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اعضای شــورای اسالمی شهر کرمانشاه عصر یکشنبه دوم 
مهر ماه در سومین جلسه خود با موضوع انتخاب شهردار، 
با ۸ رای موافق از یازده رای، آرش رضایی شــهردار فعلی 
کرمانشــاه را در سمت خود ابقا کردند. این اتفاق در حالی 
رخ داد  که از اولین روز تشکیل شورا، طیف بندی موافقین و 
مخالفین آرش رضایی، که به نوعی صف آرایی قدیمی ها و 
اعضای تازه راه یافته به شورا بود، باعث شده بود که تردید 

های جدی در مورد ابقا  یا انتخاب شهردار...

هیئت وزیران در حالي  جلســه خود در عصر یکشنبه دوم 
مهرماه، هوشنگ بازوند استاندار سابق لرستان را به سمت 
هفدهمین استاندار کرمانشاه منصوب کرد که از ماه ها قبل 
زمزمه رفتن اســد اله رازانی به گوش می رســید. از همان 
زمان تحلیف دولت دوازدهم زنگ تغییر استاندار کرمانشاه 
به صدا درآمد و نام های متعددی برای تصدی این پســت 
مطرح شد. از افراد بومی مانند علی اوسط هاشمی، فریبرز 

محمودیان و هدایت حاتمی گرفته...
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رضایي چگونه شهردار شد هفدهمین استاندار

با شرق کرمانشاه طلوع  کنید
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برای والدین

الزم به تکرار نیســت که تن خسته 
کرمانشــاه از بیماری هــای زیادی 
همچــون فقــر، اعتیاد، بیــکاری، 
خشــونت و... رنج می برد و هنوز 
مرهمی برای این دردهای مزمن پیدا نشــده اســت. 
حــاال اول مهر اســت و هزار خیال در خاطر آشــفته 
پدر و مادرهایی هســت که می خواهند بچه هایشــان 
را در این نابســامانی به مدرسه بفرستند . آسیب های 
اجتماعــی پیش رو، تأمین خــرج و مخارج تحصیل، 
آینده مبهم، سد بیکاری و... همه بهانه ای است برای 
آنکه پدر و مادرها شب ها در رختخوابشان از این پهلو 
به آن پهلو شوند و دل نگرانی خواب از چشم هاشان 
برباید. اینکه او در تعامالت روزانه اش در زندگی با چه 
کســانی رودررو خواهد شد؟ در چه گروه های دوستی 
قرار خواهد گرفت؟ آیا در آینــده فرد موفقی خواهد 
بود؟ آیا شــغل و  همسر مناسبی را پیدا می کند یا نه؟ 
ســؤاالتی اســت که هر پدر و مادری در سر دارد و در 
اســتانی چون کرمانشــاه و با چنین آمار و ارقامی این 
ســؤاالت یقیناً بیشتر اســت. پدرها و مادرها، راه های 
زیادی را امتحان می کنند. برخی از همان ابتدا بچه ها 
را بــه کالس های مختلف می برند و تا کنکور آن ها را 
تحت فشار قرار می دهند. برخی هم راه و رسم نزدیک 
شــدن به رئیس روســا را به آن ها می آموزند. عده ای 
دیگر تالش می کنند از بچگی راه و چاه  بازار را به آن ها 
یاد بدهند و معتقدند که باید فکر نان بود و خربزه آب 
است. اما همه ما می دانیم در دنیای امروز هیچ کدام از 
این ها فرزندان ما را به عنوان آدم های کنکوری و بازاری 
در آینده در برابر آســیب ها بیمه نخواهد نکرد و برای 
آن ها خوشــبختی را به ارمغان نمــی آورد. حال آنکه 
خوشبختی در ســایر حوزه هایی وجود دارد که از دید 
ما مغفول مانده و خارج از بازار و دانشگاه و سیاست 
است. اگر می خواهیم فرزندانمان را در برابر بیکاری و 
بی فرهنگی واکسینه کنیم، باید از خردسالی مشارکت 
در فعالیت های مدنی را به آنان بیاموزیم. دستشان را 
بگیریم و به شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری سالمندان 
و معلوالن ببریم. آن ها را به حاشیه های شهر ببریم و 
با اشــکال دیگر زندگی آشنا کنیم. به طبیعت ببریم و 
از محیط زیست برایشــان بگویم. بیاموزانیم که همه 
مــا در برابر زمین، همنوعانشــان و ســایر موجودات 
مســئولیم. در این فراینــد کمک و نظــارت کنیم که 
گروه های کوچکی با همساالن خود برای انجام چنین 
کارهایی تشکیل دهند. احترام به حقوق دیگران را در 
وجودشان نهادینه و قانون شکنی را برایشان تبدیل به 

تابو کنیم. 
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حماسه زنانه

و چهارشــانه  بلندقد  یحیــی، 
بــود. با مو و ســبیلی پرپشــت به 
رنــگ برگ های پاییــزی. زاده قصر 
شیرین بود. در همان جا قد کشید و 
مدرســه رفت. یکی، دو سال مانده 

به انقالب، از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. حاال 
خلبان جوان بالگرد کبری، از فراز بیستون پر می کشید، 
از گندم زارهــای ماهیدشــت می گذشــت و نخل های 
قصــر را نگهبانی می کرد. کمی قبــل از آن بود که به 
خواستگاری شــهناز خانم رفت؛ دختری که از سال ها 
پیش با خانواده اش همسایه بودند و حاال خانم معلم 
بود. وقتی آتش، از زمین و آسمان بر ایران باریدن گرفت، 
یحیی ۲۷ سال بیشتر نداشت. دید که نخل  های زخمی 
قصر شــیرین بی سر می شوند و دشــت ذهاب از آتش 
کینه ورزان، شــعله می کشد. دید که زنان گیالنغربی با 
تبر، از شــرافت تبارشان پاســداری می کنند. معرکه ای 
چنین خطیر، مرد مردســتان می طلبــد و یحیی را تنها 
«تبار خونی گل ها» به زیستن متعهد می کرد. چنین بود 
که «ُگر گرفت از عطش معرکه دیواری سرخ...».اینکه 
یحیی در دو سالی که تا پرکشیدن فاصله داشت چه کرد 
و در آن روز پاییزی آخر، در سومار چه گذشت، حقیقتی 
است بر گونه اساطیر و تاریخی است در قامت حماسه؛ 
این اما، داستان پر طنین مرد شکارچی تانک های عراقی 
نیست. حماسه  زنی است که نزدیک به ۴۰ سال، در هر 
روز و ســاعت و ثانیه، خاموش و بی صدا زندگی شده 
 اســت. «وقتی که یحیی به خانه می آمد، همه وقتش 
را با شهره صرف می کرد. مأموریت که می رفت و چند 
روزی طول می کشید، دلش طاقت نمی آورد. خانه مان 
نزدیک بیمارســتان ارتش بود، با بالگردش در محوطه 
بیمارستان فرود می آمد تا برای چند دقیقه هم که شده 

شهره را ببیند». 
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باز این  چه شورش است... باز این  چه شورش است... 
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