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عضو اتاق بازرگانی تهران خبر داد:
مجوز آمریکا به چند شرکت برای 

صادرات دارو به ایران
عضو اتاق بازرگانی 
تهــران در خصــوص 
وضعیت دارو در کشور 
گفــت: در چنــد روز 
گذشــته با چند نفر از 

مدیران شــرکت های دارویی خارجی صحبت 
کردم و آنها اعالم کردند که چند شرکت دارویی 
آمریکایی با وزارت خزانــه داری مکاتبه کرده و 
توانســتند مجوزهای الزم برای صادرات دارو و 
غذا به ایران را بگیرند و حتی اسامی چند بانک را 
برای انتقال مالی به این وزارتخانه دادند که وزارت 
خزانه داری آمریکا دو بانــک ایرانی را قبول کرده 
و ســه بانک ترکیه ای را رد کرده است. به گزارش 
ایلنا، علیرضا کالهی در خصوص اثرات عدم اجرا 
شدن قانون بین المللی FATF بر اقتصاد ایران 
بیان کرد: FATF یک مکانیزم تعریف شــده در 
دنیا برای مبارزه با پولشــویی است و هر کشوری 
که می خواهد در جامعه جهانی حضور داشته باشد 
باید این قانون را اجرا کنند مــا ادعا می کنیم که 
تحریم های آمریکا ظالمانه و غیرقانونی است که 
این موضوع مورد تایید بیشتر کشورهای دنیا است 
اما حاال می خواهیم با دســت خودمان برچسب 
قانون شکنی را روی پیشانی خود بچسبانیم. او در 
پاسخ به این پرسش که اکنون بانک مرکزی ایران 
تحریم اســت و نقل و انتقال مالی انجام نمی شود 
پس عدم عضویت در این کنوانسیون چه تاثیری 
بر وضعیت فعلی خواهد گذاشت، ادامه داد: اکنون 
در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقاالت بانکی 
داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشــور این کار 
را انجام می دهند با عدم اجــرای قانون مبارزه با 
پولشویی همین اندک نقل و انتقاالت نیز از دست 
خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل مواجه 

خواهیم بود.
    

معاون استانداری تهران خبر داد
اعالم منبع یا منابع بوی نامطبوع 

تهران؛ امروز 
معاون عمرانی استانداری تهران از اعالم منبع 
یا منابع اصلی انتشــار بوی نامطبــوع تهران در 
جلسه امروز خبر داد. محمد تقی زاده در گفت وگو 
با ایســنا گفت: تاکنون دو جلســه کارشناسی با 
حضور نمایندگان دســتگاه های مختلف در باره 
بوی نامطبوع تهران برگزار شــده است و امروز در 
جلسه ای با حضور اســتاندار تهران، جمع بندی 
نهایی آن صورت گرفته و نتایج اعالم خواهد شد. 
بنابراین گزارش،  دیروز دو بوی نامطبوع متفاوت 

به طور همزمان در تهران استشمام شد.
    

 کاهش سهم اعتیاد تزریقی 
در ابتال به ایدز 

دبیرکل ستاد مبارزه 
با مــواد مخــدر گفت: 
کاهش ســهم اعتیاد 
تزریقــی در ابتالی به 
ایــدز از ۷۵درصــد در 

دهه های گذشــته به ۳۱درصد رســیده است. 
به گزارش ایســنا، اســکندر مومنی درخصوص 
وضعیت ورود مواد مخدر به کشور بیان کرد: طی 
سه دهه گذشــته بیش از ۳۳۰۰کیلومتر موانع 
مختلف فیزیکی و الکترونیکی به منظور جلوگیری 
از ورود مواد مخدر به کشور و ترانزیت آن احداث 
شد، ۵۰هزار باند و گروه منهدم و بیش از ۱۰۰هزار 
خودرو قاچاقچیان توقیف و همچنین ۱۲هزار تن 
مواد مخدر طی سه دهه گذشــته کشف و ضبط 

شده است.
    

با30 درصد کاهش مراجعه به مراکز درمانی 
نسبت به سال گذشته؛

 مردم به درمان خانگی 
روی آورده اند

معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت در 
مورد میزان مراجعه مردم به مراکز درمانی گفت: 
آمار مراجعــان به نظام خدمات درمانی کشــور، 
نسبت به سال گذشته قریب به ۳۰ درصد کاهش 
یافته است. به گزارش ایلنا، کوروش فرزین تأکید 
کرد: مردم برای مشکالت عادی به پزشک مراجعه 
نمی کنند، نه به این بخاطر که پوشــش بیمه ای 
وجود ندارد، بلکه به این دلیل که همه چیز گران تر 
شده است. او ادامه  داد: اگر کسی با ۷۰۰هزار تومان 
امور خــود را می گذراند، امروز بایــد آن را صرف 
خورد و خوراک خود کند، حتی برخی نمی توانند 
پوشاک خود را تامین کنند. بر این اساس، اگر افراد 
با بیماری های جدی دست به گریبان نباشند، به 
پزشک مراجعه نخواهند کرد. با افزایش گرانی ها 

مردم کمتر به پزشک مراجعه می کنند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

پرده اول/ صبح 31 تیر 67
صبح زود است، حول وحوش 6 و مردم 
در خانه هایشان خوابیده اند. عده ای دیگر 
اما صبح زودتر بیدار شــده اند و از میان 
کوه های قهوه ای و کرم رنگ نفس زنان 
مسیر آرامگاه » بابایادگار « را پیاده طی 
می کنند و آن هایی که سحرخیزتر بودند 
به باالی کوه، جایی که برایشان مقدس 
است رسیده اند و مشــغول راز و نیاز و 

برگزاری آیین شده اند.
دو روز قبل قطعنامه ۵98 امضا شد 
و مردمان داالهو خیالشــان راحت بود 
که دیگر نــه جنگی در کار اســت و نه 
خبری از بمب و هواپیماهایی که از باالی 
سرشان پرواز کنند و پشت کوه هایی که 
به عراق می رسد ناپدید شوند. با همین 
خیال خوش مشغول برگزاری مراسم 
و آیین های مذهبــی بودند که صدای 
هواپیماها دوباره شــنیده می شــوند، 
اما این بار پیش از اینکــه هواپیماها به 
خاک عراق برسند »زرده« را با 4 بمب 
۲۵۰ کیلویی بمبــاران می کنند و بعد 
ناپدید می شــوند. برای مردم عجیب 
است که چرا بمب  ها منفجر نمی شوند، 
اما ناگهان رنگین کمانی از دود همه جا 
را فرامی گیرد، یک بمب نزدیک امامزاده 
داوود اصابت می کند و چند بمب دیگر 

اطراف روستا.
پیش از همه پرنــدگان نقش زمین 
می شوند و بعد مردم بی خبر از همه جا که 
باالی کوه، نزدیک آرامگاه و چشمه های 
»غســالن«، »هانی تا« و » کانی شفا« 
بودنــد. آن روز مــردم زرده ابتدا بوی 
سبزی سرخ شده و ماهی حس می کنند، 
چشمانشان تار می شود و بعد یکی یکی 
می سوزند و نفسشان به شماره می افتد 
و کمی بعد دیگر نفســی نمی ماند. دود 
که به پایین رسید، مردم زرده هراسان، 
بی اطالع از اینکه بمب هــا گاز خردل 
و اعصاب هســتند به ســمت آرامگاه 
می دوند تا میــان صخره ها، جایی امان 
بگیرند؛ غافل از اینکه همان کوه ها قاتل 
جانشان می شوند. هر چه باالتر می آیند 
نفسشان بیشتر تنگ می شود. صورت 
و بدن هایشان می ســوزد و به رود پناه 
می برند تا با آب خنک سروصورتشان را 
بشویند و گلویی تازه کنند. هر کدام که 
دستشان به آب می خورد یا از آب رودخانه 
می نوشند، به ســرعت تاول می زنند و 
همان جایی که ایســتاده اند با صورت 
به داخــل رود می افتنــد و دیگر نفس 
نمی کشند. زنی با ۵ فرزندش، مادری با 
کودک در آغوشش، پیرزن و پیرمردی که 
احتماالً توان باال رفتن از کوه را نداشتند، 
همه کنار هم، در رود آب، مرگ را تجربه 
می کنند. یکی آن میــان فریاد می زند: 
»شــیمیایی زدن... فرار کنیــن... آب 

نخورید... چشمه ها را زدند«.

مردم تــازه متوجه می شــوند چه 
بر سرشــان آمده و مسیرشان را تغییر 
می دهند. این بار به پایین فرار می کنند، 
به ســمت روســتا. از شــدت سوزش 
دستمال  خیس می کنند و روی صورت 
و چشم هایشــان می گذارند و به سمت 
»ریجاب« تغییر مســیر می دهند. در 
این فاصله شهرها و روستاهای اطراف 
متوجه می شــوند چه بر سر مردم زرده 
آمده و برای کمک به آنجا می رســند. 
عده ای را با ماشین و گروهی را با احشام 
راهی بیمارســتان و مناطقی که آلوده 

نشده می کنند.
روستای شیمیایی شــده زرده در 
یک روز سیاه یک باره بیش از ۳۰ درصد 
از ساکنان خود را از دســت می دهد و 
بقیه هم به آثار شیمیایی ازجمله انواع 
ســرطان های مری، ریه، معده، خون و 

پوست و نابینایی دچار می شوند.
 در میان آمار شهدای روز اول بمباران 
روستای زرده پنج کودک زیر ۱۰ سال و 

۱4 جوان زیر ۳۰ سال وجود دارد.
در حافظه مردم زرده از آخرین روز 
تیرماه 6۷، ۲۷۵ کشــته اســت و هزار 
و ۱46 نفر که تا انتهای دنیا نفسشــان 
تنگ می ماند، پوستشــان آبله و تاول 
می زند. سرفه های خشک و خس خس 
سینه نصیبشان می شود و تا چند نسل 
بعد بچه هایشــان معلول، فلج، نابینا یا 
عصبی به دنیا می آیند و چه حیف است 
که داستان حلبچه را همه می  دانند؛ اما 
داستان روستای زرده را اندک کسانی 

به یاد دارند.
در همان روز روستاهای »نساردیره«، 
»نساردیره ســفلی« و »شاهمار دیره« 
از توابع شهرســتان گیالنغرب، »شیخ 
صله« از توابع شهرستان ثالث باباجانی، 
»دودان« از توابــع شهرســتان پاوه و 
روستای »باباجانی« از توابع شهرستان 
داالهو نیز مورد حمله شیمیایی مشابهی 
قرار گرفتند. حاال بیش از ۳۰ سال است 
که زمان برای مردم زرده در آخرین روز 

تابستان 6۷ متوقف  شده است.
پرده دوم/ خاطرات کودکان زرده

صبح بود؛ روی پشــت بام خوابیده 
بودیم و وقتی صدا را شنیدم با همان سن 
کم فهمیدم خطر نزدیک شــده است. 
بمب ها مثل پاکت سیمان روی روستا 
و کــوه می افتاد؛ چند دقیقــه بعد دود 
وحشتناکی با بوی سبزی به ما رسید و 
همان موقع مادرم با شــیون باال آمد و 

دست ما را گرفت تا فرار کنیم. پایین که 
آمدم هیچ چیز نمی دانستم، هیچ کدام از 
ما بمب شیمیایی را تجربه نکرده بودیم. 
مردم برای در امان بودن به دره پناه بردند 
اما اشتباه همین جا بود. دود در دره ماند 
و ما نفس کشیدیم. اولین صحنه ای که 
دیدم بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز از یادم 
نمی رود. زمانی که باال آمدیم با جنازه های 
زیادی روبه رو شدیم. همه دور چشمه 
شهید شــده بودند، شکم هایشان باد 
کرده بود و چشم هایشان چسبیده بود 
به هم، باز نمی شد. من از وحشت دیدن 
این  همه جنازه آشنا از آنجا فرار کردم. 
همه ما رو به پایین فرار کردیم. چشــم 
هیچ کدام یک متــر جلوتر را نمی دید و 
همه از ترس فریاد می زدند، می دویدند و 
زن ها جیغ کشان به دنبال بچه و شوهر و 

خانواده شان بودند.
از شــیمیایی چیزی نمی دانستیم. 
هیچ کس نه دیده و نه شنیده بود. مردم 
این منطقه زمان جنگ خیلی سختی 
کشــیدند. آوارگی جنگ، شیمیایی و 
زلزله؛ ما همه این هــا را تجربه کردیم. 
یادم می آید زمان جنگ روی دوش پدر 
و مادرم میان کوه ها زندگی کردیم. سه 
بار زندگی را از صفر شروع کردیم و آخر 

داستان تنگی نفس نصیبمان شد.
خاطره آن روز برای یکــی دیگر از 
کودکان زرده که این روزها ۳۳ ســال 
دارد هنوز زنده و شــفاف اســت. بعد از 
بمباران دستش در دست مادرش بوده 
و با برادرش فــرار می کردند. پدرش که 
در بمباران زخمی شــده، از آن ها جدا 
می شود و مادرش هم همان لحظه درد 
زایمان می گیرد و او را هم به بیمارستان 
منتقل می کنند. دخترک می ماند و برادر 
۵ ســاله اش. قبل از اینکه خواهر و برادر 
تنها شوند چهره بی جان دایی، زن دایی، 
عمو و بقیه افراد فامیل را کنار چشــمه 
دیده و همین بر ترسشــان اضافه کرده 
بود. تا زمانی که مادرشان از بیمارستان 
برگردد از میوه های آلوده باغ  خوردند و 
همین موضوع شرایطشــان را وخیم تر 
کرد. تشنگی و خشکی لب ها باعث شد تا 
یکی از نزدیکان از روی بی اطالعی بگوید 
باید زیاد آب بخورید. برادر بزرگ تر که 
خودش هنــوز کودک بود بــه بچه ها 
آب می دهــد و دســتمال خیس روی 
صورتشــان می گذارد. بعدازآن، بچه ها 
با تشنج و لرزش به زمین می افتند. راه 
فرار نداشــتند، بین دو تنگه گیر افتاده 

بودند. در روستای خودشان مردم با آب 
می مردند و باالتر از تنفس گاز خردل.

 پرده سوم/ بازماندگان
 بمباران شیمیایی

»اعصاب ندارم«؛ چیزی که از جوانان 
زرده یا دیره بارها شنیدم. در این روستاها، 
آن هایی که کمی پا به سن گذاشته اند 
و روزهای بمباران را یادشان است روی 
صورتشان نشــانه هایی از آخرین روز 
تیرماه دارند. بعضی لک های ســفید و 
سیاه دارند و بعضی هم پوستشان جمع 
شده و تغییر رنگ داده اســت، اما پای 
صحبت جوان ترها که می نشــینم یک 
جمله مشــترک را می شنوم؛ »اعصابم 

خراب است.«
نامش »خندان« اســت. اســمش 
به صورتــش می آید. لبخنــد بزرگ و 
کش داری روی صورتش نشسته و سرتاپا 
سیاه پوشیده، تازه از بیمارستان روانی 
مرخص شده و به خانه آمده، رفت وآمدی 
که در سال چندین بار تکرار می شود. او 
که در کودکی به دلیل نداشتن اطالعات 
کافی از آب چشمه نوشــیده بود بیش 
از همه روی اعصابش تأثیر گذاشــته تا 
جایی که سه بار اقدام به خودکشی کرده 
و به قول خودش با کوچک ترین حرف 
یا صدای بلند عصبی می شود، فحاشی 
می کند و هر کســی که جلوی دستش 
باشــد را کتک می زنــد؛ برایش فرقی 
ندارد، گاهی پدر، گاهی مادر. همیشه 
بعد از حمله های عصبی تشنج می آید 
و مقصد، بیمارســتان اعصــاب و روان 

کرمانشاه است.
یکی دیگــر از اهالــی زرده که حال 
 و روز خوشــی هم ندارد بیشتر از بقیه 
برای گرفتن حقش تالش کــرده و دو 
بار هم به هلند رفتــه اما هیچ نتیجه ای 
نگرفته است. با آنکه دکمه لباسش را تا 
زیر گردن بسته اما آثار شیمیایی روی 

گردنش نمایان اســت. می گوید کسی 
برای ما کاری نمی کند. مادرش با زبان 
کــردی کمک می خواهد، رســیدگی 
می خواهد، دارو و درمــان می خواهد 
اما کسی نیســت تا به دادشان برسد. به 
هیچ کس اعتماد ندارند، اجاره ورود به 

خانه را هم نمی دهند.
 پرده چهارم/ آثار جنگ هنوز 

تمام نشده
جنگ بــرای مردمــان زرده هنوز 
تمام نشده و هر روز ادامه دارد. جنگ با 
سرفه های خشک و خس خس سینه، با 
فریادهای بلند و بی دلیل، با لباس روشن 
بیمارستان روانی هنوز تمام نشده است. 
جنگ در زرده هنــوز قربانی می گیرد و 
خوب می دانند این جنــگ تا آخر عمر 
خودشان و نسل های بعدشــان ادامه 

خواهد داشت.
هر دمی که آن روز وارد بدن شــد در 
گوشه ای از جانشــان جا خوش کرد و 
چند سال بعد دردی مضاعف شد روی 
شانه هایی که دیگر توان تحمل ندارند. 
چند سال بعد از آن روز سیاه بچه هایی به 
دنیا آمدند که سرشان رشد کرد و بدنشان 
کوچک ماند، چشمانشان بی نور بود و 
حسرت دیدن صورت پدر و مادر بر دلشان 
ماند یا همان گاز سلول سرطانی شد بر 
جان پیرزنی که پزشکان دیگر امیدی 
به زنده ماندش ندارند و صدای ناله هایش 
از صد متر قبل از خانه محقرش به گوش 
می رســد و از درد دست هایش را در هوا 
تکان می دهــد و آرزوی مرگ می کند، 
یا کودکی معلول که اسمش را »آیدین« 

می گذارند.
آیدین نه  روزهای جنگ را دیده و نه 
روزی که زرده شیمیایی شد. او سال ها 
بعد از جنگ به دنیا آمد، اما نتوانســت 
از آثــار آن روز کذایی قســر در رود. به 
خانه شان که می رســم، آیدین نیست. 
مادرش مانده و کیســه های گردوهای 
ســبز و تازه که برای تمیــز کردن هر 
هزارتای آن ها ۱۵ هزار تومان دستمزد 
می گیرد؛ دستان »ویدا« از تمیز کردن 
گردوها ســیاه شده اســت و ۲۰ سالی 
از ســنش پیرتر به نظر می آید. پایش 
می لنگد و می گوید ایــن لنگ زدن را از 
همان روز شیمیایی یادگاری دارد. فکر 
می کرد همین که جنگ تمام شده و همه 
عزیزانش کنارش هستند کافی است، اما 
نمی دانست سرنوشت چند سال بعد قرار 

است پسرش را هم قربانی جنگ کند.
وقتی ما رسیدیم آیدین و آیدا خانه 
نبودند. برای اینکه کمی روحیه آیدین 
عوض شــود مهمان کانکس دایی اش 
در سرپل ذهاب شده بودند. بنابراین با 
مادرش صحبت کــردم و بعدازظهر به 
دیدار آیدین رفتم. راضــی کردن ویدا 
برای حرف زدن کار سختی بود، آن قدر 
که برای بهبود شــرایطش وعده داده 
بودند و وعده ها پــوچ از آب درآمده بود، 
به هیچ کس اعتماد نداشت. خواسته اش 
تنها یک ویلچیر بود تا خودش و دخترش 
مجبور نباشند آیدین ۱۳ ساله را روی 
دست حمل کنند. آیدین هم مثل بقیه 
بچه های زرده عصبی است؛ قدرت تکلم 
و حرکت ندارد و دو نشانه روی گردنش از 
تالش هایش برای پایان دادن به زندگی 

حکایت می کند.
داستان معلولیت آیدین از 6 ماهگی 
آغاز شد. از زمانی که نتوانست بنشیند، 
حرکت یا رشــد کامل کند؛ دکترها به 
ویدا گفتند به خاطر آثار شیمیایی بچه 
معلول شده است. مشکلش اینجاست 

که آیدین مشکل ذهنی ندارد و همه چیز 
را متوجه می شود و هیچ ارگانی نیست تا 
به او رسیدگی کند. بهزیستی هم توجهی 
به وضعیت آیدین ندارد و کوچک ترین 

امکاناتی در اختیارشان نمی گذارد.
کودکان شــبیه آیدیــن در زرده و 
نساردیره و سایر روستاهای بمباران شده 
کم نیستند. هر کدام داستان خودشان را 
دارند که در اینجا فضایی برای انعکاس 
آن ها نداریم؛ اما چیزی که باید به آن اشاره 
کرد آینده مبهمی است که به سرنوشت 
این مردم گره خورده و هرروز که می گذرد 
شرایطشان بدتر می شود و هیچ نهادی به 

آن ها کمترین توجهی نمی کند.
پرده آخر/ صدا به جایی نمی رسد

همــان روز در بحبوحــه بمباران، 
فهرستی از اسامی افرادی که در حمله 
عراق به مناطق مســکونی آلوده شدند 
تهیه شــد که بنا به دالیلی که بر کسی 
روشــن نیســت، همان روز بسیاری از 
اسامی گم شد و به گفته برخی ساکنان 
روستا که موقع ثبت اسم ها کودک بودند 
و عقلشان به این نمی رســید که برای 
ثبت نامشان به هر دری بزنند؛ آن هایی 
که اسمشان در لیســت نیست درصد 
جانبازی نگرفتند و با گذشت ۳۱ سال 
از آن روز و کمیســیون های پزشــکی 
متعدد همچنان کسی نتوانسته درصد 
جانبازی اش را ثبت کند. باوجود داشتن 
پرونده پزشــکی ۵۰۰ نفر از افرادی که 
اسم آن ها در لیســت نبود هنوز درصد 
شیمیایی ندارند و تنها مدعی شیمیایی 
محسوب می شود. مردم روستا در میان 
صحبت هایشان بارها به این موضوع اشاره 
کردند که افراد زیادی توانستند از بمباران 
زرده درصد جانبازی بگیرند درحالی که 
اصاًل ســاکن آنجا نبودند و از شــرایط 
سوءاستفاده کردند. بااین حال در یک 
خانواده ۷ نفری، پدر و مادر فوت شده اند، 
۳ نفر از بچه ها درصد گرفته اند و به بقیه 
درصد داده نشــده است. گرفتن درصد 
جانبازی برای مردمان روستانشــین 
موضوع مهمی اســت چراکه می تواند 
کمک خرجــی بــرای تهیــه دارو و 

اسپری های تنگی نفس باشد.
۳۱ تیر ۱۳6۷ هر روز در زرده ادامه 
دارد، هر روز که یکی نفسش می  گیرد، 
هــر روز که جــواب آزمایش بدخیمی 
سرطان یکی مثبت اســت، هر روز که 
نوزادی ناقص به دنیا می  آید، هر روز که 
پســری نابینا از خواب بیدار می  شود و 
بازمی بیند دنیا سیاه است و چیزی دیده 
نمی  شود. هر روز که دختری به چهره زیبا 
و سالم باقی دختران حسرت می  خورد 
و هیچ مســئولی نیامد از پیشــرفت 
فیزیکی یک مرکز درمانی در زرده خبر 
بدهد، کسی نیامد بگوید هدف گذاری 
کردیم ســال آینده مردم زرده شب و 
نصف شــب برای اینکه نفسشــان باز 
شــود مجبور نباشــند تا بیمارستان 
شــهرهای اطراف برونــد. هیچ کس 
وقتــی از اعتبــارات تخصیص یافتــه 
برای ســاخت بیمارســتان های چند 
صد تختخوابــی یاد می کنــد نامی از 
مرکز درمانــی زرده نمی بــرد، وقتی 
مسئوالن آمار جانبازان تحت پوشش 
را می گویند خبــری از ۱4۰۰ نفر مرد 
و زن شــیمیایی زرده نیســت و هنوز 
هیچ کس کلنگ روبان پیچی شده دست 
 نگرفته که بگوید: آغاز عملیات اجرایی 

مرکز درمانی زرده.

گزارش »توسعه ایرانی« از روستای زرده؛ 31 سال پس از بمباران شیمیایی 

اینجا نفس کشیدن، سخت ترین کار دنیاست
31 تیر 1367 هر روز در زرده 

ادامه دارد، هر روز که یکی 
نفسش می  گیرد، هر روز 

که جواب آزمایش سرطان 
یکی مثبت است، هر روز که 

نوزادی ناقص به دنیا می  آید، 
هر روز که پسری نابینا 

از خواب بیدار می  شود و 
بازمی بیند دنیا سیاه است و 

چیزی دیده نمی  شود

وقتی مسئوالن آمار 
جانبازان تحت پوشش را 
می گویند خبری از 1400 

نفر مرد و زن شیمیایی زرده 
نیست و هنوز هیچ کس 

کلنگ روبان پیچی شده 
دست نگرفته که بگوید: 

آغاز عملیات اجرایی مرکز 
درمانی زرده
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