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سرمقاله

به قلم: مدیر مسئول -  دکتر علی چگنی
نهاوند ... این روزها حال خوشی ندارد.

نهاوند ، شهری که پیشینه اش ، تنه به  آفتاب می 
زند ، در این مرز و بوم.

 ، بخش  زینت   ، کهنش  تاریخ  که  شهری   ، نهاوند 
منابع ارزشمند تاریخ این سرزمین است.

های  موزه  در  اش  باستانی  آثار  که  ، شهری  نهاوند 
معروف جهان ، چشم هر بیننده ای را می نوازد.

نهاوند ، شهری که بزودی معبد الئودیسه اش ، مرکز 
توجه همه جهانیان خواهد شد.

امااااا ........ نهاوند ، این روزها حال خوشی ندارد.
هر 4 سال یکبار نزدیک به ایام انتخابات به یکباره 

نهاوند محروم توسعه نیافته ، عزیز می شود.
همه سر بر می آورند.

همه دلسوز این کهن شهر مظلوم می شوند.
از اقصی نقاط کشور می آیند تا نماینده نهاوند شوند 

و نهاوند را آباد نمایند.
می  جلسه  جوانان  با   ، روند  می  ها  قبیله  دیدار  به 
گذارند ، در محالت مختلف شهر ، خودی نشان می 
دهند . از مراسم فاتحه خوانی ها غفلت نمی کنند ، 

کم مانده ِگل بر سر و روی خود بگیرند !!!
در فضای مجازی از نهاوند می گویند ، عکس هایشان 
را به اشتراک می گذارند و مرتب برای نهاوند ، مرثیه 

خوانی می کنند.
این  از  تر  قوی  شان  حافظه   ، نهاوند  مردم  البته 
آقایان  این  وقتی  نرفته  یادشان  هنوز   ، حرفهاست 
چه در نهاوند و یا جاهای دیگر صاحب پست و مقام 
بودند ، هیچ قدمی برای نهاوند بر نداشتند وقتی به 
آنان  و  کردند  لطفی  کم  هم  خود  یاران  نزدیکترین 
معطل    ، خود  مقام  و  پست  های  پله  پائین  در  را 
گذاشتند و خود ، پای بر شانه های جوانان این شهر 
، صعود کردند و سالهاست نهاوند را فراموش کرده 

اند و رفته اند ...... که رفته اند .
این  مردم  نهاوند؛  مردم  نمایندگی  داوطلب  آقایان 
شهر از شما می پرسند آن سال ها که صاحب پست 
امکان خدمت داشتید چرا کوتاهی  بودید و  و مقام 

کردید و برای مردم این شهر کاری نکردید؟!!!
حال این سئوال پیش می آید : چه شده است که این 
آقایان محترم !!! به یکباره به یاد نهاوند و مردم این 
شهر افتاده اند !!! دلسوزی می کنند !! مرثیه سرایی 
توسط  شده  انجام  خدمات  همه   ... و   !! کنند  می 

خدمتگزاران مردم را نادیده می گیرند !!! 
را  آزموده  ؛  الندامه  به  حلت  المجرب  جرب  من 

آزمودن خطاست.
این سئوالی است که در شماره های بعدی بیشتر به 

آن خواهیم پرداخت ... همین.

«معصومه کمالوند
یک  به   ، الئودیسه  معبد  یافتن  برای  ها  کاوش  نتیجه 
های  کاوش  آغاز  از  هفته   2 از  پس  که  رسید  دستکند 
فصل چهارم الئودیسه در محله دوخواهران نهاوند است اما 

این تونل دستکند ربطی به معبد الئودیسه ندارد.

 دستکند راهی به قلعه یزدگرد سوم؟
عده ای این دستکند را مربوط به راه گریز و مخفی گاهی 

که به قلعه یزدگرد سوم منتهی می شده می دانند.
قلعه یزدگرد سوم اثر تاریخی مربوط به دوران ساسانیان 
بوده است که تازمان قاجار 3بار باز سازی شده و در سفری 
که ناصرالدین شاه به نهاوند داشته با اعالم دالیلی دستور 
تخریب آن را صادر کرده است. قلعه نهاوند یا دژ یزدگرد 

در شهر نهاوند قرار دارد.
در زمان ناصرالدین شاه، به هنگام حفر قنات دفینه بزرگی 
پیدا می شود، پس از آن به فرمان شاه ابتدا از اطراف قلعه 
عکس برداری شد و سپس این دژ عظیم که تا آن زمان به 

خوبی دوام آورده بود را به کلی ویران نمود.
بیشتر عنوان  پیدا کردن دفینه های  کار  این  از  او  انگیزه 
دلیل  بود  شده  گفته  محلی  مردم  به  که  چند  هر  شده، 
آن اشراف داشتن قلعه به خانه های خصوصی مردم است.

باال رتبه آن زمان قلعه می توان به نجفقلی  از محافظین 
فریادرس اشاره کرد که سمت و درجه باالیی در بین مردم 
و حتی دربار داشته و مخالفت شدیدی نسبت به تخریب 

قلعه داشت که با دستور شاه از سد راه برداشته شد.

راهی امن از دستکند تا قلعه یزدگرد
محل دستکند در محله دو خواهران و در دل بافت فرسوده 
شهر است که خانه های اطراف آن به همراه بنایی که این 
دستکند زیر آن ساخته شده ناامن و فرسوده است و برای 
ادامه حفاری ها نیاز به همکاری شهرداری و حتی تخریب 

دیواره باالی آن دارد.
قلعه  به  منتهی  راههای  از  ظاهریکی  در  دستکند  این 
یزدگرد است و بجز این، احتمال وجود تونل های دستکند 
دیگری هم که به قلعه یزدگرد منتهی می شده در حواشی 

قلعه وجود دارد.
این دستکند درست زیر قلعه قرار گرفته و امکان دسترسی 

به قلعه را آسان و امن می کرده است.

 دستکند به الئودیسه ربطی ندارد
مهدی رهبر سرپرست گروه کاوش های الئودیسه با غیر 
مرتبط دانستن این دستکند به الئودیسه می گوید؛ مکان 
های مختلفی در استان همدان از جمله ارزانفود ، صالح 
آبادو سامن هست که گریزگاه و محل امن مردم در آن 
زمان بوده است. به گفته وی این دستکند برای در امان 
ماندن مردم در آن زمان از زیر زمین ساخته شده که به 
منزله یک پناهگاه موقت بوده است. آخرین بار زمانی که 
عثمانی ها به همدان می آیند قلعه یزدگرد را تصاحب و در 
آن ساکن می شوند و تشکیل پادگان می دهند و بعدها 

برکنار می شوند.

با هدایت اهالی محله دوخواهران به این دستکند هدایت 
منتظر  نباید  که  رسیدیم  این  به  ها  کاوش  در  و  شدیم 
یافتن آثار زندگی یا وسایل و اشیایی در این محل باشیم 
بلکه به لحاظ گردشگری و توریسم برای نهاوند یک امتیاز 

قابل توجه است.

 هویت دستکند معلوم نیست
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  رئیس 
درمحله  که  دستکند  تونل  این  درباره  نهاوند  شهرستان 
این دستکند یک  دوخواهران حفر شده است می گوید: 
هنوز  است  دورانی  چه  به  مربوط  اینکه  و  است  تونل 

مشخص نشده است.
متر  نیم  و  یک  قطر  به  ورودی  دهانه  با  دستکند  این   
،تا کنون 30متر آن حفاری شده و تیم حفاری در حال 

پاکسازی رسوبات و انباشته های مسیر ورودی است.
محسن جانجان گفت: با توجه به اینکه تیم کاوش امکان 
فعالیت و جستجو در سایر مناطق اطراف محل گمانه زنی 
این  را دارد،جریان کشف  برای کشف معبد الئودیسه  ها 
دستکند هم از طریق اطالعات اهالی محله دوخواهران به 
با احتمال وجود یک دستکند  بوده است که  تیم کاوش 
در این محدوده آغاز به کاوش کرده که در نهایت به این 

تونل رسیده اند.
به  اطالعات  با  کرد:  تصریح  الئودیسه  کاوش  تیم  عضو 
کاوش  به  آغاز  رهبر  سرپرستی  به  تیم  این  آمده  دست 
کرد و در نهایت به این تونل دستکند رسید که یک نمونه 
گاه  مخفی  بعنوان  گذشته  در  که  است  دستکندهایی  از 
این تونل مربوط به چه  اینکه  استفاده می شده   وحاال 
دوره ای است و با چه هدف و کاربردی حفر شده نیازمند 
بررسی و کاوش بیشتر است و این به زمان بیشتری نیاز 

دارد.
بعنوان  و اسالمی  تاریخی  دستکندها در همه دوره های 
برخی  در  اما  است  داشته  وجود  گاه  مخفی  یا  پناهگاه 
دستکندها که در ارزانفود و سامن در استان همدان کشف 
وجود  دینی  آیینی  های  جشن  و  مراسم  از  آثاری  شده 
یا  داشته  کاربردی  اینچنین  هم  تونل  این  اینکه  و  دارد 
بیشتری  جستجوهای  باید  و  نیست  مشخص  هنوز  خیر 

را انجام داد.
با  الئودیسه  معبد  یافتن  برای  رهبر  مهدی  کاوش  تیم 
20 نیروی کاوش 2هفته است که کاوش ها را در محله 
در  آنتیوخوس  یونانی  الهه  معبد  یافتن  برای  دوخواهران 
برای  ها  کاوش  این  جریان  در  است.  کرده  آغاز  نهاوند 
الئودیسه در حال حاضردر دوران اسالمی به سر می برد 
به همین دوران اسالمی  تکه  سفال هایی هم مربوط  و 

)قاجار( کشف شده است.

کاوش الئودیسه در نهاوند به 30 متری تونل رسید
دستکند پناهگاهی به قلعه یزدگرد است

حفاری الئودیسه و کشف گریزگاه 
جنگجویان سلوکی

June  2019دوره جدید شماره e 20+26 خرداد e 98 شوال e          e 1440 8 صفحه e قیمت 1000 تومان

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان نهاوند:

مسئولی در شهرستان که هیچ 
عملکردی ندارد اقدامات بسیج را زیر 

سؤال می برد

امام جمعه شهرستان نهاوند:

اشاعه گناهان و منکرات در جامعه 
دهن کجی به احکام اسالم است

نماینده شهرستان نهاوند در مجلس:

مدیران کم تحرک و کم انگیزه در این 
شرایط دشوار تحریم ها باید حساب 

خودشان را مشخص کنند

حجت االسالم اژه ای معاون اول قوه قضاییه:

حکم انفصال 60 قاضی متخلف
صادر شد

 سردار مهدی ظفری:

عملیات آزادسازی خرمشهر باعث
تغییر استراتژی جنگ شد

گفتاری از مهندس محسن بازرگان:

از کدامین درد باید گفت؟!

بقا مختص ذات اوست 
جناب آقای سید هادی مصطفوی دادستان محترم شهرستان نهاوند

بانهایت تاسف و تاثر مصیبت  وارده را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان  برای آن مرحومه 
علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

ماهنامه فریاد نهاوند

بقا مختص ذات اوست 
خانواده بزرگ امیدی 

بانهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگوار شهیدان واالمقام سردار شهید حاج محسن 
امیدی و شهیده نوشین امیدی را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان  برای آن بانوی متقی و 

پرهیزگار ، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

دکتر زهرا رضوی _دکتر علی چگنی

بقا مختص ذات اوست 
جناب آقای حجت جهانیان ریاست محترم هیئت ورزش های همگانی

با کمال اندوه و تاسف مصیبت درگذشت برادر بزرگوارتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و 

شکیبایی خواستاریم.

ماهنامه فریاد نهاوند

بقا مختص ذات اوست 
جناب آقای جعفر شهبازی و فرزندان گرامی،

جناب آقای دکتر یاسر شهبازی، سرکارخانم مهندس سمیه شهبازی
و برادران جعفری 

 
درگذشت مرحومه حاجیه خانم معصومه جعفری را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 

متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت می نمائیم 

ماهنامه فریاد نهاوند
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نماز  خطبه های  در  مغیثی  عباسعلی  االسالم  حجت 
اشاره  و  فطر  عید  تبریک  با  نهاوند  فطر  سعید  عید 
به روایتی از امام علی )ع(، گفت: اعمال انسان قبول 
در  اخالص  و  گناه  از  اجتناب  تقوا،  با  مگر  نمی شود 

عمل که هدف از همه عبادات تقواست.
در  خود  محافظت  معنای  به  تقوا  اینکه  بیان  با  وی 
برابر گناهان دنیا است، گفت: آنهایی که موفق شدند 
وعده  به  خداوند  انشاهلل  بگیرند  روزه  رمضان  ماه  در 
خود عمل خواهد کرد اما نباید مغرور شوند و آنهایی 
هرگاه  چراکه  نباشند  مأیوس  نگرفتند  روزه  که  هم 

برگردند خداوند توبه پذیر است.
امام جمعه نهاوند در ادامه ضمن اشاره به روایتی از 
حضرت علی )ع(، گفت: تقوا یک مقصد است که اگر 
کسی وارد آن شود به هالکت نمی رسد لذا کسی که 

به تقوا عمل کند در دنیا و آخرت پشیمان نمی شود.
وی با بیان اینکه هرکس به سعادت رسید به وسیله 
تقوا بود و هرکس خسران دید به واسطه گناهان وی 
بوده است، گفت: امام )ره( نمونه بارز یک بنده خالص 
است که بعد از چندین سال عبادت و بندگی هنگام 
جاودانه  زندگی  و  رفتند  دنیا  از  آرام  قلبی  با  رحلت 

آخرت را آغاز کردند.
به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  مغیثی  االسالم  حجت 
اخیر،  روزهای  در  رهبری  معظم  مقام  سخنرانی های 
گفت: مقام معظم رهبری روز گذشته فرمودند چیزی 
که امام پایه گذاری کردند مقاومت است نه تسلیم و 

سازش در برابر دشمنان.
وی با بیان اینکه خطبه های نماز مقام معظم رهبری 
چراغ هدایت است، گفت: سخنان مقام معظم رهبری 
در همه زمینه های زندگی فردی و اجتماعی به عنوان 

یک راهبرد است.
امام جمعه نهاوند در ادامه با اشاره به گناهان رایج در 
جامعه نظیر بی حجابی ها، روزه خواری در ایامی که 
اشاعه گناهان و  و  و غیره گفت: بی حجابی  گذشت 

منکرات در جامعه دهن کجی به احکام اسالم است.
راه  و  مسیر  در  حرکت  انقالب  بقا  و  ماندگاری  رمز 

امام است 
عید  این  تبریک  با  نیا  بهرام  حسن  ادامه  در  سپس 
و قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز 
قدس، گفت: مردم روز قدس با همه ظرفیت علی رغم 
تشنگی به ندای امام راحل لبیک گفتند و به تاسی از 
فرمایشات مقام معظم رهبری همه باهم به خیابان ها 
آمدند و همراه با سایر ملل آزادی خواه نهایت نفرت 
خود از استکبار جهانی و رأفت و مهربانی خود را به 

مردم فلسطین به منصه ظهور گذاشتند.
نمونه  که  می فرمایند  راحل  امام  اگر  داد:  ادامه  وی 
این مردم در صدر اسالم هم نبوده این را عماًل لمس 
و  سختی ها  همه  وجود  با  مردم  این  چراکه  کرده اند 
تحریم ها پابه پای نظام، انقالب، اسالم و رهبری تمام 

عیار برای دفاع از حریم اسالم حضور پیدا می کنند.
این  اینکه  بیان  با  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
پیامی مهم در راستای محکوم کردن معامله قرن بود 
که خوشبختانه تصمیمات شیطانی آنها نقش بر آب 
شرط  پیش   ۱2 که  آمریکا  خارجه  وزیر  گفت:  شد، 
از آن عقب نشست هرچند  برای مذاکره اعالم کرده 
که مسئولین ما اعالم کردند اینها برای ما کافی نیست 
که خوشبختانه این نشان از هوش و درایت مسئولین 

ماست.
ارتحال  امین سالگرد  بزرگداشت 30  به  اشاره  با  وی 
امام و قیام ۱۵ خردادمردم قم، گفت: در این 30 سال 
بودند  امام گرانقدر  این  دار  جهان اسالم همواره داغ 
ایشان  استقبال  برای  که  بودند  امامی  ایشان  چراکه 
دو میلیون جمعیت حضور پیدا کردند و برای تشییع 
پیکر ایشان ۱0 میلیون نفر و این نشان از محبوبیت و 

مجذوبیت ایشان دارد.
و  منش  راه،  گفتمان،  اینکه  بر  تصریح  با  نیا  بهرام 
تصمیم گیری انقالب همان راهی است که امام تعیین 
صالح  خلف  توسط  فاصله  کوچک ترین  و  بود  کرده 
ایشان صورت نگرفته است، گفت: تفکر امام و راه امام 
پرجاذبه است و همین باعث شده تا ملت ها را مجذوب 
خود کند و این راه تغییر نخواهد کرد و رمز ماندگاری 

و بقا انقالب حرکت در مسیر و راه امام است.
وی با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقالب، گفت: 
اشاره  نکته کلیدی  به چند  فرمایشاتشان  رهبری در 
کردند که یکی از آنها بصیرت بود که به واسطه آن 

مردم ما در همه زمینه همراه ما و مسئولین بودند.
مردم هیچگاه سنگر و میدان را خالی نخواهند گذاشت

اینکه  به  اشاره  با  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
 22 راهپیمایی  را  بصیرت  این  مصادیق  از  رهبری 

بهمن عنوان کردند، گفت: مردم ما می دانند که این 
انقالب و نظام  برای  نتیجه مثبت  حضورشان موجب 
است لذا هیچگاه این سنگر و میدان را خالی نخواهند 

گذاشت.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته عمرانی 
همراهی  با  خوشبختانه  گفت:  نهاوند،  شهرستان  در 
در  خوبی  پروژه های  توانسیتم  مردم  و  مسئولین 
راستای توسعه و پیشرفت شهرستان تعریف کنیم که 

جای تشکر از مردم و مسئولین دارد.
بهرام نیا افزود: امروز تداوم فعالیت این پروژه ها که با 
زحمات فراوان علی رغم نبود منابع مجوز آن گرفته 

شده نیازمند مشارکت همه جانبه مردم است.
نهاوند-گیان،  راه  گرین،  سد  پروژه  به  اشاره  با  وی 
شهری،  فاضالب  پروژه  نهاوند،  قطار  دوم  ایستگاه 
سردخانه، معدن طال و غیره که چندی پیش با حضور 
مسئولین ارشد کلنگ زنی شد و یا در انتظار کلنگ 
زنی هستند، گفت: متأسفانه در حال حاضر با توجه 
به عدم مشارکت برخی از اهالی شاهد این هستیم که 

برنامه ها برابر زمان بندی پیش نرفته اند.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
سال  گفت:  نهاوند،  شهری  فاضالب  پروژه  به  اشاره 
با  نهاوند  انقالبی در حوزه فاضالب و شهری  گذشته 
این  امیدواریم  که  گرفت  صورت  میلیارد   ۱3 اعتبار 

مهم تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه ۹ میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت 
نظر گرفته شده است،  پروژه در سال جاری در  این 
گفت: در این بین در معابر کنده کاری صورت گرفته 
و خواهد گرفت لذا از مردم می خواهیم صبور باشند 
از شهردار هم می خواهیم در بحث آسفالت و لکه  و 

گیری معابر با سرعت عمل کند.

امام جمعه نهاوند:

اشاعه گناهان و منکرات در جامعه دهن کجی به احکام 
اسالم است

کار گروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان با حضور 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور 
اعضا و جمعی از اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد. 
شبکه  رئیس  دارابی  مومنعلی  دکتر  جلسه  این  در 
اینکه  بیان  نهاوندبا  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
علت  به  کشور  در  نفر  هزار  یکصد  از  بیش  ساالنه 
بیماری فشار خون و سکته های قلبی و مغزی جان 
طرح   : داشت  اظهار   ، دهند  می  دست  از  را  خود 
بسیج ملی فشار خون در سطح شهرستان به منظور 
شناسایی افرادی که فشار خون دارند و معرفی جهت 

درمان به پزشکان متخصص معرفی خواهند شد .
رئیس  شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند گفت 
: اجرای طرح بسیج ملی فشار خون به صورت رایگان 
تیرماه   ۱۵ لغایت   ۱3۹۸ ماه  اردیبهشت   2۷ از  و 

۱3۹۸ انجام می گیرد .
وی افزود : این طرح برای افراد باالی 30 سال اجرایی 

خواهد بود .
در  خون  فشار  ملی  بسیج  طرح   : کرد  تصریح  وی 
های  خانه  مراکز   ، سالمت  جامع  خدمات  مراکز 
بهداشت شهر و روستا و همچنین ایستگاه های ثابت 
و سیار در سطح شهرستان اجرا می شود که در این 
طرح تمام دستگاههای دولتی و بخش  خصوصی با 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان همکاری خواهند 

داشت .
دکتر دارابی در ادامه در خصوص کشت آلوده سبزی 
مصوبات  از  یکی   : داشت  بیان  نهاوند  در شهرستان 
۱۴ ساله کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
)فاضالب  آلوده  با آب های  شهرستان کشت سبزی 
مناطق  برخی  در  هنوز  متاسفانه  که  است  خام( 

این  کشت  شاهد  شهرستان  جنوب  در  ای  حاشیه 
محصوالت هستیم .

دارابی در خصوص ساماندهی و شناسایی واحدهای 
سنتی تهیه و فروش فرآورده های لبنی در شهرستان 
نیز گفت :   متاسفانه آمار تب مالت از سال ۱3۹۶ 
با وجود نظارت فراوان باالست و به نظر می رسد که 
به طور جد پیگیری  باید  و  لنگد  یک جای کار می 

شود .
خصوص  در  خود  سخنان  خاتمه  در  دارابی  دکتر 
 : گفت  شهرستان  درمانی  مراکز  در  ارتوپد  پزشک 
خوشبختانه پس از پیگیری هایی که در این خصوص 
آمد  شهرستان  به  متخصص  پزشک  گرفت  صورت 
فعالیت  شهرستان  در  پزشک  این  حاضر  حال  در  و 
دارد و زمانی که بیمار ویزیت نکنند در اتاق عمل به 

جراحی خواهند پرداخت .
سیاسی  معاون  جاللوند  مهدی  جلسه  این  ادامه  در 
امنیتی و اجتماعی فرماندار نهاوند اظهار در خصوص 
داشت: اداره صمت و مرکز بهداشت شهرستان ظرف 
فراورده  سنتی  واحدهای  دارد  زمان  روز   20 مدت 
از  پس  و  کند  ساماندهی  و  شناسایی  را  لبنی  های 
آن کمیته فنی نظارت براین واحد ها تشکیل خواهد 

شد .
در  آلوده  سبزیجات  کاشت  خصوص  در  جاللوند 
شهرستان ضمن تشکر از تالش ها و اقدامات انجام 
اولویت  در  مردم  اینکه سالمت  به  اشاره  با   ، گرفته 
اولویت  در  باید  مردم  سالمت   : گفت   ، کارهاست 
و  باشد  غذایی  امنیت  و  سالمت  کارگروه  کارهای 
کمیته ای جهت نظارت بیشتر و با مرکزیت بهداشت 
تشکیل شود و این کمیته متشکل از جهادکشاورزی 

، محیط زیست ، مرکز بهداشت ظرف مدت ده روز از 
مناطق کشاورزی بازدید بعمل آید و گزارش بازرسی 

ها را به فرمانداری ارسال کنند .
وی در ادامه گفت:  با کشاورزانی که به کشت سبزی 
با فاضالب خام مشغول باشند و سالمت غذایی مردم 

را به خطر بیندازند برخورد قانونی خواهد شد .
در  فرماندار  اجتماعی  امنیتی،   سیاسی  معاون 
خصوص واحد های سنتی تهیه و عرضه فرآورده های 
ادارات مرتبط  به  بیان داشت:  20 روز مهلت  لبنی 
داده می شود که مطابق قانون نسبت به شناسایی و 

ساماندهی این مراکز اقدام کنند .
وی در ادامه تصریح کرد:  اداره امور عشایری موظف 
بهداشتی  نظارت  برای  را  عشایر  های  دام   ، است 
شناسایی و ثبت کند و اداره دام پزشکی هم اقدامات 
الزم را در خصوص واکسیناسیون و کنترل تب مالت 

به عمل آورد .
جاللوند در خصوص تایید سه بیماری هاری در سطح 
شهرستان نهاوند گفت : سگ های ولگرد سه نفر را 
در بخش های خزل و زرین دشت  مورد حمله قرار 
بیماری  انجام شده  آزمایشات  از  بعد  بودند که  داده 

هاری این سگ های ولگرد تایید شد . 
در خاتمه این جلسه از طرف سرپرست معاونت امور 
مهدی  از  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی 
جاللوند معاون سیاسی امنیتی، اجتماعی و مدیرعامل 
مجمع خیرین سالمت شهرستان ،دکتر بهرکشکول ،  
مرادی شهردار  بخشدار مرکزی،  علی  آیت صالحی 
نظام  در  تاثیرگذاری  نقش  خاطر  به  دشت  زرین 

ارتقای سالمت جامعه  تجلیل شد .

رئیس  شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند:

 اجرای طرح بسیج ملی فشار خون به صورت رایگان 

پیام های تلفنی

ماه  در  گرامی  همشهریان  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  با 
کنندگان  برگزار  از  وسیله  بدین  . می خواستم  رمضان  مبارک 
که  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  نهاوند  مصلی  در  قرآن  قرائت 
و  ، سپاس  انقالبی گردید  از جوانان  زیادی  تعداد  سبب جذب 

قدردانی نمائیم .

 جمعی از مردم نهاوند 

*****

قدیمی  خیابان  در  معبر  سد  رفع  اندرکاران  دست  از  سپاس 
قیصریه ، واقعاً این کار جای قدردانی و سپاس دارد . امیدواریم 
رفع سد معبر و جمع کردن وسایل مغازه داران از پیاده روها در 

سایر نقاط شهر نیز اجرا شود .

جمعی از همشهریان

*****

مدتهاست از اعضای شورای شهر نهاوند هیچ خبری نیست.اصاًل 
اسامی آنان را فراموش کرده ایم.

مطبوعات  با  ای  مصاحبه  و  کار  گزارش  هیچ  آقایان  این  چرا 
ندارند ؟؟؟ لطفاً به رأی مردم احترام بگذارند.

09120000422

*****

چرا آموزش و پرورش نهاوند بعضی از مدارس فرسوده را تخلیه 
نموده و همان مدارس را در اختیار غیرانتفاعی قرار داده است 
؟؟!! آیا خطری دانش آموزان غیر انتفاعی را تهدید نمی کند ؟ 
آیا این مدارس استحکام دارند ؟ اگر استحکام دارند و برای غیر 
انتفاعی بی ضرر هستند چرا آنها را تخلیه کرده اند ؟ و بچه های 

مردم را در به در نموده اند؟؟ 

09180000749

*****

امید است شهرداری محترم با همان سرعتی که خیابانها را شخم 
زدند و مردم را در تنگنا قرار دادند ، با همان سرعت هم اقدام 

به آسفالت و ترمیم معابر و خیابانهای کنده کاری شده نمایند.

09360000665

*****

چرا اکثر داروخانه های نهاوند قراردادهای دارویی با جانبازان را 
نمی پذیرند ؟ تکلیف ما جانبازان چیست ؟ به کدامین سمت داد 

خود را ببریم ؟ لطفا رسیدگی شود .

جمعی از جانبازان

*****

از نشریه وزین فریاد نهاوند بخاطر پرداختن به موضوع مدیران 
غیر بومی و پروازی تشکر می کنیم اما توجه کنید بعضی پست 
ها هستند که امنیتی اند و ... و نمی شود نیروهای بومی گذاشت 
اما نمی دانم چه دلیلی برای انتصاب ریاست غیر بومی و پروازی 

بر میراث فرهنگی و یا بر بهزیستی وجود دارد !!!
 امیدواریم نماینده محترم و فرماندار گرامی به این خواسته های 

مردمی توجه داشته باشند.
روز  هر  غیربومی  عزیزان  این   ، نماینده  آقای   ، فرماندار  آقای 
مسافتی را از شهر خودشان تا نهاوند می آیند و ظهر دوباره بر 

میگردند ، باور کنید خودشان هم سختی می کشند.
از مدیران غیر بومی و پروازی  به ۹۱۱ معروفند  بعضی  ضمناً 

یعنی ساعت ۹ می آیند و ساعت ۱۱ بر می گردند.

09190000351

*****

شنیده ایم که بعضی مدیران ارشد استان که از یک استان خاص  
هستند ، از مدیران ضعیف هم والیتی خود در نهاوند به شدت 

حمایت می کنند .
به فکر آبروی خود باشید و از این مدیران  آقایان محترم لطفاً 

ضعیف حمایت نکنید.
آنان  از  بعد  و  نمائید  بررسی  را  دوستانتان  این  عملکرد  الاقل 

حمایت کنید .
مردم ، ضعف و ندانم کاری اینان را به پای شما می نویسند . 
لطفاً اجازه دهید خارج از سلیقه سیاسی شما هم ، نسیمی بوزد 

. مردم به فضای تنفس جدید نیاز دارند .

جمعی از فرهنگیان نهاوند

*****

های  تعاونی  فروش  دفاتر  نمایند چرا  کنترل  مسئولین محترم 
بعضی  و  ندارند  خوان  کارت   ، نهاوند  شهر  در سطح  مسافرتی 
اوقات مردم به خاطر خرید یک بلیط تهران و... گرفتار می شوند 

یک مسافر گرفتار
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از  پیش  سخنرانی  در  نهاوند  سپاه  فرمانده 
خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه نهاوند با 
تبریک سالروز حماسه سوم خرداد و آزاد سازی 
آزاد  و  المقدس  بیت  عملیات  گفت:  خرمشهر 
سازی خرمشهر در تاریخ انقالب اسالمی بسیار 
مهم است . این عملیات موجب تغییر استراتژی 

جنگ شد . 
وی گفت: ویژگی بارز عملیات بیت المقدس ، وحدت 
نیروهای ارتش و سپاه بود که تمام معادالت استکبار 
جهانی را به هم ریخت . و حالت تهاجمی دشمن را به 

حالت تدافعی تبدیل کرد . 
حسن مرادی با اشاره به اینکه در آزادسازی خرمشهر 

دست خداوند کاماًل برای ما عیان است افزود : دو اراده 
گرفتند  قرار  هم  مقابل  خرمشهر  آزادسازی  در  مهم 
جانب  از  باطل  اراده  و  انقالب  جانب  از  حق  اراده   ،
دشمنان  و در پیروزی حق بر باطل خداوند یاری گر 

رزمندگان انقالب بود .
خار چشم  مقاومت  جبهه  امروز   : کرد  اضافه  مرادی 
در  مختلف  کشورهای  در  الحمدهلل  و  شده  دشمنان 
جهت تداوم انقالب اسالمی در حال رشد و پیشرفت 

است .
فرمانده سپاه ناحیه نهاوند با اشاره به جنگ اقتصادی 
دشمن گفت  : اگر مسئولین ما دشمن شناس باشند 
و به فرامین و توصیه های مقام معظم رهبری گوش 

بدهند به حول قوه ی الهی خیلی  زود از  این پیچ نیز 
عبور خواهیم کرد . انچه که امروز نیاز جامعه ی ماست 

توجه ویژه به ظرفیت های تولید داخلی است . 
وی افزود : انقالب اسالمی ایران در تاریخ از نظر اراده 
باید برای حفظ و حراست   . و مکتب بی نظیر است 
انقالب رهنمود های رهبری را چراغ راه قرار  این  از 
جوان  نیروهای  از  کشور  مدیریت  بدنه  در  و  دهیم 

مومن انقالبی استفاده کنیم .
مرادی در پایان تصریح کرد : همانگونه که ولی فقیه 
فرمودند جنگی بوقوع نخواهد پیوست زیرا که آمریکا 
اسالمی  جمهوری  با  مبارزه  توان  جهانی  استکبار  و 

ایران را ندارند.

ویژگی بارز عملیات بیت المقدس وحدت نیروهای ارتش و سپاه بود

خطر امام بی خطر!

قرائت  با  مرزبندی  ایجاد  امام،  هنر   - شهبازی  محمدصادق 
انقالب  و شکل دهی  به صحنه  اسالم  آوردن  و  اسالم  از  بی خطر 

و حکومت دینی بود.
با غالب شدن انقالب، انقالب و اسالم مدعی های زیادی پیدا کرد. 
مصطفی  شهید  سالگرد  در  و   ۵۸ سال  در  خامنه ای  علی  سید 
با مدعیان  انقالبی ها  برای مرزبندی  این خطر،  با درک  خمینی، 
اسالم و انقالب، لغت خط امام را ساخت و شاخص های اندیشه 
امام را بازخوانی کرد )کاری که بعدها در دوره ریاست جمهوری و 
به ویژه رهبری او و بیش از همه در ۱۴ خردادها مکرراً تکرار شد(. 

اما ماجرا به همین جا ختم نشد.
دهه  در  شد.  تولید  امام  خط  سیاسی  نسخه  سال،  چند  از  بعد 
شصت و هفتاد، جناح چپ )اصالح طلبان امروز( و در دهه هشتاد 
مبارزه  برای  امام  از خط  فعلی(  )اصولگرایان  راست  نود جناح  و 
سیاسی با رقیب بهره جستند. ویژگی این مدل برداشت از خط 
به  بی توجهی  و  امام  اندیشه  از  بخش هایی  کردن  بزرگ  امام، 

بخش های دیگری از آن بود
تحریف مکتب امام، سکه بازار شد و روایتی خالف واقع از اندیشه 
داده،  آنان  تحویل  و  گرفته  را  قدرت  امامی که  دادند،  ارائه  امام 
امامی که دولت مدرن ایجاد کرده، امامی که اندیشه ثابتی نداشته 
پادشاهان  سبک  به  که  اولی  خمینی  داده،  نظر  تغییر  مدام  و 
صرفاً  که  امامی  هست،  خاندانش  در   ... و  سوم  و  دوم  خمینی 
و  قدرت  تنها  که  امامی  بوده،  روحانیون  کردن  حاکم  دنبال  به 
حکومت )با ادبیات دینی تر والیت( محور کارش بوده، اصل برای 
حقوق  اصلی اش  مسئله  که  امامی  بوده،  معنوی  رشد  صرفاً  او 
اندیشه اش حفظ سنت ها و  امامی که مهم ترین  شهروندی بوده، 
ارزش ها در حوزه فرهنگ بوده و انواع و اقسامی از اندیشه امام، 
آغشته به تحجر و التقاط و سرمایه داری و وابستگی و دیکتاتوری 
ایجاد  بود«  که  امامی  مخالف  »امامی،  خالصه  و...  صوفیگری  و 

کردند.
امام ذیل اندیشه های دیگر مطرح شد، ذیل جنگ سنت و مدرنیته، 
لیبرالیسم،  سوسیالیسم،  معنوی،  شوریدگی  و  عرفان  و  عشق 

سنت گرایی، تأسیس تمدن اسالمی، پست مدرنیسم و... 
تکنولوژی تولید امام بی خطر تولید شد. امامی که برندگی ندارد 
و درنهایت افراد را به قیام برای خدا و ایجاد تغییر برنمی انگیزد. 
به گونه ای  شد،  ارائه  امام  دغدغه های  از  گرد  و  فانتزی  تفسیر 
و  عدالت خواهانه  استقالل خواهانه،  اجتماعی،  اندیشه های  که 
سیره  و  اندیشه  و  افتاد  برندگی  از  انقالب  و  امام  آزادی خواهانه 
نام  به  نیز درون گرایانه و هم نتیجه عرفای سنتی شد  او  معنوی 
جامعیت و عقالنیت و هوشمندی، افراد به تحیر کشانده شدند و 
این  یا  ماند  پوشیده  آن ها  برای  امام  و عمل  اندیشه  اولویت های 
اولویت ها بزرگ و کوچک شد. مسیر با مقصد )تربیت و معنویت( 
جابجا شد. این گونه افراد حتی با خواندن صحیفه امام و جدال دو 

اسالم به انفعال کشیده شدند.
به ویژه  و  غرب گراها  متحجرین،  بیشتر  و  التقاطی ها  این گونه 
طرفداران سرمایه داری و وابستگی، سنتی ها به ویژه محافظه کاران 
امام را از هسته اصلی اش تهی کردند. تغییرگراترین  اندیشه  و... 
اندیشه تاریخ را به حفظ وضع موجود کشاندند و انقالبی ها را به 

نام انقالب و خط امام و تفسیر امام از اسالم و... به انفعال.
و  توحیدی کردن  و  برای خدا  قیام  امام،  اندیشه  عنصر محوری 
حاکم کردن اراده خدا بر فرد و خانواده و جامعه و تاریخ است. این 
بیرونی است. اسالم  با طواغیت درونی و  قیام، مستلزم درگیری 
و در مسیر  را همراه  امام، معنویت  مبارزه جو، در مکتب  عارفان 
ناب، جامعیت دارد و متوجه همه  تعریف می کند. اسالم  مبارزه 
دشمنان  با  تقابل  در  هم  و  آرمان ها  میان  هم  اما  آرمان هاست؛ 
)دیگری ها، معارضین و رقبا( اولویت گذاری دارد. متوجه عقالنیت 
اما در دنیای خارج رویکرد اجتماعی و تغییر  و معنویت هست، 
بنیادین و نپذیرفتن وضع موجود را به همراه دارد و با نابرابری ها و 
فقر و غنا و استضعاف و استکبار  و بی توجهی به معنویت و آزادی 

و عقالنیت و... درگیر است.
امام،  و  انقالب  شناخت  انقالب،  دوم  گام  در  مهم  گام  اولین 
آن چنانی است که بودند و هستند، نه آن چنان که تفسیر و تحریف 
و بی خطر می شوند! و گام بعدی درگیری و مرزبندی با دیگری ها 
و رقبا و معارضین انقالب به ویژه متحجرین و محافظه کاران است 

که انقالب بیش از همه در تقابل با آنان ساماندهی شد.

پانزده خرداد؛ وثیقۀ ظهور

سالها می گذرد حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

آیت اهلل حائری شیرازی- خیلی ها فکر می کنند چون رحلت 
امام در ۱۴ خرداد است، امام با شعر مذکور،  از رفتن خود خبر 
داده است. نه! منظور امام این نیست. منظور امام، استثناء بودن 
جریان نیمه خرداد است. نیمه خرداد، ثمرۀ هزار و صدسال غیبت 
کبری است.  غیبت چطور شروع شد؟ نامه ای از سران شیعه برای 
امام یازدهم آمد که بیالن و هزینه کرد پول هایی که خدمت شما 
»اگر  داد:  کلمه جواب  بدهید! حضرت یک  ما  به  را  فرستاده ایم 
امامت امر مستمری است، چرا چنین چیزی از اجداد و پدران من 
درخواست نشده است؟« و ازآن پس پرده سیاهی در اتاق ایشان 
نصب شد و مردم حق دیدن حضرت را نداشتند و فقط صدای 
ایشان را می شنیدند. امام بعدی که آمد، مردم حتی صدای ایشان 
را نشنیدند. فقط از طریق چهار نایب در مدت هفتادسال با امام 

ارتباط داشتند.
امام غایب شد تا چه بشود؟ غیبت ایشان برای آشکار شدن قدر 
این  و قیمت اوست. خداوند نعمتی را می گیرد که مردم قیمت 
در  می داند.  را  امنیت  قیمت  خوف،  در  انسان  بدانند.  را  نعمت 
مرض، قیمت سالمت را می داند. در غیبت هم قیمت امام خود 
را می داند. هزار سال غیبت این اثر را داشت که مردم به قیمت 
امامت و قدر امامت آشنا شوند و برای نایب امام »جان بدهند«. 

اولین هدایای خود را دادند و حکم اعدام امام، تبدیل به زندان 
شهدای  دادند.  شهید  مرتباً  مردم  زمان،  آن  از  شد.  شش ماهه 
»وثیقه  شهدای  هستند.  زمان  امام  راه  شهدای  خرداد  پانزده 
بنیامین را در  نپذیرفت که  ظهور« هستند. حضرت یعقوب )ع( 
اختیار برادران قرار دهد مگر اینکه وثیقه بدهند؛ چون به آن ها 
گفته بود »َهل َآَمُنکم َعلَیه إاِلَّ کَما أَِمْنُتکم َعلَی أَِخیه ِمْن َقْبل« 
خداوند هم به ما می گوید: یازده امام دادم اما این دوازدهمی را 
اول  وثیقه  را  خرداد  پانزده  امام،  نمی دهم. حضرت  وثیقه  بدون 
ادامه  بصیرت  و  صبر  در  گذاری  وثیقه  این  تاکنون  و  می داند 
پیداکرده است و می بینید که انقالب اسالمی در عالم، روزبه روز 
درخشان تر می شود؛ همان طوری که قبل از طلوع خورشید وقتی 
سپیده آمد، فضا مرتباً نورانی تر می شود. ما این سپیده را در نیمه 

خرداد می بینیم.

09186906272
*****
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معیشت ضعیف،  گرانی و اقتصاد بیمار و بی جان کشور 
مطالبه  ترین  مهم  آن  به  ورسیدگی  اصلی کشور  موضوع 
مردم در شرایط فعلی تحریم و البته مدیریت نشدن نظارت 
ها  نشین  بهارستان  بیشتر سمت  پیکان  نوک  که  هاست 

است.
سه سال از مجلس دهم می گذرد وعملکرد این دوره به 
که  است  آینده  مجلس  برای  ورودی  آزمون  یک   منزله 
از  بیشتر  اسفندماه مشخص می کند چه کسی  انتخابات 
سایرین پای کار بود و ماندنش به انتخاب و صالح مردم 

است یا خیر؟
کشور  خارجی  و  داخلی  سیاست  دوره  این  در  هرچند 
اوضاع  و  کرد  پیدا  غلبه  در کشور  بر سایر مسایل مطرح 
هم  را  موارد  بسیاری  در  روی  پیش  اجازه  هم  اقتصادی 

نداد .
از این به   یک طرف مجلس بود و وعده هایی که پیش 
مردم در حوزه هایشان داده بودند از طرفی اوضاع حاکم 
این میان هم مصلحت  برکشور و دولت داری مسولین و 
هایی که عده ای از آن سخن می گویند مجلسی دست به 

عصا را نشان داد.
از حوزه کالن که بگذریم هر نماینده در شهرستان خود 
وظایف و تعهداتی نسبت به مردم و آرای آنها داشته است 
که بازده زمانی استاندارد برای اجرای آن ها هم 3 سال 
است و سال آخر معموال یک فرصت برای جمع بندی و 
البته آماده شدن برای دور بعدی است که عمال نمی شود 

روی آن حساب کرد.
در  یازدهم   مجلس  در  نهاوند  نماینده  نیا  بهرام  حسن 
که  داد   انجام  کاغذی  رسانه  با  را  گفتگو  این  شرایطی 
وارد  و  کاغذ  واردات  بر  نظارت دقیق  و عدم  کاغذ  گرانی 
کردن هرکاالیی بجز کاغذ به اسم کاغذ آن هم با ارز ۴هزار 
تومانی ، رسانه ها را به چالش  تعطیلی  کشانده و  هفته 
نامه و ماهنامه هایی که تعطیل یا  گاهنامه شد و روزنامه 
هایی هم که از صفحات آنها کاسته شد تا همچنان کج دار 

و مریز به رسالت رسانه ای خود ادامه دهند.
بهرام نیا معتقد است این 3سال را آنطور که باید بلکه فراتر 
هم عمل کرده است و همین را دلیلی بر ادامه حضورش 
برای دورآینده ماراتن انتخاباتی مجلس دوازدهم اعالم می 

کند.
نماینده نهاوند در مجلس شورای اسالمی ،  عمده فعالیتش 
را احیای پروژه های تعطیل و حتی در شرایط اقتصادی  
که مجلسی ها و دولت مجوز تعریف پروژه جدید را باطل 
برای شهرستان  که  ملی  ۶پروژه  و  داند  می  بودند،  کرده 
تعریف کرده وهمزمان  آن ها را روی ریل اجرا گذاشت از 
جمله آن تقویت راه های ارتباطی و ایستگاه دوم قطار به 
طول 22کیلومتر در شهرک شهید حیدری که قرار است 

هفته آینده با حضور وزیر کلنگ زنی شود.
افتتاح  آیین  در  پیش  چندی  همدان  استاندار  شاهرخی 
ساختمان 2و نیم میلیاردی دانشگاه ملی دختران نهاوند  
را  او  شد  برگزار  شهرستان   در  علوم  وزیر  حضور  با  که 

نماینده بی قرار خواند 
نماینده ای که از نظر طیف های مختلف تالشش را برای 
به کار گرفت حاال گاهی زورش  نتیجه رسیدن کارها  به 
می چربید و آنطور که می خواست  پیش میرفت و نتیجه 

می گرفت.
این گفتگو ماحصل یک نشست ۴ ساعته بهرام نیا نماینده 
نهاوند در مجلس است که با حضور یاسر نصرتی  مشاور 
رسانه ای وی انجام شد ودرباره شرایط فعلی شهرستان و 
مصوبه  از  است  مطرح  مجلس  در  روزها  این  که  مواردی 
نباید  و  باید  و  جدید  سال  در  کارمندان  حقوق  افزایش 
های این مصوبه تا دست به عصا رفتن مجلسی ها وعلت  
انجام   ، مجلس  های  مصوبه  اجرای  در  دولت  نوازی  تک 

شده است.
کجا  به  کارمندان  حقوق  افزایش  مصوبه   :1

رسید؟ 
جمع  به  و  بگذارد  نشستی  شد  قرار  بودجه  کمیسیون 
موظف  دولت  باشد  چه  هر  نتیجه  و  برسد  هایی   بندی 
به اجراست.در غیر اینصورت این دهن کجی به مجلس و 
مردم است که هرکس ساز خودش را بزند و مصوبه مجلس 

را اجرا نکند.
عصا  به  دست  مجلس  شود  می  احساس   :  2
حرکات می کند و قاطع نیست و قدرت دولت 
شرایط  یا  از  ناشی  این  چربد،  می  مجلسی  به 
فعلی کشور، یا دادوستدی در میان است؟ وقتی 

ابزاری مثل نظارت را دارید!؟
شرایط کشور به اندازه کافی مشکل دار است و نمی شود 
آن را حادتر کرد به اندازه کافی مشکل هست و نمی شود 
درگیر شد  اگر هم مالحظه ای هست از این نظر است و 
اال اگر قانون اجرا نشود  از طریق قانون مجلس می تواند 
پیگیری و رییس جمهور باید پاسخگو باشد اما در شرایط 
فعلی نباید جو را ملتهب کرد مشکالت در مجلس مطرح 
می شود تورم سومدیریت ها و.. اما شدت آن را باال نمی 
برند که شرایط ملتهب شود و دامن زدن به آن به مردم 

بیشتر آسیب می زند.
وقتی موضوعی مصوب می شود نمایندگان رای می دهند  
که مثال حقوق کارمندان درصدی افزایش یابد حاال دولت 
تعمدی در  یا  نیست  برقرار  بزند هارمونی  را  ساز خودش 
کار است که بیشترتمایل به غالب کردن سیاست خودشان 
هم  این شرایط  در  مسایل  این  گفتن  که حاال  و  هستند 

چندان به صال ح مردم و کشور نیست.
کشور  اقتصادی  اوضاع  از  شما  برداشت   :3

چیست؟  
سرمایه  یک  که  مسولین  به  اعتماد  فعلی  شرایط  در 
اجتماعی محسوب می شود تحلیل رفته است قیمت های 
خودرو و مایحتاج مردم لحظه ای  و شناور است ،  معیشت 
پیام  ها یک  این  و همه  است  نگران کننده  مردم جامعه 
دارد صبوری در وفاداری به نظام و دین مداری مردم است 
که  نباید این وفاداری و صبوری مردم مفری برای گریز ما 
ازبار  مسولیتی باشد که بعهده داریم و سواستفاده ای از 

سکوت مردم نشود.

دیگر  قیمتی  دیگر  و ساعتی  قیمت  کاال یک  فالن  امروز 
دارد ثبات  در بازار قیمت ها نداریم کسی  هم پاسخگو 
حکومتی  ارکان  گذرند  می  راحت  خیلی  مسولین  نیست 
اما  کند  ورود  باید  اش  حوزه  تناسب  به  هرکس  کشور 
متاسفانه همه چیز گفتار درمانی شده است همه چیز که 
گل و بلبل نمی شود دید،از نظر  آقای رییس جمهور که 
و  پیش در صحبت هایش گفت همه جیز گل  روز  چند 
بلبل و خوب است ، هرچند ما قبول داریم باید به جامعه 
امید تزریق اما باید واقعیت ها را هم  دید. این بی توجهی 
می  وارد  آسیب  مسولین  به  نسبت  مردم   اعتماد  به  ها 
با تحلیل رفتن مهمترین سرمایه  برابر  این آسیب  کند و 

اجتماعی و اقتدار آن است.
این یک معضل است و نمی شود  تا کجا؟  گفتار درمانی 
توپ را به زمین یک قوه خاص انداخت همه ما مسولیم 
هرکس بتناسب مسولیتش باید ورود کند در جلسه اخیری 

هم که با قوه قضاییه داشتیم عنوان کرده ایم.
مدیران کم تحرک و کم انگیزه در این شرایط باید حساب 
که  فعلی  حساس  شرایط  در  کنند  مشخص  را  خودشان 
و  امریکا  با  اقتصادی  عیار  تمام  جنگ  یک  درگیر  کشور 
جنگ  اتاق  شود  روشن  تکلیف  باید  است  آن  عیادی 
تشکیل شود فرمانده جنگ مشخص است جنگ اقتصادی 
هم مدیر و وزیر جهادی می خواهد مجلس هم باید با این 

روحیه ورود کند.
کسی نمی تواند کنار بکشد.

در حال حاضر در کشور ظرفیت های بالقوه ای که که باید 
بالفعل شود کم نداریم،  تجربه تحریم هم داریم اما این بار 
شرایط حساس تر و مقطع شدیدتری است دست به عصا 

نمی شود راه رفت.
برخی مدیران در کشور با خوف و رجا تصمیم می گیرند! 
این شرایط سهیم کنند وقتی سران  را در  باید خودشان 
ترس  احساس  مدیری  نباید  گیرند  می  تصمیمی  3قوه 
امنیتی اطالعاتی  به دستگاههای  باید  کند که مبادا فردا 

پاسخگو باشد.
اقتصادی خوبی  ما وضعیت  باشد  پذیر  ریسک  باید  مدیر 

نداریم
۷درصد معادن دنیا در ایران است همین ها را بالفعل کنیم 
حتی اگر خام فروشی هم کنیم برای کشور سودآور است.

مدیریت  درست  اگر  دارد  بسیاری  آوری  ارز  پتروشیمی 
محصوالت  لنگد  می  کار  جای  یک  بینیم  می  اما   ، شود 
پتروشیمی را با ارز ۴هزارو200 تومانی و حتی بعضا بدون 
اماارز ۱0هزار  از کشور خارج می کنیم  پرداخت گمرکی 
تومانی برای مردم وارد می شود اینجا باید با کسانی که از 
این وفور سرمایه ملی که در اختیارشان است سواستفاده 

می کنند برخورد شود.
افراد خاطی برخورد کند  با  باید ورود کند و  قوه قضاییه 

امنیت را برای سرمایه گذار فراهم کند. 
همه  نسبی  ثبات  ایجاد  بخاطر  که  است  مواردی  ها  این 
هارمونی  یک  ایجاد  الزمه  شود  ایجاد  کشور  در  جانبه 
هماهنگ  در انجام وظایف میان 3قوه است و بیت الغزل 
آن هم یک مطالبه عمومی با عنوان مبارزه با رانت و رانت 
خواری،  فساد، رسیدگی به معیشت مردم ، مهار تورم و  
قطع کردن دست کسانی که منشا این وضعیت هستند و 
شفافیتی که در مجلس گفتیم و اینکه اموال مسولین برای 
مردم شفاف باشد تا این اعتماد آسیب دیده ترمیم شود و 

مسولین باید از خودشان شروع کنند. 
چند وقت است اعالم می کنیم که حقوق ها افزایش داده 

شود می گویند اشکاالتی هست که باید رفع شود.
همین مردم هرچقدر آستانه تحمل را باال برده اند صرفا 
بخاطر وفاداری به دین  نظام و حاکمیت است و اال این 
شرایط در هرجای دیگری  رخ داده بود و  این آسیب ها 
سریعی   های  واکنش  قطعا  بود  شده  وارد  آنها  اعتماد  به 

بدنبال داشت.
لذا باید وارد کار شد و پاسخی به همراهی مردم داد.

4: تحلیل ها می گوید در حوزه مدیریتی  نهاوند 
اختالف نظر مدیران انرژی شهرستان را گرفته 
تا  دانند  می  نماینده  راعامل  فرماندار  برخی 
گذاشته  تاثیر  شهرستان  برشرایط  که  دولت 

است شما چه را می گویید؟
می خواستم عکس این را بگویم ، فرماندار با تجاربی که 

داشته به گونه ای باید عمل کند که هم مردم و  نماینده 
را داشته باشد و هم سیاست های دولت را اعمال کند. اگر 
فرماندار من بود که گزینه خودم را فرماندار می کردم نه 

تابع گزینه دولت شویم.
غالب برنامه ریزی هایش هم  پیاده کردن سیاست های 
حتی  و  است  شهرستان  مجموعه  با  همراهی  و  دولت 

سیاست های  نماینده را هم بعضا اجرا نمی کند.
برای  گفت  شهرستان  در  حضورش  نخست  روز  فرماندار 
کار آمده ام در این زمینه هم خوب ورود کرده است همه 
جوانب را در شهرستان از اجرا تا نظارت و اعمال سیاست 

های دولت را دارد.
5: عملکرد و سیاست کاری تان را در قیاس با 
چگونه  مدت  این  در  کردید،  اعالم  که  اهدافی 

اریابی می کنید؟ 
معتقدم عملکردم در این 3سال  نمایندگی ام را  اگر بر 
ترازو بگذارید به جرات می گویم  با عملکرد از اول انقالب 

برابری می کند.
هزار   ۷0 و  رسیده  دیگ  ته  کفگیربه  که   مقطع  این  در 
که  است  ملی  هم  ۵هزار  و  استانی  ۶۵هزار  داریم  پروژه 
20سال زمان نیاز است تا این پروژه ها به اتمام برسد و 
با دولت این است که پروژه جدیدی تعریف  قرار مجلس 

نشود.
گرفته  شهرستان  برای  ملی  ۶پروژه  شرایط  این  در  اما 
اجرای   و  تاتعریف  گرین  سد  پروژه  اجرای  احیای  از  ایم 
محورهای مواصالتی شهرستان از جمله )نهاوند-آورزمان، 
نهاوند فیروزان،سه راهی کنگاور،نهاوند بروجرد،  دانشگاه 
ملی نهاوند ، پروژه ایستگاه دوم قطار نهاوند شهرک شهید 
ریلی  خط  طول  و  تومان  ۱۷0میلیارد  اعتبار  با  حیدری 
22کیلومتر، استخر سرپوشیده  شهرک طالقانی را با اعتبار 
3نیم میلیارد ازوزیر نفت برای شهرستان گرفتم، خانه امید 
و زیرگذر ها،اجرای ۷۶کیلومتر راه روستایی  و اصلی در 
مهم  اقدامات  این  است.جمله  فعال  راهداری  و  راه  حوزه 

وزیر ساختی در شهرستان است. 
تنها معدن طال در استان مربوط به نهاوند است که بصورت 
ویژه مطالعه و ۱۵0اشتغال دارد و دیگر معدن فروسیلیس 
که اگر بخش خصوصی بتواند انجام می دهد نتواند خود 

دولت مصوب کرده که کار را ادامه دهد.
گلخانه شیشه ای غرب کشور مباحثی در سازمان بازرسی 
مطرح بود که با پیگیری ها در حا ادامه کار است و 2بار 
برای آن با وزیر جلسه گذاشته ام و مشکل هم رفع شده 

است.
کارخانه واگن سازی گرینکوه که در حال پیگیری است که 
زمینه اشتغال خوبی برای شهرستان دارد کارخانه چغندر 
کشت  به  توجه  با  است  کشاورزان  مهم  مطالبات  از  قند 
این  در  چغندر  تولید  تن  3۸0هزار  و  و200هکتار  ۴هزار 
و  کرد  می  متضرر  را  کشاورز  صنایع  این  نبود   ، منطقه 
دسترنجش برای هزینه های جانبی هدر می رفت تا کنون 

30درصد پیشرفت داشته و300نفر هم اشتغال دارد.
روز نخست این نگاه را داشته ام و حاال هم در حال اجرای 
آن هستم. هدفم کار تالش و توسعه شهرستان بوده و سایر 
مسایل حاشیه است دنبال این نبوده ام که مسولی همراه 
تیم  الزمه  هارمونی  ایجاد  برای  شود  جابجا  نیست  من 
هماهنگ است وقتی یک یا چند نفر خالف جهت حرکت 
کنند و پروژه ای که بازده زمانی مثال دو ساله تعریف شده 
این  تغییر  به  چندان  ولی  افتد  می  عقب  رفتارها  این  با 
افراد  و این حاشیه ها نپرداختم و تالش برهمراهی با تیم 
دولت بوده  تا فرصت سوزی و سیاسی کاری نشود و از این 
فرصت برای جبران توسعه نیافتگی شهرستانی که بیش از 
3 دهه  در آتش این اختالفات و سیاسی کاری ها سوخته 

، استفاده کنیم.
مبنای کارم وحدت بوده و با این نگاه حرکت کرده ام تا 
اهداف توسعه را در شهرستان اجرا کنم اگر بوی اختالفی 
از تفکری جریانی احساس شده تالش شده تا اصل خدمت 

و کار را به حاشیه نبرد.
6:  از انتصاب مدیران غیربومی گله مند بودید 

این با اصل خدمت تناقض ندارد؟ 
کارگاه  یک  به  نهاوند  شهرستان  که  فعلی  شرایط  در 
و  قوی  مدیران  به  است   شده  تبدیل  فعال  سازندگی 

توانمند نیاز است.حاال بومی یا غیر بومی تفاوت ندارد.

برای مثال: برادر زاده ام درامور آب شهرستان است و در 
این  اما  داشته   هم  مدیریتی  سابقه  گذشته  های  دولت 
دوره برای اینکه شبهه ای پیش نیاید علی رغم پیشنهاد 
اینکه شایبه  بخاطر  ، خواستم   دادند  او  به  مسولیتی که 
پیش نیاید بخاطر من قبول  نکند و حاال برای همین اداره 
یک مدیر غیر بومی آورده اند ، نگاه من دنبال جلب اعتماد 
عمومی مردم بعنوان یک سرمایه در تحقق وحدت برای 
برای  ومسولیت  پست  اگر  ها حتی  ماندگی  عقب  جبران 

فامیل درجه یک من از دست برود.
از  گویند،  می  که  اختالفات  این  ریشه  پس   :7

کجاست؟ 
 در یک خانواده بحث های خانوادگی هست اختالف نظرها 

هست و این طبیعی است 
زمانی که تویسرکان بودم پیش از من۱۷فرماندار بوده که 
نبود من  بیشتر  مدیریتی هرکدام ۱ونیم سال  طول عمر 
۵سال  فرماندار تویسرکان بودم وحدت موج می زد حتی 
از من دعوت  بارها  تویسرکان  کاندیدای مجلس در  برای 
شد اما نپذیرفتم و گفتم من بومی آنجا نیستم و نخاستم 

زیاده خواهی کنم.
نهاوند هم حاال در اوج تعامل است اختالفی وجود ندارد 
امام جمعه فرماندار شهردار هرکدام کار خودشان را انجام 
می دهند اما وقتی نگاه بلندی داریم به وضع موجود قانع 
نیستیم و باید از هم مطالبه گر باشیم. شهرستان به طور 
نسبی در مقام مقایسه با دوران های قبل بهترین دوران را 

در حال تجربه است. 
اگر نگاهم به شهرستان سیاسی باشد و فقط خودم تفکرم 
و حامیانم را می دیذدم این اتفاق نمی افتاد برای پروژه 
هایی که صد در صد با من زاویه دارد اما برای اینکه یک 
اشتغال ایجاد شود تولید باال برود تمام تالشم را برای پیش 
رفتن واحد تولیدی آنها پیش برده ام یا مثال بتن سبک 
که متعلق به دولت بوده است تالشم را کرده ام نگاهم یک 

دید فراگیر بوده است.
برای رسیدن به توسعه باید همه دستگاههای مربوطه پای 
کار باشند حاال یک وقتی استاندار است که هماهنگ می 
کند یا مدیرکل یک مجموعه یا گاهی هم یک وزیر را به 
هفته گذشته  همین  کشانیم  می  استیضاح  یا  سوال  پای 
بابت  استخر سرپوشیده و وعده هایی که درباره این پروژه  
انتقاد کردم و از او خواستم حرکتی  داده بود در مجلس 

بکند و از مردم هم عذرخواهی کند .
که  اولویتی  و  دارید  تعریفی  توسعه چه  از    :8
در مقایسه با گذشته و آینده شهرستان مطرح 
چه  حوزه  این  در  است  گردشگری  است،  

اقداماتی انجام شده؟
۱3 سراب بهترین آب و هوا و موقعیت های بکر گردشگری 
را در شهرستان داریم که در دوره ای در حال تحلیل بوده 
خانواده ای می آمدند و صبح تا غروبی و هواتاریک می شد 

برمی گشتند زیر ساختی نبود.
 محور نهاوند آورزمان ساالنه ۵0 کشته داشته است باید 
زیر ساخت ها را تقویت می کردیم اولین حرکت پیگیری 
در  حاال  که  بوده  پروژه  این  ملی  ردیف  گرفتن  برای  
فعال  ،  که حاال  بیمارستان  ایجاد   و  است  فعالیت  حال 
راه  ۱۸کیلومتر  که  ها  سراب  به  مواصالتی  راههای  است 

مواصالتی سراب گاماسیاب در حال اجراست.
آقای مونسان سازمان میراث فرهنگی کشور در حضورش 
اعالم کرد   اکوکمپ کشور  پایلوت  را  ها  نهاوند سراب  در 
راه های مواصالتی روشنایی تقویت امکانات و زیر ساخت 
سراب  در  گردشگری  مجتمع  ایجاد  است  شده  اجرا  ها 
ایجاد سوییت در   ، نازک کاری است  فارسبان در مرحله 
پیگیری  حال  در  که  گذار  سرمایه  با حضور  گیان  سراب 

است.
در بخش تاریخی هم کاوش الیودیسه در حال شروع است 
ملک مورد نظر تملک شده است سایر اماکن گردشگری 
هم ساماندهی شده است معتقدم کارهای بسیاری در این 
بر  هم  را  اکوسیستم  شده  تالش  است  انجام شده  بخش 

هم نزنیم.
تدوین  شهرستان  در  محور  توسعه  برنامه   :9

کرده اید؟  
دانشگاه  نخست  اقدام  را مشخص کردم   اهداف  اول  روز 

بود که اگر بخواهیم گردشگری پیشرفت کند باید آموزش 
۱۴به  از  آزاد  دانشگاه  های  رشته  داد،  توسعه  را  عالی 
اضافه  را  میکروبیولوژی  رشته  داده شد  افزایش  3۴رشته 
کردیم که در استان همدان نیست بروجرد و زنجان تنها 

این رشته ها ر دارند.
یک  این  از  پیش  که  نهاوند  دخترانه  دولتی  دانشگاه 
ساختمان استیجاری فنی حرفه ای بود که  در2ونیم سال 

ساختمان 2ونیم میلیاردی برای آن ساختیم .
10: تعریف شما از توسعه چیست؟

و  جانبه  همه  رشد  معنی  به  جامع  تعریف  یک  توسعه 
هماهنگ دارد دقیقا مثل ساختمان یک بدن یک انسنان 
که هرکدام نقش خود را برای رشد دارد و یک قسمت نمی 
شود بیش از سایر قسمت ها توجه کرد که رشد بی قواره 
ای خواهد داشت دانشگاه راه ورزش سیمای شهری و..همه 

هماهنگ باشند تا توسعه شکل بگیرد
استاندار برای هرشهرستانی یک سند 3ساله تدوین کرده 
است که بررسی شده است از نظرمن سد ،بیمارستان ، راه 
، گردشگری وسایر پارامترهای اصلی را بصورت راهبردی 
شتابان در بازده زمانی 3 ساله که فرصت داشته ام تالش 
می کرده ام که معتقدم فراتر از این زمان هم پیش رفته 

ایم و کار شده است.
11: سدگرین مصوبه گذشته است و تعطیل شد 

و می گویند در حال مصادره آن هستید؟ 
ما زحمات هر مسولی در هر دوره و برهه ای قدر می دانیم 
ازنمایندگی ما تعطیل بود  نادیده نمی گیریم  سد پیش 
یکی از دغدغه های شهرستان هم بود،پس از آن هم  در 
لیست 30سد کشور بدلیل عدم تامین آب از باالدست  به 
گرفته  قرار  تعطیلی  آستانه  در  دولت   حاکمیتی  تصمیم 
بود و در حالیکه همه شهرستان های استان دارای سد بود 
اما نهاوند با دبی آب ۱0مترمکعب بر ثانیه از این شرایط 
اعتمادی  بی  دیوار  سد  تعطیلی  همین  و  نبود  برخوردار 
مردم هم  قد می کشید. ردیف ملی پروژه هم حذف شد.

برای همین به عضویت کمیسیون انرژی رفتم اولین کارم 
و  پیگیری  با  بود   چیان  نیرو چیت  وقت  وزیر  استیضاح 
تالش های مداوم این سد به چرخه فعالیت بازگشت ردیف 
برای  برای آن گرفتیم 3میلیون متر مکعب هم  ملی هم 
بخش صنعت با پافشاری برای آن اضافه و تعریف کردیم 
تا تجربه پروژه پتروشیمی که  وارد شهرستان شد و  به 
بهانه عدم تخصیص آب برای بخش صنعت بازگشت داده 

شد، تکرار نشود.
بکار مجدد سد  فنی  سدگرین،  شروع  به گفته مشاور   
گرین در حکم زنده کردن یک مرده بوده است ، طراحی 
قبلی این پروژه از بنیاد اشتباه بود علت هم تحت تاثیر قرار 
گرفتن گردشگری در گاماسیاب  و بازگشت آب به خرم 
آباد وکهمان بود که زمینه خشکسالی را فراهم می کرده و 

طراحی هم ضرب العجلی بوده است.
مشاور فنی  سد ، با طراحی مجدد سد و در نظر گرفتن 
حفظ   بر  وتاکید  آب  تراز   ، منطقه  گردشگری  موقعیت 
سد  است.همین  آن  اجرای  حال  در  پروژه  اکوسیستم  

3۵0نفر در پیک کاری آن در حال فعالیت هستند.
کشت  ترویج  و  چغندر  کارخانه  ایجاد  12:آیا 
پرآب با سند آمایش سرزمین  در  تضاد نیست؟

بر اساس گفته های کارشناسان آنقدر هم  کشت چغندر 
آب بر نیست اما برای همین هم فکر کرده ایم ودر آینده  
بصورت نشا ، کشت می شود که مصرف آب برای آن به 
یک بیستم برسد که در سند توسعه هم دیده شده است.

13: تعامل  مجمع نمایندگان با استاندار و تیم 
ایشان  چگونه است؟

و همه  نمی شود مطلق صحبت کرد  دیدگاه که   این  با 
تعامل  گذشته  با  مقایسه  مقام  در  اما  است   نسبی  چیز 
بیشتر است  در مجموع ایشان ضمن اینکه در حال اعمال 
های  ازظرفیت  کند  می  سعی  است  دولت  های  سیاست 
استان  مردم  نماینده  و  انتخاب  بعنوان  نمایندگان  مجمع 

، استفاده کند.
تعامل نباشد هم کار پیش نمی رود اما با تاکید بر حفظ 
این  اما  مربوطه  های  وظایف  شرح  تعریف  و  ها  حریم 
وظایف باید به گونه ای باشد که نظرات هم دیده شود و 
در نهایت آنچه برمبنای منفعت و پیش رفت استان است 
تیم  داشته  خوبی  تعامل  استاندار  با  شود  گرفته  نظر  در 
مدیریتی اش هم همراه بوده و تا االن راضی هستیم فردا 

را نمی دانم چطور شود.
خودشان  نظر  از  نمایندگان  مجمع  اتحاد   :14
مردم  و  دیدرسانه  از  اما  شده  ارزیابی  مثبت 
چه  بوده،  نمایندگان  منفعت  بوده  اتحادی  اگر 

دفاعی دارید؟
نفع  آنچه  نهایت  اما  است  طبیعی  ها  نظر  اختالف  این  
خانواده است باید در نظر گرفته شود ممکن است مدیرکلی 
اما  که فعالیت دارد یا قرار است بیاید اختالف نظر باشد 

منافع استان را ارجح می دانیم تا منافع شخصی و..
آینده مجلس   برای دور  نیا  بهرام  آقای  آیا   :15

مجدد کاندیداخواهد شد؟ 
توانایی  فرساست  طاقت  و  سخت  نمایندگی  کار  معتقدم 
جسمی ، صبر، تعامالت و ادبیات ارتباط گیری و اجرایی 
بودن آشنایی به راه های میان بر، تجربه کار اجرایی و بلد 
بودن می خواهد تا یک کار به نتیجه برسد با وجود اینکه 
سلیقه ما متفاوت با دولت بود اما بنظرم توانستم عملکرد 
قابل قبولی ارایه بدهم و دغدغه توسعه شهرستان وجبران 

عقب ماندگی آن است.
کنار  در  بسیاری  کارهای   ام  نمایندگی  دوران  طول  در 
تعریف پروژه های جدید ، شروع کرده ام طرح ها و پروژه 
های تعطیل شده را هم به جریان انداختیم برخی در حال 
اتمام و برخی هم نیاز به تقویت و پیگیری بیشتری برای 
اتمام  است  و هدفم از حضور برای مجلس یازدهم  اتمام 
همه  این برنامه ها و وعده هایی است که به مردم داده ام 
و ادای دین به مردم را به  رفاه  و آرامش خودم  ترجیح 

می دهم و در خدمت مردم خواهم بود.

حسن بهرام نیا نماینده نهاوند در مجلس یازدهم:

مدیران کم تحرک و کم انگیزه در این شرایط دشوار تحریم ها باید حساب خودشان را مشخص کنند
«مصومه کمالوند»
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از کدامین درد باید 
گفت؟!

اخبار کوتاه

w w w . f a r y a d e n a h a v a n d . i r4

دردها  آنقدر   - بازرگان  محسن 
زبانم  که  شده  زیاد  مشکالت  و 
بند آمده ونمي دانم از کجا شروع 

کنم! 
برای سفره   ا ي   مرثیه  دانم  نمي 
های خالي از گوشت قرمز را براي 
بگویم،  نهاوند  وشهرم  کشورم 
یاداستان نیش دار مادران کلفت 
در خانه های آنچنانی و کودکان  
کار بر سر چهارراه های شهرم به نثر درآورم، از تخریب بام نهاوند 

یا میدان مرکزی و ....  .
ازمرگ  بنگارم،  شهرم  خیابان  کوچه  مردم  فقر  از  یا   ، بسرایم 
یا سوال کنم  بنویسم،  بر بي کس  یا مرزنشینان کول  مرزداران 
چرا پاالیشگاه ها چرا دریا و صید ماهی به چینیها وچرا واردات به 
نکبت زاده ها واگذار شد و چراهای بسیار، شاید بخواهم از وعده 
هاي سرخرمني شورای شهر و شهردار نهاوندیادی کنم، شایدم 
تخریب شده که  پلهای  و  نهاوند  فرسوده  بافت  ازوضعیت وخیم 
مردم  به  است  بسیار  ناگهاني  حادثه ي  یک  در  آن  آوار  احتمال 
اصال نمیدانم میتوانم در مورد همه بنویسم. یا…  هشدار دهم، 

شاید تا قلمم خشک شود و یا دفترم به پایان برسد بتوانم این 
فرهنگ  از  خواهیم  مي  نه  اما  کنم.  حک  را  تلخ  هاي  حکایت 
بنویسم. از ادبیات و شعرنهاوند، موسیقي و سینمای تبدیل شده 
ماندگار  میراث  از  کاش  میشود،  زیاد  آنهم   ، یادها  قبرستان  به 
از  و  مان  ریشه  و  هویت  بزرگانمان،  از  یا  تاریخمان،  و  باستاني 
مردم غیور نهاوند که ۸سال در برابر بمب و موشک در جبهه هادر 
آمار  از  کنم.  نیاوردندنقل  ابرو  به  و خم  ایستادند  جلوی دشمن 
که خشونت،اعتیاد،بیکاری،  جوانان  از  گویم،  مي  زندانیان  باالي 
قانون  از عدم سختگیري  را زایل کرده،  عقل وروح و جسمشان 
نسبت به مجرمان گرانفروشان و محتکران ، از اینکه قوه  ي قضاییه 

براي کنترل جرم بَُرنده نیست!
بگذریم. من تصمیمم را گرفتم  از فرهنگ مي نویسم چون میدانم 
برای فرار جوانان ازدیوهای جلوی راهشان بهترین دارو است. اما 
جوان هنرمند، جوان ادیب، جوان کتابخوان، جوان شاعر، جوان 
فهمیده بافرهنگ متخصص داریم که مي فهمد، حرکت مي کند، 
بصیرت دارد، جامعه اش را مي سازد، چشم بر خطاها نمي گذارد، 
را   خود  ببندد؛  شکمش  بر  سنگ  اگر  حتي  و  است  گر  مطالبه 
کوتاهی  بنویسم  از چه  پس  کشاند.  نمي  زوال  به  را  مردمش  و 

مسئولین شهرم نسبت به همین جوانان.
 بیایم سرم را درد نیاورم از مدیران غیر بومی نا آشنا به نهاوند 
واز مدیران بومی غیر متخصص حزبی فریاد بزنم. نخواستم همه 

اش درد است.
کال رها کردم مي خواهم براي شهرمان نهاوند  غزلي دیگر بخوانم 

شاید که کارگر شود. 
مسئول محترم هرچه کردید وبر سرمان آوردید بس است . تکانی 
به خودتان بدهید .خبرنگار عزیز مجیز گویی مدیران بی کفایت را 

رها کن از شهرت مشکل جوانان و مردمش بنویس.
مردم عزیزم مطالبه گر باشید.

این غزل من است بازرگان همشهری شما.

نباید فراموش کنیم تا در این جلسات خودمان را نقد 
نکنیم رشد نخواهیم کرد و همانند مدیری که پس از 
سال ها دچار روزمرگی می شود ما نیز به این مشکل 

دچار می شویم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در شورای امر به 
معروف و نهی از منکر استان با بیان این که مسئولیت 
شرعی سنگینی بر عهده اعضا این شورا است، اظهار 
داشت: ما باید پاسخگو فریضه امر به معروف و نهی 

از منکر، این واجب فراموش شده در جامعه باشیم.
اینکه  به  اشاره  با  شعبانی  حبیب ا...  حجت االسالم 
مدیریت غیرعلمی و پرمشغله از معضالت امروز کشور 
این جلسات  تا در  فراموش کنیم  نباید  افزود:  است، 
همانند  و  کرد  نخواهیم  رشد  نکنیم  نقد  را  خودمان 
مدیری که پس از سال ها دچار روزمرگی می شود ما 
نیز به این مشکل دچار می شویم  چرا که این امری 
مناسبی  اقدام  مقابل،  در  باید  بنابراین  است  طبیعی 

انجام دهیم.
مهم  بسیار  را  آینده  به  توجه  همدان  جمعه  امام 

دانست و گفت: از جمله نقاط ضعف ما در مدیریت، 
که  چرا  است  کشور  در  محور  مطالعه  مدیریت  نبود 
فرصتی  که  دارند  کاری  گرفتاری های  آنقدر  مدیران 

برای مطالعه نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه  در ستاد احیا امر به معروف الزم 
متخصص  افراد  از  متشکل  مطالعاتی  کمیته  است 
مشکالت  رصد  برای  کافی  وقت  دارای  و  متعهد  و 
فرهنگی و ارائه راهکار مناسب تشکیل شود، تصریح 
کرد: با توجه به این موضوع باید از جوانان و نخبگانی 
که فرصت مطالعه  داشته و در این زمینه می توانند 
کمک کنند استفاده کرد اقدامی که نتیجه آن را در 

پویایی جلسات به طور حتم خواهیم دید.
و  دانست  انسان ها  رشد  مقام  را  نقد  مقام  شعبانی 
پیدا  آماری  جنبه  فرهنگی  کار  جا  هر  کرد:  تاکید 
موضوعات  در  باید  بنابراین  دید  خواهد  آسیب  کند 
فرهنگی با دیدی جهادی به سمت جلو حرکت کنیم 
و به فرموده رهبر انقالب باید آرایش جنگی در این 

زمینه بگیریم.

وی  توجه و تمرکز بر آمار عملکرد و گزارش آفت کار 
که  آمارهایی  از  بسیاری  کرد:  عنوان  است،  فرهنگی 
توسط مدیران ارائه می شود در نگاه اول بسیار عالی 
است اما زمانی که بنده شخصا در بین مردم حضور 
در  ها  آمار  این  از  خبری  که  می بینم  می کنم،  پیدا 
اعالم  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  نیست.  جامعه 
اینکه  وقت جلسات بیشتر به ارائه گزارش می گذرد 
برای پیدا کردن راهکار  باید وقت کافی  درصورتیکه 
مناسب اختصاص یابد، اظهار داشت: ضرورت  تشکیل 
که  کرد  خواهیم  درک  زمانی  را  مطالعاتی  کمیته 
بدانیم در عرصه فرهنگی اگر ما در استراحت باشیم 

دشمن بیدار و مشغول کشیدن نقشه است.
همه  با  باید  مطالعاتی  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نهادها ارتباط داشته و مورد تایید همه آنها نیز باشد، 
ابراز کرد: اعضا این کمیته باید از مشکالت پشت پرده 
با خبر و با حضور خود در اجتماع دائما در این عرصه 

مشغول انجام وظیفه باشند.

دکتر سعادت حنیفیان 
منابع  از  خیلی  در   -
شمالی  مناطق  از  پس 
استان  از  خوزستان  و 
قطب  عنوان  به  همدان 
ما  نهاوند  از  و  کشاورزی 
آن  تپنده  قلب  عنوان  به 

یاد شده است...
آیا به واقع با وضعیتی که باغ هاي اطراف شهر، منابع 
و  آبخیز  مراتع، جنگل ها، حوزه های  از جمله  طبیعی 
هم  باز  است،  کرده  پیدا  نهاوند  سراب های  بخصوص 

می توان از آن به عنوان یک قلب تپنده نام برد؟
به  ژاندارمری  میدان  مسیر  در  که  است  وقت  خیلی 
به سمت شهرک  عارف  میدان  سمت کوی حاجیان، 
شعبان،  به  جهان آباد  جاده  مسیر  دهنو،  و  دستغیب 
بین  فاصله  از  و  دهفول  تا  کرمانشاه  جاده  خروجی 
گیل آباد تا گیان هوای لذت بخش احساس نمی شود؟! 
مدت زیادی است هنگام عبور از هسته اصلی سراب ها 
)گیان، فارسبان و ملوسان( تغییر دما به هنگام ورود و 
گذر از این مکان ها چندان محسوس نیست؟! قریب به 
30 سال است که در موسم گرما، نسیم خنک، مطلوب 
و معطر حاصل از باغ هاي میوه ی باروداب صورت را 
نوازش نمی دهد؟! و آن احساس لطافت رخت بر بسته 

است.
به راستی چه اتفاقی افتاده است؟! زمانی که بیماری 
در بستر بیماری افتاده است، باید به فکر مداوا، ترمیم، 
احیا و تیمار بود؟! یا اینکه اندام نحیف و آسیب دیده 
او را در معرض انواع عواملی قرار داد، که اثرات منفی 
را  او  بیماری  و  گذاشته  او  ی  آلوده  تن  بر  بیشتری 
که  است  بارزی  مصداق  تشبیه،  این  نماید؟!  تشدید 
می توان برای منابع آبی و پوشش گیاهی منطقه نهاوند 

به کار برد...
غیرمجاز،  و  مجاز  تغییرکاربری های  چون  عواملی 
بی اعتنایی و زیاده خواهی افراد نسبت به منابع طبیعی 
و محیط زیست تا آنجا پیش رفته است، که متأسفانه به 
عنوان یک فرهنگ غلط همراه با چاشنی مصرف گرایی 
پوشش  بیولوژیکی،  شرایط  تمامی  ریشه ی  بر  تیشه 

گیاهی و منابع آب و خاک زده است!!!...

و اما حوادث طبیعی مانند سیل اخیر در منطقه؛
در حفظ خاک  مهمی  بسیار  نقش  و جنگل ها  مراتع 
بر عهده دارند  و حفظ ژنتیک های گیاهی و جانوری 
هستند.  دیگر  اصلی  وظیفه  یک  دارای  طرفی  از  و 
تمامی  و  کرده  عمل  اسفنج  مانند  که  اینست  آن هم 
آب های حاصل از نزوالت آسمانی را به افق های زیرین 
زمین هدایت کرده تا بیالن آبی مثبت شده و سطح 
با  فعلی  شرایط  در  متأسفانه  اما  بیاید...  باال  ایستابی 
توجه به تغییرات بد و اثرگذار اقلیمی، خشکسالی های 
و  جنگل ها  و  مراتع  به  افزون  روز  تعرض  پی درپی، 
همچنین چرای خارج از فصل دام، موجباتی را فراهم 
کرده است که تمامی گزینه های مربوط به پوشش های 
گیاهی که وظیفه و کمک به حفظ منابع آبی و خاکی 
را بر عهده دارند، مورد تهدید و در شرف نابودی قرار 

گرفته اند. 

مدیریت بحران تالش خود را میکند...
اما چنانچه ، خدای ناکرده حادثه ای رخ دهد مربوط 

به اعمال ماتقبل هست... نه شرائط ماتاءخر...!!!
سامانه  چنین  این  منتظر  چقدر  اخیر،  سال  چند  در 

های بارشی بوده ایم!
نیمه  و  خشک  اقلیمی  خصوصیات  شنیدن  از  چقدر 

خشک برای کشورمان مایوس میشدیم؟
فصلی)حتی  ی  ها  رودخانه  ایم،  داشته  آرزو  چقدر 
نه  روزگاری  در  که  ما  نهاوند  ی  منطقه  در  خشک( 
چندان دور جزء رودخانه های دائمی بودند،مجدد آب 

روان داشته باشند!؟
و چقدر در سالهای اخیر برای پوشش های گیاهی، در 
راه، گیان و  باروداب،دهفول، دهنو  امتداد جاده های 
حاجیان،  کوی  مسیر  ابتدای  دلربای  نسیم  و  شعبان 
شهرک دستغیب و باغات اطراف دلتنگ شده بودیم! 
مانند  الهی  آرزوی رحمت  این دلتنگی،  به دنبال  که 

گذشته میکردیم!!!
 حال رحمت الهی در راه است... اما همه ی ما قبل از 

حس لذت، نگران خسارات آن شده ایم...
تغییرات کاربری و غیر کارشناسانه نگران کننده شده 

است...

افتاد،  اتفاق  فروردین  در  که  اخیر  بارشهای  طی  در 
مدیریت  پوزیشن  از مسئوالن خدمات شهری  بعضی 
خود  به  روان  و  سطحی  آبهای  برای  بحران  قوی 
در  که  ندادیم...!!!  سیل  بروز  ی  اجازه  ما  گرفتند،که 
پاسخ بایستی گفت: اگر در شهر نهاوند سیل و اتفاق 
جدی در این رابطه در سطح شهر به وجود نیامد،صرفاً 

به 2 دلیل بود، 
غرب  تا  شرق  از  که  سیلگاه  قدیمی  کانال  وجود   )۱
از شهر  بیرون  به  را  آبهای سطحی  از  بخش عظیمی 

هدایت کرد...
برف  به شکل  که  زمانی  بازه ی  آن  در  بارش  2(نوع 
در نهاوند اتفاق افتاد... که اگر هر یک از این 2 عامل 
اصلی نبود، قطعا نهاوند ما نیز از بارشهای اخیر آسیب 
جدی میدید... که میتوان این را به عنوان یک هشدار 

برای مسئوالن ذیربط برای آینده برشمرد...
از بین رفتن پوشش گیاهی،تخریب جنگلها  به دلیل 
و باغات اطراف ، چرای بی رویه و ساخت و سازهای 
حاصل از  زیاده خواهی افراد، نگرانی در مورد دامنه 
از  نگرانی   .. است.  کرده  منطقی  بسیار  را  زاگرس  ی 
شهر  قدیمی  های  محله  و  روستاها  فرسوده  بافتهای 

ی  کارشناسانه  غیر  احداث  نگران  است...  منطقی 
شهرک ها در مسیر سیل منطقی است...

 و اینکه در خارج از منطقه ی ما در غرب کشور نیز 
در  ومراتع  بلوط   جنگل های  رفتن  بین  از  دلیل  به 
و  ای  کوهپایه  مناطق  در  از سیل  نگرانی   ، ارتفاعات 

پست استان کرمانشاه و کردستان منطقی است...
به  میتوان   ، مختلف  مناطق  در  موجود  شرائط  با  آیا 

افزایش بارش از حد نرمال ذوق داشت؟! 
امید که همراهی مردم با دستگاههای مختلف ذیربط 
کمک کند ، که دیگر من بعد شاهد این نوع بحرانها 

در نهاوند مظلوم نباشیم... 
نام  به  خودجوش  گروهی  است،  صباحی  چند  البته 
ارزشمند  فعالیت هایی  در  نهاوند  طبیعت  پاکسازان 
نسبت  عصبیت  عرق  از  گرفته  نشأت  که  ستودنی  و 
محیط  به  خدمت  درحال  است،  بوم  و  مرز  این  به 
تا  هستند.  نهاوند  منطقه  طبیعی  منابع  و  زیست 
که  کرده اند  ترغیب  نیز  را  شهر  مسؤالن  که  جایی 
)از  را  خود  سهم  و  کرده  شرکت  فعالیت ها  این  در 
ابتدا  و  بپردازند  متعدد(  بودجه های  تخصیص  جمله 
از مراکز تفریحی و سراب ها شروع کرده اند و از نوروز 
را  هرسراب   یا  و  تفرجگاهی  محل  هر  تاکنون   ۹3
حداقل 3 مرتبه پاکسازی کرده اند. اما متأسفانه هنوز 
است  نگذشته  عامه پسند  اقدام  این  از  زیادی  مدت 
های  اکوسیستم  این  مجدد  شدن  آلوده  شاهد  که   ،
ارزشمند هستیم...!!! آب های جاری و پاک در سراب ها 
بطری های  و  رنگارنگ  پالستیکی  کیسه های  کنار  در 
خالی رها شده در مسیر آب ها، چهره ای بسیار زشت 

را به نمایش گذاشته است.
به طوری  که در اولین مشاهده اینگونه به نظر می رسد 
پاک  آب های  در  را  فاضالب  دست  باال  در  گویی  که 
با  همراه  دلچسب  غذاهای  تناول  کرده اند...  رها 
فضا  چنین  در  لذت بخش  خوراکی های  انواع  مصرف 
کاش!  ای  گواراست؟  و  میسر  چگونه  چشم اندازی  و 
مردم با فرهنگ و با صفای ما قدری در برطرف کردن 
متصدیان  و  مسؤالن  و  باشند  سهیم  مشکالت  این 
این حوزه ها هم در ابتدای ورودی ها با تحویل کیسه 
کرده  استقبال  میهمانان  از  بزرگ  و  محکم  زباله های 
البته  انجام شود.  این جهت  در  کامل  اطالع رسانی  و 
این شرایط  از  رهایی  براي  قدم هایی  که  است  مدتی 
نامطلوب برداشته شده است و در دوره های مختلف، 
مراتع  احیاي  و  حفظ  براي  آموزش هایی  و  کالس ها 
مشارکت  با  بیابان زایی  از  جلوگیری  همچنین  و 
بسیج مهندسان  کانون  و  ترویج جهادکشاورزی  اداره 
و  است  گرفته  صورت  نهاوند  شهرستان  کشاورزی 
از  که  دوره هم صادر می شود  پایان  گواهینامه  حتی 
ارگان های ذی ربط مانند اداره محیط زیست و منابع 
پایدار  شرایط  تأمین  جهت  تقاضامندیم،  هم  طبیعی 
استفاده  دیده  آموزش  افراد  از همین  منابع  احیاي  و 
نمایند. الزم به ذکر اینکه از تمامی قشرها برای شرکت 

در این نوع آموزش ها دعوت به عمل می آید...
هم اکنون شرایط فعلی حاکم بر منابع طبیعی و محیط 
از  پس  می طلبد  نیست.  رضایت بخش  خیلی  زیست 
از  بلکه پس  بفرمایید.  قضاوت  کامل خودتان  بررسی 

آن مورد بذل توجه بیشتری قرار گیرد... انشااهلل...

گیاه کینوا غذای اصلی خیلی از کشورهای دنیاست ، 
این گیاه بومی آمریکای جنوبی است.

و  قلبی  بیماریهای  به  کمتر  جنوبی  آمریکای  مردم 
سرطان دچار می شوند و علت این امر تغذیه صحیح 

آنهاست.
ویتامین  امالح معدنی مثل  بودن  دارا  به دلیل  کینوا 
 ، پتاسیم   ، منیزیوم   ، منگنز   ،B۵ و   B۱ و   A های 
کلسیم ، آهن ، فیبر و پروتئین به اسم خاویار گیاهی 

خوانده می شود .
هر گرم گیاه کینوا شامل 300 کیلو کالری پروتئین 

است که جایگزین مناسبی برای گوشت می باشد.
این غله فاقد گلوتن است ، از این رو برای استفاده ی 

بیماران سلیاک مناسب است.
خاصیت کینوا کاهش وزن به دلیل وجود فیبر باعث 
سفیدی زودهنگام می شود و به دلیل نداشتن چربی 

سبب سوزاندن چربی اضافی بدن میشود. 

کینوا یک پروتئین است که از آن به عنوان دانه مادر 
الغر  هم  که  دارد  را  ها  ویتامین  انواع  و  می برند  نام 
و  دیابتیها  ورزشکاران  برای  مناسب  هم  است  کننده 

بیماران مبتال به سلیاک است.
بدنسازان از کینوا به عنوان پروتئین عضله ساز استفاده 
می کنند همچنین و قند خون را تنظیم کرده و به 

همین دلیل برای بیماران دیابتی مفید است.
آغاز  ایران  در  گیاه  این  کشت  که  است  سالی  چند 
دلیل کم  به  است  داشته  بسیار خوبی  نتیجه  و  شده 
آب بر بودن و بازار فروش خوب به کشاورزان توصیه 

می شود.
این گیاه سه سال است که به صورت پایلوت در نهاوند 
نیز کاشته می شود و نسبت به بازدهی کشوری بازدهی 
خوبی داشته است به صورتی که بذر هایی که از خاک 
توانایی   ( نامیه  قوه  دارای  است  برداشت شده  نهاوند 
تولید گیاه طبیعی( ۹۴ درصد  برای جوانه زنی و  بذر 

می باشد.
کشت این گیاه به صورت کم آب بر است و می توان از 
این گیاه به عنوان جایگزین برنج و گندم استفاده کرد.

مناسب  بسیار  آب  منابع  برای حفظ  گیاه  این  کشت 
متاسفانه  اما  می شود  آن حمایت  از  جا  همه  و  است 
در شهرستان نهاوند هیچگونه حمایتی از  کشت این 

گیاه نمی شود.

تاکید نماینده ولی فقیه درشورای امربه معروف:
مدیریت ها نقد عملکرد شوند

یادداشت یا یادآوری!؟

کشت خاویار گیاهی )کینوا( توصیه ای به کشاورزان نهاوندی

استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
پیروزی های  با  خرمشهر  آزادسازی  عملیات  گفت:  همدان 
بزرگی که به همراه داشت باعث تغییر استراتژی جنگ شد و 

پایه گذار موفقیت های بعدی بود.
نیروهای  مشترک  صبح گاه  مراسم  در  ظفری  مهدی  سردار   
سپاه  محل  در  که  نهاوند  شهرستان  انتظامی  و  نظامی 
ما در بحث  اظهار داشت: متاسفانه  برگزار شد،  نهاوند  ناحیه 
به  این  و  نکرده ایم  کار  جامعه  در  ملی  مقاومت  شکل گیری 
عنوان یک وظیفه مهم بر عهده همه ما خصوصا همه کسانی 

است که هشت سال دفاع مقدس را به خوبی درک کره اند.
تمام  ما درگیر یک جنگ  فعلی  وی تصریح کرد: در شرایط 
عیار با دشمن هستیم و درست است که اکنون ما با دشمن 
را  دینی  اخالق  نباید جنگ  ولی  اقتصادی هستیم  در جنگ 

فراموش کنیم.
استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
همدان افزود: اگر مراقب نبرد اخالق دینی با دشمنان نباشیم 
قطعا در جنگ اقتصادی با دشمن نیز شکست خواهیم خورد.

ما  انقالب،  با  بیگانگان  دشمنی   وجود  با  کرد:  عنوان  وی 
خودمان حق نداریم چنگ روی صورت یکدیگر بیندازیم زیرا 

دشمن از این طریق علیه خودمان استفاده می کند.
استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
همدان بیان کرد: امروز روز همدلی است و باید همه نیروهای 
نظامی و انتظامی، روحانیون، مدیران، مسئولین و مردم  باهم  

متحد باشند و یکدیگر را تنها نگذارند.
ظفری گفت: امروز و با شرایط کنونی ما نباید دعوای داخلی 
راه بیندازیم. تامین امنیت روانی در جامعه خصوصا برای نسل 

جوان و نوجوان بر عهده تک تک افراد جامعه است.
وی تاکید کرد: مسئوالن باید مردم را سپه ساالران این انقالب 
بدانند و باید تالش کنیم که در این شرایط سخت عامل تفرقه 

نباشیم.
استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
همدان تاکید کرد: حزب یا گروه در وصیت نامه هیچ شهیدی 
نیامده  و همه ما باید مانند شهدا از مقام معظم رهبری تبعیت 
محض داشته باشیم تا بتوانیم از این مقطع و شرایط سخت 

عبور کنیم.
داشت:  اظهار  خرمشهر،  آزادی  سالروز  به  اشاره  با  ظفری 
به  که  بزرگی  پیروزی های  با  خرمشهر  آزادسازی  عملیات 
پایه گذار  و  شد  جنگ  استراتژی  تغییر  باعث  داشت  همراه 

موفقیت های بعدی بود.
وی تصریح کرد: همانطور که امام راحل فرمودند فتح خرمشهر 
فتح ارزش ها بود و این عملیات باعث تغییر استراتژی جنگ 

شد و پیروزی های بعدی را به دنبال داشت.
استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
افزود:  اسالمی،  انقالب  پیروزی  شرایط  به  اشاره  با  همدان 
عرصه های  در  قدرت  عناصر  در  تغییر  سبب  اسالمی  انقالب 
به  زدن  ضربه  درصدد  دشمنان  دلیل  همین  به  شد  جهانی 

انقالب اسالمی بوده و هستند.
ظفری عنوان کرد: دشمنان با همه طراحی ها و با پشتیبانی از 
صدام می خواستند انقالب اسالمی را از بین ببرند که با رشادت 

رزمندگان اسالم و با یاری خدا ناکام شدند.
وی اظهار داشت: عملیات آزادسازی خرمشهر خسارات بسیار 
زیاد روحی برای صدام و پشتیبان های آن ها داشت و تا قبل 
از این عملیات دشمن همواره در حال تهاجم بود و استراتژی 
ما دفاعی بود ولی بعد از این عملیات استراتژی ها تغییر کرد.

استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
عملیات  که  معتقدند  جنگ  تحلیل گران  کرد:  تاکید  همدان 
بیت المقدس باعث شد که دشمن در اراده خودش تردید کند 
و بعد از این عملیات استراتژی ما حالت تهاجمی پیدا کرد و 
از آن عملیات کربالی پنج باعث تحمیل قطعنامه ۵۹۸  بعد 

بر دشمن شد.
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افراد  زیاده خواهی  و  بی اعتنایی 
محیط  و  طبیعی  منابع  به  نسبت 
تا آنجا پیش رفته است، که  زیست 
فرهنگ  یک  عنوان  به  متأسفانه 
با چاشنی مصرف گرایی  همراه  غلط 
شرایط  تمامی  ی  ریشه  بر  تیشه 
منابع  و  گیاهی  پوشش  بیولوژیکی، 

آب و خاک زده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان:

عملیات آزادسازی خرمشهر 
باعث تغییر استراتژی جنگ 

شد
در شرایط فعلی ما درگیر یک جنگ تمام عیار با 

دشمن هستیم

و  سارق  نفر   2 دستگیری  از  نهاوند  انتظامی شهرستان  فرمانده 
کشف ۹ فقره سرقت توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر 

داد.
انتظامی، حین گشت   سرهنگ شا احمد ساکی گفت: مأموران 
زنی در حوزه استحفاظی موفق شدند فردی را حین سرقت سیم 
نامبرده  کالنتری،  به  انتقال  از  پس  و  دستگیر  مخابرات  کابل  و 
در بازجویی های فنی و تخصصی، به ۴ فقره سرقت پمپ کولر و 

پنجره و مشاعات ساختمان اعتراف کرد.
شهرستان  آگاهی  پلیس  مأموران  دیگر  عملیاتی  در  افزود:  وی 
نهاوند یک سارق داخل خودرو را دستگیر کردند که به ۵ فقره 

سرقت وسایل خودرو اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: متهمان با تشکیل پرونده 

به مرجع قضایی معرفی شدند.

یک  گفت:  همدان  قانونی  پزشکی  مدیرکل  صالح  احسان  علی 
کودک نهاوندی به همراه دوست خود داخل کوچه در حال بازی 
کانال  داخل  آنها  از  یکی  آب  کانال  بودن  باز  علت  به  که  بودند 

سقوط کرد.
وی افزود: مادر کودک پس از مراجعه به داخل کوچه از همبازی 
وی جویای احوال فرزندش شد که او عنوان کرد دوستش داخل 

کانال آب سقوط کرده است.
با  خانواده  این  مادر  داد:  ادامه  همدان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
استمداد از اطرافیان جستجو برای کشف فرزندش را آغاز کرده 

که چند متر جلوتر او را مشاهده و از کانال خارج می کنند.
به  سپس  و  نهاوند  بیمارستان  به  ابتدا  کودک  این  گفت:  صالح 
بیمارستان بعثت شهر همدان منتقل شده که با وجود تالش تیم 

پزشکی، جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد:

کشف 9 فقره سرقت در نهاوند/2 
سارق دستگیر شدند

غرق شدن کودک سه و نیم ساله 
با حضور ناصری فرماندار نهاوند و دیگر مسئولین  یک واحد بره نهاوندی در کانال آب

پرواری هزار راسی  با ۱میلیارد و ۴00 میلیون تومان تسهیالت 
اشتغال  و  متقاضی  آورده  هم  تومان  ۴00میلیون  و  دریافتی 

برای2۱نفر  در بخش گیان روستای ظفر آباد افتتاح شد
افتتاح پروژه بره پرواری ۱000 رأسی در  مراد ناصری در آئین 
روستای ظفرآباد و پروژه گلخانه سبزی و صیفی جات در روستای 
فهرومند اظهار کرد: برای بهره برداری از این طرح ها مجموعا ۵۸ 
هزار و ۵00 میلیون ریال از ردیف اعتبارات استانی هزینه شده 

است.
ناصری گفت: سوددهی در فعالیت های صنعتی شهرستان انگیزه 
سرمایه گذاری در دیگر بخش های تولیدی را مضاعف می کند، و 
این تسهیالت از بخش اعتبارات اشتغال روستایی که سال گذشته 
تامین  بود  شده  مصوب  شهرستان  اشتغالزایی  های  طرح  برای 
ایجاد  و  تولید  به  منجر  گذار  سرمایه  آورده  با  که  است،  شده 

اشتغال در شهرستان شده است.

فرماندار نهاوند:

بهره برداری 12 طرح تولیدی 
و عمرانی با حضور مسووالن 
استانی و شهرستانی درهفته 

جهادکشاورزی
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دکتر خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه 
های فعال حوزه راه و شهرسازی شهرستان نهاوند و مالیر 

بازدید کرد.
خادمی در حاشیه بازدید از پروژه  چهار بانده کردن راه 
مالیر با ابراز خوشحالی از  آورزمان_  مواصالتی نهاوند_ 
فعال بودن پروژه های راهسازی در نهاوند گفت: مهمترین 
مواصالتی  محورهای  همدان  استان  در  راهسازی  پروژه 
نهاوند _آورزمان_ مالیر، نهاوند _فیروزان _کرمانشاه و 

نهاوند_ بروجرد است.
مهمترین  از  یکی  کرمانشاه  نهاوند_  :محور  افزود  وی 
متصل  غرب  به  را  کشور  مرکز  که  است  محورهایی 

می کند.
وی تصریح کرد محور نهاوند آورزمان مالیر و همچنین 
محور نهاوند فیروزان و کرمانشاه  از محورهایی بود که 
به علت نداشتن ردیف اعتباری عملیات اجرایی آن ها به 
کندی پیش می رفت اما با پیگیری های دکتر بهرام نیا 
این پروژه ها در ردیف اعتبار ملی قرار گرفتند و در حال 

حاضر داروی اعتبار پایدار هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: ایجاد 

بزرگراه ها و آزاد راه ها نقش مهمی در کاهش تصادفات 
سرمایه های  رفت  هدر  از  و  دارد  فوت  و  به جرح  منجر 

انسانی جلوگیری میکند.
دکتر خیراهلل خادمی در حاشیه بازدید از محور نهاوند_ 
نهاوند  کردن  خطه  چهار  برای  گفت:  _مالیر  آورزمان 
_آورزمان _مالیر امسال ردیف اعتباری آن مصوب شده 
آن  اجرایی  عملیات  سریعتر  هرچه  امیدواریم  که  است 

آغاز شود.
وی خاطر نشان کرد: 22 کیلومتر مسیر چهار خطه نهاوند 
پیمانکار  به  مالیر  به سمت  نهاوند  از  _مالیر  _آورزمان 
سپرده شده است، عالوه بر آن ۸ کیلومتر از سمت نهاوند 
آغاز و3 کیلومتر دیگر هم در دست اجراست و نیز آماده 
آسفالت می باشد و امیدواریم با بازدید امروز بتوانیم روند 
اجرایی این طرح و احداث باند دوم این محدوده و تبدیل 

آنها به بزرگراه را سرعت بخشیم .
خادمی به ضرورت تکمیل راه آهن غرب کشور اشاره کرد 
و گفت :اجرای پروژه راه آهن و تکمیل آن نقش بسیار 
مهمی در افزایش تردد سالمت مسافرین و افزایش تبادل 

بین کشورهای ایران و عراق دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :یکی از پروژه های 
نهاوند شاهد  در شهرستان  نزدیک  آینده  در  که  مهمی 
اتصال  بود عملیات اجرایی  عملیات اجرایی آن خواهیم 
خط ریلی نهاوند به غرب کشور است که در حال حاضر 
منقضی شده  نیز  آن  قرارداد  و  برگزار شده  آن  مناقصه 

است.
وی افزود :اتصال شبکه ریلی شهرستان نهاوند به غرب 
کشور از طریق خط آنتنی به طول 22 کیلومتر عملیات 
اجرای آن توسط وزیر راه و شهرسازی در آینده نزدیک 

کلنگ زده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه متصل شدن نهاوند به شبکه ریلی 
در  دولت  های  پروژه  مهمترین  از  یکی  را  کشور  غرب 
حوزه راه دانست و گفت : در بخش ریلی 3300 کیلومتر 
در  کیلومتر   ۱۱۶0 راهی  آزاد  بخش  در   ، ریلی  مسیر 
کشور در دست اجرا داریم که ساالنه بیش از ۱۵ درصد 

این راه ها آماده تحویل به مردم می شوند .
نهاوند  شهرستان  در  راهسازی  حوزه  پروژه  شش 

فعال هستند 
در  نهاوند  شریف  مردم  نماینده  نیا  بهرام  حسن  سپس 
آوایی  هم  با  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
، نهاوند به یک  و همدلی مسئولین استان و شهرستان 
کارگاه عمرانی تبدیل شده است ، اظهار داشت : در حال 
حاضر در شهرستان نهاوند ۶ پروژه راهسازی فعال است 
صورت  ریزیهایی  برنامه  هم  روستایی  راههای  برای  و 
گرفته که آسفالت شوند و خوشبختانه فقط ۷۶ کیلومتر 
مانده است و در  باقی  راههای روستایی  این  از آسفالت 
سال جاری ۱00 درصد راههای روستایی نهاوند آسفالته 
خواهند شد و جشن آسفالت راه های روستایی را برگزار 

خواهیم کرد .
نماینده مردم نهاوند با بیان اینکه نهاوند ۵0۹ کیلومتر 
راه استحفاظی دارد ، گفت : سه پروژه نهاوند –آورزمان 
– مالیر ، نهاوند –فیروزان – کنگاور –کرمانشاه و نهاوند 
– بروجرد از محورهای اصلی و حیانی شهرستان هستند 
و عملیات اجرایی این پروژه ها آغاز شده و پیمانکاران نیز 

در این محورها در حال فعالیت هستند .
نهاوند-گیان  روستایی  راه  های  پروژه  خصوص  در  وی 
در   : کرد  بیان  راوند  به  بابارستم   ، قشالق  روستاهای   ،

حال حاضر این پروژه ها به طول ۱۷ کیلومتر در حال 
اجرا هستند .

نهاوند  شهرستان  عملکرد  کرد:  نشان  خاطر  نیا  بهرام 
قبل  با ۴ دهه  مقایسه  در  فرعی  راههای  اجرای  نظر  از 
مناسب بوده است و یکی از آرزوهای دیرینه مردم نهاوند 
بوده  این شهرستان  ۴ خطه شدن محورهای مواصالتی 
که به عنوان نماینده این مردم پیگیر این حق خواهم بود 

تا حقوق مردم این کهن شهر را به آنها برگردانم.
509 کیلومتر محور مواصالتی در شهرستان نهاوند 
بازدید  حاشیه  نهاونددر  فرماندار  ناصری  مراد  ادامه  در 
و  رشد  اگر   : داشت  بیان  نهاوند  مواصالتی  های  راه  از 
پیشرفتی در شهرستان دیده می شود در سایه همدلی 
که  است  شهرستانی  و  استانی  مسئولین  آوایی  هم  و 
در  پیشرفت  همدلی  و  آوایی  هم  این  امیدواریم حاصل 

امور استان شهرستان باشد .
با ۵0۹ کیلومتر  نهاوند  : شهرستان  ناصری اظهارداشت 
عالیات  زوار عتبات  تردد  اصلی و روستایی مسیر  محور 
مراتب  به  تردد  این  حسینی  اربعین  ایام  در  که  است 

بیشتر می شود .
وی افزود : متأسفانه محورهای مواصالتی نهاوند از ایمنی 
کافی برخوردار نیستند و ساالنه تصادفات فوتی و جرحی 
بسیاری در جاده های منتهی به این شهرستان رخ می 
دهد که امید است با ۴ خطه شدن این محورها تصادفات 

کاهش پیدا کنند .
وی با بیان یکی از زیر ساخت های جذب گردشگران و 
سرمایه گذاران جاده ایمن است ، گفت : از برادر خوبم 
دکتر بهرام نیا نماینده مردم نهاوند برای این همدلی و 
هم آوایی کمال تقدیر و تشکر را دارم که پیگیر پروژه 
های عمرانی شهرستان و حتی استان هستند تا این زیر 
ساخت ها فراهم شوند و درحال حاضر با پیگیری هایی 
که انجام گرفته شهرستان وضعیت بهتری نسبت به قبل 

دارد . 
فرماندار نهاوند در خاتمه این بازدید خطاب به پیمانکاران 
پیمانکاران عملیات  امید است که   : پروژه ها گفت  این 
اجرایی این پروژه ها را تسریع بخشیده تا هرچه سریعتر 
به بهره برداری برسند و آرزوی چندین ساله این مردم 

نیز محقق شود .

معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه های راهسازی نهاوند عنوان کرد :

متصل شدن نهاوند به شبکه ریلی غرب کشور یکی از مهمترین پروژه 
های دولت در حوزه راه

شش پروژه حوزه راهسازی در شهرستان نهاوند فعال هستند                                                         509 کیلومتر محور مواصالتی در شهرستان نهاوند 

جمعه   امام  مغیثی  والمسلمین  االسالم  حجت 
گلزار  غبارروبی  مراسم  در  نهاوند  شهرستان 
شهدای آستان مقدس شاهزاده محمد و علی )ع( 
آزادسازی  سالروز  مناسبت  به  که  شهرستان  این 
روز  این  گرامیداشت  ، ضمن  برگزار شد  خرمشهر 
گفت : حضور در مراسمی که مربوط که شهداست 
سعادت می خواهد و این سعادت نصیب هر کسی 
در  باید  معنوی  های  برنامه  گونه  این  و  شود  نمی 

دستور کار همه ما قرار بگیرد .
نماینده ولی فقیه در شهرستان نهاوند با اشاره به سخنان 
اخیر مقام معظم رهبری  اظهار داشت : فشارهایی که به 
ملت ایران وارد شده است به هر ملت دیگری وارد می 
آمد آن ملت به زانو در می آمد اما ایران اسالمی چهل 
سال مقاومت کرد و این یعنی فلز ملت ایران محکم است 

و با این تهدیدات دشمن فرو نمی ریزند .
)ره(  خمینی  امام  از  سخنی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
پیغمبر )ص(  از مردم زمان  ما  ؛ مردم  فرمودند  که می 
بهترند بیان داشت : ملت ایران برای خدا ، دین ، دفاع 
از حق به استقبال همه سختی ها و مشکالت رفتند ، در 
دوران انقالب که عده ای شهید شدند تا طاغوت ساقط 
شود، چه بعد از رفتن طاغوت در مبارزه به گروهک های 
تروریستی که ۱۷ هزار شهید تقدیم انقالب شد ، و در 
دوران دفاع مقدس که دنیای کفر بر علیه ایران اسالمی 
بسیج شد و 200 هزار شهید در راه این نظام و انقالب 

جان خود را فدا کردند .
امام جمعه نهاوند با اشاراتی به عملیات الی بیت المقدس 
و آزاد سازی خرمشهر گفت : عملیات الی بیت المقدس 
یکی از عملیاتهای بزرگی بود که در دوران دفاع مقدس 
انجام شد و این عملیات انقالب را بیمه و نظام اسالمی 

را حفظ کرد . 
مرز  تا  ایران  ملت  اینکه  بیان  با  مغیثی  االسالم  حجت 
 ، نمیداند  را  این  معنای  دشمن  و  اند  ایستاده  شهادت 
افزود : دشمن  فشارهای اقتصادی را علیه ملت ایران زیاد 
کرد و تحریم ها و محاصره ها را علیه این ملت اعمال 
کرد اما این ملت همان هایی بودند که در زمان جنگ 
با دست خالی و با نیروی ایمان و با اعتقاد به قیامت به 
جنگ با دشمن رفته بودند و در مقابل استکبار ایستادند 
و تا مرز شهادت پیش رفتند و حاال با همان نیروی ایمان 

و اعتقاد به قیامت می ایستند .
وی تصریح کرد : اگر آمریکا بخواهد در برابر ما بایستد 
ما در برابر دنیای آنها می ایستیم ، آنها انگیزه ای برای 
مقاومت ندارند ، آنها برای دنیا می جنگند و ملت ما برای 
آخرتشان و این فرق بسیار دارد و ملتی که در همه عرصه 
ها ایستادگی کرده با همین نیروی ایمان و اعتقاد یقیناً 

در گام دوم انقالب هم موفق خواهد بود .
امام جمعه نهاوند در خاتمه گفت : مراقب نسل نوجوان و 
جوان باشید دشمن هدف گزاری کرده است تا اعتقادات 
این ملت و خصوصاً نسل نوجوان و جوان را خدشه دار و 
حتی از بین ببرد ، مراقب باشید که به تربیت کنندگان 

سرباز برای آمریکا نباشید .
جنگ اقتصادی امروز مقّومتر از جنگ نظامی دیروز است 
در  نهاوند  شریف  مردم  نماینده  نیا  بهرام  حسن  سپس 
مجلس شورای اسالمی درحاشیه مراسم غبار روبی گلزار 
شهدای امامزادگان محمد و علی شهرستان نهاوند گفت 
انقالب  دشمنان  مخیله  به  حتی  که  آنچه  و  واژه  :کلید 
خطور نمی کرد با وجود مشکالت نیروهای نظامی ما در 
عملیات آزاد سازی خرمشهر ایثار ، اخالص ، مقاومت و 
امر مسلمین  از فرماندهی کل قوا و ولی  تبعیت محض 

بود .
نماینده مردم نهاوند اظهار داشت : در دوران دفاع مقدس 
درجه و مادیات ارزشی نداشت و معنویت از اهمیت بسیار 
مردم  اخالص  و  معنویت  همین  و  بود  برخوردار  باالیی 
موجب پیروزی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود . 
وی با اشاره به اینکه جنگ امروز مقّومتر از جنگ نظامی 
آن روزهاست ، خاطر نشان کرد :  این جنگ اقتصادی که 
به مراتب بدتر از جنگ نظامی است به سرگردگی آمریکا 
، اروپائیان و همدستان و هم پیمانانشان است و مردمی 
که در مقابل جنگ نظامی ایستادگی کردند در مقابل این 

جنگ اقتصادی هم خواهند ایستاد . 
حسن بهرام نیا با اشاره به اینکه مدیران ما باید در جنگ 
تمام عیار اقتصادی روحیه جهادی داشته باشند ، گفت 

: در حال حاضر و در این جنگ اقتصادی ما به مدیران 
کارآمد ، توانمند و جهادی داریم چنانچه در دوران جنگ 

تحمیلی از چنین مدیرانی استفاده می شد . 
وی افزود : ما با استفاده از تجربیات پیروزی در دوران 
دفاع مقدس برای عبور از این پیچ بسیار خطرناک )جنگ 
اقتصادی ( پیش خواهیم رفت واز همان  روحیه جهادی 

استفاده خواهیم کرد . 
بهرام نیا در خاتمه سخنان خود آمریکا را پدیده عظیم 
الجثه ای خواند که امروز دچار پوکی استخوان شده است 
و به زودی حیمه پوشالی اش فرو خواهد ریخت و گفت 
: فرو ریختن و نابودی آمریکا محقق نخواهد شد مگر در 
سایه وحدت و همدلی ملت و دولت و همچنین داشتن 

روحیه جهادی در مدیران کارآمد نظام .

امام جمعه نهاوند :

عملیات الی بیت المقدس انقالب را بیمه و نظام اسالمی را حفظ کرد

کمبود خوابگاه ورزشی از 
معضالت نهاوند

بازرگان-  محسن  قلم:  به 
زیادی  ورزشکاران  دارای  نهاوند 
آینده  که   ورزشکارانی  است، 
عزیزمان  نهاوند  و  کشور  سازان 
هستند و تالش براي ارتقاء سطح 
آنها  رواني  و  جسمي  سالمت 
ضامن جامعه اي سالم مي باشد. 
امکانات  نبود  علت  به  سویی  از 
خطر  به  را  مهم  این  خوابگاهی 

انداخته و باعث عقب گرد ورزشکاران نهاوندی شده است.
نبود خوابگاه ورزشی باعث شده که هیچ مسابقه تیمی و لیگ 
ورزشی را نتوانیم در نهاوند بر گزار کنیم  تا با این روش بتوانیم 

سطح کیفی و درآمدی ورزش نهاوند را ارتقا دهیم.
ورزش نهاوند زمانی زبان زد در کشور بود. عنوان المپیک غرب 

کشور را داشتیم و اردو های ملی در نهاوند برگزار می شد.
حال چرا نباید این اتفاق دوباره تکرار شود با وجود اینکه نهاوند 
دارای آب و هوایی درجه یک در سطح دنیاست و برای ورزش 

هوازی بهترین نقطه ی کشور میباشد.
نهاوند دارای طبیعت بکر و دست نخورده ای است که میتوان 
از این ظرفیت برای جذب تیم ها و برگزاری مسابقات مختلف 

ورزشی بهره برد .
شرایط  میتوان  تفریحی  و  همگانی  های  ورزش  برای  ویژه  به 
خوبی را فراهم کرد. و با این کار هم ایجاد شغل نمود و هم از 

طریق این خوابگاه ها اسپانسری ورزش در نهاوند را رونق داد.
از سویی با وجود اضافه شدن دانشگاهها و رشته های دانشگاهی 
مطمناً ورزشهای دانشجویی هم می تواند در نهاوند برگزار شود. 
و میدانیم فعالیت ورزشي براي تمام دانشجویان مفید و ضروري 
است، خصوصا براي دانشجویان غیربومي و ساکن نهاوند از تأثیر 
مهمتري برخوردار است. زیرا اوال بدلیل غیربومي بودن، کمتر از 
فضاها و اماکن ورزشي شهر  محل زندگی خود استفاده میکنند 
داراي  نهاوند  در  و سکونت  از خانواده  بودن  دور  بدلیل  ثانیاً  و 
اوقات فراغت بیشتري هستند، که این خالء باید به شکل بهینه 
اجرا در  قابل  برنامه هاي ورزشي  بنابراین  پر شود.  با ورزش  و 
خوابگاهها نه تنها نیاز آنها را به فعالیت جسماني تأمین میکنند، 
نیز  اوقات فراغت  براي غني سازي  از روشهاي مؤثر  بلکه یکي 

محسوب میشوند. 
که باید از این ظرفیتها به نحو احسن بهره ببریم وبا استفاده از 
و  متنوع  برنامه هاي جدید،  و  ورزشي  برگزاری جشنواره هاي 
نشاط آور، ورزشکاران ودانشجویان را به شرکت در فعالیت هاي 
ورزشي و تفریحي ترغیب نماییم. و با برگزاری رقابتهاي ورزشي، 
همگاني- تفریحي و بومي- محلي شرکت در برنامه هاي پیاده 
روي، ورزش صبحگاهي و  گلگشت ها زمینه های مختلف شغلی 

و درآمدی را برای نهاوند ایجاد کنیم .
اما پیشنهاد بنده که بارها مطرح کرده ام استفاده از مساکن مهر 
گیان، برزول، و فیروزان برای ایجاد خوابگاه هست که هم جنبه 

تفریحی دارند و هم فاصله چندانی با نهاوند ندارند.
چرا تاکنون به این پیشنهاد توجه نشده جای تامل دارد اما با این 
کار هم از آن مکان ها می شود بهترین استفاده را کرد و هم از 

بال تکلیفی خارج می شوند.
بنابراین امید است با نظر مساعد مسئولین، فرماندار و بخشداران 
شهرداران و مسئولین ورزشی و نماینده مردم نهاوند برای تغییر 
و  خوابگاه  عنوان  به  ها  مکان  این  سازی  مناسب  و  کاربری 
اجرای این طرح، بتوانیم اردوهای مناسب ورزشی و  مسابقات 
مختلف ورزشی را در نهاوند برگزار کنیم و سطح ورزش نهاوند 
تمایل  ایجاد  برای  باشد  منبع خوبی  از سویی  و  ارتقا دهیم  را 
شهرهای دیگر برای برگزاری مسابقات ملی در نهاوند و بتوانیم 
در  روزانه  عادت  یک  بصورت  ورزشي  و  بدني  فعالیتهاي  انجام 
دانشجویان و مردم نهادینه سازیم تا به اهداف کلی زیر دست 

یابیم.
- ارتقاء سطح سالمت جسمي و رواني ورزشکاران و دانشجویان 

از طریق پرداختن به فعالیتهاي ورزشي پرنشاط  
طریق  از  جامعه  بین  در  ورزش  فرهنگ  گسترش  و  توسعه   -

خوابگاههای خارج شهر 
- غني سازي اوقات فراغت 

- ایجاد شادابي و نشاط  بویژه در ورزشکاران نهاوند
در  خانواده  دوري  از  ناشي  مشکالت  بروز  از  جلوگیري   -

دانشجویان
- افزایش جمعیت دانشجویان تحت پوشش فعالیتهاي ورزشي 

در دانشگاهها
- استفاده بهینه از امکانات موجود در حاشیه خوابگاههاي بویژه 

فضاهاي روباز ورزشي مانند سرابها 
براي  ورزشي  فعالیتهاي  برگزاري  در  مدیریت  زمینه  ایجاد   -

تربیت بدني و ورزشکاران  
از رخوت و سستي و  ایجاد آرامش رواني و دوري  به  - کمک 

ضعف جسماني واستفاده ازتجارب ورزشکاران مطرح  کشوری
- ایجاد جشنواره ورزشهاي همگاني ویژه 
- برگزاری  المپیادهای مختلف ورزشی 

و  ایثارگران  و  شاهد  ورزشي   - فرهنگي  المپیاد  برگزاری    -
معلولین و جانبازان

- ایجاد شغل و درآمد
- برگزاری ورزشهای مناسبتی

- برقراری بیمه ورزشی 
شهرستان - کسب درآمد ورزشکاران این  در  مسئولی  گفت:  نهاوند  سپاه  فرمانده 

که عملکردی ندارد و محلی از اعراب هم ندارد اقدامات 
بسیج را زیر سؤال می برد درحالی که بسیجیان با رشادت 
و  می شوند  وارد  عرصه ها  در  هیچ چشم داشتی  بدون  و 
این مسئوالن باید حواسشان باشد در جلسات چه حرفی 

می زنند.
بسیج  پایگاه های  فرماندهان  جمع  در  مرادی  حسن 
سال های  طول  در  بسیجیان  گفت:  نهاوند  شهرستان 
نیاز  کشور  که  جا  هر  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
و  واردشده اند  واهمه ای  و  ترس  بدون هیچ  است  داشته 

افتخارآفرین بوده اند.
وی اظهار داشت: آدم های مغرض و ضدانقالب و مسئولی 
در یکی از بخشهای شهرستان که هیچ عملکردی ندارد 
متأسفانه اقدامات بسیج را نادیده می گیرند و فعالیت های 
بسیج را زیر سؤال می برد ولی بدانند بسیج تحت فرامین 

رهبر معظم انقالب اقدام خواهد کرد.
فرمانده سپاه نهاوند افزود: بسیج خار چشم دشمنان شده 
است چون جلوی اقدامات ناشایست برخی ها را می گیرد 
و آرمان های امام راحل، رهبر انقالب و شهدا را باقدرت 

محقق خواهد کرد.
وی گفت: مسئولی در شهرستان که محلی از اعراب ندارد 
اقدامات بسیج را زیر سؤال می برد درحالی که بسیجیان 
وارد  عرصه ها  در  چشم داشتی  هیچ  بدون  و  رشادت  با 

می شود.
مرادی اظهار داشت: بسیج جلوی تفرقه افکنی این افراد 
و عصبانی  ناراحت  بسیج  از  دلیل  به همین  را می گیرد 
اهداف  راستای  در  باقدرت  بسیج  بدانند  ولی  هستند 

انقالب حرکت می کند.
شده  افراد  این گونه  چشم  خار  بسیج  اینکه  بابیان  وی 
زیر  را  بسیج  که  هستید  چه کاره  شما  داد:  ادامه  است، 

سؤال می برید؟ عملکرد شما چه بوده است؟
فرمانده سپاه نهاوند افزود: به این مسئول اعالم می کنیم 
اگر مسئولی برعلیه اقدامات و فعالیت های مردمی بسیج 
بخواهد اقدامی کند و حرف هایی بزند باقدرت در مقابل 
تا  کرده ایم  تقدیم  زیادی  شهدای  چون  می ایستیم  او 

انقالب پیروز شود و شما به این مسئولیت ها برسید.
فرهنگی،  اجتماعی،  عرصه های  همه  در  گفت:  وی 
اردوهای جهادی و اقتصاد مقاومتی به صورت خودجوش 

است  واردشده  بسیج  که  حاال  و  است  واردشده  بسیج 
و  کرده اید  چکار  بگویید  شما  بوده،   خدماتی  منشأ  و 
عملکرد شما چه بوده است که این حرف ها را می زنید؟ و 

بسیج را زیر سؤال می برید.
و در  مقابله می کند  ناهنجاری ها  با  بسیج  افزود:  مرادی 

این زمینه باکسی تعارف ندارد.
مقابل  در  بسیج  داشت:  اظهار  نهاوند  سپاه  فرمانده 
اجازه  و  است  ایستاده  باقدرت  ضدانقالب  و  دشمنان 
نخواهد داد عملکرد بسیج توسط یک مسئول زیر سؤال 
برود چون آن ها می خواهند بسیج را در چشم مردم بد 
جلوه دهند درحالی که خود مردم ما بسیجی هستند و 

بسیج از مردم است.
باشد چون به برکت  باید حواسشان  وی گفت: برخی ها 
همین بسیج است که شما مسئول هستید و هرکجا نظام 
نیاز داشته بسیج ورود پیداکرده و باروحیه شهادت طلبی 

و ایثارگری همواره موفق بوده است.
از  ندارید  کاری  انجام  توانایی  بیان داشت: چون  مرادی 
بسیج درخواست کمک می کنید ولی در مقابل، عملکرد 
بسیج را زیر سؤال می برد که باید این مسئوالن حواسشان 

جمع باشد که چه حرفی می زنند.
فرمانده سپاه نهاوند در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
اجتماعی،  رسانه ای،  امنیتی،  اقتصادی،  جنگ  دشمن 
فرهنگی و اعتقادی را بر ضد کشور به راه انداخته است 

و به دنبال ایجاد تردید و تفرقه در کشورمان هستند.
اسالمی  انقالب  با  دشمنی  مصادیق  از  یکی  بابیان  وی 
گفت: در فتنه سال ۸۸ کسانی وارد فتنه شدند که عقبه 
آن ها انقالبی بود ولی خواص بی بصیرت جامعه و کسانی 
که سابقه هم داشتند در زمین دشمن بازی کردند و وارد 

فتنه شدند.
روشنگری  باید  خواص  که  جایی  داشت:  بیان  مرادی 
انقالب  رهبری  و  شدند  گمراه  خودشان  ولی  می کردند 
چند ماه آن ها را نصیحت کرد و سرانجام در ۹ دی بساط 

فتنه گران توسط مردم جمع شد.
وی گفت: حضور و نقش بسیج در روشنگری و جمع کردن 
فتنه بسیار مهم بود و تمام نقشه های دشمن را نقش بر 
دنبال  به  دشمن  که  شرایطی  در  نیز  امروز  و  کرد  آب 
تفرقه و ایجاد مشکل است همه باید با اتحاد و همبستگی 

از اقدامات بسیج حمایت کنند.

فرمانده سپاه نهاوند:

مسئولی در شهرستان که هیچ عملکردی ندارد اقدامات بسیج را زیر سؤال می برد
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حسین خردمند رئیس اداره جهاد کشاورزی در گفتگو با 
خبرنگار فریاد نهاوند اظهار داشت : شهرستان نهاوند یکی 
از شهرستان هایی است که از لحاظ شرایط آب و هوایی 
مناسب با انواع کشت گندم ، جو ، گشنیز  و سایر گیاهان 

دارویی و... است .
رئیس اداره جهاد کشاورزی  بیان داشت : شهرستان نهاوند 
یکی از مناطق مهم تولید گندم در استان همدان است که 
سطح زیر کشت این محصول در این شهرستان بیش از ۱۹ 
قابلیت ذخیره  نهاوند  است که در شهرستان  هزار هکتار 

22 هزار تن از این محصول زارعی وجود دارد .
این  برداشت  مجموع  شود  می  بینی  پیش   : گفت  وی 

محصول درفصل برداشت به ۶۵ تا ۷0 هزار تن برسد .
تضمینی  خرید  قیمت  حاضر  حال  در   : کرد  تصریح  وی 
گندم از سوی دولت هر کیلوگرم یک هزار و ۷00 تومان 
تعیین شده که کشاورزان می توانند گندم مازاد بر نیاز خود 

را با این قیمت تحویل مراکز خرید دهند.
خردمند همچنین با اشاره به این که ۱۱ هکتار از مزارع 
جاری  سال  در   : داشت  بیان  است  جو  زیرکشت  نهاوند 
پیش بینی می شود 33 هزار تن جو نیز از مزارع زیر کشت 

جو نهاوند برداشت شود .

رئیس اداره جهاد کشاورزی در ادامه گفت : یکی دیگر از 
است که ۵  نهاوند گشنیز  ارزش شهرستان  با  محصوالت 
هزار هکتار از مزارع این شهرستان زیرکشت گشنیز است 
و پیش بینی می شود که از هر هکتار از این محصول بیش 

از 2 تن برداشت شود .
وی افزود : شهرستان نهاوند یکی از شهرستان هایی است 
گشنیز  کشت  الخصوص  علی  و  کشاورزی  حوزه  در  که 
تولید  زمینه  در  درحال حاضر  و  دارد  گفتن  برای  حرفی 

گشنیز مقام نخست کشوری را داریم .
 ۹0 نهاوند  شهرستان  حاضر  حال  در   : کرد  تصریح  وی 
درصد گشنیز استان همدان را تولید و سهم قابل توجهی 
در اقتصاد کشاورزان دارد و به عنوان قطب تولید گشنیز 
در کشور معرفی شده ایم اما در این راه به ایجاد صنایع 
ارزآورزی  قابلیت  این محصول  نیازمندیم چرا که  تبدیلی 

بسیار باالیی دارد .
 : گفت  گزاران  سرمایه  و  کشاورزان  به  خطاب  خردمند 
گزاران  سرمایه  و  کشاورزان  کنار  در  توان  تمام  با  دولت 
درخواست  گذاران  سرمایه  و  کشاورزان  از  و  بود  خواهد 

داریم به این مهم نیز توجه ویژه داشته باشند .

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند خبر داد:

قابلیت ذخیره 22 هزار تن گندم در شهرستان نهاوند
ما و حاج میرزا آقاسی

حجت االسالم عباسعلی مغیثی در جمع نمازگزاران نماز 
سیاسی-عبادی جمعه نهاوند با اشاره به روایتی از رسول 
خدا )ص(، گفت: براساس یک اصل قرآنی هرکس کار 
خوب انجام دهد پاداش و هرکس کار بد و گناه انجام 
دهد مجازات می شود و سهمی از بهشت ندارد لذا باید 
خود را به کارهای خوب عادت دهیم و از گناه اجتناب 

کنیم.
امام خمینی  رهنمودهای  به  اشاره  با  نهاوند  امام جمعه 

تشنه  جهان  امروز  فرمودند  بیانی  در  امام  گفت:  )ره(، 
فرهنگ اسالمی ناب محمدی است و این سخن مربوط 
به زمانی بود که دنیا به دو فرهنگ امپریالیسم غرب و 

کمونیسم شرق تقسیم شده بود.
دین  تقسیم بندی  دو  این  وسط  حد  اینکه  بابیان  وی 
مبین اسالم است، گفت: فرهنگ اسالم می تواند دنیا را 
نجات دهد و ایران اسالمی در منطقه و دنیا به حاکمیت 

برسد و دنیا را معضالت گریبان گیر نجات دهد.

حجت االسالم مغیثی تأکید کرد: امروز غرب در منجالب 
و  اخالقی  اقتصادی،  سیاسی،  مفاسد  منکرات،  فحشا، 

غیره گرفتار است.
وی در ادامه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری 
در هفته های اخیر و لزوم توجه و تدبر در بیانات ایشان 
قدس  روز  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح 
یادگار امام و درس ماندگار مقاومت و تحقق شعار »ما 

می توانیم« است.
قرن  معامله  اینکه  به  اشاره  با  مغیثی  حجت االسالم 
خیانت و ذلت قرن است و به جایی نخواهد رسید، گفت: 
فلسطین  آرمان های  به  دهن کجی  مسئله  این  تحقق 
است و ایران اسالمی نخواهد گذاشت این ذلت بر دنیای 

اسالم حاکم شود.
وی ادامه داد: وهابیت داعش را به وجود آورد و صدها 
هزار انسان بی گناه را کشتند تا اسرائیل در امان باشد و 
امروز هم آن ها اسالم هراسی را بیش ازپیش در دستور 
کاردارند و با ساخت اسباب بازی ها و برنامه های کودک 
علیه اسالم قصد بد جلوه دادن اسالم به کودکان را دارند.

هر  وهابیت  و  بهاییت  اینکه  بابیان  نهاوند  امام جمعه 
که  نسبت  همان  به  گفت:  هستند،  اسالم  دشمنان  دو 
چراکه  نیست  اسالم  هم  وهابیت  نیست  اسالم  بهاییت 

هردو این ها ساخته وپرداخته غرب است.
آمریکا  پیش شرط   ۱2 تعیین  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
برای مذاکره با ایران و کوتاه آمدن آن ها از این شروط 
در برابر حضور مردمی در راهپیمایی روز قدس و سخنان 
 ۶ با  آمریکا  در حال حاضر  گفت:  رهبری،  معظم  مقام 

ایران  کشاندن  مذاکره  به  برای  رایزنی  حال  در  کشور 
است اما سیاسیون و مسئولین دولتی ما باید آگاه باشند 
و گول دشمن را نخورند چراکه ایران اسالمی سه سال 

زمان برای مذاکرات گذاشت اما نتیجه ای حاصل نشد.
حجت االسالم مغیثی بابیان اینکه مذاکره با ایران برای 
گفت:  است،  منطقه  در  نفوذ  و  موشکی  توان  کاهش 
زیاده خواهی  برابر  در  آمدن  کوتاه  معنای  به  مذاکره 
همیشه شکست خورده  ایران  و  است  اسرائیل  و  آمریکا 
نباید فریب بخورند و  لذا دولتمردان و سیاسیون  است 

نظام اسالمی به این دام بیفتد.
امام جمعه نهاوند با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ها، 
گفت: همین حضورهای مردمی تاکنون آمریکا را ناکام 
گذاشته و دشمن اگر ببیند مردم حامی والیت هستند 

کوتاه می آید
وی خطاب به دستگاه قضا خواستار رسیدگی بدون فوت 
ترور و قتل شب 23 رمضان شد و  پرونده  به دو  وقت 
گفت: شب 23 رمضان دو اتفاق افتاد که پرونده آن در 
جریان است که اگر زود به نتیجه برسد امید را در دل 

مردم زنده می کند.
امام جمعه  قتل  به  اشاره  با  مغیثی  حجت االسالم 
هدایت شده  عامل  که  انحرافی  فردی  دست  به  کازرون 
گفت:  است،  انگلیس  و  آمریکا  اطالعاتی  سرویس های 
که  اتفاقاتی  از  برسد  نتیجه  به  زود  اگر  پرونده  این 

برنامه ریزی شده جلوگیری خواهد شد.
امام جمعه نهاوند، گفت: مردم می خواهند قاطعیت قانون 

و دستگاه قضا را ببینند.

با  گذشته  سالهای  داشت: طی  اظهار  نیا  بهرام  حسن 
»پای  منطقه  در  کشوری  و  استانی  مسئوالن  حضور 
فرهنگی  کار  انجام  به ضرورت  توجه  با  و  نهاوند  قلعه« 
مجتمع  عنوان  تحت  پروژه ای  قدیمی  بافت  سبب  به 
تومان کمک  میلیون  با ۵0  نهاوند  قلعه  پای  فرهنگی 

خیری کلنگ زنی شد.
وی با اشاره به اینکه این پروژه طی سال های گذشته 
بود،  قرارگرفته  مسئولین  بی مهری  و  بی توجهی  مورد 
گفت: با توجه به پیگیری هایی صورت گرفته مبلغ ۴۵0 
میلیون تومان اعتبار برای ساخت این مجتمع جذب و 

مراحل ساخت این مجتمع در حال اتمام است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
اظهار کرد: این پروژه بعد از گذشت حدود ۸ سال در 

هفته دولت سال جاری با حضور مسئولین استانی به 
بهره برداری خواهد رسید.

بهرام نیا تصریح کرد: بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی 
در منطقه پای قلعه و اطراف آن و توسعه مشارکت و 
بهسازی نظام آموزش وپرورش و رفع تبعیض و توسعه 
برنامه ها  مهم ترین  از  منطقه  این  در  آموزشی  عدالت 

است.
وی با بیان اینکه سرمایه انسانی مهم ترین و اصلی ترین 
مولفه توسعه پایدار است، تأکید کرد: وزارت آموزش  و 
تا مردم  نهادی شناخته شود  از هر  بهتر  باید  پرورش 
را  جامعه  هر  انسانی  سرمایه  زیرساخت های  بدانند 
باید  آموزش وپرورش تأمین می کند و آموزش وپرورش 
نقش بسیار برجسته تری در همه زمینه ها داشته باشد.

شهید  انتخاب  خصوص  در  نهاوند  ناحیه  سپاه  فرمانده 
شاخص سال گفت : هرساله جلساتی با بنیاد شهید استان 
در راستای معرفی شهید شاخص سال انجام می گیرد که 
هدف از این کار آشنایی بهتر جامعه و اقشار مردم و جوانان 
بصورت گسترده در جامعه  تا  و روش شهداست  با سیره 
معرفی و نهادینه شود چرا که اهمیت و ارزش و ایثارگری 
شهدا باعث آبرو و امنیت و حیثیت مردم ایران شده است. 
سرهنگ حسن مرادی گفت : شهدا می توانند در همه ابعاد 
جامعه  در  ما  الگوی   ... و  فرهنگی   ، اجتماعی   ، زندگی 

باشند .
وی افزود : در شرایطی که دشمن با تمام توان از طریق 

بستر فضای مجازی و حقیقی به دنبال تغییر سبک زندگی 
ماست ، هرساله با معرفی شهدا به عنوان شهید شاخص 
میتوان فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه انقالبی در جامعه 

را ترویج داد و شهدای را الگوی زندگی خود قرار داد . 
حسن مرای بیان کرد : با نگاهی به وصیت نامه اکثر شهدا 
شده  اشاره  آنها  اصلی  روحیه  و  مشترک  موضوع  سه  به 

است؛ استکبار ستیزی - والیت مداری - شهادت طلبی 
وی خاطر نشان کرد : اگر امروز در این شرایط فعلی این 
روحیات هم توسط مسئولین و مردم پیگیری و اجرا شود 

خیلی از مشکالت مرتفع و برطرف خواهد شد .

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

مجتمع فرهنگی »پای قلعه« نهاوند هفته دولت به 
بهره برداری می رسد

شهید جالل قربانی شهید شاخص
 سال 98 نهاوند

امام جمعه نهاوند:

تحقق معامله قرن دهن کجی به آرمان های فلسطین است

دولت ها  شناخت  همپای  وقتی  تا  شهبازی-  عبداهلل  دکتر 
»کانون های فراملیتی قدرت« در جهان را نشناسیم، دیپلماسی 
ما هماره ناکارآمد و گاه خالف منافع ملی خواهد بود. این وضع 
تقسیم بندی  اساس  بر  را  داشتیم که جهان  قاجاریه  اوائل  از  را 
به دولت های بزرگ می شناختیم در حالی که هماره کانون های 
فراملیتی از طریق این یا آن دولت خارجی در ایران فعال بودند. 
و  قاجار  شاه  محمد  دوران  مثال زدنی  و  بارز  نمونه های  از  یکی 
از  غربی  مالی  کانون های  که  است  آقاسی  میرزا  حاج  صدارت 
طریق حکومت بسیار فاسد لویی فیلیپ اورلئان در ایران به شدت 
فعال شدند و بعدها مورخینی مانند حسین سعادت نوری و هما 
بعنوان »کارنامه مثبت«  را  فرانسه  با  رابطه  این گسترش  ناطق 
از »انگلیس«  او  استقالل  و  آقاسی  سیاست خارجی حاج میرزا 

ثبت کردند.
چندان  ایران  در  او  حضور  از  پیش  آقاسی  میرزا  حاج  پیشینه 
روشن نیست. طبق روایات مندرج در برخی منابع دوران قاجاریه 
در  نوجوانی  در  داشت؛  تعلق  ایروان  مقیم  بیات  طایفه  به  گویا 
عتبات اقامت گزید و به سلک دراویش نعمت  اللهی درآمد. مقارن 
به  کربال  به  ایشان  یورش  و  منطقه  در  وهابیون  و تاز  تاخت   با 
به  شهرتی  و  پیوست  شهر  این  درویشان  حلقه  به  رفت،  تبریز 
دست آورد. زندگینامه مستند حاج میرزا آقاسی تنها از این زمان 
نایب السلطنه در  آغاز می شود. او در عهد حکومت عباس میرزا 
یافت.  راه  قائم مقام،  بزرگ  میرزا  او،  وزیر  به دستگاه  آذربایجان 
پس از درگذشت میرزا بزرگ )2۵ ذیقعده ۱23۷ق./ ۱۸2۱م.(، 
را  آقاسی  میرزا  حاج  قائم مقام،  ابوالقاسم  میرزا  باکفایتش،  پسر 
از دستگاه حکومتی راند. آقاسی به خوی رفت و نزد امیر خان 
سردار، دایی عباس میرزا و حاکم خوی که با قائم مقام دشمنی 

داشت، اقامت گزید. 
یکی دو سال بعد، در حوالی سال ۱2۴0ق./ ۱۸2۴م.، با وساطت 
امیر خان سردار، حاج میرزا آقاسی بعنوان معلم پسران عباس 
منصوب شد.  بعدی(،  شاه  )محمد  میرزا  محمد  از جمله  میرزا، 
در این دوران، حاج میرزا آقاسی تأثیری شگفت بر محمد میرزا 

برجای نهاد و او را تمام و کمال به سلک درویشان درآورد. 
و  آقاسی  میرزا  حاج  روسیه،  و  ایران  تعارض  تشدید  دوران  در 
و  جدیداالسالم  خان  محمدعلی  پسر  شیرازی،  خان  حیدرعلی 
برادرزاده حاج ابراهیم خان کالنتر )نیای خاندان قوام شیرازی(، 
به  را  قائم مقام  و  را دامن می زدند  بود که آتش فتنه  از کسانی 
دلیل تالشش برای حل و فصل مسالمت آمیز ماجرا به همدستی 
با روس ها متهم می کردند. حیدرعلی خان شیرازی مدتی مهردار 
عباس میرزا بود و از دشمنان سرشناس قائم مقام. او همان کسی 
است که قائم مقام در هجوش خطاب به عباس میرزا چنین سرود:

از آن دم کاین جهود بدقدم را بسط ید دادی
ترا زحمت پیاپی، درد و محنت دم به دم باشد

سپید نر که داری با سیاه ماده سودا کن
که باجی خوشقدم بهتر ز حاجی بدقدم باشد 

) »باجی خوشقدم« نام کنیز سیاه عباس میرزا است. منظور از 
»حاجی بدقدم« حاج میرزا آقاسی است( .

این ماجرا سرانجام در سال ۱2۴2ق. به تبعید قائم مقام به مشهد 
فرزندان  کنار  در  آقاسی  انجامید.  روسیه  و  ایران  دوم  جنگ  و 
عباس میرزا در جبهه های جنگ حضور داشت. جنگ دوم ایران 
و روسیه با رسوایی پایان یافت و خیراندیشی و تدبیر قائم مقام را 
آشکار کرد. نقش حاج میرزا آقاسی و حیدرعلی خان در این فتنه 
تا بدانجا بود که فتحعلی شاه در نامه ای به عباس میرزا توصیه 
کرد که »باز به حرف بیمایه ای مانند حاجی آقا و حیدرعلی خان 

بنای برهمزنی با همسایه را نگذارد.«
اندوخت  عظیم  ثروتی  صدارتش  دوران  در  آقاسی  میرزا  حاج 
را صرف گسترش شبکه  از خزانه کشور  بعالوه بخش مهمی  و 
بیدل  قربانعلی  مال  کرد.  فرانسه  از  نظامی  خریدهای  و  قنوات 
قزوینی، شاعر اهل بیت، سیاست های حاج میرزا آقاسی را چنین 

توصیف کرده است:

نگذاشت برای شاه حاجی درمی
شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی
نه مزرع دوست را از آن آب نَمی     

نه  خایه ی خصم را از آن توپ غمی

قائم مقام در توصیف زهدفروشی حاج میرزا آقاسی چنین سروده 
است: 

زاهد چه بالیی تو که این رشته تسبیح 
از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد

خلق، ار همه دنبال تو افتند عجب نیست
یک گله ندیدم که ز سالخ گریزد



تساهل گرایان فرهنگی اولین 
قربانیان خود

خمینی شعبه ی دیگری ندارد

سیاست ورزی یا سیاسی بازی!!
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به نام خداوندی که حضرت روح اهلل را از نوفل لوشاتو به تهران 
آورد

امامی داشتیم که دم خدا را دید و سیلی زد به صورت کدخدای 
دنیای سلطنت طلب ها و لیبرال ها و ملی گراهای مثال مذهبی.

دیروز امام ما پوزه ی غرب و شرق را به خاک مالید و قدرت کوخ 
نشینان و مستضعفین جهان را به رخ دنیا کشید.

میکنند  خواب  تفسیر  پر  شکم  با  ها  امامی  خط  مثال  امروز  اما 
که امام

مخالف مرگ بر امریکا بود و باید دم کدخدای دهکده ی جهانی 
را ببینیم.

انقالب  نعمت  را ولی  بود و مستضعفین  پابرهنه ها  امام  ما  امام 
میدانست.

امام ما چشم فتنه را کور کرد و خلع نمود ساده لوحی ملبس را. 
امام ما فرمود دست و بازوی بسیجی ها را میبوسم و هرگز دست 
نداد با فتنه گری و عکس یادگاری نگرفت با هیچ براندازی و تا 

زنده بود پای هیچ فتنه گری را به بیتش باز نکرد. 
امام ما امام خط شکن های بازی دراز و طالئیه بود.

و  ها  عافیت طلب  امام  نه  بود  کارگر روستازاده  آن  امام  ما  امام 
اشرافی ها.

امام خمینی را باید در صحیفه ی نور جستجو کرد نه در کالم 
بیعت شکنان.

امروز مجاهد لبنانی و سیاهپوست نیجریه ای و خنجر به دست 
یمنی خط امامی تر هستند از موسسه ی نشر اندیشه های امام.

امام پای شرف انقالب با احدی شوخی نداشت و حصر کرد در 
خانه ی خود نوه ی فریب خورده اش را.

 آقایان!!!
با برند خمینی کاله بر ندارید از سر امت. مکتب امام خمینی را 
باید در کالم امام خامنه ای جست و باید از شهدای مدافع حرم 

آموخت طی طریق در خط امام را.
امام ما را خرج خستگی و پا پس کشیدنتان از آرمان های خمینی 

نکنید.خمینی تحریف شدنی نیست.
خمینی خمینی ست
خمینی روح خداست

خامنه ای خمینی دیگراست
و ما ادراک ماالخمینی ....

محمد رضا زمانیان - مقوله ای به نام باند بازیهای سیاسی چهره 
ی ُکهن شهر نهاوند را به شیوه ای دیگر نمایان میکند که بازخورد 

آن چهره ی نهاوند را در کشور بشدت سیاسی نشان میدهد.
متاسفانه نهاوند سالهاست که به سبب این آشفتگی سیاسی هم 
قدرت سیاسی خود را از دست داده و هم از مابقی امورات جامانده 

است.
در  مطالبات  به  رسیدن  برای  تالش  و  باندبازی  شهر  این  در 
اشتباه  سیاسی   فعالیت  با  زیادی  بسیار  حدود  تا  آن  چارچوب 

گرفته شده است.
بعضا جمع کثیری از وضع موجود بیشترین استفاده را میکنند تا 
به اهداف نه چندان سالم خود برسند.سیاست ماست که اگر برنده 
و قدرتمند باشد میتواند بعمل آید و چرخ های توسعه و مدرنیته 
را فعال و به حرکت درآورد،حال سوال اینجاست که از ظرفیت 
ها به چه نحوی استفاده کرده ایم؟! آیا از آن بعنوان ابزاری برای 
پیشرفت نهاوند یا دستیابی به قدرت و شهرت خود بهره جسته 
و  فرهنگی  مختلف  امتیازات  تصاحب  برای  ای  وسیله  یا  و  ایم 
بر همین محور  اشخاص  از  بعضی  غالبا  و سیاسی که  اجتماعی 
منافع خود هستند،  بدنبال  نمایی  با سیاه  دائما  و  حرکت کرده 
این سالها نهاوند را قربانی سیاست زدگی و سیاستگزاری های نه 
چندان صحیح کردند و امروز هم که کفگیر ها بر ته دیگ خورده 
و به انتخابات مجلس نزدیک هستیم دوباره بعد از گذشت چهار 
نهاوند  اند و خود را دلسوز  افتاده  نهاوند  به یاد کهن شهر  سال 

میدانند!!!
منافع  یا  شهرستان  عمومی   منافع  برای  منتقدین  دلسوزی 

شخصی!؟
در  و صادقانه  منصفانه  نه چندان  های  انتقاد  ها شاهد  روز  این 
بعضی از کانال ها و نشریات هستیم که بیش از آنکه بدنبال اتحاد 
منتقد  آفرینی هستند!  و جنجال  اندازی  تفرقه  دنبال  به  باشند 

واقعی برای منافع شهرش سینه چاک میکند نه منافع شخصی!
ی  عده  قطعا  بگذاریم  غربال   در  را  سیاسی  جریانات  تمام  اگر 
آن  از  مردمی  تفکرات  داشتن  با  و  شفاف  بطور  میتوانند  قلیلی 
خارج شوند،سالهاست که منافع شخصی بر منافع عمومی ترجیح 
به  خاص (  های  زمان  )در   زنبور  همانند  ای  عده  و  شده  داده 
گرداگرد عسل جمع می شوند و از عصاره آن می مکند در حالی 
با ترازوی  که این منفعت و بهره جویی بایستی بطور مساوی و 
بر  هیچکس  گردد!چون  تقسیم  شهروندان  یکایک  بین  عدالت 

دیگران ارجحیت ندارد.
لذا این گونه جریانات و همچنین همراهان و حامیان آنها نه تنها 
موجب بدبینی مردم به سیاست شده بلکه شور و اشتیاق همکاری 
با  است  میبرند،لذا الزم  بین  از  را  اعتالی شهرستان  برای  مردم 
همدلی و اتحاد برای پیشرفت و ترقی  شهرستان قدم برداشت 
آنگاه مردم صداقت درگفتار ها و عملکرد ها را میبینید و بهتر از 

گذشته قضاوت میکنند.

عبداهلل گنجی - شاید کسی باور نمی کرد در جمهوری اسالمی 
از  اعتماد  رأی  اخذ  هنگام  اسالمی  ارشاد  پیشنهادی  وزیر  ایران 
مجلس پنجم با صراحت بگوید: »بنده معتقد به تساهل و تسامح 
اعتماد هم بگیرد. روزی که سید عطاءاهلل  از قضا رأی  هستم« و 
مهاجرانی این اصل مسلم و پذیرفته شده لیبرالیسم را طرح نمود 
عده ای بر این باور بودند که او درصدد نوعی توسعه فرهنگی است 
که شعاع آن مخالفان نظام، نویسندگان هرزه، رسانه های زرد و 
هنرمندان بی قید را شامل شود، اما دیری نپایید که معلوم شد او 
نیم نگاهی هم به خود دارد و علنی شدن تعدد زوج های ایشان و 
روش های حصول به آنان مهاجرانی را مجبور به ترک کشور کرد. 
متعه  فمنیسم،  طرفدار  مردان  و  روشنفکران  امروز  ایران  در 
همیشه  و  می دانند  ننگ  را  همسری  چند  و  جنسی  بردگی  را 
شرمنده  دلیل  همین  به  اصوالً  و  گفته اند  سخن  آن  مذمت  در 
فقط  اسالم  کاش  می کنند  آرزو  هستند.  خویش  بودن  مسلمان 
منحرف  در کیس های  دقت  اما  می کرد،  تجویز  را  تک همسری 
جنسی- اخالقی معروف، نشان می دهد این جماعت همان هایی 
هستند.  اسالم  در  جنسی  حدود  و  احکام  مخالفان  که  هستند 
آنان قیود و حدود را کنار می زنند و همانند غرب قبح ذاتی را 
به »اصل رضایت« می فروشند و وارد کارزار مخفی و دودوزگی 
جنسی می شوند و حتی خطبه عقد را امری زائد می دانند )رجوع 
 .)۱3۸۱ همدان  معلم  خانه  در  آغاجری  هاشم  سخنان  به  شود 
این جماعت همان کسانی هستند که پرچمدار دفاع از مطالبات 
زنان و مساوات و برابری هستند، اما خود کمین گاه زنان و محور 

سوءاستفاده جنسی از آنان هستند. 
روانشناسی به چرایی رفتار می پردازد و علم حقوق به چگونگی 
چگونه  که  است  آن  دنبال  به  سیاسی«  »روانشناسی  اما  آن، 
بروز  و  ظهور  ثروت  و  قدرت  بین  پیوند  در  فردی  خصلت های 
بر  وضعی  تأثیر  چه  تمکن  و  توانمندی ها  اختیارات،  و  می یابند 
شخصیت های سیاسی دارد؟ داستان جناب نجفی را باید همین 
را  تهران  »باید  که  می شود  مدعی  وقتی  او  کرد.  جا جست وجو 
به شهری امن برای زنان تبدیل کرد«، اما امن بودن را به مثابه 
باالترین  ثروت  و  قدرت  پیوند  می خواهد.  شکارگاه  در  آرامش 
با کوچک ترین  جذابیت را برای جذب زنان سطحی گرا دارد که 
مّنت و حل مشکل، خود را رها می نمایند و جذابیت ثروت طرف 
به درستی درک  را  آینده  و  افق  اما  گرفتارشان می کند،  مقابل، 

نمی کنند. 
نانوشته وجود دارد که »اختالس اصولگرا-  تفاهم  ایران یک  در 
است.  درست  حدودی  تا  موضوع  این  نمی شناسد«،  اصالح طلب 
فرمود:  امیرالمؤمنین  و  است  جذاب  بسیار  منفعت طلبی  اصل 
»سخت ترین تصمیم برای انسان زمانی است که به منفعتی راحت 
دسترسی دارد، اما بخواهد از آن بگذرد«، اما نسبت ذکر شده در 

اختالس برای حوزه اخالق صادق نیست. 
نظام جمهوری  منتقدان جدی  و حتی  مخالفان  معتقدم  سخت 
گرفتار  نزدیکان  و  فرزندان  یا  خانواده  یا  خود  عموماً  اسالمی 
مشکالت فرهنگی، اخالقی و اعتقادی هستند. کمتر انسان مؤمن 
به حدود الهی را می توان یافت که در مقابل جمهوری اسالمی قد 
علم کند. ۱0 سال پیش یک شخصیت انتظامی- امنیتی تحقیقی 
این  به  و  داده  انجام  فقیه  والیت  مخالفان  از  نفر   ۵00 روی  را 
جمع بندی رسیده بود که بی قیدی اخالقی، بی حجابی و مسائل 
مالی خود یا اعضای خانواده آنان را گرفتار کرده است و نتیجه 
با  و مخالفت  اعتقادی  فرهنگی-  الابالی گری  بین  بود که  گرفته 
نظام جمهوری اسالمی رابطه مستقیم وجود دارد. حدود دو دهه 
با هفت، هشت شاکی زن به  پیش یک مسئول تراز اول دولتی 
دادگاه رفت، توبه نامه نوشت و با کمک دستگاه قضا رهایی یافت. او 
امروز چنان طرفدار آزادی و زنان است و توئیت های مطالبه گرانه 
می زند که گویی یک مصلح اجتماعی تمام عیار است، اما حقیقت 
این است که تساهل گرایان فرهنگی اعتقادی به مرزبندی ندارند، 
ناراحتی آنان برای شکستن قبح دین نیست که منتقد این هستند 

که چرا اصل رضایت رعایت نشده است. 
اداره خجالت می کشند  اتاق کار زنان و مردان در  از جدا شدن 
به  اما خود »چون  و مرد می دانند،  به شأن زن  توهین  را  و آن 
خلوت می روند آن کار دیگر می کنند«. در واقع آنان ذائقه خود را 
در قالب انتقاد وارونه و آلودگی خود را پنهان می کنند و با اصل 
رضایت نیز از نفس لوامه رها شده و به »به تو چه« پناه می برند. 
نتوانند اصل خودسازی  اگر  بدون تردید اصحاب ثروت و قدرت 
را بر خود حاکم و اصالت های خانوادگی را حفظ کنند به همین 
وادی که نجفی کشیده شد و ده ها نفر دیگر نیز به صورت آشکار 
و نهان درگیر هستند کشیده خواهند شد و سیاسی شدن آن نیز 
ماجرا را پیچیده تر و مشکلی را حل نخواهد کرد. چرا غرب گرایان 
بدون قید بودن روابط اخالقی را ترجیح می دهند؟ چون تعهدات 
دینی و اخالقی را عاملی دست و پاگیر می دانند، به پایداری روابط 
زناشویی اعتقاد ندارند و گویی تنوع طلبی را به عنوان یک اصل 
عقالیی در دنیایی که فانی است باید غنیمت شمرد. این احساس 
زرنگی به دلیل سست شدن کمربند نیست که به دلیل سست 

شدن اعتقاد به »از اویی و به سوی اویی« است.

استواری ایران و شکست جنگ روانی آمریکا
عبداهلل شهبازی - در دو هفته اخیر، جنگ تبلیغاتی 
اقدامات جنجالی  آمریکا و تهدید به حمله نظامی، و 
مالزم با آن مانند ادعای اعزام ناوگروه آبراهام لینکلن 
کرد  ایجاد  سنگینی  بسیار  فضای  فارس،  خلیج  به 
باورشان شد که  ایران بعضی ها  بنحوی که در داخل 
شاهد  زودی  به  و  داریم  قرار  جنگ  آستانه  در  واقعاً 
همانگونه  آمریکا،  سوی  از  نظامی  تهاجمی-  رفتاری 
که در افغانستان و عراق و لیبی اتفاق افتاد، خواهیم 
را  آمریکا  تهدیدات  که  هم  کسانی  همچنین  بود. 
کنند  برجسته  را  آن  کوشیدند  نگرفتند،  جدی  واقعاً 
و از فضای موجود به سود اهداف سیاسی خود بهره 
ببرند و بدینسان عماًل به تبلیغات جنگی آمریکا علیه 
ایران یاری رسانیدند. این در حالی است که بعضی از 
مطلعین خبره در این حوزه، از جمله در خود آمریکا، 
و  بینانه  غیرواقع  را  ترامپ  دولت  جنگی  تبلیغات 

غیرقابل تحقق و صرفاً جنگ روانی می دانند.
یکی از مهمترین واکنش ها به تبلیغات جنگی دولت 
هیگل  دارد.  تعلق  هیگل  به چاک  ایران  علیه  ترامپ 
که  بود  جمهوریخواه  حزب  سرشناس  سناتورهای  از 
اصلی  مخالفان  از  او  است.  شده  بازنشسته  اکنون 
در  و  بود  بوش  واکر  نظامی گرایانه جرج  سیاست های 
عصیانی که در اواخر دولت بوش در کنگره علیه این 
از  آمد، مهمترین شخصیت معترض  پدید  سیاست ها 
چهره  دو  دمکرات  حزب  در  بود.  جمهوریخواه  حزب 
بودند.  پلوسی  نانسی  خانم  و  اوباما  سناتور  شاخص 
خانم پلوسی هم اکنون رئیس مجلس نمایندگان است. 
هیگل  چاک  اوباما  دولت  در  بعدها  دلیل  همین  به 
مدتی وزیر دفاع آمریکا شد. ولی به خاطر رویکردهایی 
که علیه اسرائیل و برای کاهش بودجه نظامی داشت، 
زیاد  فشارهای  خاطر  به  یعنی  کردند.  حذف  را  او 
و  نتانیاهو  باند  از جانب  فشارها  این  که بخش عمده 
متحدین او در داخل آمریکا بود، مجبور به استعفا شد. 
در همین جنجال اخیر، آقای چاک هیگل در ۱۱ مه 
20۱۹ یعنی 2۱ اردیبهشت ماه ۱3۹۸ اعالم کرد که 
از زمانی که  فارس،  به خلیج  آمریکایی  ناوهای  اعزام 
آمریکا وارد منطقه شده، روال عادی و متعارف است، 
را  آن  به طرز خطرناکی می کوشد  ترامپ  ولی دولت 

تهدید نظامی علیه ایران جلوه دهد.
مافیای  اخص  بطور  منطقه،  سیاسی  نیروهای  برخی 
و  ابوظبی  در  نیروهایی  و  نتانیاهو  باند  و  اسرائیل 
ایرانی،  ضد  کانون های  سایر  و  سعودی  عربستان 
سعی در استفاده از این ماجرا کردند تا شاید بتوانند 
کنند.  بدل  واقعی  جنگ  به  را  تبلیغاتی  جنگ  این 
و  است  آمده  پدید  فرصتی طالیی  کردند  تصور  آنان 
درگیری  ناخواسته  حوادث  بعضی  ایجاد  با  می توانند 
ایجاد کنند و آمریکا را، بدون تصویب کنگره و حتی 
بدون تصویب رئیس جمهور، در وضعیت جنگی با ایران 

قرار دهند.
در این فضای سنگین، سخنان سه شنبه 2۴ اردیبهشت 
مسئوالن  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر   ۱3۹۸ ماه 
نظام، نقطه عطفی در افول این تبلیغات جنگ طلبانه 
بود. روز بعد، چهارشنبه، ترامپ در توئیتر خود تلویحاً 
به تبلیغاتی بودن این جنگ روانی اذعان کرد. توئیت 
و  پنجشنبه  روزهای  که  بود  عقب نشینی  آغاز  فوق 
سخنان  از  پس  دیگر،  بعبارت  شد.  بارز  کاماًل  جمعه 
تبلیغات  از روز چهارشنبه موج  انقالب اسالمی  رهبر 
جنگی علیه ایران به سرعت افول کرد تا بدانجا که روز 
پایان  از  خود  گزارش  در  ژورنال  استریت  وال  جمعه 
ایران سخن  علیه  تبلیغات جنگی  هفته ای  دو  دوران 

گفت.
سه شنبه  سخنان  در  اسالمی  انقالب  رهبر  همچنین 
ساله  چهل  در  آمریکا  سیاست های  مقایسه  به  خود 
انقالب،  پیروزی  زمان  پرداختند.  فعلی  وضع  با  اخیر 
یعنی سال ۱۹۷۹، اوج جنگ سرد و اوج اقتدار آمریکا 
شاه،  محمدرضا  حکومت  یعنی  ایران،  می رود.  بشمار 
از  یکی  و  بود  منطقه  در  آمریکا  مهم  بسیار  پایگاه 
می رفت.  بشمار  آمریکا  استراتژیک  و  اصلی  متحدین 
حفظ این پایگاه بزرگ منطقه ای برای آمریکا اهمیت 
انقالب  رهبر  که  همانطور  ولی  داشت.  زیاد  خیلی 
برای  ایران،  انقالب  قبال  در  آن ها  فرمودند،  اسالمی 
نکردند که  پایگاه مهم جرئت  این  و  رژیم شاه  حفظ 

دخالت نظامی کنند.
این رویه را در سال های پس از انقالب هم می بینیم. 
اشغال  همان  یا  جاسوسی،  النه  ماجرای  در  جمله  از 
سفارت آمریکا در ایران، شاهد ماجرای طبس بودیم که 
به دلیل دخالت عوامل نامتعارف با شکست مفتضحانه 
تمام شد. لطف و عنایت خداوند شکست بزرگی برای 
آمریکا پدید آورد. این را هم داخل پرانتز عرض کنم 
که  می شود  عنوان  بعضاً  هم  هنوز  و  زمان  آن  که 
ماجرای طبس کار شوروی و از طریق سالح های سری 
بود. این حرف درستی نیست. بعد از فروپاشی شوروی 
دسترسی وسیع به اسناد آن دوران بوده است و تقریباً 
در  زیادی  محققین  و  فاش شده  اسرار شوروی  تمام 
این باره کار کرده اند. اگر کوچک ترین سندی دال بر 
و چند  هواپیما  کردن  ساقط  و  ماجرای طبس  اینکه 
هلیکوپتر آمریکایی کار شوروی بود نه توفان شن پیدا 
می شد، این اسناد جنجال بسیار بزرگی ایجاد می کرد. 
آرشیوهای  در  فرضیه  این  تأیید  بر  دال  اسنادی  اما 

شوروی پیدا نشد.

در دوران چهل ساله پس از انقالب، آمریکا به کارهایی 
از این نوع علیه انقالب ایران دست زد. ولی حتی در 
ماجرای  همان  که  آمریکا،  و  ایران  روابط  بحران  اوج 
النه جاسوسی است، طرح دخالت نظامی را اجرا نکرد. 
حداکثر در حد همان ماجرای طبس که طرحی بسیار 
محدود برای فراری دادن اعضای زندانی شده سفارت 

آمریکا در ایران بود که با آن وضع شکست خورد.
و  ریگان  به قدرت رسید. دوران  ریگان  از کارتر  پس 
ریگانیسم اوج دوران ۴۵ ساله جنگ سرد است. آمریکا 
تحقق  قابل  را  ایران  به  نظامی  حمله  گزینه  هم  باز 
ندانست. آمریکا تالش کرد جنبش های اسالمی متأثر 
از انقالب ایران را در کشورهایی مانند الجزایر به شدت 
سرکوب کند. نیروهای اسالم گرایی که در الجزایر به 
گرفتند،  اوج  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  تأثیر 
سراسری  و  محلی  انتخابات  در  و  کردند  پیدا  تشکل 
با حمایت آمریکا مانع  اما  به پیروزی نهایی رسیدند. 
ده  و جنگ خونین  قدرت شدند  به  آن ها  رسیدن  از 
تحمیل  الجزایر  مردم  بر  هزار کشته  با ۱۵0  را  ساله 
کردند. این سرکوب خونین و جنگ داخلی در الجزایر 

از دوران جرج بوش پدر شروع شد.
انقالب  امواج  سرکوب  برای  آمریکا  تالش های  برغم 
اسالمی، حتی در دوران جنگ هشت ساله صدام علیه 
ایران نیز آمریکا جرئت نکرد مستقیماً وارد عمل شود. 
نیابتی صدام  نقش  که  داریم  زیادی  اسناد  امروزه  ما 
نیابتی«  »جنگ  تعبیر  همان  یعنی  می کند.  ثابت  را 
صدام  مورد  در  می برند  کار  به  آمریکایی ها  خود  که 
جنگ  را  صدام  جنگ  و  می کند  پیدا  مصداق  هم 
نیابتی بطور عمده آمریکا و بریتانیا علیه ایران نشان 
می دهد. در دوران جنگ هر زمان که می دیدند ایران 
به سمت  دارد و جنگ  قرار  نظامی  برتری  در موضع 
پیروزی ایران می رود، رژیم صدام را به شدت تقویت 
می کردند تا ایران به پیروزی نرسد و در مقابل جنایات 
رژیم  شیمیایی  جنایات  بخصوص  جنگی،  وحشتناک 
صدام، سکوت کامل تبلیغاتی می کردند. این وضعیت 
آمریکا در دوران جنگ تحمیلی بود که باز در همان 
دوران هم مداخله نظامی مستقیم برای ساقط کردن 
تحقق  قابل  را  ایران  اسالمی  سیاسی جمهوری  نظام 

نمی دانستند و به این کار دست نزدند.
از حادثه ۱۱ سپتامبر 200۱، که  سپس دوران پس 
دوران هشت ساله زمامداری جرج بوش و دیک چنی 
می دانیم  می شود.  آغاز  است،  رئیس جمهور  معاون 
و  بسیار عمیق  پیوندهای  امروز  به  تا  که دیک چنی 
فروش  در  که  دارد  نظامی گرایی  مافیای  با  گسترده 
تجهیزات جنگی به کشورهای عربی از طریق برجسته 
غیرقانونی  و  مافیایی  مداخالت  و  ایران  تهدید  کردن 
در  است.  شهره  چنی  دیک  آقای  این  است.  ذینفع 
دوران زمامداری این دو نفر، یعنی جرج بوش پسر و 
دیک چنی، حادثه مهمی چون ۱۱ سپتامبر رخ داد 
آنان شد  نظامی گرایانه  برای سیاست  که مستمسکی 
چون  آمریکایی  برجسته  شخصیت های  که  حدی  تا 
گور ویدال آن را ساخته باند بوش و دیک چنی اعالم 
و  افغانستان  به  نظامی  تهاجم  آن  نتیجه  که  کردند 
و خطرناک  پرالتهاب  بسیار  این دوران  در  عراق شد. 
نیز گزینه حمله نظامی به ایران برای آمریکا مطرح بود 
ولی هیچگاه آن را کارآمد ندانستند. چون وضع ایران، 
استراتژیک  موقعیت  نظر  از  هم  نظر جمعیت،  از  هم 
ملهم  جنبش های  که  مهمی  جایگاه  نظر  از  هم  و 
و  دارند  منطقه  سراسر  در  ایران  اسالمی  انقالب  از 
می توانند موجی بزرگ در بخش مهمی از جهان ایجاد 
با وضع رژیم صدام در  کنند، بهیچوجه قابل مقایسه 

عراق نبود.
اقتصادی  بزرگ  بحران  به  بوش  واکر  جرج  دوران 
جنبش  بحران  این  درون  از  و  شد  منتهی  آمریکا 
کردم  عرض  که  همانطور  که  آمد  پدید  جنگ  ضد 
جمهوری خواه  حزب  در  آن  شاخص  چهره های 
سناتور چاک هیگل و در حزب دمکرات سناتور اوباما 
انتخابات  در  اوباما  که  شد  سبب  جنبش  این  بودند. 
 3۷ بوش  جرج  و  برسد  پیروزی  به  ریاست جمهوری 
به  مشهور  توافق  اوباما  به  قدرت  انتقال  از  پیش  روز 
بوش- مالکی را امضا کند که متضمن خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از عراق بود. این توافق تا دسامبر 20۱۱ 

نیروهای  خروج  اوباما  و  یافت  تحقق  اوباما  دولت  در 
آمریکایی از عراق را جشن گرفت و سخنرانی معروف 
و  کرد  بیان  پوینت  نظامی وست  آکادمی  در  را  خود 
پایان دوران ماجراجویی نظامی را در سیاست خارجی 

آمریکا نوید داد.
 این فضای ضد جنگ همچنان در آمریکا ادامه داشت. 
جنجال  نیز   ۱3۹2 شهریورماه  یعنی   20۱3 اوت  در 
بزرگی ایجاد کردند و ادعا کردند که دولت سوریه در 
منطقه غوطه مردم را بمباران شیمیایی کرده است و 
ویدئوهای جعلی فراوانی پخش شد که مقدمه تهاجم 
نظامی به سوریه تلقی می شد. کار به جایی رسید که 
به  فرانسه،  وقت  رئیس جمهور  اوالند،  فرانسوا  حتی 
ناوهای مستقر در مدیترانه دستور داد در سحرگاه 3۱ 
اوت 20۱3 برابر با ۹ شهریور ۱3۹2 به سوریه حمله 
کنند. ولی در آخرین لحظات اوباما به اوالند تلفن کرد 
و از حمله نظامی به سوریه کنار کشید و آن را به نظر 
کنگره منوط کرد. فضای ضد جنگ چنان سنگین بود 
تد  سناتور  مانند  جنگ طلبی  و  تندرو  فرد  حتی  که 
کروز، که بعداً از گزینه های اصلی حزب جمهوری خواه 
صراحتاً  شد،   20۱۶ ریاست جمهوری  انتخابات  برای 
و  است  مخالف  به سوریه  نظامی  با حمله  کرد  اعالم 
به این ترتیب نقشه حمله نظامی قدرت های غربی به 

سوریه شکست خورد.
بعبارت دیگر، از اواخر دوران جرج بوش فضای داخلی 
گرفتن  پیش  در  امکان  که  رفت  سمتی  به  آمریکا 
به  شبیه  جنگ طلبانه  و  نظامی گرایانه  سیاست های 
دوران جرج بوش را واقعاً و عماًل منتفی کرد. هم برای 
بر  اوباما،  مانند  هم،  او  که  ترامپ  هم  و  اوباما  امثال 
بنیاد همین شعارهای ضد جنگ به قدرت رسید. در 
انتخابات ریاست جمهوری 20۱۶ آمریکا شاهد بودیم 
را  آراء  توانست  ترامپ  با چه شعارهایی  و  که چگونه 
یا  از هزینه شش  مکرر  او  کند.  به سمت خود جلب 
هفت تریلیون دالری جنگ های آمریکا در خاورمیانه 
از زمان حادثه ۱۱ سپتامبر 200۱ گفت ولی هیچوقت 
دالر  تریلیون  چند  این  که  نکرد  اشاره  نکته  این  به 
به جیب مردم منطقه نرفته بلکه به جیب پیمانکاران 
و  است  رفته  پنتاگون  پیمانکاران  بویژه  آمریکا  دولت 

این یعنی غارت مردم آمریکا.
زمانی که ترامپ بر اساس این شعارها به قدرت رسید، 
خیلی روشن است که اگر بخواهد در انتخابات 2020 
آراء را به دست بیاورد و مجددا رئیس جمهور  مجدداً 
ضد  شعارهای  از  نتواند  که  هست  آن  احتمال  شود، 
تخطی  خاورمیانه  در  نظامی  مداخله  و  جنگ طلبی 

کند. 
تا  برگزید  را  بولتون  مانند  افرادی  ترامپ  چند  هر 
سیاست های تهدیدآمیز و ارعاب آمیز را علیه ایران به 
کار برند، ولی بنظر می رسد که نیت بولتون و ترامپ 
یکسان نیست. یعنی ترامپ در پی ارعاب برای تسلیم 
با  به دنبال همدستی  بولتون  ایران است. ولی  کردن 
ایرانی  ضد  کانون های  بعضی  و  نتانیاهو  مثل  افرادی 
منطقه در سعودی و امارات و... است تا به شکلی ماجرا 
در  جدیدی  جنگ  و  کند  تبدیل  واقعی  جنگ  به  را 
و  عظیم  بسیار  البته جنگ  که  کند  ایجاد  خاورمیانه 

مهلکی خواهد بود.
داخلی  جنگ  در  اسالمی  انقالب  رهبر  سیاست های 
سوریه - که طبق اعتراف برژینسکی در اواخر عمرش 
با تحریکات سعودی و امارات و شرکایشان ایجاد شد- 
را حفظ  خاورمیانه  سراسر  و  سوریه  ثبات  و  تمامیت 
کرد و پیروزی بزرگ منطقه ای ایران را سبب شد. این 
اوت- سپتامبر  از حوادث  بود که پس  ایران  سیاست 
20۱3 مشارکت فعال روسیه را در سوریه سبب شد و 
روسیه را ترغیب به ایفای نقش فعال در حفظ دولت 
تصور می کنم سخنان  نیز  اکنون  کرد.  قانونی سوریه 
این  در  عطفی  نقطه  اسالمی  انقالب  رهبر  سه شنبه 
نشده  پیش بینی  و  جدید  عوامل  اگر  است.  تحوالت 
وارد نشود، بنظر می رسد تهدیدهای نظامی و تبلیغات 
پایان رسیده  به  ایران  با سربلندی  ایران  جنگی علیه 
است. البته باید تأکید کنم که تحرکات و شیطنت ها 
به پایان نرسیده است و به شکل های دیگر همچنان 

ادامه خواهد یافت.
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تا  اقتصادی  مفاسد  پرونده های  به  رسیدگی  شروع  از 
فروردین ماه امسال، برای ۸2۵ نفر کیفرخواست صادر و 

پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است.
هم  عده ای  و  بودند  ارز  دالل  افراد  این  از  تعدادی 

ِسمت های باال داشتند.
از این ۸2۵ نفر برای 2۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده و 

۷ نفر هم تبرئه شدند.
مختلف  رده های  در  قاضی   ۶0 انفصال  حکم  همچنین 

صادر شد.
ما  لذا  است  حکم  صدور  قضاییه  قوه  نهایی  خروجی 
که  کردیم  ارسال  دادگستری ها  همه  به  بخشنامه ای 
ما  برای  دلیل  با  را  حقوقی  و  کیفری  اجرانشده  احکام 

ارسال کنند.

منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  قانون  اساس  بر 
حمایت خواهیم کرد.

۶0 قاضی در یکسال گذشته از دستگاه قضایی انفصال 
پیدا کردند.

تا  اقتصادی  مفاسد  پرونده های  به  رسیدگی  شروع  از 
فروردین ماه برای ۸2۵ نفر کیفرخواست صادر و پرونده 
به دادگاه ارسال شده است که البته تعدادی از این افراد 
از  ارز بودند و عده ای هم سمت های باال داشتند.  دالل 
این ۸2۵ نفر برای 2۴۱ نفر حکم قطعی صادر شد و ۷ 

نفر تبرئه شدند.
در این مدت کوتاه با یک اقدام انقالبی و جهادی، بیش 
از ۶00 پرونده از ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی و بیش 
تا  از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضاییه امضا شد 

رسیدگی مجدد شود و بیش از ۱۷00 پرونده نیز آماده 
امضای نهایی است و جمعا ۴ هزار پرونده تعیین تکلیف 

شده است.
طبق  باشند،  پایبند  قصاص  بر  آخر  تا  اولیای دم  اگر 
قانون باید از کسی که رهبری به او تفویض کرده، اجازه 
اجرای حکم گرفته شود و این استیذان را شخص رییس 

قوه قضاییه امضا می کند. 
در این ارتباط یکسری پرونده های معوق داشتیم و بیش 
از 3۵0 مورد اذن از فروردین امسال تاکنون صادر شد 
و نزدیک 2۵0 مورد نیز آماده ارسال به رییس دستگاه 

قضایی است.
البته رییس قوه قضاییه در خصوص استیذان از رهبری 
اذنی برای فرد دیگری هم گرفتند تا کمک بزرگی باشد.

حجت االسالم اژه ای معاون اول قوه قضاییه در 
نشست خبری:
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انقالب   ،۱3۵۷ سال  در  شهدا  های  فشانی  جان  از  پس 
بار  به  همگانی  همدلی  و  کوشش  ی  سایه  در  اسالمی 
بهار ۱3۵۸ دمیدن گرفت. در  در  آزادی  نسیم  و  نشست 
همین زمان و در دهم فروردین ۱3۵۸ در محله ی اوین 
شهر تهران و در خانواده ای کوچیده از برزول نهاوند، یکی 
از غنچه های برگزیده ی خداوند به جهان چهره گشود. 
در آن روزگار بسیاری از نوزادان پسر به سرافرازي روح اهلل 
خمینی، سردمدار آزادی مردم، روح اهلل نام می گرفتند و 

این نوباوه نیز چنین نامیده شد.
خانواده ی شهید روح اهلل کمالوند از پدری رنج کشیده و 
و یک  برادر  و سه  دامن  پاک  مادری  تا  شرافتمند گرفته 
خواهر شادمان از زایش این نوزاد خدایی سر از پای نمی 
شناختند و همه ی کوشش خود را در راه پدیدایي محیطی 
گرم و پر از مهر برای زمینه سازي بالندگی وی به کار می 
بستند. و همین بستر، شکل گیری و رویش منشی واال را 
در این بنده ی نیکوی خدا در پی آورد؛ نمونه آن که بر 
اندام پاکیزه ی روح  پایه ی گفته ی مادر گرامي شهید، 
اهلل در روزگار جنینی و نوزادی با ذکر و مناجات و قرائت 
قرآن، و آموزه های دینی، درهم آمیخت و شیر آمیخته با 
اشک مادر در سوگ سرور شهیدان، در کنار نان پاک پدر، 
رسش روح اهلل را به بر نشاند تا سرانجام جان او شایسته 

ی جانانه شد.
واپسین فرزند خانواده بودن با اختالف سن درخور توجه از 
خواهر هم پشت و ارجمندشان، و روشنی بخشي چشمان 
سه برادر خویش: علی، ابراهیم و مرتضی، این شهید را در 
پرتو نگاه های مهربانانه و مهرورزی های بیش از دیگري 

هریک جای داده بود.
آری؛ آن روزها یکی پس از دیگری گذشت و نهال نوپای 
این شهید گرانمایه، بلندتر گشته و به باردهی نزدیک تر 
کچویی  دبستان  در  را  خود  درسی  دوران  اینک  او  شد. 
شهید  دبیرستان  و  مسعودیان،  شهید  راهنمایی  اوین، 
صدر شمیران پشت سر نهاده، و پس از شرکت در آزمون 
بود.  گردیده  پذیرفته  الکترونیک  ی  رشته  در  سراسری 
حتی  و  دانشگاه  به  ورود  این  از  پس  که  نگذشت  دیری 
گذراندن یک نیم سال تحصیلی در این رشته، در پی دل 
بستگی به پاسداری از آسمان آبی ایران زمین، از دانشگاه 
دست شست، تا با شرکت در آزمون خلبانی سپاه، در راه 
رشته  در  سرانجام،  و  نهد.  گام  بزرگ  پروردگار  دلدادگی 
ی خلبانی با رتبه ی ممتاز پذیرفته شد. هوش و پشتکار، 
تنها ویژگی این شهید نبود؛ بلکه دریافت گواهی ورزشهای 
و  از سرزندگی  نشان  بسیج،  رزمی، همچنین عضویت در 

روحیه ی دین مداری ایشان داشت.
این شهید بزرگوار پله های دانش و فن رسته ی خلبانی 
کارآمدي  با  و  درنوردید  ای  کننده  خیره  درخشش  با  را 
استاد خلباني بالگرد 20۶ و خلباني بالگرد رزمی کبرا وارد 

میدانگاه پاسداری از میهن اسالمی ایران گردید.
ایشان در سال ۱3۸۵ همسر گزید و خداوند از این ازدواج، 
نامیدن »محمد پارسا،  با  تا  ارزانی داشت  فرزندی به وی 
را  دینی  باورهای  پاسداشت  و  ایرانی  فرهنگ  بزرگداشت 

درهم آمیزد.
زندگی  دوران  در  را  ای  برجسته  خدمات  واال  شهید  این 
پربار و هر چند کوتاه خود به جای گذاشت که گزاره هایی 

از آن را می توان برشمرد:
پوشش  در  خلبان،  آموزش  در  ناپذیر  خستگی  همکاری 

استاد خلبانی؛
معاونت  پوشش  در  اطالعاتی  و  فنی  خدمات  ی  ارائه 

اطالعات و عملیات پایگاه فتح؛
رهبری  هوایی  اسکورت  در  جانانه  همکاری  و  مسئولیت 

معظم انقالب و ریاست محترم جمهوری؛
غرب  طلبان شمال  و جدایی  اشرار  در سرکوب  همکاری 

کشور)گروهک پژاک(؛
همکاری در سرکوب و درگیری اشرار شرق کشور به ویژه 

دستگیری چندتن از افراد گروهک ریگی؛
به  شکوهمند  های  رزمایش  برگزاری  در  پیگیر  همکاری 

ویژه رزمایش پیامبر اعظم)ص(؛
همکاری پرشور در آموزش رزمندگان لبنانی:

این شهید گرامی در جریان آموزش رزمندگان لبنانی برای 
رویارویی با رژیم اشغالگر صهیونیستی، در آسمان سمنان 
خرداد   ۱۹ روز  در  و  گردید  ناگوار  هوایي  رخداد  دچار 
بال  با  پروازی خود،  از همکاران  به همراه سه تن   ۱3۸۹
دیرین  آرزوی  به  و  شتافت  جانان  به سوی  های شهادت 
خود برای غنودن در آستان و بارگاه پروردگار دست یافت.

بر پایه ی گفتهی شاهدان عینی، از شگفتی های این رخداد 
آن بود که با وجود انفجار شدید که خاکسترشدن بالگرد و 
شهادت وی و همکارانش را در پی داشت، یگانه یادگار به 
جامانده از آنان، چفیه ی ناسوخته ی شهید سرگرد خلبان 
روح اهلل کمالوند بود که همواره همراه جدایی ناپذیرش در 

هنگامه های سوگواری خاندان پیامبر و کارزار رزم بود.

ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی
آدرس: ................................................. نهاوند - مجتمع ارشاد اسالمي - طبقه ي اولندای پیشرفت و توسعه

پیامک : ................................................................................................ 09186906272
تلفن : ........................33234645-081 _ فاکس : ........................ 081-33234644 
faryade.nahavand@yahoo.com............................... :آدرس پست الکترونیکي
Faryade.nahavand@gmail.com...............................
چاپخانه پیام رسانه: .........................................................................34586731 - 081

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ......................... علي چگني 
زیر نظر : .............................................. شوراي نویسندگان 
مدیراجرایي: ..................مهدی چگنی–شهره حمیدی فرد
مدیرهنری:........................................................ قدیر کیانی

با سپاس فراوان از همکاران این شماره:
آقایان: دکتر روح اهلل چگنی، مهندس علی صداقت، مهندس مهدی چگنی، مهندس قدیر کیانی

خانم ها: سمیه شفائی، مهندس شهره حمیدی فرد، سیمین چگنی، زهرا پوربیستون

حکمت های نهج البالغه 
موال علی )ع( می فرمایند :

َجاِل اْلِواَلَیاُت َمَضاِمیُر الرِّ

حکومت ها میدان های )آزمایش( مردان است.

امام خامنه ای :
ایـن انـقـالب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ 

جای جهان شناخته شده نیست

امام خمینی )ره(  :
من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما 
وصیت می کنم نگذارید این انقالب به دست 

نااهالن و نامحرمان بیفتد.

ستاره های دنباله دار

                      یك زبان دارم، دو ات دندان لق         

                                           مي زنم ات مي توانم حرف حق  

به قلم: جوالدوز

از  بعضی  با  صمیمی  نشست  و  صادق  مش 
مدیران ادارات 

ادارات  از  یکی  مدیر  از  تصویری  خبرها  در 
البته  که   ، شد  داده  نشان  خبرنگار  چند  با 
جلسه  این  خروجی  و  مباحث  از  گزارشی 

صمیمی به بیرون درز نکرد !!! 
نشست  همه  این  خبر  شنیدن  با  صادق  مش 
 ... خووو  وااله   : گفت  و  شد  متعّجب  صمیمی 
مستند  وره  )الوت  ای  اداره  یه  مدیر  اِشنفتم 
فعاله  خیلی  کنه  وانمود  که  ای  وره   ،) سازی 
در  صمیمی  نشست  خوش  عه  همیجوری   !!!

موکونه !!! 
انجام  وره  ای  اداره  یه  معاون  یا  رئیس  کافیه 

بالدرنگ  و  فوراً   ، اونجو  بره  شخصی  امور 
عسکش مفته سپهر سروش  و زیرش منویسن 

... نشست صمیمی فالنی با فالنی .
یادشو رفته اینجو ناونه ، مردمش سرآمد میمو 
...... همه چیه  ، نما بازیشو بی  اما   ...... نوازین 

مینن .
گیرم که خلق را به طریقی فریفتی 
با دست انتقام الهی چه می کنی !! 
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افول آمریکا
جامعه و اجتماع در آمریکا

w w w . f a r y a d e n a h a v a n d . i r

بنیان اساس تولید و پیشرفت در هر جامعه، مردمان آن 
آمریکا  بیستم،  قرن  اوایل  از  هستند.  سرزمین  و  کشور 
این  دانشمندان،  و  داران  سرمایه  برای  بود  شده  بهشتی 
روند بعد از جنگ جهانی دوم روند بیشتری پیدا کرد. در 
اقتصاد  دوم،  جهانی  جنگ  از  آمریکا  صنایع  ماندن  امان 
بودن  امان  در  و  اول  جهانی  جنگ  در  پیروزی  شکوفا، 
دانشمندان و سرمایه داران از گزند جنگ جامعه آمریکا را 
به متمول ترین و پیشرفته ترین جامعه در آن زمان بدل 
آمریکا  اقتصادی  و  تمامی عرصه های علمی  کرد. که در 
پیشرو ترین کشور بود و آرزوی دست نیافتنی برای دیگر 
کشور ها چه شد که این جامعه به رویای آمریکایی خود 
نرسیدند. می شود گفت مشکالت جامعه آمریکایی در دهه 
به  امروز  به  تا  به بروز کردن کرد و  ۱۹۶0میالدی شروع 
تاز  یکه  قدرت  از  جامعه  این  و  است  داشته  ادامه  تناوب 
خود عقب نشینی های فراوانی داشته است بطوریکه طبق 
اروپایی  های  کشور  مردم  و  جامعه  المللی  بین  آمارهای 
جامعه  از  ها  عرصه  بعضی  در  کانادا  حتی  و  آسیایی  و 
آمریکایی سبقت گرفته اند. چرا این جامعه، پویایی خود 
آرزویی  و  نیافتنی  دست  جامعه  یک  دیگر  و  دست  از  را 
سرمنشا  گفت  شود  می  نیست.  کشورها  دیگر  برای  دور 
در  حاکمیت  آمریکاست.  در  حاکمیت  نوع  مشکالت  این 
آمریکا بر پایه ی لیبرالیسم، سرمایه داری افراطی و فرد 
گرایی می چرخد. با آغاز جنگ سرد و ایجاد دو قطب، هر 
نوع حکومت  و  ایدئولوژی  بر  افراطی  به صورت  دو قطب 
بر کشور خود پافشاری می کردند. بدین گونه که آمریکا 
های  رفتار  و  ها  ارزش  که  داد  نمی  اجازه  وجه  هیچ  به 
سوسیالیستی در قوانین این کشور اجرا به شود حتی اگر 
می توانست وضعیت جامعه را بهبود بخشد. آمریکا خود را 
آزاد ترین کشور جهان معرفی می کرد و برای نمونه آزادی 
ظاهری مردمان آمریکایی که بیشتر ترویج بی بند و باری 
را نشان می داد. و اولین نشانه های آزادی و لیبراسیم در 
دهه ۱۹۶0بروز کرد. با تغییر در نوع لباس، موسیقی و...... 
بطورکلی در فرهنگ آمریکایی. فرهنگ جدید که جوانان 
آمریکایی پیرو این نوع فرهنگ بودند با ارزش ها و فرهنگ 

های مردمان میان سال آمریکایی هماهنگی نداشت.
خانواده،  تشکیل  برای  تالش  و  زیاد  کار  که  فرهنگی 
در  دیگر  بود.  ارزش  مسیحیت  ترویج  و  آمریکا  پیشرفت 
میان جوانان آمریکایی جایگاهی نداشت. و جوانان جدید 
بودند.  کرده  عصیان  بورک  اچ.  رابرت  پرفسور  قول  به 
جوانانی که در میان ثروت و رفاه بزرگ شده بودند و فقط 

آمریکا  در  درحالیکه  بودند.  نفسانی خود  هوای  دنبال  به 
فرهنگ قدیمی تر طرد شده بود فرهنگ شرقی مردمان 
رشد  باعث  و  آمد  مداران  سیاست  کمک  به  آسیا  شرق 
به  را  آمریکا  افول  و  شد.  آسیا  های شرق  کشور  فزاینده 
داری  آمریکا سرمایه  بنیان  دومین  دادند.  نشان  جهانیان 
شده  پیشرفت  باعث  خود  که  داری  سرمایه  بود.  افراطی 
بود گریبان آمریکا را در دهه های بعد از دهه ۶0 میالدی 
پیشرفت  و  توسعه  باعث  شاید  داری  سرمایه  بگرفت. 
صنعتی آمریکا شده بود ولی در حین حال باعث افزایش 
شدید طبقاتی در آمریکا گشته بود. برای مثال پروفسور 
دیوید هاروی زمانیکه به آمریکا رفت. شهر های آمریکایی 
را چنین توصیف کرد مناطقی از شهرها چنان توسعه یافته 
هستند و متمول هستند و در مقابل آنها مناطقی از شهر 
ها هستند که به حدی ضعیف و بدون امکانات می باشد که 
انگار گویی شما در آفریقا می باشد تا در آمریکا؛ این چنین 
اختالف باعث شده بود که تمامی مردم آمریکا امکان رشد 
و تعالی نداشته باشند و سرزمین فرصت ها تبدیل شده به 
سرزمین فرصت اقلیت ها؛ سرمایه داری افراطی انسان ها 
را مکانیکی می کند طبق گفته های پزشکان آمریکایی، 
بر  از صبح  روز  هر  که  هایی هستند  روبات  ها  آمریکایی 
میخیزند سوار ماشین خود می شوند صبحانه، ناهار و شام 
خود را در رستوران های زنجیره ای میل می کنند چون 
باید ساعات  ندارند و  یا پخت غذا  برای ورزش و  فرصتی 
بیشتری کار کنند تا پس هزینه های خود فائق آیند. از 

دیگر مصائب آمریکا، هزینه های باالی جنگی و نیروهای 
مسلح این کشور است بخش اصلی تامین منابع مالی نیرو 
های مسلح بر روی دوش آمریکایی ها و مالیات سنگینی 

که از مردم آمریکا گرفته می شود.
مردم  و کمی  کیفی  توسعه  و  رفاه  برای  باید  که  مالیاتی 
خرج شود. به جنگ افزار های قدرتمندی تبدیل می شود 
که جان بیگناهان را در کشور های دیگر می گیرد. آخرین 

محصول  فردگرایی  البته  هست  فردگرایی  آمریکا،  بنیان 
اهمیت  بخاطر  ولی  باشد  می  داری  سرمایه  و  لیبرالیسم 
باالی آن جدا گانه بررسی می شود. اولویت در آمریکا و 
وقتی که  ولی  است  فرد  با  لیبرالی  بطور کل کشور های 
بیش از حد به فرد اهمیت داده می شود. فرد دیگر برای 
منافع خود را باال تر از کشور، جامعه و حتی خانواده می 
دانند. چرا آمریکایی ها به حد افراطی فرد گرا می شوند 
فرهنگ  آمریکا،  در  حاکم  اقتصادی  فرهنگ  نوع  به  ربط 
حاکم می گوید باید یک آمریکایی تا جایی که توان دارد 
کار کند. تا بتواند خود را جزو دسته ی ثروتمند قرار دهد 
این  های  نمونه  باشد.  افراد  دیگر  از  استفاده  با  اگر  حال 
که  دید. جنگی  ویتنام  در جنگ  توان  می  را  گرایی  فرد 
دیگر جوانان آمریکایی حاضر نبودند برای آمریکا به جنگ 
با جنگ مخالفت کردند. دومین  و برای حفظ جان خود 
و مهم ترین آن بحران اقتصادی سال 200۸میالدی می 
توان برشمرد زمانیکه بانکداران و مالکان آمریکایی برای 
کردند  فدا  را  آمریکایی  میلیون  دهه  بیشتر،  سود  کسب 
مالی  بحران  آغاز  با  و  برسند.  نجومی  سود  به  بتوانند  تا 
200۸میلیون ها آمریکایی صدمات مالی شدیدی دیدند. و 
رویای آمریکایی که تالش بی وقفه داشته باش تا به ثروت 
اجتماعی  عوامل  این  خورد.  عظیمی  های  ترک  بررسی 
باعث شده است که مردمان آمریکا نسبت به دیگر جامعه 

رشد پایین تری داشته باشند و نتوانند یکه تازی خود را 
نگه دارند.

سیاه پوستان و دیگر اقلیت های نژادی در آمریکا، شاید 
بر سیاه پوستان  بتوان گفت بیشترین تبعیض در آمریکا 
است.  گشته  روا  پوستان  سفید  توسط  پوستان  سرخ  و 
تک  مشارکت  نیازمند  ای  جامعه  هر  رشد  و  تعالی  برای 
شرایط  حداقل  باید  هرفرد  رشد  برای  و  است.  افراد  تک 
زندگی مناسب را داشته باشد تا بتواند به شکوفایی برسد. 
ولی زمانیکه شما به قسمی از جمعیت خودتان حق حتی 
این جمعیت رانده شده نمی  اعطا نمی گردد.  شهروندی 
تواند در مسیر پیشرفت یک جامعه و یک کشور قرار گیرد. 
نژاد پرستارانه باعث شده است  رفتارهای تبعیض آمیز و 
درآمد، کیفیت  تحصیلی،  نظر سطح  از  پوستان  که سیاه 
زندگی و شغلی پایین تر از سفید پوستان قرار بگیرند. و 
محله های سیاه پوستان همیشه جزو فقیر ترین و باالترین 
آمارهای جرم و جنایت می باشد. عدم استفاده از ظرفیت 
سیاه پوستان، آمریکا را هم به عنوان کشوری نژاد پرست 
وجود  ها  نژاد  دیگر  برای  ای  آینده  که  کند  می  معرفی 
بیشترین  نوع رفتار کشورهای دیگر  این  ندارد. در مقابل 
بهره مندی را از دیگر اقلیت ها و نژاد ها برای توسعه کشور 
خود استفاده می کنند. تا بتوانند از رقیب آمریکایی خود 

پیشی بگیرند.
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رخداد هوایی

سرمایه داری شاید باعث 
توسعه و پیشرفت صنعتی 

آمریکا شده بود ولی در حین 
حال باعث افزایش شدید 

طبقاتی در آمریکا گشته بود.


