک چةشنثکي هةرةگرينگ لة شثعر, 
دايناوة, جوانتر خؤي دةرئةخات کاتث 
لة کتثيب »فن شعر« ئةصث: تراژدي بريتيية 
لة الساکردنةوةي ذووداوثکي بةذاسيت 
و بث کةم وکؤذي و خاوةن پاناوبةرثکي 
ذازاوة  و  جوان  وتارثکي  بة  دياريکراو 
بةشةکانيدا  گشت  لة  جوانية  ئةو  کة 
شانؤي  شثوازي  و  بثت  ذادة  يةک  بة 
بة  و  بةيت,  و  چريؤک  نةک  هةبثت، 
بةزةيي,  و  ترس  لة  وةرگرتن  کةصک 

هةست, پاراو و خاوثن کا.

د کتؤر سةعد وال ئيسماعيلي

راستةوخؤي ذاستيةکان نيية, بةلکو لة 
هؤنةرمةند,  راستيةکان,  بنةماي  سةر 
هةست, چؤنيةيت تثروانني و خؤزگة و 
بذياري خؤي دةرئةبذي. وةک چؤن 
بةرد  لة  خانوبةرةثک  کردين  ساز  لة 
هتد,  و  سيمان  و  گةچ  و  ئاجوور  و 
بةرهةمي  لة  وةرئةگريدرثت,  کةلک 

لة خانووةکاين دةور و بةر, جياوازي 
بةرهةمهثنةر,  وةستاي  و  کردووة 
هةست و سةليقةي خؤي بةکار هثناوة 
کة  تايبةت  شثوازثکي  و  نةقش  تا 
خبؤلقثنث.  دات,  پيدا  خؤي  مؤري 
کة وابوو رثئاليسم نةک راسيت بةلکو 
خولقاندين  يان  خولقاندنثک  جؤرة 
لة  بذثک  راستيةکانة.  دووبارةي 
رادةي  بة  پثنان  ديان  بؤ  بريان  خاوةن 
گرينگي ئةم بابةتة کة رثئاليسم راستة 
و خؤ راستيةکان نية ئاماژة بةوة دةکةن 
هؤنةري  بةرهةمثکي  هةر  بنةماي  کة 
لة  چةشنثک  بةلکو  راسيت,  نةک 
درؤية. بة بذواي "ويليادمري ناباکؤف", 
کاتثکا  لة  چثرؤک  روسي"  ئةدييب 
خولقا کة شوانثک بة پةلة رووي کردة 
گوي  و  سةر  بة  ئةيدا  و  گوندةکةي 
خويدا و هاواري ئةکرد: گورگ هات 
ئارادا  لة  گورگثک  بةالم  گورگ!" 

نةبوو و ئةوا، شوانةکه دروي ئةکرد!
ئةرةستوش پث ي واية جياوازي شاعري 
هةلبژاردين  لة  نةک  نووس  مثژو  و 
و  شاعري(  اليةن  لة  شثعر)  ئامرازي 
بةلکو  مثژونووس(,  اليةن  پةخشان)لة 
سروشيت  و  ناوةرؤک  جياوازي  لة 
ئةم دوو بابةتة) شثعر و پةخشان( داية. 
شثعر فةلسةيف ترة و باس لة بابةتةکاين 
گشيت ئةکا, بة پثچةوانه, لة پةخشاندا 
باس  مثژوويي(  نووسراوةي  وثنة  )بؤ 
ئةکرث.  ريز  و  چکؤلة  بابةتةکاين  لة 
ئةکرث  روداوثک  لة  باس  شثعردا  لة 
بة پث ي هةل و مةرج و رادةي"  کة 
ئةمة  بدات.**  رو  دةکرث  ئيحتمال", 

دروست  بؤ  راستيةکان  هؤنةريش,لة 
هؤنةري(  بةرهةمي  خانوثک)  کردين 
کةلک وةرئةگريدرثت. ديارة ئةکرث 
لة  پثشتر  وثنةي  هةرگيز  خانوة  ئةم 
و  تازة  مالثکي  و  بثت  نةبوو  راستيدا 
بوو  وينةي  لة  ئةگةر  يان  بثت,  تاقانة 
کة  هةية  خؤي  تايبةيت  بذثک  بثت, 

زةريايصکي سامدار

ئامصزي شصعرصکي شصت

بوومن  تةواو  نامؤ  هةستثکي  درةنگة؛  و  تاريک  نيوةشةوثکي 
دادةپؤشثت. بة ئارامي لة ماص دمثة دةرةوة؛ گوندةکةمان شثوةي 
نايثت؛  لة هيچ اليثک خشپةيثک  لة خؤي گرتووة؛  گؤذستاين 
من  ئةستثرة!  نة  و  دةبينثت  خؤي  بة  مانگ  شثوةي  نة  ئامسان 
بة دصنياييةوة هاودةردين، هةر دووکمان مانگةشةوي  و ئامسان 
تةذي  چاوي  فرمثسکي  دصؤپي  ناکاو  لة  بووة.  ون  لث  خؤمان 

ئامسان سةر گؤنام ماچ دةکات.
لة  هةصهثنا،  چاوم  کاتثک  دةبثت!  تثپةذ  چؤن  کات  نازامن 
ئةوين  تومخي  لة  پاپؤذثک  لةسةر  سامداردا  زةريايثکي  نثو 
دةباراند،  خةمي  باران  لةجثي  کة  ذةش  هةورثکي  دانيشتبووم؛ 
هةموو ئامساين داپؤشي بوو؛ بؤرانثک بوو بث ئؤقرة؛ لةو زةرياية 
تا چاو کاري دةکرد تةنيا وشکاييثک دةبينرا، ئةويش نثوي تؤ 

بوو کة لة پشت سنوورثک خؤي حةشار دابوو.
دةدا،  هان  وشکاييه  ئةو  بةرةو  پاپؤذةکةم  هثزمةوة  تةواوي  بة 
بةصام نازامن بؤ هةر چةند بةرةو پثش دةذؤيشتم، خؤت لة بةر 
گرتوومةتةپثش  ذثگاية  ئةم  سةملا  بؤم  دةنواند!  دوورتر  چاوم 
ساص  و  مانگ  و  ذؤژ  سةدان  سةملا  بؤم  نةگةيشتنة؛  ذثگاي 

بةرةوپثش بذؤم هةر پثت ناگةم.
سامناکة  خةياصة  لةو  و  خنکا  ئاودا  لةژثر  پاپؤذةکةم  کاتثک 
سةيري  کةوتبوومةوة؛  دوور  زؤر  گوندةکةمان  لة  ذاپةذمي، 
لةسةر 00:00 ذاوةستابوو؛ هةسيت  کاتژمثرم کرد؛ کاتژمثرةکةم 
کرد سةيري دةکةم! بؤية دةسيت کرد بة سووذان! هةموو شتثک 
لة الم نامؤ ببوو. زةوي خووسا بوو؛ ديار بوو کة ئامسان شيوةين 

خؤي کردووة.
دصم وةکوو کؤصبةرثک کؤصثک خةمي لة کؤص نابوو؛ بؤية ذثگاي 
ماصم گرتةپثش؛ موو بة مووي لةشي سذم، تامةزرؤيي لث دةتکا. 
هيوايثکم بة ژيان، بة ئةوين، تةنانةت بة گريانيش نةمابوو! دصنيام 
لة درثژايي ئةمشةودا ذؤحم دةيان ساص پريتر بووة! پريييثک کة 

لة پشيت هثماي گةجنانةم خؤي حةشار داوه.

تاکة پةناي پةذةسثلکةي 
ذؤحثکي ياخي
لة پاييزة شةوي

بريةوةرية بث باصةکان
نة خؤشةويسيت گازي 

لثدةگرث و
نة چاوي بة خةوا ئةلکث

تاص تاص
قژي بث نازي ئةخةوث

لة پثخةيف هاوبةشي
پذ تاکة کةسي

ئةوينثکي بث ناسنامة
تاص تاص

پثخةفثک

ناحةزتر لة
ئاييين بةردةباران

توند
توند

ذايدةمووسث
گةرمي فرمثسکي ئازار

و
خةوين هةصفذين و

تامي ماچي بةياين کاين
بؤ هةميشة

لة پشت کصؤ بةفري
ديوارةکان

خؤي حةشار ئةدات و
ئةتةزث...

انجام 90 هزار کیلومتر عملیات برف روبی در جاده های کردستان

ئثستا سةرجني رؤژاين پاشان مةرگي 
کؤصبةر ئةدةم

پثم واية هاواري، ماص ئاوايي هةرةس 
سةردةم

هةي ماصت ئاوا بث هةرةس
ئةو ژينة تاصةي کؤصبةرةت

هثناية ئاخرين نةفةس
لة گةرماي پووشةپةذ سووتان

برينة کان بؤ سؤي هةصدان
لة زمهةريري رثبةندان

پثکيان هثنان هةر دوو چاوان
ماوي ژياين کؤلبةران گةرچي کةم بوو
بريمان نةچث هةتا ئاخر پذلة خةم بوو

يانث چة؟
ئةمةية ژنةفتو، لةم زمسانة سةردة 

نة يةك ده¬فعة هةزار دةفعة.
نائةنيا  پايان  وا  مةردمة  لةو 
ئةم  ئةكةفتة  رثگةيان  هةر  ملياو 
لووتيان  پيادةذةوةكة  لة  تيكة 
خوةيانيان  و  هةصئةتورشاند 

باريكةو ئةكردةو.
نةيئةزاين  ئةكرد.  الرةو  ذثگةيان 
مةردم  تاوسانا  ناو  جاران  بؤچة؟ 
وا  جثگة  ئةو  بؤ  ئةدا  پةالماريان 

ئةم بوو. وةلث ئيسة ...
ئةمةية ژنةفتو... لةو دايكة وا 

نزيكي  بوو  تةماي  مناصةكةي 
لة  تؤپةصةيك  برد  دةسي  بثتةو 
ئةم  دص  بان  رچياگةكةي  بةفرا 
الوات. قيژةي دايكةكة هثشتا ناو 

گويچكةيا بوو. 
ناويين  ئةثنةو  چوگيتة  بؤچة    -
بؤچة  كةسيفة...  رةشو  چةنث 
ئةمة گشيت زةوين  داپييةو  دةسو 
ئةو  ئةچيتة  هةر  بؤچة  خواس. 

جثگة نسرمةو؟ 
گريي كردو ناو ئةم جثگة نسرماو 
شصپ  شصپة  سداي  چنياو  هثزي 
موزايكةكان  بان  لة  مةردمي  پاي 
بة  باوذي  وةلث  ئةژنةفت  ترةو 

هاتن بةهار نةوو.

بة بريؤکةي پذئاوات و هةست
پذ لة مةرگت

ئةو هةنگاوي لةژثر مخي خةبات
دصي زةوي ئةلرزثين و
ئةبثتة هثرشي هة رةس

بؤ سةر ژيين کوردي کؤصبةر
هي ماصت وثران بث هةرةس

دةربةدةري کورد نةبوة بةس
چي ها ئامثزي باوکانةت لة 
ذؤصةي کورد رةفاند و برد

چي ها وشةي"گياين بابةت"لة 
ناودصا ذچاند و مرد

ئةوي کة تؤ پثکت هثنا
خةبايت کوردي کؤصبةر بوو

نة بؤ خاک و نة بؤ مافة
لةبةر تثر کردين زک بوو
خةمي ئاو و خةمي نان بوو

شةذي ژيان و نةمان بوو
دةرفةتثکي کؤرت بة هةرةس
هةي ماصت وثران بث هةرةس

بة قةد بردنوةي نانث بؤ سةر سفرة 
خاصيکةم

بة قةدکؤتايي پث هثنان بة 
برسيةيت مناصکةم

ئةوةندة چريؤکي جوامن بؤ 
جرگةکةم هةصگرتوة

ئةؤةندة کاثةي منداصيم لة نثو دصم 
ذاگرتوة

نزيك  بوو.  رثگةوة  به  بةهار 
ژنةفتوو،  لةو  لةمو  ئةمةية  بوو. 
هيچ كة نةيئةزاين ئةم خةوةرة 
لة كوثنةو پاي ئةگردو ئةهاتة 
پريو  پياگو  و  ژن  وا  شار  ناو 
جوان، حةيوان و مةل و دارو 

گيا ئةكةفتنة خؤيان.
-  ئةسصةن لة كوينة مومتةئنن 

تثت؟
ووت.  خؤيةو  بةر  لة  ئةمةية 
نائةكرد. يةخ  ئةم فةرقثكي  بؤ 
هيچث  بة  ئةم  چنيوو.  ناقي 

باوذي نةبوو. 
الي  ئةو  الوو  ئةم  ميتر  چةن 
وةيل  ئةگرد  خوةري  دةسي 
موزائيك  لةو  دانثك  ئةم 
گةلة بوو وا چنياوة گؤشةيك 
خوةري  وا  پيادةذةوةكة  لة 
سثوةرا  لة  هةميشة  نائةگرد... 

بوو.
الث  هاوسا  بان  كةوفتوة  ئاو 
دوكةص  چصكو  دةسةكانيةو 

بةهاربة هةنگاوي پذلة دةردت

خةمي بث ناين سفرةکةم
ماوةي نةدا بؤ ماصةکةم

القم شکاو و هثزي هةنگاوي کةم نية
ئثشي القم المناوة چون بريم هات
لةم خثزانة کؤصبةرثکي کةمان نية

سةرماي هةرةس هةتا ناخي دروومن 
چوو

هةموو ئاسويي ژيامن لةژثرسةرماي 
شةذي نان چوو

پةنام هثنا بؤ دةشت و کثو
لة تاو بث ئيشي ئةم خاکة
دةنا کوشتين لةش بؤ نان

رةمسي کام شار و وآلتة؟؟

چاوي  ئةكردةو...  لثيان  زمساين 
لة تةك  فةرقثكيان  هيچ  بوو.  پي يانةو 
خؤيا نةوو. گشتيان يةك شكص، يةك 
گريياون...  قاصب  يةك  بة  وة  ئةنازة 
ئةمو  ئةگردو  خوةريان  ئةوان  فةقةت 

چةن دانةتر نة...
پثچياوة  ناسك  و  جوان  خوةرثك 
بوو  خةريك  ئةواناو  نگار  نةقشو  ناو 

بةفرياين ئةتاواندةو.
موزايكةكان ئةتوت تازة ئيمذؤ دايانيان 

نياگة. بريقةيان ئةهات. 
داپؤشاو،  ئةمي  دص  بان  چصكن  بةفرث 
لث  الي  خوةر  پري،  و  كؤصفت 

نائةكردةو.
بثتو  بةهار  ئةگةريش  نائةكرد  باوذي 
دصيةو  بان  لة  يةخة  رةشةو  بةفرة  ئةم 

الوات وةك ئةوان تازه ماويت. 
كردگة  خاين  ووردو  سةرما  ئةيزاين 

يةكا.
هةناسةي سةردي هةصكثشا 
- جثگةكةم نسرمة نسرم. 

نةيئةزاين  خوةيشي  ووت  وا  ئةمةية 

چيمهنمهوالئي
گوآلصة جةاليل زاده
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@ m y k u r d e w a r i

هةموو  کة  جةژنثک  کوردة،  نةتةوةيي  جةژين  نةورؤز 
بة  کوردةواريدا  ناو  لة  بةشدارن.  تثيدا  کؤمةصگا  چينةکاين 
ناوي جةژين سةر ساص باوة. جةژنثک کة ساص دوايي تثت و 
ساصي تازة دةست پث دةکا. لةم ذؤژة خةصکان کؤ دةبنةوة و 
شادي و ئاهةنگي تايبةيت دةگثذن. کاتثک کة نةواري کاسيت 
گؤراين  بة  زيرةک-  -حةسةن  کورد  تواناي  هونةرمةندي 
ساصي تازةية نةؤرؤزة هاتةوة، بة شيعرة بةنثوبانگةکةي شاعثري 
هةموو  دةکا،  پث  دةست  پريةمثرد،  مامؤستا  کورد  گةورةي 
سروور  و  شادي  لة  دث  و  شار  دةر،  و  دةشت  کثو،  و  کةژ 
ئاهةنگ و شادي  تةنيا جةژين  نةورؤز  کةيل و مةست دةکا. 
نيية، بةصکو جةژين لثبوردن و بةخشينة. لةم ذؤژةدا دصةکان لة 
بةرانبةر يةکتريندا پاک دةبنةوة و کينة و غةرةز و دوژمةنايةيت 
جثگةي خؤي بة ئاشيت و برايةيت دةگؤذثتةوة. ئثمة نامانةوث 
شةرح  کةمةدا  دةرفةتة  لةم  نةورؤز  بةذثوةبردين  چؤنيةيت 
بدةين، چونکة مامؤستايان و شارةزاياين وصات بة تثر و تةسةيل 
لة تةواوي ذاگةياندنةکاندا بةسةرهات و چؤنييةيت نةورؤزيان 
و  ئاوةز  بة  خةصکي  و  ذاگةياندووة  بيسةران  و  خوثنةران  بؤ 
بواري نةورؤزدا شارةزان  لة  تا کةم  ئثمة زؤر  هونةرپةروةري 
کة من بؤ يادهثنانةوة تةنيا چةند سةردثذي ئةو بؤچوونانة کة لة 
نثو خةصکدا باون و لة شارةزايان و زاناياين ئةم بوارة بيستوومانة 

ئاماژةيان پث دةکةم:
لة  و  دثرزةمانة  لة  کة  ساصة  سةري  جةژين  نةورؤز  يةکةم: 
بووژانةوةي  جةژين  نةورؤز  دووهةم:  بووة.  باو  کوردواريدا 
سروشت و وصاتة. سثهةم: نةورؤز جةژين سةرکةوتين نوور بة 
سةر تاريکيدا. چوارةم: نةورؤز جةژين سةرکةوتين نةتةوةي 
کور د بة سةر زوحاکدا. پثنجةم: نةورؤز جةژين عةداصةت و 
پثداچوونةووي  نةورؤز جةژين  لثبوردنة.  شةشةم:  و  بةخشني 
داهاتووة.  لة  باش  ژيانثيکي  بؤ  تثکؤشان  و  ذابردووة  ساصاين 
کةسوکاري  لة  بريةوةري  و  ياد  جةژين  نةورؤز  هةفتةم: 
ذابردوومانة. هةشتةم: نةورؤز جةژين هاتووچؤي قةوم و دؤس و 
ذةفثقايةتيية و پثشکةشيي نةورؤزانة و سةرداين ماصي هةژاران و 
لثقةوماوانة. نؤهةم: نةورؤز جةژين گةورةي کؤمةصگاي ئثمةية 
کؤمةصگاوة  اليةن  لة  و  دةبثتةوة  دووپات  ساصثک  هةموو  کة 
نةورؤز جةژين ژينگةپارثزيية و  ذثزي لث دةگريدرث. دةهةم: 
ذثزگرتن لة سروشت و نيشتمانة. هةر کام ئةم خاصانة، دکرث 
سةدان وتار و مةقالة لة سةري بنووسرث کة بؤ ئةوة لةم وتارةدا 
بة خؤمان و  ذادةگةيثنني هؤمشان  ئةوة  تةنيا  نيية،  دةرفةمتان 
ساصي  لة  و  بثت  وصامتان  بايةخدارةکاين  سوننةتة  و  وصامتان 
هةنگاو  ژياندا  بوارةکاين  هةموو  لة  تازة  ذوانينثکي  بة  نوثدا 
ژيانتان  هةموو  ئيتر  بةختةوةري.  و  ژيان  باشترين  بؤ  هةصگرين 

نةورؤز و پذ لة بةختةوةري بث.

بة پصشوازي نةورؤزةوة دهگالن در استان کردستان بود )روحانی، 
مبارزه   ،1340 دهه  اواخر  در   .)1385
قدرت  ارباب  با  سید شیخ محمدهادی 
و زورگویان محلی و دولتی به اوج خود 
می رسد که نهایتاً به کاشمر در خراستان 
تبعید می شود اما با دخالت دوستان خود 
اقامت اجباری را از کاشمر به قروه تغییر 
می دهند. پس از تبعید اجباری وی به 
شهر قروه از طرف نظام شاهنشاهی،  در 
سال 1350 در شهر قروه خانقاه و مسجد 
بزرگی بنا می کند و کتابخانه ای ترتیب 
می دهد. عالم مشهور ماموستا مالمجید 
مدرس دولت آباد به مناسبت ساخت این 
بنا در شهر قروه قطعه شعری می سراید: 

اینک ابیاتی از آن:
یا نابغ الخواص فی المقام
یا مرشد الناس من الظالم
انت منا کبدر فی الغمام 
انت طوبی تثمر کل انعام

احییت ذکری شرف االسالم
بمسجد فی احسن النظام

عبدالسالم  شیخ  حاج  بزرگ  استاد 
توریور هم بدین مناسبت چنین سرود:

پس از حمد و ثنای ذات یزدان
درود سید اوالد عدنان

محمد هادی واال مناقب
سلیل ارجمند شاه مردان

به قروه ساخت بهر ذکر سبحان
مجلل خانقاهی پاک بنیان

در سال های 1345 تا 1347 به بوکان و 
سقز به قصد ارشاد رفت و مریدان زیادی 
را به سلک طریقت درآورد و البته در هر 

دو شهر خانقاه و مسجد ساخت. 

 هجرت  و دوری از وطن
انقالب در سال 1357  از پیزوزی  بعد 
بروز  و  شاهنشاهی  نظام  سرنگونی  و 
به  هادی  محمد  شیخ  سید  آشوب، 
سبب پاره ای از مسایل و فتنه از ایران 
لندن  به  سپس  و  عراق  کردستان  به 
خود  اقامت  طول  در  و  کرد.  مهاجرت 
در لندن مشغول دعوت و ارشاد مریدان 
خود در ایران بود. نامه ها و رساله های 
می کرد.  ارسال  آن ها  برای  متعددی 
در یکی از رساله های معروفش اهداف 
)هاشمی،  می کند  بیان  را  طریقت 

:)4( )1367
مبارکه  طریقه  هدف  »بزرگ ترین 
داشتن  پا  بر  است:  قرار  این  از  قادریه 
جهان  در  زندگي  پاک ترین  و  بهترین 
بت پرستي  و  که شرک  زندگي  اسالم، 
و الحاد و گمراهي به آن راه نیابد بلکه 
توحید و پرستش پروردگار توانا از روي 
زندگي  باشد.  آن حکم فرما  بر  اخالص 
و  استبداد  و  جفا  و  جور  و  ستم  که 
دیکتاتوري در آن نباشد، بلکه عدالت، 
آزادي، برادري و برابري آن را فرا گیرد؛ 
و  همبستگي  و  محبت  با  که  زندگي 
آسایش  و  آرامش  و  و همکاري  تعاون 
قرین و دمساز باشد و از نزاع و تفرقه و 
چنددستگي بر کنار بماند. زندگي پر از 

 کودکی نابغه
سید شیخ محمدهادی در سنین کودکی 
لذا  نشان می دهد،  از خود  زیادی  نبوغ 
مورد توجه پدر، خلفای عالم و وارسته 
)مانند ماموستا مالغفور دوالبی، ماموستا 
ماموستا  و  دوالبی  میرزایی  مالجالل 
مالمحمد نشور( و هم چنین مسندنشین 
سید  حسین،  شیخ  سید  از  بعد  سوله 
شیخ عبدالقادر قمچی رش قرار می گیرد. 
در عمر 6 سالگی، سید شیخ محمدهادی 
نظر  سایه  در  که  می گردد  بغداد  روانه 
گیالنی  عبدالقادر  حضرت  کیمیای 
سلطان اولیا قرار گیرد. سفر معنوی این 
کودک نابغه شبیه به سفر موالنا با پدرش 
در مسیر سفر به بغداد بود: نقل است که 
در مسیر به بغداد در مسیر سفر به بغداد، 
در نیشابور موالنا با پدرش با فریدالدین 
در  و  می کند  مالقات  نیشابوری  عطار 
را می ستاید و  آن مالقات عطار، موالنا 
کتاب اسرارنامه خود را به او  هدیه داده 
و خطاب به پدر موالنا می فرماید: )زود 
باشد که این پسر تو، آتش در سوختگان 
مورد  در  عطار  پیشگویی  زند(.  عالم 
همان طور  درآمد.  آب  از  درست  عطار 
پیش گویی علما و خلفای شیخ پدر و 
تایید شیخ مسندنشین سوله سید شیخ 
در  پدر.  جانشینی  بر  مبنی  عبدالقادر 
بغداد شیخ خردسال نزد بزرگان فرستاده 
می شود از جمله سید شیخ محمود ملک 
کاک  آستان  )مسندنشین  کردستان 
احمد شیخ سلیمانی( که در بغداد تحت 

نظر دولت اقامت اجباری داشت.

 دوران نوجوانی:
استعداد برای رویارویی با مسایل روز

ایشان  والد  بغداد،  از سفر  بعد  دو سال 
دار  زادنخور  محمد  شیخ  سید  حضرت 
فانی را در سال 1317 وداع گفت. ساختار 
سیاسی-اجتماعی کشور به هم ریخته بود 
و  زندگی شیخ نوجوان پرازحوادث بود 
زندگی  درمسیر  زیادی  چالش های  و 
برابر  در  شجاعت  با  او  گرفت.  قرار  او 
این حوادث و چالش ها مبارزه کرد. در 
یادگیری  در  و  شد  متأهل  سالگی   13
زیادی  همت  تیراندازی  و  اسب سواری 
ورزید که می توانست در برابر قلدرهای 
منطقه )حکام محلی(، دزدهای حرفه ای، 
خوانین ظالم ایستادگی کند و از خود و 
پیروانش دفاع کند. و در بسیاری موارد 
پناهگاه مظلومین بود و از حقوق مریدان 
و شهروندان حمایت می کرد. برای مثال 
در سال 1331 نامه ای خطاب به مرحوم 
دکتر مصدق و مرحوم آیت اهلل کاشانی 
و  سنجابی  کریم  دکتر  مرحوم  توسط 
تایید  در  )کرمانشاه(  خسروی  جریده 
اصالحات اجتماعی و سیاسی در کشور 
می نویسد: »افراد ستمگر و فاسد.... افکار 
به  خود...  اربابان  و  استعمارگران...  پلید 
و  آدم کشی  بساط  امنیت  و  نظم  جای 
آن  بیم  و  افتاده  راه  به  اذیت  و  چپاول 

حاج سید شیخ محمدهادی هاشمی کردستانی )1377-1309(
زندگی نامه رهبر فقید طریقت قادریه سوله ای ایران؛

دانش و معرفت و پاک و مبّرا از جهل 
نو؛  و  کهنه  افسانه هاي  و  بي سوادي  و 
با جهش و تحرک فراوان  زندگي توأم 
اسالمي  امت  پیشرفت  و  ترقي  براي 
اجتماعي،  سیاسي،  مختلف  شئون  در 
صنعتي  و  علمي  اقتصادي،  دفاعي، 
و  از جمود  به طوري که ملل اسالمی 
خمود و عقب افتادگي و ذلّت و خواري 
و وابستگي همه جانبه به استعمارگران 
جهانخوار رستگار شوند. زندگي همراه 
از فسق و  نیکوکاري و دور  و  تقوي  با 

فجور و تباهکاري«.
علم  اهل  میان  در  مهاجرت  دوران  در 
و  مجاهد  شیخ  عنوان  به  طریقت  و 
بزرگوار  عالم  شد.  شناخته  مهاجر  پیر 
ماموستا مال مجید مدرس دولت آباد در 
نامه ای که 17 بیت شعر است در وصف 

او می گوید:
بعد فتا تقدمه الملهوف

للسید المهاجر المعروف
بالغزو و الهجرة کاالجداد
صلی علیهم خالق العباد

منا علیکم السالم و الوعی
فاهلل نرجو بیننا ان یجمعا

 آرامگاه در وطن
مشغول  مریضی  شب  تا  بزرگوار  شیخ 
را  معراج  مراسم  بود  ذکر  و  دعوت 
و  شد  مریض  ناگهان  می گرفت  جشن 
در 15 آذر 1377 در بیمارستان کالج 
پادشاهی لندن دار فانی را وداع و روح 
پیوست.  حق  حضرت  به  وی  ملکوتی 
با  بود.  وطن  به  برگشت  ایشان  آرزوی 
پیکر  وقت  محترم  مسئولین  همکاری 
و  دوالب  مبارک  آستان  به  مبارکش 
وطن اسالمی ایران بازگشت و با تشییع 
جنازه و حضور ده ها هزار نفر در دوالب 
اکثر  اکثر  در  شد.  سپرده  خاک  به 
عزاداری  مراسم  کردستان  شهرهای 
در  لندن  در  عزاداری  مراسم  شد.  برپا 
شب  در  پارک  ریجنت  جامع  مسجد 
اول رمضان برگزار شد. بعد از فوت خود 
دو نفر از فرزندان شان دکتر سید شیخ 
مختار )دکترای مهندسی عمران- منابع 
آب از دانشگاه نیوکاسل( و دکتر سید 
شیخ حسن )دندان پزشک متخصص از 
دانشگاه سلطنتی لندن( در مسند ارشاد 

فعالیت دارند. 

1- نگاه شود به مراجع زیر:
- روحانی، کمال. )1385(. تاریج جامع تصوف در 

کردستان. نشر سامرند، ط 183-181.
- هاشمی، سید طه )1393(. شفاعت و عرفان. 

چاپ دوم، انتشارات زیویه، ط 296-295.
- سیدزاده هاشمی، سیدطاهر. )1391(. مناقب 
اهل بیت از دیدگاه اهل سنت. چاپ چهارم استان 

قدس رضوی.
دکتر  به  خطاب   1331/8/1 مورخه  نامه   -2

مصدق در آرشیو کتابخانه خانوادگی.
مورخه  شیخ االسالم  ماموستا  اجازه ءنامه   -3

1354/3/20 در آرشیو کتابخانه خانوادگی.
4- هاشمی، سید محمدهادی. )1367(. پیام در 

مورد شفاعت، توسل و طریقت. چاپ نشده. 
نویسنده: سیروان حیدریان

را  نواحی  این  بیچاره  مردم  که  می رود 
به درگاه فنا و نیستی سوق دهد« )2( 
ناگفته نماند تصوف و عرفان نقش بسزایی 
در تاریخ مردم کرد داشته: در ترویج دین 
با فساد و ظلم، شیخ  مبارزه  و  و جهاد 
محمود ملک با روس ها جنگید )جنگ 
مملکت  در سال 1919  و  اول(  جهانی 
انگلیس ها  با  و  نمود  اعالم  را  کردستان 

مبارزه کرد او یک رهبر طریقت بود.
شیخ  سید  بزرگوارش  پدر  فوت  از  بعد 
محمد دوالب تحت تعلیم شیخ عبدالقادر 
مراحل  طی  پس  و  درآمد  قمچی رش 
سلوکی و فراگیری علوم خوزوی نزد خلفا 
و علمای بزرگ در سنین جوانی عهده دار 
ارشاد طریقت شد )روحانی، 1385(. سید 
شیخ محمد هادی به صورت عادی به هیچ 
مدرسه ای نرفت اما علوم ادبی و دینی را 
نزد مریدان والدش زیاد گرفت. مخصوصاَ 
نزد ماموستا مالجالل میرزایی دوالب و 
مالغفور دوالبی که علوم فارسی و دینی را 
به او آموختند. او دانش آموز بسیار زرنگ 
بود و در نزد بسیاری از علمای دیگر علوم 
دینی و ادبی را اخذ نمود. رتبه و مرتبه 
علمی او زبانزد علمای بزرگ کردستان 
شد. حسن شهرت و علم وافر شیخ جوان 
ماموستا محمد شیخ االسالم و ماموستا 
مال خالد مفتی را وادار کرد که گواهی 
درجه فتوای و اجتهاد بر اساس مذهب 
امام شافعی را برای وی صادر کنند. در 
این اجازه نامه ها اشاره می شود به علم وافر 
شیخ سید محمدهادی  در فقه و تفسیر 
و حدیث و... اذعان دارند که: وی »از نظر 
تقوی و پرهیزکاری و در فنون تصوف و 
عرفان سرآمد عصر خود می باشند« )3(. 

در  دین  احیای  حرکت  شروع   
دهه های 1340 و 1350

نیاکانش  مانند  محمدهادی  سید شیخ 
امرار  دامداری  و  کشاورزی  طریق  از 
ترویج شریعت  تا ضمن  معاش می کرد 
گونه  هر  از  اسالمی  علوم  و  طریقت  و 
عالقه  البته  و  باشد.  مستقل  وابستگی 
شدیدی به کشاورزی داشت و از افرادی 
بود که زمین های زراعی را مکانیزه کرد 
و ماشین آالت کشاورزی مانند تراکتور و 
کمپایین را خریداری کرد برای بهره وری 
بیشتر و اصالح و بهبود اراضی. در اواخر 
دهه 1330 طرح بیش از 10 هزار درخت 
بادام و باغ نمونه ای در خانیله ایجاد کرد. 
تمام درآمد کشاورزی را صرف ترویج علم 
و  دینی  علوم  مدرسه  می نمود.  دین  و 
خانقاه، مسجد، کتابخانه، حمام عمومی 
بازسازی  خانیله  در   1341 سال  در 
ماموستا منبری  اولین مدرس آن  کرد. 
بود. بنای بیش از50 مسجد و خانقاه از 
مهاباد تا کرمانشاه نشانه فعالیت سیدشیخ  
محمدهادی است. او به این نتیجه رسیده 
بود که برای احیای دین باید مسجد و 
خانقاه ساخته شود که در زندگی معنوی 
محوریت داشته باشند. بیشتر مساجدی 
که ساخت در روستاهای منطقه قروه و 

)جد  روانسر  دولت آباد  رسول  سید 
چهارم( سید شیخ محمد هادی ارسال 
و  علم  به  نامور  خاندان  است.  نموده 
از  سوله ای  هاشمی  عرفان  و  فضیلت 
امام  به  برزنجی  بایزید  سید  طریق 
همام حضرت موسی کاظم علیه السالم 

می رسد:
نسبی است همچو خورشید ز سمای فروزان
هم ماه و هم ستاره ز ضیای او درخشان

پدر وی، سید شیخ محمد زادنخور بر اثر 
سیر و سلوک و انواع و اقسام مجاهده و 
تزکیه نفس داری کرامت وافر و خوارق 
ارشاد  از  ایشان  است.  بوده  بی شمار 
مردم نقش بزرگی به عنوان بزرگ مرد 
شده  شناخته  سوله ای  قادریه  طریقت 
بود و مسندنشین آستان مبارک دوالب 
می شود و به مقام واالیی از طریقت نزد 
مرشد کامل سید شیخ حسین چرچه 
قال )مسندنشین آستان مبارک سوله( 
می رسد. از زمان سید شیخ رسول سوله 
دوالب  به  خاصی  توجه  چهارم(،  )جد 
بنابراین  داشته اند  مقدس  مکان  این  و 
مرکز طریقت قادریه سوله ای در ایران 
دوالب می باشد با سابقه قریب به 300 

سال.

شیخ  سید  برجسته  نوادگان  از  وی 
از  و  سره(  )قدس  آباد  دولت  رسول 
در  قادری  طریقت  نشینان  مسند 
کردستان و فرزند ارجمند شیخ محمد 
دوالب )زادنخور( می باشد که در سال 
روستای  در  شمسی  هجری   1309
آمد.  دنیا  به  کرمانشاه  روانسر  خانیله 
عالمه کردستان، مال عبدالکریم مدرس 
در کتاب تذکره ی »بنه ماله ی زانیاران« 
که یکی از تذکره های برجسته به زبان 
کردی می باشد شجره نامه خاندان شیخ 
به  را  محمد هادی هاشمی کردستانی 
و  رئیس العلماء  از  نظم  و  عربی  زبان 
قدوة العرفا شیخ محمد معروف نودهی 
)والد کاک احمد شیخ سلیمانی( متوفی 
و  علمای  اکابر  از  یکی  که  1254ه .ق 
خویش  عصر  در  برزنجی  سادات  اجله 

بوده است چنین آورده است:
الحمدهلل الملک البررة

علی هدایتی لنظم الشجرة
برزنجی  سادات  طیبیه  شجره 
سوله ای)1( که ذکر می شود اکثر آن ها 
از علم داران علم و عرفان در کردستان 
معروف  شیخ  بوده اند.  عراق  و  ایران 
شیخ  سید  برای  را  شجره  این  نودهی 

سوسنسوسنی

سال 1396، سالی سرنوشت ساز برای 
بود.  خواهد  کردستان  استان  مردم 
 ، سیاسی  جریانات  تمایالت  از  فارغ 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
در  مردم  مشارکت  و  حضور  میزان  و 
اقتصادی   شرایط   کننده  تعیین  آن 
خواهد  استان  اجتماعی  و  سیاسی  و 
بود. رییس جمهور دومین مقام کشور 
محسوب  شده  و می تواند تأثیرگذاری 
زیادی در داخل کشور و بیشتر از همه 
در حوزه های اقتصادی و رفاهی  داشته 

باشد.
و  مردم  عموم  رنگ  پر  حضور  با   
نخبگان سیاسی و اجتماعی در عرصه 
انتخابات, قدرت چانه زنی برای جذب 
منابع مالی و سرمایه گذاری بیشتر در 
با  استان افزایش پیدا کرده و طبیعتا 
می توانند  استان  مردم  قدرت،  این 
شکل  به    را  خود  اقتصادی  اهداف 
حضور  نمایند.  دنبال  مناسب تری 
قوی تر مردم در صحنه  همان گونه که 
امنیتی  مسایل  در  ویژه ای  جایگاه  از 
 ، بوده است  استان و کشور برخوردار 
اقتصادی  قدرت  پایه  اولین  شک  بی 
خواهد  مردمی  پشتوانه  نیز  استان 
بود. بنابراین انتخابات پیش رو صحنه 
سرنوشت ساز برای کشور و مردم استان 
و نظام است که حضور مردم می تواند 
آن را در مسیر پیروزی و موفقیت های 
منفعت  و  نموده  هدایت  اقتصادی 
اصلی اثرات این حضور را به خود مردم  

با  کردستان   استان  غیور  مردم   
هویتی  و  ملی  غیرت  به  تأسی 
سیاسی  فضای   رصد  با  و  خود  
حفظ  و  متعارف   غیر  تحوالت  و 
از  باید  یکپارچگی خود   و  وحدت 
ورود به میدان بازی دشمنان قسم 
خورده مردم  استان پرهیز نموده و 
با حضور یکپارچه آینده ای مطمئن 
بزنند.  رقم  خود  فرزندان  برای  را 
سیاسی  جریان های  که  است  الزم 
نموده  برخورد  هوشمندانه  انقالبی 
کسب  و  الزم  تدابیر  اتخاذ  با  و 
کشور  اخیر  انتخابات  از  عبرت 
و  به موقع  منسجم،  اقدامی  با  و 
امید بخش زمینه های ورود جریانی 
بهره گیری  توان  که  انقالبی  و  کارا 
زیر  ایجاد  و  استان  ظرفیت های  از 
شکوفایی  برای  الزم  ساخت های 
آن  را دارد به عرصه اجرایی کشور 
فراهم نموده  و با نمایش سیاست و 
از  انقالبی در همه عرصه ها  قدرتی 
به مردم  تحمیل هزینه های دوباره 
از جمله مردم بزرگ کردستان که 
با حضور به موقع در همه صحنه های 
حساس همچون  فتنه سال 1388و 
را  وابستگی خود  از آن  وقایع پس 
نمایش گذاشت  به  نظام  اهداف  به 
الزم  بنابراین  نماییم.  گیری  جلو   ،
است با نمایش وحدت و همگرایی 
رهبری  و  انقالب  آرمان های  حول 

حماسه ای دیگر را خلق کنیم.

استان رسانده و شرایطی فراهم شود تا 
وضعیت  و  کنیم  زندگی  بهتر  بتوانیم 
استان  باشیم.  داشته  بهتری  معیشتی 
کردستان در کنار منابع سرشار معدنی، 
فرصت های  گردشگری،  کشاورزی، 
در  توانمند،  انسانی  سرمایه  و  تجاری 
شرایط فعلی، در رتبه اقتصادی  نزدیک 
با  بتوانیم  باید  به آخر در کشور است. 
حضور فعال و هوشمندانه در عرصه های 
سیاسی و اقتصادی و اتخاذ تدابیر الزم 
سال  از  که  اقتصادی  جهش  ازفرصت 
آینده در کشور ایجاد می شود برای رفع 
شاخص های  ارتقای  و  پیشرفت  موانع 
دیرینه  محرومیت  کاهش  و  اقتصادی 
استان  بهره برده و آنچه را که شایسته 
فراهم  است  کردستان  مردم  حق  و 

نماییم. 
استان  مردم  بدخواهان  دیگر  طرف  از 
به  با فضاسازی  بدنبال آن هستند که 
بی اعتمادی بین مردم و نظام دامن زده 
با ایجاد شکاف های قومی و مذهبی  و 
... از سطح وحدت میان آحاد مردم  و 
استان کاسته و با ایجاد ناامنی , همه 
رفاه و آرامش مردم استان را به فضای 
تنش و پر تشنج بدل کند. فلذا دلسوزان 
واقعی نظام و مردم باید به این مسئله 
حساسیت داشته و برای دفع این پروژه 
میدان  وارد  جدی  طور  به  خطرآفرین 
شوند و با اتخاذ سیاست های موثر این 
برای  فرصتی  به  را  جانبه  همه  تهدید 
پیش   از  بیش  یکپارچگی  و  وحدت 

مردم و نظام بدل کنند. 

برندگان واقعی انتخابات در کردستان

سونیا محمدی، ساجد حق شناس، الهام امی، خاطره محمدی و خبات ساعدی
اعضای شورای مرکزی و میالد مرادی بازرس این مؤسسه هستند.

موسسه مردم نهاد الوان کورده واری فعالیت رسمی خود را در حوزه 
سواد رسانه ای و فضای مجازی آغاز کرد ر. بصیر


