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گزارش "مردم ساالری آنالین" از مهمترین رویدادهای سالی که گذشت

آذر، داغ کولبران بر دل کردستان
مانیا شوبیری

از  دیگری  تلخ  خبر  رسید.  اتمام  به  تلخ  خبری  با  ماه  آذر 
از مرگ غریبانه  از نوجوانان کولبر.  از کولبری.  کردستان، 
ارتفاعات  و کوالک  از گم شدن کولبران در برف  کولبران. 
کردستان. آزاد و فرهاد خسروی دو برادر نوجوان کولبر در 
ارتفاعات تته که به آن ژاالنه هم می گویند مفقود شدند و هر 
دو جان باختند. آزاد و فرهاد خسروی 17 و 14 ساله بودند. 
آنها نیز چون دیگر جوانان کرد برای گذران زندگی تصمیم 
العبور  صعب  کوهستان های  راهی  و  گرفتند  کولبری  به 
کردستان شدند. همان کوهستان های که تاکنون مادران 

بسیاری را داغ دار کرده است.
ته ته  راهی گردنه  نی  روستای  اهالی  از  نفر  آذر، ۵  روز ۲۶ 
می شوند تا بارهایشان را به مقصد برسانند، گردنه  سختی که 
در منطقه اورامانات در منطقه صفر مرزی حدفاصل حلبچه 
به گفته اهالی منطقه در  و مریوان قرار دارد. گردنه ای که 
آزاد چند تجربه  برف است.  و  ماه سال همیشه کوالک   ۶
شد.  برادر  همراه  بار  اولین  برای  فرهاد  اما  داشته  کولبری 
کولبران راهی شده در مسیر گرفتار کوالک می شوند و مسیر 
را گم می کنند. ۳ نفر از این گروه با اقبال مواجه می شوند و 
در مسیر حرکت شان به منطقه گرمسیری منتهی می شود 
نجات  عراق  روستا های  از  یکی  به  رسیدن  با  نهایت  در  و 
پیدا می کنند. عثمان پدر دو کولبر جان باخته است، او که 
چشمان ضعیفی دارد و هیچ وقت کولبری نکرده؛ از طریق 
جمع آوری کارتن های آبادی و فروختن آن ها امرار معاش 
کرده، اما با سخت تر شدن شرایط، آزاد و فرهاد کولبری را 
برای ادامه زندگی انتخاب کردند. عثمان از توانایی جسمی 
ضعیف پسر بزرگتر حرف می زند. الغر اندام بود و اولین بار بود 
که برای کولبری راهی کوهستان شده بود، اما پسر کوچکتر، 

مهر مادری )1376 کمال تبریزی(

جشنواره  چند  در  مادری«  مهر   « در  بازی  با  من   -
های  جشنواره  از  جمله،  از  و  درخشیدم  المللی  بین 
در  گرفتم.  را  بازیگری  بهترین  جایزه  یونان  و  برلین 
کودک  جشنواره  برای  حتی  را  فیلم  ایران  در  حالیکه 
هم قبول نکردند و اگر در جشنواره حضور می یافت 
مطمئن هستم که جایزه می گرفتم، اما در جشنواره 
فجر عنوان بهترین فیلم به انتخاب مردم را گرفت و در 
ضمن جایزه نخل زرین در جشنواره موضوعی آبادان 

را به خاطر بازی در آن گرفتم. )حسین سلیمانی(
معتمدآریا  و  پرستویی  تبریزی،  فیلم  بهترین  حتما 
نیست، ولی اینقدر هست که یک رابطه فرزند/مادرانه 
روز  آن  مشکالت  کلی  و  بکشد  تصویر  به  خوبی  به  را 
کودکان بزهکار را در قالبی نرم و ساده بیان کند و دو 

ساعت فیلم خوب برای ما بسازد.
دیالوگ به یادماندنی: » خانم فهیمی: بله...؟ کیه...؟ 
مهدی: اینجا پشت میکروفن که نمیشه صحبت کرد، 
بیا پایین رومون تو روی هم بیفته مشکالتمون رو حل 

کنیم.«

ویژه نوروز    

فرهاد که 17ساله بوده چند باری کولبری را در تجربه کرده 
بود. عثمان از همراهان فرهاد و آزاد شنیده است که پسر 
کوچکترش هنگام سقوط بهمن، راه را بر می گردد و حتی 
بارش را هم دور انداخته، اما با شدت گرفتن برف و کوالک 
و به دلیل کم تجربه بودنش، تسلیم بهمن می شود و در پای 
کوه می ماند چرا که توان ادامه راه را نداشته است. فرهاد 
برادر کوچکتر که نمی خواهد آزاد، برادر بزرگتر را تنها بگذارد، 
حدود دو ساعت کنارش مانده است و بعد با کمک کولبران 
دیگری که با قاطر آمده بودند برای آوردن کمک به پایین آمده 
است، اما در نیمه راه دوباره به پیش برادرش برگشته تا از زنده 
ماندنش مطمئن شود، اما جسد بی جان برادرش را می بیند 
و نا امید برمی گردد. خودش هم در راه برگشت جانش را از 
تعریف کرده اند که  را کولبرانی  روایت  این  دست می دهد. 
شاهد ماجرا بوده اند. جسد بی جان و یخ زده فرهاد بعد از 
سه روز جستجو توسط صدها نفر از مردم منطقه و اکیپ های 
هالل احمر، نزدیک جاده اصلی پیدا و تشییع پیکرش با 
همراهی مردم مریوان برگزار شد. آنچه در رسانه ها آمده است 
نشان می دهد که وضعیت مالی و معیشتی خانواده عثمان 
مناسب نیست، خانواده ۶ نفره او که حاال با از دست دادن دو 
پسر، چهار نفره شده حال و روز خوبی ندارد. عثمان می گوید 
که دیگر حاضر نیست دو پسر دیگرش را برای بدست آوردن 
اندک پول و کولبری به کوهستان بفرستد، دعا می کند بتواند 
روزگار را سپری کند و خدا دو فرزند دیگرش را برایش محفوظ 
بدارد. فرهاد و آزاد خسروی جان خود را برای به دست آوردن 
نان از طریق کولبری از دست دادند، مانند جوانان بسیار 
دیگری که بیکاری و فقر چاره دیگری جز کولبری برایشان 

باقی نگذاشته است.

پیشنهادهای سینمایی برای 
روزهای خانه نشینی 
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اعیاد شعبانیه مبارک باد

 
کارمندان بانکها؛ قربانی یا قهرمان؟!

علی حسین نژاد*
نه لباس خاکی ای به تن دارند که خود را مرزداران این میهن بنامند که با 
کشته شدنشان، افتخار شهادت برای خود و خانواده باشند ؛ نه روپوش سپید 

پرستاری یا پزشکی دارند که اگر در این وانفسای همه گیری بیماری کرونا جان خود را از دست دادند، 
آنها را شهیدان راه سالمت بنامند و موجب عزت و اقتدار وزارت بهداشت باشند. از آنها با هر واژه ای نام 

ببریم، فقط می توان گفت که آنها قربانی سیاست های یک بام و دو هوای مسئولین هستند. 
این روزها در بوق و کرنا کرده ایم که در منزل بمانیم و با این کار چرخه انتقال ویروس کرونا را قطع 
کنیم ولی هنوز کارمندانی هستند که مجبور به حضور در محل کار خود هستند. این روزها شاهد 
تصمیماتی غیر کارشناسی هستیم که ضرر آن بیشتر از منفعت آن است که با اندکی چاشنی تعقل و 
دور اندیشی می توان جلوی آن را گرفت.شبکه بانکی کشور امروز درگیر این سیاست های یک بام و 
دو هواست. از یک طرف کلیه اصناف، شرکت ها و ارگان ها را تعطیل می کنیم و تمام کسبه را با انحاء 
مختلف خانه نشین می کنیم و از طرف دیگر شاهد باز بودن شعب مختلف بانک ها برای خدمات 

رسانی هستیم . 
خدمات رسانی به چه کسی؟ آیا کسی است نمیداند که اسکناس از عوامل مهم انتقال ویروس کرونا 
است؟ مگر تلفنبانک ، دستگاه ATM ، پوز ، اینترنت بانک و ... برای سهولت امور بانکی در اختیار 
نیست؟ این روزها که اصناف و اقشار فراوانی بخاطر رکود حاصل از ویروس منحوس کرونا، توان ایفای 
تعهدات خود به بانکها یا اشخاص مختلف را ندارند، چه دلیلی بر باز بودن بانک ها می توان آورد جز 
آماده باش برای برگشت زدن چک های افرادی که ناخواسته یا اجبارا مغازه یا محل کسب و کارشان 
بسته شده است؟  با توجه به تحریم های ظالمانه، خدمات بانکی در واحدهای ارزی هم که وجود 
ندارد و اگر هم باشد در این برهه حساس شیوع بیماری و با توجه به ضرورت اهم و مهم ، الزامی به آن 
نیست. شاید هم خدای ناکرده سیستم بانکی در این وانفسای درگیری مردم با بیماری ، فقط نگران 

وصول مطالبات خود از مردم است؟! 
مبتال شدن افراد زیادی اعم از کارمندان و مشتریان به این بیماری  که به علت حضور در شعب بانک 
هاست و موجب تحمیل هزینه های گزافی بر سیستم بهداشت ودرمان شده اند بر کسی پوشیده 
نیست .مگر غیر از این است که  نیروهای انسانی هر سازمانی به عنوان سرمایه های آن سازمان 
به شمار می روند؟ آیا نظام بانکی کشور فکری به حال سرمایه های سازمانی خود کرده است؟ هر 
کدام از این کارمندان بانک قطعا حاصل آموزش و سرمایه گذاری آن سیستم بوده اند که متاسفانه 
به راحتی از دست رفته اند که برای  شبکه بانکی که عادت به حساب و کتاب دارد، از دست دادن 
این سرمایه ها، کمی ناشیانه به نظر می رسد . نگارنده قصد بی اهمیت جلوه دادن خدمات شعب 
بانکها را ندارد ولی اعتقاد دارد که چیزی که فعال اهمیت دارد، نجات جان افراد با پیشگیری از 
بیماری کروناست .  شایسته است نظام بانکی در این برهه حساس، کمی تغییر استراتژی دهد و 
توجه خود را بیشتر به پیشگیری از بیماری برای کارمندان خود و جلوگیری از چرخه این بیماری 
در جامعه  و همچنین  وضع قوانین التیام بخش برای مشتریان بانکی خود معطوف نماید .  اگر 
برای مبارزه با کرونا و گذر از شرایط سخت این روزها بخواهیم مدلی را طراحی کنیم، در دو مولفه 
ی  "وظایف مردم" و "وظایف دولت" می توانیم به این مدل عبور از کرونا توجه کنیم.  انجام تعهدات 
با دو مولفه فوق الذکر )مردم و دولت( موجب عبور از بحران با کمترین خسارت می شود  و کوتاهی 
در هر مولفه ای موجب خسران و پشیمانی و داغدار شدن خانواده های فراوانی می شود و این 

حقیقتی است که دیر با زود به آن خواهیم رسید .  
*دکتری تخصصی مدیریت از دانشگاه تهران

سرمقاله

عضو جوان شرکت لوله سازی اهواز از تولید لوله های ۵۶ اینچ گازی 
اسپیرال برای اولین بار در کشور و تحقق شعار رهبر معظم انقالب 

اسالمی در مورد »جهش تولید« در این شرکت خبر داد.
حسام خوش بین فر از مدیران جوان صنایع در خوزستان در این 
باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تمام توان تالش می کنیم 
پس از رونق تولید از ابتدای امسال به سوی محقق کردِن جهش 

تولید گام برداریم. رهبر معظم انقالب اسالمی بارها و بارها در سخنانشان بر لزوم استفاده از جوانان 
تاکید داشته اند و اخیرًا در دو اظهار نظر اخیرشان، یکی در بیانیه ۲4 بهمن و دیگری در ۲۹ بهمن در 
دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی به مساله جوانان و حضور آنها در عرصه های مختلف 
پرداخته اند. ایشان در این دیدار فرمودند: »امروز روز کار و حرکت دولت، مسئوالن، ملت و به خصوص 
جوانان است که باید ظرفیت های بالاستفاده فراوان و گسترده کشور را شناسایی و بهره برداری کنند«. 
خوش بین فر اظهار کرد: قطعًا اگر فرموده ها و تأکیدات رهبری نبودند امروز شاهد حضور جوانان در 
عرصه های مهم کشور نبودیم. رهبر معظم انقالب اسالمی با درایت و بصیرتی که دارد طی سخنان مکرر 
بر لزوم استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت جوانان پرداخته است. وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب در 
پیام نوروزی 1۳۹۹ به مسئله جواناِن با انگیزه و مؤمن و متشرع اشاره فرمودند، افزود: مقام معظم رهبری 
استفاده از ظرفیت های کشور را نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان دانستند و امیدارم در این مسیر 
بتوانیم در وسع و بضاعت خودمان برای جامعه و کشور اسالمی عزیزمان مفید واقع شویم. جوان ترین 
عضو هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز در ادامه افزود: مجموعه بزرگ لوله سازی اهواز پارسال با 
افزایش تولید و ثبت رکورد جدید در خط تولیِد پروژه ملی گوره به جاسک، آمادگی کامل برای تحقِق 
جهش تولید را دارد. امسال نیز با راه اندازی کارخانه اسپیرال و تولید اولین لوله های ۵۶ اینچ گازی در 
سطح کشور، قطعًا جهش تولیِد چشمگیری خواهیم داشت. خوش بین فر همچنین با بیان اینکه رهبری 
معظم ایران فرمودند که شما جوانان عزیز موتور پیشران حرکت کشور هستید، توضیح داد: قطعًا ما در 
مسیر تولید و محقق شدِن جهش تولید البته با بهره از تجربه موسپیدان خردمند و کارآزموده صنعت در 
مسیر توسعه کشور گام برخواهیم داشت. همانگونه که رهبرمان در پیام نوروزی تاکید کردند جوانان 
متشرع که احتمال خیانت در آنان نسبت به دیگران کمتر است باید به کار گرفته شوند. وی اظهار کرد: 
ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای جهاد گران و زحمتکشان عرصه صنعت، موتوِر تولید و اقتصاد در 
شرایط کنونی کشور نیاز به نیروی پرانرژی و تالشگر دارد که جوانانمان چنین انرژی مضاعف را دارند و با 
استفاده از رهنمودهای عالمانه رهبر معظم انقالب حتمًا به اهداف بزرگ و عالیه ی انقالب خواهیم رسید.

عضو هیئت مدیره لوله سازی اهواز مطرح کرد:
تولید لوله ۵6 اینچ گازی اسپیرال

ایران پس از چهل  با وجود تداوم کرونا در 
مداوم  افزایش  و  آن  رسمی  اعالم  از  روز 
در  کرونا  مبتالیان  و  باختگان  جان  تعداد 
کشور، صداوسیما طی روزهای اخیر نگران 
آمریکا شده  در  بیماران کرونایی  مشکالت 
در  کرونا  مشکالت  به  مربوط  خبرهای  و 
قرار  صداوسیما  خبرهای  صدر  در  آمریکا، 

دارد!
به گزارش مردم ساالری آنالین، هرچند بر 
)شنبه(،  امروز  ظهر  تا  آمار  آخرین  اساس 
از  آمریکا بیش  به کرونا در  تعداد مبتالیان 
است  نفر   1۰4,۲۵۶ و  جهان  نقاط  تمام 
تعداد  کشور  یک  در  بار  نخستین  برای  و 
گذشته،  نفر  هزار  صدا  مرز  از  مبتالیان، 
به  اما مقایسه نسبت میزان جان باختگان 
آمریکا  وضعیت  دهد  می  نشان  مبتالیان 
از  بهتر  کرونا  اثر  بر  میر  و  مرگ  نظر  از 
جان  تعداد  است.  دیگر  کشورهای  برخی 
امروز  ظهر  تا  آمریکا  در  کرونا  باختگان 
)شنبه( 1,7۰4 نفر است و از این نظر پس 
فرانسه،  و  ایران  چین،  اسپانیا،  ایتالیا،  از 
قرار  کرونا  اثر  بر  میر  و  مرگ  ششم  رده  در 
هر  از  آمریکا  در  تر  ساده  عبارت  به  دارد.  
۶1 نفر مبتال به کرونا، یک نفر جان باخته 
اما در ایران از ۳۵4۰۸ نفر مبتال به کرونا، 
۲۵17 نفر جان باخته اند؛ یعنی از هر 14 

نفر، یک نفر!
در  درمانی  و  بهداشتی  مشکالت  منکر 
شویم  نمی  اروپایی  کشورهای  و  آمریکا 
کشور  در  وقتی  که  اینجاست  نکته  اما 
که رسما  روز است  از چهل  بیش  خودمان 
از هر 14 مبتال یک  و  درگیر کرونا هستیم 
داده است، چرا  از دست  را  نفر جان خود 
مشکالت  نمایش  به  اصرار  صداوسیما 
که  دارد  آمریکا  همچون  کشوری  درمانی 
تعداد جان باختگان آن کمتر از ایران است 
باخته  جان  آن  در  نفر  یک  نفر،   ۶1 از  و 

صداوسیما، نگران بیماران کرونا در آمریکا!

در  مردم  مشکالت  نمایش  اصوال  است؟ 
آمریکا، چه گرهی از مشکالت مردم کشور 

خودمان باز می کند؟ 
در  صداوسیما  که  است  این  دیگر  سوال 
ایران  در  کرونا  که  روز  چهل  این  طول 
گسترش یافته، چند برنامه درباره مشکالت 
با کرونا پخش کرده  مردم در مواجه شدن 
و  درباره کمبود ماسک  برنامه  است؟ چند 
به  و  کرده  پخش  ایران  در  بهداشتی  اقالم 
پرداخته  آن  از  ناشی  مشکالت  یابی  ریشه 
انحصاری  رسانه  که  صداوسیما  است؟ 

است،  کرونا  دوران  در  جامعه  اداره  مدعی 
خود  های  برنامه  برخی  نشد  حاضر  حتی 
را برای مقابله با کرونا بدون تماشاگر ضبط 
گذاشته  پا  زیر  را  کرونا  ضد  قوانین  و  کند 
است  آن  از  حاکی  ها  شنیده  حتی  است. 
تداوم  به  صداوسیما  اصرار  دلیل  به  که 
برخی  از  غیرضروری  های  برنامه  پخش 
تلویزیون،  و  رادیو  شبکه های کم مخاطب 
کرونا  به  صداوسیما  کارکنان  از  تعدادی 
مبتال شده اند. اما صداوسیما نه تنها نگران 
ایران و حتی  از کرونا در  مشکالت حاصل 

مجموعه خود نیست، بلکه همچون گذشته 
مردم  مشکالت  سازی  برجسته  به  اصرار 
صداوسیما  سازمان  رییس  و  دارد  آمریکا 
هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا در حضور 
رییس جمهوری، مهمترین رسالت خود را 
انحصاری  مجری  توسکا،  شرکت  از  دفاع 
مبادا  تا  داند  می  صداوسیما  تبلیغات 
با شرکت توسکا که ده  قرارداد صداوسیما 
روز بعد از ثبت، از مهر ۹۶ انحصار تبلیغات 
صداوسیما را کسب کرده است، خدشه دار 

شود.

روحانی با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای دیگر در بحران کرونا: 

جزو کشورهایی نیستیم که بیماران ما در سالن بیمارستان روی زمین افتاده باشند
حسن روحانی امروز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله 
با  و  به تشریح عملکرد دولت در حوزه کرونا پرداخت  با کرونا 

مقایسه ایران و کشورهای دیگر چنین گفت:
پایه های بهداشتی و درمانی کشور ما آنچنان مستحکم است 
که نه تنها تا امروز تاب آوری کرده است خدای نکرده چند هفته 
طوالنی شود و یک اوجی هم بگیرد بیمارستان ها و پزشکان و 

پرستاران ما این آمادگی را برای درمان و رسیدگی دارند.
در  ما  بیماران  که  نیستیم  جزوکشورهایی  که  شاکریم  را  خدا 
کشورهایی  جزو  باشند.  افتاده  زمین  روی  بیمارستان  سالن 
نیستیم که جنازه افراد فوت شده زیاد باشد که کامیون های 
یخچال دار بیاورند و مریض های ما در پیاده رو و چمن بیرونی 

بیمارستان روی زمین افتاده باشند.
در طول این ۶ سال اینقدر پایه های سالمت را مستحکم کردیم 
که امروز هرکس به کرونا مبتال می شود و وارد بیمارستان می 
شود ۹۰ درصد را دولت و بیمه پرداخت می کند و او فقط ده 

درصد را پرداخت می کند. در کشورهای مختلف از آزمایش اولیه 
1۳۰۰ تا 1۵۰۰ دالر  از افراد می گیرند و تا هزینه های بسیار 

گرانی برای بستری و مراقبت های ویژه دریافت می کنند.
ما جزو کشورهایی نیستیم که مواد غذایی ۸ تا 1۰ صبح باشد 
و هرکس بعد از آن به فروشگاه برود با قفسه های خالی تا فردا 
صبح مواجه شود. در کشور ما فروشگاه های بزرگ ۲4 ساعت 

باز و فعال هستند.
بودجه  درصد   ۲۰ اما  هستیم  سخت  و  تحریم  شرایط  در  ما 
امسال یعنی حدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان را به مبارزه با کرونا 
اختصاص دادیم. این کار برای دنیا شاید تعجب آور باشد که 
انجام  را  این کار  توانسته   کشوری که در حال تحریم چگونه 
دهد. ضمن این که بیمارستان ها و تخت هایش مجهز است. 

پزشکان و پرستارانش با روحیه هستند.  
بزرگترین حق الناس این است که به گونه ای رفتار کنم به دیگری 
ضرر نزنم، اگر خدایی نکرده فردی کرونا گرفت و مخفی کرد و به 

خانواده و دوست و همسایه نگوید یکی از خیانت های بزرگ است.
طرحی امروز وزارت بهداشت و درمان به جلسه ستاد پیشنهاد 
داد که براساس آن هرکس که معلوم شد مبتال به ویروس کرونا 
و  از جامعه دور کند  را  شده است موظف است دوهفته خود 
یا  خانه  در  یا  را  خود  نوعی  به  باشد.  نداشته  تماس  کسی  با 
استراحتگاهی که مشخص شده قرنطینه کند و اگر الزم بود در 
بیمارستان بستری شود به بیمارستان برود. بحث این است که 
اگر این فرد عمل نکرد و با این که می دانست کرونا دارد در جامعه 
آمد، با او چه برخوردی شود که این طرح را به کمیته اجتماعی و 

امنیتی واگذار کردیم که امروز بررسی شود و نهایی کنند.  
کسانی که در جامعه شایعه پراکنی می کنند و ذهن مردم را 
مشوش و ناراحت می کنند و استرس وارد می کنند از همکاران 
نزدیک کرونا هستند. چرا که کرونا اینها را می خواهد. کرونا می 
خواهد که عده ای روی اعصاب مردم بیایند تا مردم روحیه خود 

را از دست بدهند تا او موفق شود. 


