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سرمقاله

به قلم: معصومه کمالوند
نمایندگی  انتخابات  اسفند   ۲
برای  اسالمی  شورای  مجلس 
یازدهم  دوره  نماینده  انتخاب 

برگزار خواهد شد.
نظر می رسد  به  انتخاباتی که 
منتظر  باید  اش  حواشی  از 

نسبت  به  که  ای  دوره  و  بود  هم  آن  خاص  های  اتفاق 
سایر دوره ها حساس تر و متفاوت تر خواهد بود حاال نوع 
تبلیغات، تبلیغات زودهنگام، آرایش های تیمی حامیان و 
.... هرچند این حساسیت مختص نهاوند هم نخواهد بود، 
اما حساسیت ها برای نهاوند به نظر می رسد بیش از سایر 

حوزه های انتخابی در استان باشد.
استاندار  اجتماعی  معاون سیاسی  آزادبخت  که  نحوی  به 
همدان در شورای اداری نهاوند که بمناسبت هفته دولت 
این حساسیت  از  مدیران شهرستان  در جمع  برگزار شد 
سخن گفت و اینکه کار انتخابات در نهاوند حساس تر و 

رقابت هم جدی تر خواهد بود.
آزادبخت برای اتمام حجت با مجریان انتخابات و حاشیه 
های این اتفاق مهم سیاسی ، از همان ابتدا هم به مدیران 
بابت شب نشینی های انتخاباتی تذکر صریح داد و اعالم 
تواند  نمی  که  هم  هرکس  و  هست!  حواسمان  که  کرد 

صادق باشد کنار بکشد.
اینکه با  اما آنچه ما را به نگارش این یادداشت وا داشت 
استقبال از  شور انتخاباتی و نگاه کردن به نیمه پر لیواِن 
تبلیغات زودهنگام از جانب حامیان و کاندیداهای احتمالی، 
باید اعتراف کرد شدت این حواشی بر سر شهرستان سایه 
انداخته و تخریب ها و تبلیغات زود هنگام برخی تشنگان 
قدرت سبب گشته حتی در برخی امور اجرایی و تصمیم 
و حتی  تلقی شود  اندازی  های  شهرستان سنگ  گیری 
برای  حواشی  ایجاد  با  ها  برخی  که  معتقدند  ای  عده 
نماینده فعلی، چوب الی چرخ توسعه شهرستان گذاشته 

اند و به نوعی نیز ، خود زنی هم می کنند.
در حالی که شهرستان های استان در حال گذراندن پله 
های توسعه و ترقی هستند و جهانی  و ملی می شوند ، 
نهاوند درگیرودار حواشی انتخابات آینده با تخریب رقبا و 
عقده گشایی سیاسی ، فرصت توسعه در فرصت باقی مانده 

کاری به کما رفته است.

اثبات کرده است چیزی  تجربه های گذشته  حواشی که 
نفاق  جز  هم  ای  نتیجه  و  نیست  انرژی شهر  گرفتن  جز 
عقب  جز  عاقبتی  نهایت  در  و  داشت  نخواهد  کدورت  و 

افتادگی و توسعه نیافتگی شهر عاید مردم نخواهد شد.
بر اساس وعده های مسولین شهرستان مرداد ، شهریور و 
مهر ماه در نهاوند برنامه های مختلفی عنوان شده بود اما 

هیچ کدام اجرایی نشد.
و  سیاسی  های  جانبداری  آن  سرمنشا  که  رفتارهایی  از 
این  حاشیه  در  که  مسئوالنی  برخی  تا  است  انتخاباتی 
عقده گشایی های سیاسی پنهان شده اند تا آنها که از راه 
نرسیده با داعیه دلسوزی ، عقده گشایی سیاسی و تسویه 
حساب های حزبی جناحی می کنند همه در این فرصت 

کشی ها مقصرند.
می  مدیران شان  با  نشست خود  در  که  مسولینی  همان 
گویند نهاوند زخم خورده سیاسی بازی و جناح بازی است 
اما در عمل سکوت کرده و به همین حواشی میدان داده 

اند.
با  رسیده  راه  از  تازه  حامیان  رفتارهای  و  حواشی  این 
تبلیغات زود هنگام سبب مانع تراشی و سنگ اندازی در 
هم شده  مسئولین شهرستان  تعریف شده  وظایف  مسیر 
است، رفتارهایی که نمی گذارد حتی برنامه ریزی ها اجرا 

شود.
روزمره گی و بی برنامه گی و حواشی انتخابات در فضای 
مجازی ،  این روزها سایه سنگینی  بر سر نهاوندی شده 
تنش سیاست  پر  های  دوران  از طوفان  بسیار  رنج  با  که 
زدگی و جناح بازی و تخریب خود را لنگ لنگان به اینجا 

رسانده است.
های  برنامه  از  شد  منتشر  لیست  یک  گردشگری  هفته 
شهرستان های استان در این هفته، اما جای نهاوند با این 

همه ظرفیت خالی بود!
جای آئین های برداشت محصوالت شهرستان مثل سیب، 
منبت دهفول  و  مبل  روستاییان،  و  تولیدات عشایر  آئین 
و... فرصت های  ، برداشت گردو  ، عسل  پایلوت  روستای 
بسیار دیگری که کم از شرایط مشابه شهرستان های هم 
جوار نیست اما  برای خوش آمد کدام طیف سیاسی همه 
داشته های شهر هزاره ها دربیم مسیر انتخابات و حواشی 

آن به فراموشی سپرده شد؟!
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مدیریت شهرستان از بیم حاشیه
انتخابات به کما نرود

دکتر  به دعوت  نهاوند  از خبرنگاران   نهاوند - جمعی  فریاد 
حسن بهرام نیا نماینده مردم این شهرستان ، میهمان مجلس 

شورای اسالمی شدند .
با  نهاوند  نیا در دیداری که خبرنگاران شهرستان  بهرام  حسن 
اظهار   ، داشتند  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
داشت : شهرستان نهاوند دارای سابقه سیاسی و اجتماعی بسیار 
بارها و در عرصه  و  بارها  این شهرستان  باالیی است که مردم 

های مختلف این این رابه خوبی به نمایش گذاشته اند .
از شهرستان  انقالبی  : در سال 135۲ ، شش جوان  افزود  وی 
نهاوند علیه حکومت پهلوی و ظلم و ستم قیام کردند و برای 
اولین بار مجسمه شاه را سرنگون کرده و در نهایت در این راه 

به شهادت رسیدند .
نماینده مردم نهاوند گفت : شهرستان نهاوند دارای 854 شهید 
واال مقام است که شهید آیت محمد علی حیدری ، شهید آیت 
شهدا  این  جمله  از  طالبیان  محمد  شهید  و  قدوسی  علی  اهلل 

هستند که در سطح کشور حرفی برای گفتن دارند .

----*****----

شهرستان نهاوند شهر ریشه داری در زمینه 
های فرهنگی ، سیاسی و خدماتی

علی الریجانی در جمع خبرنگاران نهاوند بیان داشت : شهرستان 
و  سیاسی   ، فرهنگی  های  زمینه  در  داری  ریشه  شهر  نهاوند 
و  دارد  اجرا  حال  در  هم  خوبی  های  پروژه  که  است  خدماتی 
ایثار و از خود گذشتگی بزرگان و مفاخر این شهرستان در تاریخ 

پرفراز و نشیب آن می درخشد .
نیا  بهرام  : دکتر  ادامه گفت  رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نماینده پرتالش و پردغدغه نهاوند علیرغم کمبودهای اعتباری 
، پروژه های خوبی برای شهرستان تعریف و در ردیف ملی قرار 
داده است که پروژه های راه آهن، احیاء سد گرین و 3 پروژه در 
محورهای مواصالتی شهرستان از مهمترین پروژه هایی است که 

برای شهرستان نهاوند تعریف شده اند .
: پروژه های اجرایی در شهرستان نهاوند با همت و  وی افزود 
همراهی مردم و مسئولین و حمایت های نماینده نهاوند به این 

شهرستان به ارمغان داده شده است .
 ، است  خوب  خدمات  شایسته  نهاوند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت : توسعه و رونق در هر منطقه نیازمند روشنگری 
از شما خبرنگاران  انگیزه است و دراین راه  ایجاد  ، همراهی و 
داشته  توجه  مهم  این  به  کاری خود  در حوزه  رود  می  انتظار 

باشید .
الریجانی با اشاره به اینکه رسانه ها باید امید بخشی کنند ، بیان 
کرد : توصیه می کنم رسانه ها مردم را در حوزه تولید فعال نگه 
دارند وکمک کنند که نا امیدی برکشور و مردم غلبه نکند و عزم 

ملی را بر آبادانی کشور بگذارند.

با  شهرستان نهاوند در دوره های مختلف 
وجود شخصیت های بزرگ و شناخته شده 

برای کشور مایه افتخار بوده است

در ادامه خبرنگاران نهاوند یک نشست صمیمی با سید عباس 
این دیدار  ارشاد اسالمی داشتند و در  صالحی وزیر فرهنگ و 
مشکالت  کردن  مطرح  به  نهاوند  های  رسانه  های  نماینده 

شهرستان در حوزه فرهنگ و هنر پرداختند .
با  نهاوند  شهرستان  خبرنگاران  جمع  در  صالحی  عباس  سید 
وجود  با  مختلف  دوران  در  نهاوند  شهرستان  اینکه  به  اشاره 
افتخار  مایه  دارد  که  و شناخته شدهای  بزرگ  شخصیت های 
برای کشور بوده است ، اظهار داشت : شهرستان نهاوند دارای 
آستانه  در  که  است  قدوسی  اهلل  آیت  شهید  همچون  بزرگانی 
شهید  این   ، هستیم  هم  بزرگوار  شهید  این  شهادت  سالگرد 
گرانقدر سهم بسیار زیادی در تربیت شاگردان برجسته مدرسه 

شهید حقانی و به ثمر رساندن انقالب اسالمی داشته است .
صالحی گفت : بنده خراسانی هستم اما به واسطه و اعتبار دو 
شخصیت روحانی)شیخ علی اکبر نهاوندی و محمدی نهاوندی( 
که در شبستان گوهرشاد مدفون هستند ، برای ما خراسانی ها 

نهاوند شناخته شده است .
وی در ادامه با اشاره به اینکه نگاه به رسانه ها نباید نگاه گلخانه 
ای و ویترینی باشد ، اظهار داشت : در توسعه فضای منطقه ای و 
استانی به رسانه های قوی نیاز است و تأثیر به سزائی در توسعه 
و رشد استانها دارند ، رسانه ها باید به اقتدار و پایداری اقتصاد 
کمک کنند و نباید نگاه به رسانه ها گلخانه ای و ویترینی باشد 
و اقتصاد پایدار رسانه باید ایجاد و تقویت و بحث تأمین معیشت 

رسانه و خبرنگاران باید تامین و جدی گرفته شود .

مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مطرح شده شهرستان در بحث فرهنگ و هنر توسط خبرنگاران 
نهاوند گفت : مشکالت شهرستان نهاوند را در شورای فرهنگ 
فرهنگ  شورای  مصوبات  البته   ، کرد  خواهم  عنوان  عمومی 
عمومی گاهی پشتوانه اجرائی ندارند و دلیل آن نبود اعتبارات 

است که باید در حد قابل توجهی به آن اهمیت داده شود .
بیان  نهاوند  شهرستان  در  سینما  وجود  عدم  خصوص  در  وی 
توجهی  بی  و  در شهرستان  فرهنگی  اعتبارات  کمبود   : داشت 
و کمبود امکانات فرهنگی باعث شده که هنرمندان و صاحبان 
فرهنگ و اندیشه شهرستان کوچ کنند و فضاهای فرهنگی نیز 
در شهرستان تعطیل شوند و یا به سمت و سوی تعطیلی بروند .

کاغذ  واردات  بسامان  نا  اوضاع  سید عباس صالحی درخصوص 
گفت : در سال ۹۷ بخصوص شش ماهه نخست در بحث کاغذ 
ماهه  شش  در  ولی  بود  معمولی  روال  و  نبود  خاصی  مشکل 
 ۹۷ سال  در   و  داشتیم  کاغذ  واردات  کمی  بسیار  مقدار  دوم 
 ۹8 اردیبهشت  اواخر  اما   ، شد  وارد  دولتی  ارز  با  موضوع  این 
کاغذ ، کتاب و مطبوعات مشمول ارز دولتی باقی ماند و اوضاع 
نابسامانی که وارد کنندگان غیرحرفه ای کاغذ برای مطبوعات 

ایجاد کردند دامن گیر رسانه ها هم شد .
وی با اشاره به اینکه  در سال ۹۷  زمزمه حذف کاغذ از لیست 
در   : افزود   ، شد  بازار  در  التهاب  ایجاد  باعث  اساسی  کاالهای 
حال حاضر شرایط ما در بحث کاغذ مطلوب نیست و وضعیت 
خوبی نداریم ، عمال در، دو ماه گذشته تخصیص ارز و واردات 

در حال انجام است .
به  وارد کننده اصلی  را پنج  واردات کاغذ  صالحي مجوز داران 
همراه مطبوعاتی که تیراژ باال دارند عنوان کرد که حق واردات 
کاغذ دارند و اضافه کرد تالش می کنیم که تعداد را گسترش 

دهیم .

بهرام نیا نماینده نهاوند در مجلس شورای اسالمی در دیدار خبرنگاران شهرستان با رئیس مجلس شورای اسالمی:

شهرستان نهاوند دارای سابقه سیاسی و اجتماعی بسیار باالیی است

بی تدبیری،  خودروها را در پیروزی پارک کرد
اجرای ناموفق طرح ساماندهی خیابان پیروزی در شورای چهارم نهاوند

تمام  و  بود  باطل  و  حق  جنگ  ما   جنگ 
شدنی نیست .

 جنگ ما جنگ فقر و غنا بود .
 جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود .

وجود  زندگی  ختم  تا  آدم  از  جنگ   این 
دارد .

با ما همراه باشید
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انتظامی شهرستان نهاوند در  سرهنگ شا احمد ساکی فرمانده 
جمع اصحاب رسانه شهرستان به مناسبت درآستانه هفته نیروی 
امام خمینی )ره( و  یاد و خاطره  انتظامی و ضمن گرامیداشت 
شهدا اظهار داشت : امسال آغاز هفته نیروی انتظامی 11 مهر ماه 
و با شعار »پلیس هوشمند ، امین مردم « خواهد بود و در این 

هفته بیش از 100 برنامه برگزار خواهد شد .
شااحمد ساکی با اشاره به برخی از برنامه های این هفته افزود 
با خانواده  امام جمعه ، دیدار  با  : غبارروبی گلزار شهدا ، دیدار 
های معظم شهدا و جانبازان ، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی 
و انتظامی ، برگزاری کوهپیمایی خانوادگی نیروهای مسلح و ... 

از جمله برنامه های این هفته خواهند بود .
پلیس شهرستان  به عملکرد شش ماهه  اشاره  با  ادامه   وی در 
انتظامی  فرماندهی  کرد:  اظهار  مختلف،  های  حوزه  در  نهاوند 
شناسایی  با  جاری  سال  نخست  ماه  در شش  نهاوند  شهرستان 
توزیع مواد مخدر سنتی و  تولید و  تهیه،  باند  و دستگیری 10 
درصد   135 میزان  به  کشفیات  افزایش  ثبت  به  موفق  صنعتی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.
راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  ساکی  سرهنگ 
پیشگیری از اعتیاد، مزاحمت و برقراری امنیت در تفرجگاه های 
شهرستان نهاوند گفت: در این مدت حدود ۶00 عدد قلیان از 
مراکز عرضه ضبط و 40 باب مغازه عرضه قلیان نیز پلمب شده 

است.
وی تصریح کرد: در زمینه کشفیات قاچاق نیز پلیس شهرستان 
 50 افزایش  موجب  خروجی  و  ورودی  مبادی  کنترل  با  نهاوند 
درصدی کشفیات و از لحاظ ارزش ریالی نیز افزایش ۲0 درصدی 

نسبت به شش ماه نخست سال گذشته شده  است.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند افزود: در این راستا با پیگیری 

و هوشیاری عوامل انتطامی شهرستان نهاوند موفق به توقیف ۹0 
هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان نهاوند شده ایم.

وی گفت: در خصوص تماس های مردمی با مرکز فوریت های 
تماس  مورد  هزار   13 گذشته  ماه  شش  طی  نیز   110 پلیسی 
صورت گرفته که همگی آنها با حضور میدانی عوامل 110 ارشاد 

قضایی و یا ارائه گزارش تشکیل پرونده شده اند.
سرهنگ ساکی با اشاره به اینکه تعداد تماس های حاصله با مرکز 
110 نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش پیدا کرده است، 
نهاوند  شهرستان   110 مرکز  با  تماس  مورد   ۷0 روزانه  گفت: 

صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه درگیری های فردی در شهرستان نهاوند طی 
این مدت نسبت به قبل 30 درصد کاهش یافته است، گفت: در 
خصوص سرقت نیز طی شش ماه گذشته ۲10 سارق در قالب 
10 باند سارقین خودرو، قطعات خودرو، موتورسیکلت، خانه باغ 
درصدی   4۶ افزایش  به  منجر  که  اند  شده  دستگیر  غیره  و  ها 

کشف سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
فرمانده انتظامی نهاوند گفت: از 100 درصد سرقت های صورت 
گرفته در این مدت در شهرستان نهاوند ۷8 درصد کشف شده 

است.
سایبری شهرستان  افزایش 15 درصدی جرائم  به  اشاره  با  وی 
نهاوند نسبت به سال گذشته، گفت: در سال جاری ۹0 درصد 
از جرم هایی چون کالهبرداری اینترنتی، خرید از فروشگاه های 

نامعتبر اینترنتی فاقد نماد اعتماد و غیره کشف شده است.
آمار تصادفات شهری طی  به  اشاره  با  ادامه  سرهنگ ساکی در 
شهری  درون  تصادفات  مدت  این  در  گفت:  گذشته  ماه  شش 

نهاوند نسبت به سال گذشته 3۷ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند :

کاهش 37 درصدی تصادفات درون شهری
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پیام های تلفنی

جوابیه

سالم علیکم 
عملکرد شورای شهر و شهردای نهاوند بی شباهت به شهرداری 
و  اند  کرده  رها  را  ها  اصل  نیست.  تهران  فعلی  شهر  وشورای 
سخن  و  شوآف  درحال  مدام  فرعیات،  مشتی  به  اند  چسبیده 
وضعیت  نگرانه.  آینده  و  زیرساختی  کار  یک  بدون  پراکنی، 
آسفالت و معابر و جداول از وقاحت عبور کرده، برامون سه شنبه 
های بدون خودرو را در خیابان های پر چاله و چوله ترتیب داده 

اند که جای تعجب است!!
آقایان شورای شهر و شهردار، وعده مردم نهاوند باشما این نبود 
، قول خدمت دادید، اما تا کنون چیزی ندیدیم!! عجیب خلف 

وعده کردید!!
09350006099

*****

پروژه  اجرای  در  نهاوند،  شهر  شورای  و  محترم  شهردار  کاش 
های عمرانی شهری با برنامه بودند و اولویت بندی داشتند مثال 
به جای انجام هزینه های میلیاردی در بام نهاوند و در نزدیک 
منزل عضو محترم شورای شهر در مسیر باغ بهشت، نگاهی هم  

به جداول و آسفالت سطح شهر و خیابان های اصلی داشتند. 

09180003309
*****

فکری به حال مدیران  آقایان مسئول ارشد در این شهر، واقعاً 
ساعت  و  آیند  می   ۹ ساعت  روز  هر  که  بنمایند  پروازی ۹11 

11 میروند.
یا  اطراف  از شهرهای  اداره معمولی  لزومی دارد مدیر یک  چه 

مرکز استان بیایند و هر روز تردد نمایند.
آیا این مدیر کارآیی دارد؟ می تواند برنامه ای را اجرا نماید؟؟ آیا 

در نهاوند قحط الرجال است؟!!

09180003309
*****

بعضی از دانشگاه های نهاوند بخاطر سوء مدیریت و عدم حضور 
رئیس در دانشگاه در طی روزهای هفته )فقط ۲ روز در هفته( 
این  جریان  در  محترم  فرماندار  آیا  هستند!!!  تعطیلی  حال  در 

معظالت و مشکالت هستند؟! چرا فکری نمیکنند؟!!
09180003309
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جنگ ناجوانمردانه 
پیروزی جوانمردانه

----*****----

سمیه شفائی - 31 شهریور ماه 135۹ حمله هوایی عراق به چند 
فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث عراق به شهرهای 

جنوب و غرب ایران و آغاز یک جنگ ناجوانمردانه بود .
و  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  از  پس  ماه   1۹ جنگ  این 
را  انقالب  از  پس  نقاهت  دوران  ایران  مردم  که  شد  شروع  درحالی 
می  سازندگی  و  آرامش  و  کشور  بازسازی  به  طبعاً  و  گذراندند  می 
اندیشیدند و نیروهای نظامی انتظار چنین جنگ ناجوانمردانه ای را 
نداشتند و رژیم بعث هم از این موقعیت ایران استفاده کرد و چند 

شهر غربی و جنوب ایران را به تصرف خود درآورد .
صدام حسین در ساعات میانی همان روز اول جنگ علت این جنگ 
یک  این جنگ  که  در صورتی  بود  کرده  عنوان  مرزی  اختالفات  را 
جنگ برنامه ریزی شده ، هدفمند و فرامنطقه ای بود و دولت بغداد 
به دلیل اختالفات زمینی و دریایی خود با ایران داوطلب اجرای این 

جنگ شده بود .
جنگ تبلیغاتی ، سیاسی روانی ، محاصره  اقتصادی ، بلوکه کردن 
دارایی های ایران ، تهدیدات نظامی )مداخله نظامی در طبس و ... 
به  دامن   ، المللی  بین  عرصه  در  اسالمی  انقالب  ماهیت  تحریف   )
تروریسم و ناامنی داخلی و حمایت از آن ، از جمله فشارهای برون 
مرزی بود که جمهوری اسالمی ایران در طول یکسال و چند ماه قبل 

از وقوع جنگ تحمیلی با آن روبرو بود .
به  افکار عمومی جهان نسبت  بدبین ساختن   ، اعمال  این  از  هدف 
انقالب اسالمی ، جلوگیری از شناسایی سیاسی جمهوری اسالمی و 

فراهم ساختن زمینه های جنگ علیه ایران بود . 
 ، المللی  بین  عرصه  در  ایران  با  برخورد  هرگونه  که  بود  این  هدف 
مطابق  و  منطقه  به  آرامش  و  ثبات  بازگرداندن  جهت  در  اقدامی 

خواست جامعه جهانی جلوه کرده و توجیه پذیر باشد .
هدف این بود که نگذارند نهضت امام خمینی )ره( به عامل تأثیر گذار 
ذر تعیین نظم استراتژیک جهان تبدیل شود .اینگونه اهداف و دیدگاه 
ها نیز نمی توانست در چهارچوب اختالفات مرزی و جاه طلبی های 

صدام تعریف شود . 
اش  طلبی  جاه  و  خورد  را  خارجی  توطئه  فریب  در حقیقت  صدام 
محرکی برای انتخاب عراق در اجرای این توطئه بود ، البته در کنار 
این جاه طلبی ، صدام حسین انگیزه های جداگانه ای نیز برای جنگ 
داشت : صدام از تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جمعیت ۶0 درصدی 

شیعیان عراق نگران بود .
صدام که اساساً با نیت مبارزه با جمهوری اسالمی ایران در ۲5 تیرماه 
1358 با کودتا در عراق به قدرت رسیده بود ، از ابتدا از تمامی راه 

های ممکن برای به زانو در آوردن انقالب اسالمی بهره گرفت .
ایران در 31 شهریور 135۹ ، تعجب هیچ  هجوم نظامیان عراق به 
یک از محافل سیاسی مطلع جهان را برنیانگیخت ، چرا که از تمامی 

اقدامات یکساله صدام ، بوی جنگ به مشام می رسید . 
سیاسی  توان  تمامی  تجاوزشان  ابتدای  همان  از  عراقی  دولتمردان 
، نظامی و تبلیغی خود را برای به زانو درآوردن انقالب اسالمی به 

کار بستند .
داخل  در  بمبگذار  های  شبکه  از   ، تحمیلی  جنگ  در خالل  بغداد 
کشور و در رأس آنها از سازمان مجاهدین خلق )منافقین( حمایت 

کرد .
در خالل جنگ تحمیلی ، عراق از حمایت بی دریغ تسلیحاتی ، مالی 
و سیاسی بین المللی برخوردار بود و کشورهایی همچون ، آلمان ، 
شوروی ، انگلستان و چین در صدر صادرکنندگان اسلحه مورد نیاز 
عراق  به  در شرایطی  ها  این سالح  از  بسیاری   ، داشتند  قرار  عراق 
سرازیر می شد که این کشور پولی برای خرید آنها نداشته و خود 
از  بسیاری   . فروشندگان خود مقروض می ساخت  به  را همه ساله 

واردات نظامی نیز با صادرات نفتی پاسخ داده می شد .
ترین  پیشرفته  به  تنها  نه  بعث  حکومت  که  شد  باعث  روند  این 
یابد  زمینی دست  و  هوایی  های جنگ  زمینه  در  نظامی  تجهیزات 
، بلکه کارخانجات جنگ افزار سازی متعددی با همکاری کشورهای 
طبق  که  به طوری   ، برپا ساخت  نهان  و  آشکار  به صورت  مختلف 
گزارش مؤسسات بین المللی ، در پایان جنگ ، عراق پنجمین قدرت 

نظامی جهان شد .
اسالمی  انقالب  حقانیت  به  ایران  رزمندگان  راسخ  اعتقاد  و  ایمان 
نظام  کیان  از  دفاع  برای  بسیج  قالب  در  که  مردمی  عظیم  موج  و 
را در جبهه  ایران طی 8 سال دایماً حضور خود  جمهوری اسالمی 
حفظ کردند  ، بزرگترین سرمایه انقالب و نظام بود و مهمترین نقش 

را در توقف ماشین جنگی عراق بر عهده داشت .
به این ترتیب جنگی که در 31 شهریور 135۹ توسط همه ظالمان 
جهان و به دست صدام بعثی به جمهوری اسالمی ایران تحمیل شد 
، بدون دستیابی آنان به اهدافشان ، در تابستان 13۶۷ شمسی به 

پایان رسید .
 امام خمینی آن عارف روشن ضمیر و آن پیرفرزانه که استقالل 
و پایمردی این دیار همیشه مدیون او خواهد بود ، در خصوص 

جنگ ، می فرمایند :
ثابت  جنگ  در  را  متجاوزان  ستم  و  خویش  مظلومیت  ما 

نموده ایم .
 ما درجنگ پرده ازچهره تزویر جهانخواران کنار زدیم .

 ما در جنگ،دوستان و دشمنانمان را شناختیم .
 ما درجنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان 

بایستیم .
 ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم .

 جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسددر 
مقابل اسالم احساس ذلت کنند .

 از همه اینها مهمتر استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ 
تحقق یافت  .

 جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست .
 جنگ ما جنگ فقر و غنا بود .

 جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود .
 این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد .

09186906272
*****

فریاد نهاوند - فرمانده سپاه نهاوند گفت: عزت و سربلندی 
و اقتدار امروز ایران اسالمی به برکت رشادت و ایثار مردم 

در 8 سال جنگ تحمیلی است.
 سرهنگ حسن مرادی در مراسم صبحگاه مشترک که به 
مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
کننده  تداعی  مقدس  دفاع  هفته  داشت:  اظهار  ایام  این 
خاطرات، ایثار و رشادت های مردم ایران اسالمی در دوران 
دفاع مقدس است باید به بهترین شکل ممکن آن را گرامی 

بداریم.
روحیه   تقویت  کشور  روزهای  این  الزمه   داد:  ادامه  وی 
خودباوری و توجه به درون از طریق روحیه جهادی است 
چراکه در این صورت خواهیم توانست از این شرایط عبور 
کنیم و مسیر پر افتخار گام دوم انقالب نیز با قدرت طی 

کنیم .
فرمانده سپاه نهاوند افزود: عزت و سربلندی و اقتدار امروز 
سال   8 در  مردم  ایثار  و  رشادت  برکت  به  اسالمی  ایران 

جنگ تحمیلی است.
و  اهداف، درس ها  هفته  این  در  است  کرد: الزم  بیان  وی 
به  مردم  برای  مقدس  دفاع  دوران  رزمندگان  رشادت های 
خصوص نسل جوان روایت شود تا موجب آشنایی و انس 

بهتر آنان با اتفاقات دوران جنگ شود.
روحیه  که  شد  موجب  مقدس  دفاع  کرد:  اضافه  مرادی 
ایثار و شهادت در بین مردم به وجود بیاید و  خودباوری، 

دشمنان جرأت تهدید کشور را نداشته باشند.
وی گفت: امسال در هفته دفاع مقدس بیش از 100 عنوان 
شهرستان  سطح  در  که  است  شده  دیده  تدارک  برنامه 

اجرایی می شود.

در  اسالمی  ایران  حماسه  بزرگ ترین 
دفاع مقدس رقم خورد

فرماندار نهاوند گفت: بزرگ ترین حماسه ایران اسالمی در 
دفاع مقدس رقم خورد که همه اقوام برای دفاع از اسالم و 

کشور صف کشیدند و شجاعانه جنگیدند.
مراد ناصری در این مراسم اظهار داشت: عشق، ایمان و ایثار 
و حب به اسالم و وطن از دستاوردهای دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: بزرگ ترین حماسه ایران اسالمی در دفاع 
مقدس رقم خورد که همه اقوام برای دفاع از اسالم و کشور 

صف کشیدند و شجاعانه جنگیدند.
فرماندار نهاوند افزود: به برکت دفاع مقدس نیروهایی جان 
بر کف و مخلص و مردمی استوار و صبور روی کار آمدند و 

در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادند.
مقابل  در  اسالمی  ایران  که  بداند  باید  دنیا  کرد:  ابراز  وی 
از  پس  یکی  را  سخت  روزهای  و  ایستاد  خواهد  تهدیدها 

دیگری پشت سر می گذارد.

----*****----

در  ایران  پیروزی  در  عامل  پنج  نقش 
جنگ تحمیلی 

در ادامه حجت االسالم والمسلمین مغیثی امام جمعه ضمن 
تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان و گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور 

8سال جنگ و دفاع مقدس است ، گفت : 
از هم  ارتش  ایران اسالمی حمله کردند که  به  در شرایط 
پاشیده بود ، سپاه یک نهاد نو پایی بود و تحلیل دشمن 
یک  عرض  در  تواند  می  بازار  آشفته  این  در  که  بود  این 
هفته همه جای مملکت راتسخیر کند و این درحالی بود 
که همه کشورهای خاورمیانه به عراق بر علیه ایران کمک 

می کردند .
وی در ادامه با اشاره به اینکه عوامل پیروزی انقالب اسالمی 
این 5 عامل  آیات و روایات و  اگر   : افزود   ، 5 عامل است 
اقتصادی   ( ها  عرصه  همه  در  دهیم  قرار  العین  نصب  را 
پیروزی  و  موفقیت   ) و...  نظامی   ، فرهنگی   ، اجتماعی   ،

نصیبمان خواهد شد .
عامل  اولین   : گفت   انفال  سوره   45 آیه  به  اشاره  با  وی 
پیروزی مقاومت است ، کسانی میتوانند مقاومت کنند که 
اهل نماز و ذکر و یاد خدا باشند ، در مقابل حمله دشمن 

ثابت قدم باشید و همواره به یادخداباشید . 
امام جمعه نهاوندبا اشاره به اینکه ارزش های دینی را باید 

پاس داشت ،  افزود : یاری کردن دین خدا ، اسالم ، مکتب 
اهل بیت عامل دوم پیروزی ایران اسالمی در جنگ هشت 

ساله بوده است .
عامل  را  والمسلمین مغیثی شهادت طلبی  االسالم  حجت 
و  دانست  تحمیلی  جنگ  در  اسالمی  ایران  پیروزی  سوم 
اظهار داشت : دشمن برای دنیا می جنگید و نیروهای بسیج 
، سپاه ، ارتش ما برای رضای خدا جنگیدند وتفاوت این دو 

در دنیا و آخرت است .
و  انگلیسی  نفتکش  توقیف  اخیر  جریان  به   اشاره  با  وی 
رشادت های سپاه در متوقف کردن آن در نزدیک مرز ایران 
گفت : روحیه شهادت طلبی از جان گذشتگی و رشادت و 
شهامت نیروهای سپاه از عواملی است که باعث شد دشمن 

در مرز ها و نزدیک مرزها متوقف شود .
نماینده ولی فقیه در شهرستان نهاوند بیان کرد : وحدت 
بود  و والیت مداری مردم عامل چهارم پیروزی در جنگ 
و  است  زمان  امام  نائب  فقیه  والیت  دانستند  می  مردم  و 
خداست  و  زمان  امام  از  اطاعت   ، فقیه  والیت  از  اطاعت 
فرمان عظمی  از  اطاعت  و  باید والیت مداری  امروز هم  و 
سیاسی  مسئله  یک  و  باشد  ما  کارهای  سرلوحه  والیت 

نیست .
وی صداقت مردم را آخرین عامل پیروزی بر دشمن دانست 
و گفت : این پنج عامل ، عامل پیروزی ما در دفاع مقدس 
بود و می تواند از عوامل پیروزی جنگ های نیابتی بعدی 
و  دشمن  ظالمانه  های  تحریم  در  امروزهم  که  باشد  نیز 
بر دشمن  پیروزی  تواند عوامل  فعلی جهان می  درشرایط 

باشد .

فرمانده سپاه نهاوند:

عزت و اقتدار ایران اسالمی حاصل رشادت و ایثار مردم در دوران 
دفاع مقدس است

نامه وارده:
اداره محترم مخابرات پاسخ دهد...

علت واگذاری ساختمان مهمانسرای مخابرات نهاوند در خیابان 
دادگستری جنب دادسرا، به یک دانشگاه خاص وغیر انتفاعی و 

شخصی در نهاوند چه بوده است؟
آیا قراردادی در خصوص این واگذاری وجود دارد؟

مخابرات در قبال چه مبلغی ماهانه/ساالنه اقدام به این کار کرده 
است؟

آیا مخابرات در قبال تقاضای سایر شهروندان هم،چنین اقدامی 
خواهد کرد؟یا صرفًا دادن این امتیاز ویژه به نور چشمی ها،ممکن 

است!!!!
آن  منافع  و  شخصی  دانشگاه  این  میدانند،  نیک  نهاوند،  مردم 
پاسخ  در  محترم  مخابرات  پس  است،  خاصی  افراد  به  متعلق 
گونه  شعار  پاسخ  از  دست  شهروندان،  گری  مطالبه  و  تقاضا  به 
در  را  شهروندان  اذهان  مدارک،  ارائه  با  و  مستنداً  و  برداشته 

خصوص ابهامات این واگذاری، روشن نماید.
1. از چه زمان این ملک به این دانشگاه داده شده است؟

2. مدت واگذاری، برای مردم مشخص شود؟
3. این ملک، در قبال چه میزان اجاره، واگذارشده است؟

از  باید  چرا   ، وانتفاعی  شخصی  موسسه  میگویند،یک  مردم   .4
امکانات دولتی و بیت المال استفاده نماید!!!

و سایر  به سایرشهروندان  امکانات مشابهی  است،آیا  اگر چنین 
حاج  نور،  پیام  آزاد،  دانشگاه  مثل  شهرستان  دانشگاههای 

حشمت ، پیراپزشکی و... داده می شود؟؟! ! !

----*****----

 47 شماره  نشریه  در  شده  چاپ  وارده  نامه  جوابیه 
ماهنامه فریاد نهاوند

بسمه تعالی 
مدیر مسئول محترم نشریه فریاد نهاوند

با سالم واحترام  
را  زیر  جوابیه  است  خواهشمند  مطبوعات  قانون  به  عنایت  با 
دادن  اجاره  »چگونگی  تیتر  با  شده  منتشر  مطلب  به  پاسخ  در 
ساختمان مهمانسرای مخابرات درخیابان دادگستری نهاوند » در 

صفحه دوم ،شماره 47،تیرومرداد آن نشریه چاپ نمائید.
فوق  ساختمان  ایران  مخابرات  شرکت  امالک  آئینامه  براساس 
در  آن  اجاره  ومدت  شده  داده  اجاره  گذشته  سنوات  در  الذکر 
24شهریورماه سالجاری به پایان  می رسد ودر صورت صالحدید  
شرکت امالک مخابرات برای اجاره و یا  فروش به صورت مزایده 
ای درمطبوعات استان اطالع رسانی خواهد شد یادآوری میگردد 
که این ساختمان مهمانسرا نبوده و سابق براین بعنوان ساختمان 

اداری ومنازل سازمانی  استفاده می شده است .

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

----*****----

فریاد نهاوند : با سپاس از روابط عمومی مخابرات منطقه همدان 
پاسخ  جوابیه  این  است  ذکر  به  به  الزم   . جوابیه  ارسال  بخاطر 
سئواالت شهروندان نهاوندی نیست و فقط یک کلی گوئی بود . 
امید است مخابرات محترم و سایر دستگاههای دولتی به مطالبه 
گری مردم و شهروندان احترام گذاشته و پاسخ سئواالت مشخص 

آنها را واضح جهت درج در مطبوعات اعالم نمایند .
فریاد نهاوند - امسال هفدهمین سال برگزاری جشنواره 
هایفست ارمنستان است و شاهد اجرای 5۲ نمایش از 1۷ 
کشور خواهیم بود. این دوره از جشنواره از )یکم تا هشتم 
برگزار می شود و کشورهای کره  تا 1۷ مهرماه  اکتبر(  ۹ 
جنوبی، روسیه، بلژیک، انگلستان، اکراین، ایران، گرجستان، 
کرواسی،  آمریکا،  برزیل،  ارمنستان،  لوکزامبورگ،  آلمان، 
حضور  رویداد  این  در  لهستان  و  سوییس  سوئد،  ایتالیا، 

خواهند داشت.
دارند  شرکت  جشنواره  در  ایران  از  نمایشی  اثر   ۷ امسال 
که گروه دریا نهاوند با نمایش »خیال« به کارگردانی میثم 

وکیان مرادی  از جمله این آثار است. 
این  در  فعالیتش  سال  بیستمین  در  نهاوند«  »دریا  گروه 
بیش  هم  این  از  پیش  و  داشت    خواهد  فستیوال حضور 
از 30نمایش را بروی صحنه برده است و در جشنواره های 
و  داشته  حضور  ای  منطقه  و  استانی  و  کشوری  مختلف 

صاحب مقام شده است.
این اولین تجربه بین المللی گروه دریا است که در خارج از 

کشور به روی صحنه می رود. 
را در  تئاتر دنیا جای خودش  بزرگان  با  فستیوال هایفست 

تقویم هنری تئاتر چهان باز کرده است.
استان همدان برای اولین بار در این فستیوال حضور خواهد 
داشت و گروه دریا نهاوند هم نماینده استان در این فستیوال 

نمایش  با 14مهرماه  برابر  اکتبر   1۶ که  بود  خواهد  مطرح 
خواهد داشت.

گروه دریا نهاوند  با اثر »خیال« و با بازی مسعود رضی و یلدا 
امانی به کارگردانی مشترک کیان و میثم مرادی و همکاری 
سینا صفی ، مهدی حبیب وند،محمدرضا زند ، علی سیف 

و... در این فستیوال حاضر حاضر خواهد شد.
میثم مرادی کارگردان این نمایش می گوید: تئاتر »خیال« 
در یک موقعیت انتزاعی و خیالی اجرا می شود که اعمال و 
رفتار آگاهانه و غریزانه یک انسان را با حیوانان و طبیعت در 

قالب یک تمثیل به نمایش در می آید.
تقابل یک زن با گرگ ، که نماد طبیعت است و رفتارها و 
رفتارهای  نتیجه  دهد  رخ می  دو  این  بین  که  هایی  اتفاق 

انسان با طبیعت است.
در این نمایش گرگی هست که طوله و جفتش را بواسطه 
جویی  انتقام  به  حاال  و  داده  دست  از  شکارچی  یک  رفتار 
به بند کشیده  برخواسته و همسر شکارچی را در یک غار 
و ماجرا به همین محور پیش می رود تا به انسان بفهماند 
که رفتارهای ناپسند او با طبیعت بکر و محیط زیست دلیل 
انتقال طبیعت از وی می شود که در زمان طغیان سر می 

گیرد.
گرگ نماد طبیعت بکر و دست نخورده و انسان هم همچنان 

مخرب و بی مالحظه به جان این طبیعت بکر افتاده است.

خیال، دریای نهاوندی ها در هایفست ارمنستان
7 اثر نمایشی از  ایران در این فستیوال حضوردارند

ناحیه  سرهنگ علی مختاری معاون هماهنگ کننده سپاه 
مرکزی  بخش  های  دهیاری  و  شوراها  همایش  در  نهاوند 
با  گردید  برگزار  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  که  نهاوند 
تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 

گفت : 
هفته دفاع مقدس زمان مناسبی برای بیان خاطرات رشادت 
، ایثار ، فداکاری و گذشت رزمندگان اسالم برای نسل جدید 

است . 
وی افزود : زمانیکه کشور ما در 31 شهریور سال 5۹ مورد 
تعرض قرار گرفت رئیس جمهور عراق در کنفرانس خبری 
قرارداد الجزایر که مابین ایران و عراق منعقد شده بود را پاره 

کرد و وعده داد که سه روز آینده در تهران پاسخ سؤاالت 
خبرنگاران را خواهد داد . در حالی که بعد از گذشت 8 سال 

با شکست تحقیر آمیز جنگ را به پایان رسانید .
علی مختاری اظهار داشت : جنگ در شرایطی اتفاق افتاد 
که بیش از 1۹ ماه از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود 
و کشور ما مشکالت خاص خود را داشت .  از طرفی اوضاع 
داخلی نابسامان کشور و از طرف دیگر اقدامات بنی صدر که 
آمار و اطالعات کشور را به خارج می فرستاد موجب شعله ور 

شدن آتش جنگ شده بود.
وی  با اشاره به نقش تعیین کننده حضرت امام )ره( اضافه 
کرد : فرمان حضرت امام مبنی بر صدور حکم جهاد معادالت 

دشمنان را بر هم زد. و این همان چیزی بود که دشمن از 
آن هراس داشت . 

عاون هماهنگ کننده سپاه نهاوند گفت : از شروع جنگ تا 
زمان آزاد سازی خرمشهر هرچه قطعنامه صادر شد همگی بر 
علیه کشور ما و با لحنی ظالمامه بود اما در سوم خراد سال 
۶0  در عملیات بیت المقدس که موجب آزادسازی خرمشهر 
به قدرت  بردن  با پی  و  تغییر کرد  نیز  شد رویکرد دشمن 
نیروهای انقالب لحن خود را با ایران تغییر داد . و این به 

برکت مقاومت رزمندگان اسالم بود .
وی بیان کرد : اگر امروز می بینیم که رفتار و لحن دشمنان 
و سران استکبار نسبت به انقالب اسالمی تغییر کرده است 
که  است  جهادی  روحیه ی  و  مقاومت  نتیجه  تغییر  این  و 

برگرفته از عاشوراست . 
خون  برکت  به  اسالمی  انقالب  امروز   : داد  ادامه  مختاری 

شهدا قدرت برتر منطقه است .
به  اشاره  با  پایان  در  نهاوند  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
اینکه مقاومت و ایستادگی رمز پیروزی ماست گفت : ما در 
و  آمده  کوتاه  ، دشمن  کردیم  مقاومت  هرکجا  تاریخ  طول 
شکست خورده است . و امروز نیز آنچه که موجب پیروزی و 
نیاز امروز کشور ماست وابستگی به توان داخلی و دل بریدن 

از غرب و سران استکبار است . 
علی مختاری با بیان اینکه سابقه نشان داده که با مذاکره 
و سازش با سران استکبار  موفقیتی حاصل نمی شود اذعان 
های  فرصت  دادن  دست  از  مذاکره  دستاورد  تنها   : کرد 

توسعه و پیشرفت است . 
ناامیدی بین  ایجاد یأس و  : نقشه دشمن   وی تأکید کرد 
مردم است که وظیفه ی ما شناخت این نقشه ها و ومقابله و 

خنثی سازی آنهاست .

معاون هماهنگ کننده سپاه ناحیه نهاوند:

 ایستادگی و مقاومت رمز پیروزی ماست/ تاریخ ثابت کرده 
که مذاکره ، از دست دادن فرصت هاست
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فریاد نهاوند - سرویس گزارش - فاطمه ظفری 
خیابان پیروزی، نوستالژی خاطرات نهاوندی ها که کودکی، 
نوجوانی، جوانی و پیری شان را ، همپای این خیابان آمده اند. 
درختان زیبای قدیمی اش ، سایه دلربای مهربان این درختان 
 ، نشد  دریغ  شهر  این  مردم  از  سالیان  طی  در  هرگز  که   ،
ایستادگی و عظمتشان همه و همه ... با نام نهاوند گره خورده 

بود . 
اواخر دوره شورای چهارم  بود )شورای قبل( و تقریبأ پایان 
کار شهردار همدانی منتخب آن شورا. خبری در شهر پیچید 
.... خیابان پیروزی تعریض می شود .... مخالفت ها و موافقت 

ها شروع شد . 
آن زمان نوشتیم ، در خیابان پیروزی ، درختان را سر بریدند 

و ..... اما کو ، گوش شنوا . 
پروژه ای با بودجه ای مبهم ... 

تاکنون مردم نهاوند از میزان دقیق بودجه تعریض این خیابان 
بی خبرند !!! چقدر هزینه شد ؟پیمانکارش چه کسی بود ؟ 
از ریشه  با تراکتور و سیم بکسل  را نیمه شب  چرا درختان 
درآوردند؟ اینان چه کسانی بودند ؟ و دهها سوال بی جواب 

دیگر که افکار عمومی منتظر شنیدن پاسخ آنهاست !!
شهرداری نهاوند با سوء مدیریت و طرحی غیرکارشناسانه در 
سال ۹5 اقدام به تعریض بخشی از خیابان پیروزی از میدان 
امام خمینی)ره( تا چهارراه معلم به طول 400 متر کرد که 
در این طرح یوسفیان شهردار وقت حدود 1۷5 اصله درخت 
مخالفت  با  زمان  آن  در  که  کرد  قمع  و  قلع  را  خیابان  این 
شهردار  گویی  اما  شد،  روبه رو  عمومی  افکار  گسترده  طیف 
صدای اعتراضات به این طرح را نمی شنید، در این میان جنگ 
رسانه ای، معصومه ابتکار را وارد این گود کرد و پای استاندار 
بود که  باز شد و وی گفته  این موضوع  به  نیز  وقت همدان 
اجازه قطع حتی یک شاخه از درختان این خیابان را نخواهد 
احداث  این خیابان  در  است الین کندرویی  قرار  تنها  و  داد 
شود، اما شهردار و شورای شهر وقت با اصرار به اجرای این 
این طرح جزء طرح تفضیلی  طرح پرداختند و اعالم کردند 
شهر است و طبق اسناد باالدستی ، شهرداری باید این طرح را 
اجرا کند و هدف از عملیات تعریض خیابان پیروزی را افزایش 
آب گرفتگی  از  جلوگیری  سطحی،  آب های  دفع  سواره،  باند 
معابر در این محل، بهبود منظر شهری و ساماندهی پیاده رو 

موجود و کاهش بارترافیکی عنوان کردند. 
در اجرای این طرح عرض باند سواره موجود در این خیابان 
از 11 متر به 18 متر افزایش یافت و شهرداری عنوان کرد 
که این امر سبب تسریع در عبور و مرور می شود و با اجرای 
عملیات عمرانی مذکور عالوه بر زیباتر شدن بخش بصری آن 
می توان گام های خوبی در راستای کاهش بار ترافیکی خیابان 

پیروزی برداشت. 
از  تنها  نه  این خیابان  این طرح و تعریض  از اجرای  اما بعد 
بار ترافیکی شهر کاسته نشد بلکه این خیابان عریض همانند 
قیفی که سیل زیادی از خودروها را از قسمت ورودی شهر 
نوعی  به  و  بعدی می کند، عمل کرد  وارد خیابان کم عرض 
می توان گفت باعث تشدید بار ترافیکی شهر خصوصا در مرکز 

شهر می شود. 
و با توجه به سرمایه گذاری زیادی که در این خیابان شده، در 
حال حاضر این خیابان از دو طرف به محل پارک خودروها 
تبدیل شده است و عمال هیچ   نتیجه مثبتی برای شهر ندارد.

----*****----

گالیه شهروندان نهاوندی از اجرای پروژه 
تعریض خیابان پیروزی

نشریه فریاد نهاوند نظر شهروندان نهاوندی را درباره تعریض 
خیابان پیروزی  نهاوند جویا شده که در ذیل می خوانیم: 

آقای و . شهبازی گفت: به عقیده بنده طرح تعریض خیابان 
پیروزی در صورتی نتیجه بخش و خوب بود که کامل می شد 
اما گویا نهاوند به پروژه های نصفه نیمه عادت دارد و این پروژه 

هم نیمه کاره رها شد. 
وی اضافه کرد: اکنون خیابان پیروزی  عریض شده و حجم 
ولی چند  می گیرند  قرار  خیابان  این  در  ماشین ها  از  زیادی 
وجود  به  زیادی  ترافیک  متاسفاته  چهارراه  در  پایین تر  متر 
می آید و دقیقا خیابان پیروزی مثل یک قیف شده که افزایش 
ترافیک را در پی داشته و وضعیتی خیلی بدتر از قبل ایجاد 

کرده است. 
اینکه  بهانه  به  این طرح  این خصوص گفت:  فعال مدنی در 
جزء طرح تفضیلی شهر نهاوند می باشد با دستور شهردار وقت 
از 1۷0 اصله درخت کهنسال نمودند  به قتل عام بیش  کمر 
شهر  برنامه ریزی  کارشناسان  و  صاحب نظران  نظر  طبق  که 
این طرح نه تنها هیچ کمکی به رفع ترافیک و تغییر مبلمان 
تنها  می بینیم  که  عینه  به  امروز  بلکه  نکرد  نهاوند  شهری 

محلی برای پارکینگ ماشین ها شده است. 
این  بودند که  یاسر نصرتی اظهار داشت: کارشناسان معتقد 
میدان 1۷ شهریور  تا  و  اجرا شود  به صورت کلی  اگر  طرح 

است  کارشناسی  و  راه گشا  بگیرد طرحی  انجام  تعریض  این 
اما تعریض این خیابان تا چهارراه هالل احمر)شیر خورشید 
به شکل قیفی مبدل می کند که  را  این خیابان  تنها  سابق( 
حجم ترافیک را در خیابان ابوذر چندین برابر می کند و اتفاقا 

امروز همچنین اتفاقی را به عینه می بینیم. 
وی تصریح کرد: آن روزها صدای اعتراضات نهادهای مردمی و 
حافظ محیط زیست هم به صدا درآمد اما شهردار وقت نهاوند 
ظلمی نابخشودنی به شهر نهاوند کرد تا همانند طرح ناقص 
و پرایراد و اشکال خیاب ان آزادگان این طرح لکه ای دیگر بر 

پیشانی شهر نهاوند باشد. 
نصرتی افزود: جالب است که در آن روز ما مدعی بودیم که در 
فرهنگ کشورها و شهرهای توسعه یافته ایجاد پیاده راه کاری 
ارزشمند است که متاسفانه با تصمیم غیرمنطقی شهردار تنها 
به  امروز  و  شد  خیابان  به  تبدیل  نهاوند  استاندارد  پیاده راه 

پارکینگ تبدیل شده است.
عدم  برای  نمادی  طرح  این  من  نظر  به  کرد:  عنوان  وی 
شهرداری  و  شورا  کارشناسی  غیر  کارهای  و  مشورت پذیری 
بود و آیندگان چون اقدام خیابان آزادگان آن ها را نخواهند 

بخشید !
نصرتی ادامه داد: ای کاش مسئولی مقتدر در این شهر در آن 
زمان جلوی این کار غیر کارشناسی را می گرفت و ای کاش 
دادستان محترم برای قطع این 1۷0 اصله درخت تنومند به 
عنوان مدعی العموم ورود می کردند و هنوز خیلی از مردم و 

کسبه این خیابان نسبت به این اقدام معترض هستند! 
یکی دیگر از شهروندان در خصوص اقدام شهرداری در این 
خیابان افزود:  نمی دانم ضعف مدیریت شهری و طرح های غیر 
کارشناسی مدیریت شهری  تا کی میخواهد به شهر نهاوند و 
شهروندان نهاوندی آسیب بزند؟ همین سوء مدیریت ها باعث 

عقب ماندن نهاوند از توسعه شده است. 
هزینه  خیابان  این  تعریض  برای  کرد:  عنوان  سیف  وحید 
زیادی شده در صورتی که نمی دانم شهرداری بر چه اساسی 
این اقدام بی نتیجه را انجام دهد در صورتی که این هزینه را 
می شد برای دیگر طرح های ضروری و نمیه کاره شهر که البته 

کم هم نیستند هزینه کرد.

----*****----

اقدامی اصولی   ، پیروزی  تعریض خیابان 
و درست بود

رئیس شورای شهر نهاوند گفت: با توجه به اسناد باالدستی 
که در طرح های جامع و تفضیلی است شهرداری نهاوند در 
سال ۹5 اقدام به تعریض خیابان پیروزی کرد که این اقدام 

در آن مقطع زمانی کار درست و اصولی بود. 
که  پیروزی  خیابان  تعریض  پروژه  اینکه  بیان  با  ملکی 
با  داد  انجام  شهر  شورای  حمایت  با   ۹5 سال  در  شهرداری 
اظهار  بود،  درستی  تصمیم  پروژه  این  ریالی  به حجم  توجه 
اتمام  از  بعد  بالفاصله  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  داشت: 
یک پروژه نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه و نمود عینی 
آن پروژه را سریعا ببینیم زیرا اکثر پروژه ها زمان بر هستند و 

مباحث مالی در اجرای پروژه ها را نیز باید در نظر بگیریم. 
وی با اشاره به اینکه شهرداری نهاوند برای اجرای این طرح 
چند هدف داشت که کانال کشی و هدایت آب های سطحی 
این  اهداف  از  یکی  پیروزی  خیابان  در  بارندگی ها  از  ناشی 
پروژه بود، تصریح کرد: هر ساله با توجه به حجم بارندگی ها 
با  خوشبختانه  که  می شد  ایجاد  مشکالتی  خیابان  این  در 
خیابان  این  در  کانال هایی  احداث  و  خیابان  این  تعریض  
مشکل دفع آب های سطحی در این قسمت شهر حل شد و 

این سیاست درستی بود که در این حوزه انجام گرفت. 
ملکی افزود: با توجه به طرح تفضیلی که شبکه های معابر را 
تعریف می کند، شهرداری اقدام به تعریض این خیابان کرد و 
اگر بخواهیم  اقدام درستی است چون  اقدام،  این  ما  نظر  به 
معابر شریانی و اصلی را در نظر بگیریم تعریض این معابر باید 
متناسب با آورد و حجم ترافیکی که در آنجاست انجام بگیرد 
و  مدخل  که  خمینی)ره(  امام  میدان  موقعیت  به  توجه  وبا 
ورودی شهر است و حجم ترافیکش نیز سنگین است تعریض 

این خیابان صورت گرفت. 
وی به بحث پارک خودروها در خیابان پیروزی اشاره کرد و 

گفت: اینکه عده ای می گویند خیابان پیروزی به محل پارک 
خودروها تبدیل شده است، همه این موارد به صورت مقطعی 
است و تا هنگامی که طرح نهایی این خیابان آماده می شود 
و منابع مالی شهرداری اجازه دهد ادامه طرح اجرا می شود و 
این خیابان به بهبود عبور و مرور شهری کمک خواهد کرد و 

مبلمان شهری را می تواند تکمیل کند. 
ملکی عنوان کرد: می پذیریم که بعد از تعریض خیابان پیروزی 
تاکنون اقدام قابل توجه دیگری در این قسمت انجام نگرفته 
است زیرا طبق برنامه ریزی که ما از قبل داشته ایم باید پروژه 
تعریض خیابان پیروی تا چهارراه هالل احمر) چهارراه شیر  
می تواند  طرح  این  اجرای  زیرا  بگیرد  انجام  سابق(  خورشید 

بخشی از مشکالت ترافیکی شهر را حل کند. 
که  امالکی  همچنین  کرد:  بیان  نهاوند  شهر  شورای  رئیس 
روبه روی  از  دارند  قرار  تعریض  پیروزی در مسیر  در خیابان 
تی بی تی تا چهارراه هالل احمر باید تعیین تکلیف شوند که در 
فاز های بعدی نیز اگر منابع مالی شهرداری اقتضاء کند امکان 
اجرای این پروژه تا محدوده خیابان شریعتی هم وجود دارد.

----*****----

برای  می توان  پیروزی  خیابان  ظرفیت  از 
ساماندهی ترافیک شهر استفاده کرد

وی با بیان اینکه از جمله برنامه هایی که برای خیابان پیروزی 
است،  شهر  ترافیک  ساماندهی  بحث  کنیم  اجرا  می توانیم 
مشاور  توسط  نهاوند  شهر  ترافیک  ساماندهی  طرح  گفت: 
شهر  در  که  میدانی  بازدید  به  توجه  با  که  است  شده  ابالغ 
شد  قرار  داشتیم  تهران  در  که  پیگیری  و  شد  انجام  نهاوند 
خالصه طرح را بازبینی کنیم و نظر نهایی شورا و شهرداری 
و کارشناسان فنی از جمله پلیس راهور، دفتر فنی استانداری 
و همه کسانی که در این حوزه تجارب خاصی دارند در نظر 
بگیریم و بعد از نهایی شدن آن طرح ساماندهی ترافیک شهر 

را آغاز می کنیم. 
ملکی اظهار داشت: برنامه های ما برای خیابان پیروزی عمال 
دارند  قرار  تعریض  مسیر  در  که  امالکی  مابقی  تملک  به 
بستگی دارد و طوالنی شدن اجرای ادامه تعریض این خیابان 
است  امالک  این  مالکان  با  شهرداری  توافق  عدم  خاطر  به 
می دهند  پیشنهاد  شهرداری  به  را  قیمت هایی  مالکان  زیرا 
که خارج از قیمت عرف و کارشناسی و خارج از توان مالی 

شهرداری است. 
و  مالی  محدودیت های  و  بودجه  تأمین  کرد:  تصریح  وی 
ملک هایی  مالکان  و  دارد  این حوزه  در  که شهرداری  اداری 
که در محدوده تعریض طرح خیابان پیروزی قرار دارند تالش 
می کنند که حداکثر قیمت را در نظر بگیرند و این محدودیت 
با  نتواند  الزاما  شهرداری  که   شده  باعث  شهرداری  مالی 
مالکین این ملک ها همراه شود و به توافق برسد و همین امر 
روند اجرای  ادامه پروژه خیابان پیروزی را با مشکل مواجهه 

کرده است. 
ملکی تاکید کرد: در حال حاضر حجم سرمایه گذاری که در 
میدان مرکزی و خیابان پیروزی انجام گرفته و پروژه کانال  
انجام  که  است  هنگفتی  هزینه  و  رقم  یک  آب های سطحی 
گرفته و در برنامه  ریزی های شورای شهر و شهرداری است که 

این پروژه ها را اجرایی کنند و به پایان برسانند. 
به عقیده من  افزود:  نهاوند  رئیس و سخنگوی شورای شهر 
من  زیرا  بود  درستی  اقدام  پیروزی  خیابان  تعریض  پروژه 
معتقدم که ما هر اقدامی را که بخواهیم انجام دهیم اگر بر 
و  نقاط ضعف  بهتر می توانیم  برویم خیلی  مبنای طرح جلو 

نقاط قوت را بشناسیم.

----*****----

شهر  شورای  برنامه های  اعتبارات  کمبود 
به  را  پیروزی  خیابان  برای  شهرداری  و 

تعویق می اندازد

وی با اشاره به این که نمی توان زمان خاصی را برای اجرای 
بگیریم،  نظر  در  پیروزی  خیابان  برای  نظر  مورد  طرح های 
عنوان کرد: با توجه به محدودیت ها و کمبود اعتبارات  و حجم 
برنامه های عمرانی زیادی که شهرداری در دست اقدام دارد، 
زمانی  چه  در  و  دقیقا  که  کنیم  اعالم  نمی توانیم  متاسفانه 

می توانیم این طرح ها را در خیابان پیروزی پیاده می کنیم. 
تنها  نهاوند  شهر  ترافیک  ساماندهی  البته  کرد:  بیان  ملکی 
باید  از آن  بلکه بخشی  از طریق سخت افزاری مقدور نیست 
در  فرهنگ سازی الزم  و  ترافیکی  رفتارهای  اصالح  از طریق 
تعریف  طریق  از  دیگر  بخشی  و  بگیرد  انجام  خصوص  این 
به  شهروندان  تا  بگیرد  شهر صورت  در سطح  جانمایی هایی 
عنوان صاحبان اصلی شهر هم از حجم ترافیک سنگین هسته 
مرکزی شهر رها شوند و هم سفر روان و آرامی در محدوده 

شهر داشته باشند. 

رئیس شورای شهر نهاوند با اشاره به الگوهای توسعه شهری 
الگوهای  به  توجه  با  دنیا  در  حاضر  حال  در  گفت:  دنیا،  در 
احداث   بحث  پیگیر  اکثرا  دارند  وجود  که  شهری  توسعه 
complete street )خیابان های کامل( در شهرها هستند 
زیرا در این نوع خیابان ها برای اینکه شهروندان بتوانند تردد 
راحتی داشته باشند و ترافیک روانی در حوزه و خصوصا مرکز 
نیازهای  تمام  خیابان ها  احداث  در  باشد،  داشته  وجود  شهر 
شهروندان را در نظر می گیرند و تالش می شود در یک خیابان 

همه این نیازهای شهروندان را تامین کنند. 
 »complete street«  تاکید کرد: بحث و خواستگاه وی 
)خیابان های کامل( خواستگاه و ایده اش این است که در یک 
خیابان یک الین برای دوچرخه، یک الین برای پیاده روها و 
یک الین هم برای تردد ماشین ها در نظر گرفته می شود و ما 
اگر بخواهیم بر مبنای این موضوع  ورود پیدا کنیم خیابان 

پیروزی نهاوند ظرفیت اجرای این پروژه را هم دارد. 
طرح  می توان  بررسی  و  مطالعه  با  داشت:  اظهار  ملکی 
»complete street«)خیابان کامل( را در خیابان پیروزی 
متنوع  نیازهای  می تواند  نیز  طرح  این  اجرای  و  کرد  اجرا 
است  برنامه ریزی  نیازمند  این  و  بدهد  پوشش  را  شهروندان 
که هم رضایت نسبی مردم را تأمین کند و هم هزینه ای که 
این طرح می کند یک سرمایه گذاری  اجرای  بابت  شهرداری 

برای شهرداری محسوب خواهد شد. 
پیروزی  پروژه در خیابان  این  اجرای  برای  وی تصریح کرد: 
ما باید ضمن اینکه تمام مالحظات مربوط به بحث  طرح های 
مطالعات  تمام  و  است  بررسی  نیازمند  که  تفضیلی  و  جامع 
خاص فنی و ترافیکی، مطالعات اجتماعی و زیست محیطی 

آن را مدنظر داشته باشیم. 
وضعیت  از  همیشه  نهاوند  مردم  گذشته  در  افزود:  ملکی 
در  مثال  عنوان  به  بودند  گله مند  شهری  توسعه  طرح های 
انجام  سال 13۷0 بحث خیابان آزادگان اگر کار کارشناسی 
زیاد  به حجم  توجه  با  خیابان  این  معابر  عرض  و  می گرفت 
عمومی  نقل  و  حمل  به  شهر  روزمره  نیاز  و  خودروها  تردد 
گرفته می شد مشکالت  نظر  در  این خیابان  در  و خودرویی 

ترافیکی در این خیابان به وجود نمی آمد. 
روی  همین  از  داد:  ادامه  نهاوند  شهر  شورای  سخنگوی 
نگاه مان این است که حداقل در برنامه هایی که شهرداری و 
شورای شهر در پیش دارند این نیاز ها و دغدغه های مردم را 
در نظر داشته باشیم و هر طرحی را که بخواهیم اجرا کنیم 
تالش کنیم که با حداقل عوارض ترافیکی، اجتماعی و فنی 
و  بر مطالعه  مبتنی  نوعی  به  و  باشد  برای شهروندان همراه 

بررسی همه جوانب موضوع باشند. 
در  ما  پروژه های  است که  اضافه کرد: در کمتر دوره ای  وی 
ماموریت های  به  توجه  با  و  است  فعال  مختلف  حوزه های 
متنوع شهرداری، می توان گفت در حال حاضر شهرداری در 

همه حوزه ها ورود پیدا کرده است. 
تنوع فعالیت های شهرداری در حوزه های   ملکی عنوان کرد: 
زیرساختی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، حمل و نقل، ایمنی و 
مدیریت بحران، ترافیک و غیره و ورود توأمان مدیریت شهری 
عملکرد  از  شهروندان  رضایتمندی  باعث  حوزه ها  این  در 
مدیریت شهری نهاوند شده است و  شهروندان توقع دارند که 

کارهای بزرگتری در این حوزه ها صورت بگیرد. 
وی با بیان اینکه ما به مردم این حق را می دهیم که در حوزه 
مدیریت شهری بخواهند شهری توسعه یافته تر از این داشته 
باشند، گفت: متاسفانه محدودیت های مالی بخشی از افق و 
برنامه ریزی ما را با اما و اگرهائی مواجه می کند که ما باید با 

آنها برنامه هایمان را تنظیم کنیم.

----*****----

مشکل  حل  برای  پیروزی  خیابان  تعریض 
ترافیک یک طرح ناکارآمد است

شهردار نهاوند گفت: من در جریان اینکه خیابان پیروزی چرا 
قبال تعریض شده نیستم ولی اطالع دارم که ما تاکنون طرح 
مطالعاتی ترافیکی در شهر نهاوند نداشته ایم و در زمان بنده 

طرح مطالعاتی ترافیک تهیه شده است. 
راستای  در  خیابان  این  اگر  داشت:  اظهار  محمد حسین پور 
احداث کانال های دفع آب های سطحی تعریض شده با توجه 
این  در  احداث شده شاید  این خیابان  در  که  کانال هایی  به 
ترافیک  ساماندهی  بحث  در  ولی  است  بوده  موثر  زمینه 

تعریض این خیابان به نظر من تاثیری ندارد. 
ترافیک داشته  باید طرح جامع  وی تصریح کرد: هر شهری 
باشد و با توجه به جمعیت شهر نهاوند متاسفانه قبل از اینکه 
طرح  نهاوند   ، شوم  منصوب  نهاوند  شهردار  سمت  به  من 

ترافیک و طرح مطالعات ترافیک نداشته است. 
حسین پور افزود: با پیگیری هایی که ما با رئیس حمل و نقل 
کشور انجام دادیم ایشان مشاوری را به نهاوند فرستادند و  با 
بازدید میدانی که از شهر انجام شد خوشبختانه طرح ترافیک 

شهر نهاوند مشخص شد. 
بر  باید  نهاوند  شهر  در  تعریضی  گونه  هر  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  بگیرد،  انجام  ترافیک شهر  راستای طرح  در  و  اساس 
کرد: قبل از اینکه تعریضی در هر نقطه شهر انجام بگیرد ابتدا 
باید شهر را به طور کامل در نظر بگیریم و بعدا مشخص شود 
که برای رفع معضل ترافیک  شهر چه طرحی باید اجرا شود. 
یا یک خیابان  نقطه  ما یک  اینکه  بیان کرد:  نهاوند  شهردار 
با  قطعا  کنیم  تعریض  ترافیک  بدون طرح  و  برنامه  بدون  را 
این شکل مشکل ترافیک شهر حل نخواهد شد و یک طرح 

ناکارآمد خواهد بود. 

----*****----

نبود پارکینگ در شهر نهاوند به یک معضل 
تبدیل شده است

اظهار  و  کرد  عنوان  معضل  نهاوند  در  را  پارکینگ  نبود  وی 
داشت: متاسفانه به دلیل نبود پارکینگ عمومی معضلی در 
مرکز شهر ایجاد شده است و در همین راستا ما برای کسانی 
را  بیایند و درخواست احداث پارکینگ عمومی در شهر  که 

بدهند حتما مشوق هایی را در نظر می گیریم. 
در  ترافیک  معضل  رفع  راستای  در  کرد:  تاکید  حسین پور 
ایستگاه های  ساماندهی  قبیل  از  اقداماتی  باید  شهر  سطح 
مسیرها،  تغییر  مسیرها،  تعیین  ایستگاه ها،  تعریض  تاکسی، 
یک طرفه کردن تعدادی از معابر و غیره باید در نظر گرفته 
شود ولی در مجموع به عقیده من تا بحث معضل پارکینگ 
عمومی در شهر نهاوند حل نشود و یک تمرکز زدایی در شهر 
در سطح شهر  را  ترافیک  نمی توانیم مشکل  ما  نگیرد  انجام 

حل کنیم. 
وی تصریح کرد: همچنین در حال حاضر اکثر خدماتی که به 
شهروندان داده می شود در مرکز شهر متمرکز شده است که 
همین امر باعث ایجاد ترافیک بیشتر در مرکز شهر می شود 
باید تالش کنیم که یک تمرکززدایی در  و در همین راستا 
از مناطق  به بعضی  انجام دهیم، به عنوان مثال  سطح شهر 
شهر مثل شهرک شهید حیدری باید در بحث تجاری خدماتی 
داده شود که مردم مجبور نشوند به مرکز شهر مراجعه کنند. 
عمومی  پارکینگ  بحث  در  که  افزود: شهروندانی  حسین پور 
با شهرداری مشارکت کنند قطعا تشویق هایی را برای آن ها 
در نظر خواهیم گرفت و حتما در بحث ارتفاع سازی، افزایش 
نیز  کاربری  نو ع  بحث  در  و  تجاری  بحث  در  طبقات،  تعداد 
به صرفه  برای سرمایه گذاران مقرون  سعی خواهیم کرد که 

باشد و هم به  حل معضل ترافیک کمک کند. 
احداث  بحث  در  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  نهاوند  شهردار 
که  و  است  کرده  آمادگی  اعالم  سرمایه گذار  یک  پارکینگ 
در حال پیگیری هستیم که تعداد طبقات اضافه را برای این 
طرح پارکینگ در نظر بگیریم و یک طبقه تجاری نیز برای 

این طرح تعریف کنیم. 
شاید  گفت  می توان  مجموع  در  گفت:  پایان  در  حسین پور 
شهرداری در بحث مشکالت و معضالت دفع آب های سطحی 
شهر نهاوند اقدام به تعریض خیابان پیروزی کرده است و این 
این  ادامه  اگر ما  ترافیک نداشته و  تاثیری در بحث  تعریض 
احداث  در شهر  را  عمومی  پارکینگ  و  دهیم  انجام  را  طرح 
کنیم این خیابان می تواند در حل معضل ترافیک موثر واقع 

شود.

----*****----

ضوابط  اساس  بر  پیروزی  خیابان  تعریض 
طرح تفضیلی انجام شده است

طرح   خصوص  در  نهاوند  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاونت 
طرح  دارای  نهاوند  شهر  گفت:  پیروزی  خیابان  تعریض 
ملزم  برای شهرداری  تفضیلی  و ضوابط طرح  است  تفضیلی 

و شهرداری باید آن ها را اجرا کند. 
تفضیلی  طرح  در  داشت:  اظهار  حسنوند  عباس  مهندس 
باید  رو  سواره  باند  و  پیاده رو  دقیق  اندازه  که  شده  تعریف 
تفصیلی شهر  نیز طبق طرح  پیروزی  و خیابان  باشد  چقدر 

تعریض شده است. 
پروژه های  مانند  شهرداری  پروژه های  اینکه  بیان  با  وی 
میزان  به  توجه  با  فاز  هر  و  است  فازبندی  دیگر  ارگان های 
بودن  محدود  به  توجه  با  افزود:  می شود،  انجام  اعتبارات 
و  مرمت  را  شهر  تمام  نمی توانیم  ما  شهرداری  اعتبارات 
بازسازی کنیم و مجبوریم پروژ ه های سطح شهر را فازبندی 

کنیم. 
اساس ضوابط طرح  بر  و  راستا  این  حسوند تصریح کرد: در 
خمینی)ره(  امام  میدان  از  را  پیروزی  خیابان  ما  تفضیلی 
از  اکنون  اینکه  و  کردیم  تعریض  احمر  هالل  چهارراه  تا 
ما  و  نیست  ما  وظیفه  می شود  استفاده ای  چه  خیابان  این 
چون  نشود  پارک  خودرو  خیابان  این  در  بگوییم  نمی توانیم 
این بر عهده نهادهای دیگری مثل راهنمایی و رانندگی است 

که می تواند اعمال قانون کند. 
وی افزود: قبل از تعریض خیابان پیروزی عرض پیاده روهای 
این خیابان زیاد و باالی ده متر بود به طوریکه پیاده روهای 
خیابان  این  کسبه  انبار  و  دستفروشان  محل  به  خیابان  این 
تبدیل شد که به نوعی می توان گفت به یک معضل تبدیل 
شده بود ولی با تعریض این خیابان طبق طرح تفضیلی عرض 

معابر در این خیابان استاندارد شده است.

فریاد نهاوند : در خاتمه گزارش ، با توجه به نارضایتی 
اکثریت کسبه و شهروندان از وضعیت موجود و رها شده 
ی خیابان پیروزی ، امید است شورای اسالمی شهر و 
شهرداری محترم ، با توجه به کمبود و محدودیت منابع 
مالی ، ضمن اولویت دادن به پرونده های این چنینی ، 
در پی رضایت شهروندان باشید و خیابان قدیمی شهر 
را از وضعی که برایش ایجاد کرده اند ، رهائی بخشند .

بر  نهاوند  پیروزی  خیابان  اجرای  در  مدیریت  سوء 
مدیریت  توان  از  مدیران  این  که  کرده  ثابت  همگان 
این  و  برخوردارند  ضعیفی  تصمیم گیری  قدرت  و 
غیر  وکارهای  مشورت پذیری  عدم  برای  نمادی  پروژه 

کارشناسی شورا و شهرداری بود.
مدیریت  که  نیست  بار  اولین  این  که  هرچند 
پروژه های  و  طرح ها  کج سلیقگی  با  نهاوند  شهری 
که  کرده اند  اجرا  نهاوند  در  را  شده  غیرکارشناسی 
نمونه دیگری  نیز   ،70 سال  در  آزادگان  خیابان  پروژه 
نصفه نیمه  پروژه های  این  اجرای  و  پروژه ها ست  این  از 
مشکالت  از  گره ای  تنها  نه  زیاد  سرمایه گذاری های  با 
شهر را باز نکرده بلکه نارضایتی شهروندان و افزایش 

بار ترافیکی شهر را در پی داشته است. همین.

بی تدبیری شورای شهر و شهرداری نهاوند به بهانه توسعه شهری
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داستان عاشورائی

بزرگواری بعضی انسان ها
----*****----

فریاد نهاوند - پدرم در سال چهل از دنیا رفت و من شش ماه بعد 
از وفاتش بدنیا آمدم ، در شش سالگی که کمی خواندن و نوشتن 
آموختم تازه فهمیدم که آن شعری که بر پدرم وصیت کرده بود تا 
بر سنگ قبرش بنویسند مفهومش چیست ) در بزم غم حسین مرا 

یاد کنید(
بعدها و در جوانی همیشه کنجکاو بودم که آیا پدرم حقیقتا حسینی 

بوده ؟؟
روزی در سن حدودا بیست سالگی در کوچه میرفتم که مردی حدودا 
پنجاه ساله بنام حسین که فهمیده بود من پسر حاج عباسعلی هستم 
ناگهان مرا در آغوش گرفت و سر بر شانه ام گذاشت و گریست و 

گریست 
وقتی آرام شد  راز گریستن خودش را برای من  اینگونه تعریف کرد :

در جوانی چند روز مانده به ازدواجم  گرچه آهی در بساط نداشتم 
ولی دلم را به دریا زدم و با نامزد و مادر زنم به مغازه ی زرگری پدرت 
رفتیم و یواشکی به پدرت ندا دادم که پولم کم است لطفا سرویسی 
ارزان و کم وزن به نامزدم نشون بده طوری که مادر زن و همسرم 

متوجه نشوند
از قضا نامزدم سرویس زیبا و  بسیار گرانی را انتخاب کرد ،

 من که همینطور هاج و واج مانده بودم که چکار بکنم ناگهان  پدرت 
گفت : حسین آقا قربان اسمت ، با احتساب این سرویس طالیی که 
نامزدت برداشت  الباقی بدهی من به شما از بابت اجرت بنایی که 
در خانه مان کردی صد تومان است و سپس )به پول آن زمان ( صد 

تومان هم از دخل در آورد و به من داد 
من همینطور هاج و واج پدرت را نگاه میکردم و در دلم به خودم 

میگفتم کدوم بدهی؟ کدوم بنایی ؟ من طلبی از حاجی ندارم !!
باالخره  پدرت پول طال را نگرفت که هیچ ، بلکه صد تومان هم خرج 

عروسی ام را هم داد و مرا آبرومندانه راهی کرد
گذشت و گذشت تا اینکه بعد از مدتها شنیدم حاجی عباسعلی در 

سن چهل و یک سالگی پس از آمدن از سفر کربال از دنیا رفته 
آمدم خانه خیلی گریه کردم و برای اولین بار به زنم راز خرید طالی 

عروسیمان را تعریف کردم 
وقتی همسرم شنید که حاجی طالها را در موقع ازدواجمان مجانی به 

او داده  زد زیر گریه و آنقدر ناله کرد که از حال رفت 
وقتی زنم آرام شد از او پرسیدم تو چرا اینقدر گریه میکنی و همسرم 

با هق هق اینگونه جواب داد : 
آنروز بعد از خرید طال  چون چادر مادرم وصله دار بود حاجی فهمید 
که ما هم فقیریم ، شاگردش را به دنبال ما فرستاد تا خانه ما را یاد 
گرفت و چون شب شد دیدیم حاجی به در خانه ما آمده و در میزند ، 
من و مادرم رفتیم و در را باز کردیم و حاجی بی آنکه به ما نگاه کند 
که مبادا ما خجالت بکشیم پولی در پاکت به مادرم داد و گفت خرج 
جهاز دخترتان است حواله ی امام حسین است ، لطفا به دامادتان 

نگویید که من دادم !!
تا همسرم این ماجرا را تعریف کرد باز هر دو به گریه زار زدیم که 
خدایا این مرد چه رفتار زیبایی با ما کرده ، بگونه ای که آنروز  پول 
طال و خرج عروسی مرا طوری داد که  زنم نفهمید و خرج جهاز زنم 

را طوری داد که من نفهمیدم !!!
وقتی این ماجرا را در سن بیست سالگی از زبان حسین آقای کهنه 
داماد شنیدم فهمیدم که پدرم همانگونه که در عزای حسین بر سر 
می زده  دست نوازش بر سر یتیمان هم می کشیده ، همانگونه که 
در عزای حسین بر سینه میزده مرهمی به سینه درد مندان هم بوده 
، و همانگونه که برای عاشورا سفره نذری می انداخته هرگز دستش 
به مال مردم و بیت المال آلوده نبوده و یک حسینی راستین بوده 

است  ... 

هفته  گرامیداشت  ضمن  مرادی  حسن   - نهاوند  فریاد 
پیروزی  از  سال   40 طول  در  اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع 
انقالب اسالمی روحیه مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران 
شده  استکبار  جبهه  به  متعدد  شکست های  باعث  اسالمی 
است، اظهار داشت: روحیه جهادی و انقالبی در دوران دفاع 
این  از  تأسی  به  و  ناامید شوند  باعث شد دشمنان  مقدس 
مختلف  عرصه های  در  جنگ  از  بعد  سال های  در  روحیه 

پیشرفت کرده ایم.
دفاع  هفته  برنامه طی  عنوان  اجرای 100  به  اشاره  با  وی 
این  در  پایگاه  هر  کرد:  عنوان  در سطح شهرستان  مقدس 

هفته برنامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه ناحیه نهاوند با اشاره به برنامه های پیش بینی 
شده در این ایام ابراز کرد: همایش پیشکسوتان دوران دفاع 
مقدس با حضور فرماندهان سابق سپاه نهاوند از ابتدا تاکنون 
از جمله برنامه های دفاع مقدس در شهرستان نهاوند است.

مراسم  به  می توان  هفته  این  شاخص  برنامه های  از  وی 
رژه  مراسم  انتظامی،  و  نظامی  نیروهای  مشترک  صبحگاه 
جماعات،  و  جمعه  ائمه  همایش  موتوری،  و  خودرویی 
همایش  خدمت،  میز  برپایی  شهدا،  گلزار  غبارروبی 

فرماندهان، پیشکسوتان و رزمندگان و ... اشاره کرد .
مرادی اضافه کرد: در بحث واحدهای خسارت دیده در سیل 

نهاوند از ۲5 واحد تعمیری تعداد 1۹ واحد به اتمام رسیده 
که این واحدها مربوط به مددجویان نهادهای حمایتی است.

مقدمات  واحد   ۲0 نیز  احداث  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
انجام شده است و پنج واحد نیز تا مرحله سقف پیشرفت 

داشته اند.
نهاوند  مردم  از  تقدیر  ضمن  نهاوند  ناحیه  سپاه  فرمانده 

سیل زدگان  به  کمک  بحث  در  که  زیادی  کمک های  بابت 
داشته اند، افزود: تاکنون در حدود ۲50 میلیون تومان مردم 

نهاوند کمک کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: ۲5 گروه جهادی در شهرستان نهاوند 

در بحث تعمیر و احداث منازل مشارکت دارند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند:

روحیه جهادی و انقالبی دوران دفاع مقدس باعث ناامیدی 
دشمنان شد

به قلم : علی زمانیان 
عاشورا در سه رویکرد

رخداد تلخی در سال ۶1 هجری؛ در نهم و دهم محرم، به وقوع پیوست. 
پیکاری که در آن خیل سپاهیان حاکم، بر گروهی اندک، آن هم بی ساز 
نابرابر  و برگ جنگی فرود آمدند و در ستیز و پیکاری خشن،خونین و 

دست به شقاوت بردند. 

واقعیت چه بوده و در آن روز چه اتفاقی افتاده است؟
تاریخ، روایت های متعدد و متفاوتی از این جدال و رویارویی بی رحمانه 
گزارش کرده است. تحلیل گران فراوانی نیز این واقعه را دستاویز تفسیرها 
که  فرض هایی  پیش  و  دیدگاه  فراخور  یک  هر  نموده اند.  ها  تحلیل  و 
داشته اند، تابلویی از آن به تصویر کشیده اند. اما فارغ از این که آن چه 
روی داده است، قدری بیندیشیم و تامل کنیم که چه مواجهه و برخوردی 
با این رخداد داشته و داریم و در کجای این روایت غم انگیز و دردناک 

ایستاده ایم.
دست کم سه روایت و یا رویکرد نسبت به واقعه ی کربال را می توان از 

یک دیگر تفکیک نمود:

1( رویکرِد ثواب اندیشان  
آخرت گرایی نام دیگری است که می توان بر ثواب اندیشان نهاد. این 
رویکرد و روایت به سمت رستگاری و رهیدن از آتش دوزخ جهت گیری 
می شود. پیروان این رویکرد، در آیین و مراسم عاشورا شرکت می کنند، 
عزاداری می کنند، اشک می ریزند و زیارت عاشورا می خوانند و همه این ها 
را برای آن انجام می دهند که توشه و ثوابی برای پس از مرگ شان انباشت 

نمایند.
رویکرد آخرت گرایانه، تماما رو به حیات پس از مرگ دارد و از این رو 
چندان دغدغه ی تاثیر و اثر این واقعه بر حیات این جهانی ندارد. به طور 
آیین گرا، ظاهر  این رویکرد در دو شکل فردگرا و  تاریخ،  کلی در طول 

شده است.

2( رویکرد این جهانی
کسانی بر واقعه ی عاشورا و داستان کربال عطف توجه می کنند، نه بخاطر 
ثواب، بلکه از آن رو که می خواهند در همین جهان و زندگی دنیایی شان 
از آن بهره ببرند. پیروان این رویکرد نیز بهره مندی و دلمشغولی شان به 
تقسیم  گروه  به سه  رویکرد  این  نیست.  مشابه  و  یکسان  کربال  داستان 

می شوند:

الف( گروه اول هویت گرایان
این گروه که البته قدمت تاریخی و عمومیت بیشتری نسبت به دو گروه 
منزله ی  به  کربالیش،  و  حسین  امام  از  که  هستند  کسانی  دارد،  دیگر 
مالطی برای شکل گیری و تداوم هویت شان استفاده کرده اند. هویتی که 
سبب انسجام و وحدت میان شیعیان شده و به مثابه ی نوعی مسئله ی 
و  الفت  تالقی،  نقطه  کربال  دیگر،  به سخن  می شود.  محسوب  مشترک 
مسئله  مهمترین  شیعی،  هویِت  که  می شود  و  می شده  کسانی  نزدیکی 
تکرار  محل  عاشورایی،  آیین  اینان،  برای  است.  بوده  دغدغه شان  و 
می آید.  حساب  به  هویت اندیشان  اجتماع  و  تاریخی  هویت اندیشی 
قدرت  آن ها  به  و  می دارد  نگه  یک دیگر  کنار  در  را  افراد  که  اجتماعی 

می بخشد. 
این خوانش از کربال، همگی را به سوگ و ماتمی هرساله و تکرار شونده 
هدایت می کند. خوانشی که در نهایت به چشمانی اشک بار و دلی شکسته 
مرکزی ترین  دیدگی،  ستم  و  مظلومیت  می شود.  منتهی  انسانی ملول  و 
و  مصیبت  روایت  تحت  را  همگی  می تواند  و  است  هویت  مولفه ی 

مظلومیت گرد آورد.

ب( گروه دوم : ایدئولوژی اندیشان
گروه دوم که به صورت های مختلف در تاریخ ظهور کرده است، کسانی 
هستند که قرائتی عموما سیاسی و چالش گرایانه از عاشورا داشته و دارند. 
می توان  جا  آن  از  که  است  زرادخانه ای  عاشورا  گویی  گروه،  این  برای 
اسلحه ی جنگ و جدال فراهم کرد. سرمایه ای پرمایه که برای مبارزه و 
جهاد علیه ستم حاکمان و ظلم زمانه در اختیار می نهد. در دوره ی اخیر، 
»شریعتی« نماد و نماینده ی ایدئولوژی اندیشانی است که دقایق عاشورا 

را به اسلحه ای برای مبارزه و رویارویی تبدیل می کند. 
امام حسین  مبارزه طلبی  روحیه ی  و  به جسارت ورزی  دوم،  خوانش  در 
بزرگترین  شهادت،  رویکرد،  این  اهالی  برای  رو  این  از  می کند.  تمرکز 

فضیلت تلقی می گردد

تو از کدام روایتی؟

المسلمین اسدپور رئیس  فریاد نهاوند- حجت االسالم و 
اداره اوقاف شهرستان نهاوند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
این  زن  شهدای  الخصوص  علی  نهاوند  شهرستان  شهدای 
ایران  اسالمی  نظام جمهوری  در  داشت:   اظهار  شهرستان 
به  که  چرا   ، ندارند  فردی  هیچ  بر  منتی  هیچ  مسئولین 
مراقب  باید  و  هستند  ما  نعمتان  ولی  مردم  امام  فرموده 
آنها  که  چرا  کنیم  برخورد  خوب  نعمتانمان  ولی  با  باشیم 

مایه افتخار ما هستند. 
اینکه  به  اشاره  با  اسدپور  المسلمین  و  االسالم  حجت 
 ، قرار خواهند گرفت  بازخواست  مسئولین در آخرت مورد 
گفت : الحمداهلل در شهرستان نهاوند مسئولین همه تالش 
خود را دارند که بهترین خدمات رسانی را به مردم داشته 

باشند .
وی در ادامه با اشاره به فعالیت های گروههای جهادی بیان 
و  گمنام  هایی  فعالیت  گروههایی  و  افراد  کشور  در   : کرد 
خیرخواهانه انجام می دهند که اگر چه به صورت گمنام و 
بدون مزدی انجام می گیرد اما بازخورد کارهایشان به خوبی 

دیده می شود و نتیجه اخروی دارد .
وی افزود : باید یادی کنیم از شهید حججی ، شهیدی که از 
دل گروههای جهادی برخواست و در مناطق مختلف کشور 
به مردم خدمت رسانی کرد و آنجا پرورش پیدا کرد و در 

نهایت پاداش کارش را از امام حسین )ع( گرفت .
که  سری  بی  شهید   ، حججی  شهید   : کرد  تصریح  وی 
اسالمی  جمهوری  نظام  تاریخ  از  جدیدی  برگ  او  شهادت 

ایران را رقم زد .
رئیس  اداره اوقاف شهرستان نهاوند در خاتمه گفت:  شهید 
حججی و شهدایی که در عراق و سوریه به جنگ با استکبار 
جنگ  که  هستند  هایی  هفتادی  دهه  اند  پرداخته  جهانی 
تحمیلی و دوران انقالب را درک نکرده اند اما خودشان برگ 

جدیدی در تاریخ نظام جمهوری اسالمی ایران شده اند .

----*****----

بانوان ایرانی عزت و افتخار جامعه 
بانوان جهان 

در  نهاوند  شریف  مردم  نماینده  نیا  بهرام  حسن  سپس 
مراسم یادواره شهدای زن این شهرستان اظهار داشت : در 
گذشته از زن به عنوان یک عنصر کم ظرفیت و ضعیف تنها 
برای فرزندآوری استفاده می شد ، امااسالم و در راس آن 
جمهوری اسالمی ایران که به عنوان ام القرای جهان اسالم 

است به زن جایگاه و منزلت داد .
نماینده مردم نهاوند گفت : جمهوری اسالمی ایران برای زن 
ارزش قائل شد و همین عنصر ضعیف ثابت کرد که می تواند 
دوشادوش مردان و حتی جلوتر از مردان در جامعه خودش 

رانشان دهد که از مصادیق آن حضور زنان شهیده ، جانباز 
و اسیر ما در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی بود .

وی افزود : در عرصه های دفاع مقدس ، سازندگی ، فرهنگی 
و اجتماعی حضور زنان را به عینه دیده ایم .

بانوان  افتخار جامعه  ایرانی عزت و  بانوان  وی تصریح کرد: 
جهان هستند ، از این رو گرامی میداریم یاد و خاطره ۹۲ 
بانوی شهید شهرستان را و به همه بانوان جانباز و اسیر و 
توان  در  آنچه  با  و  کنیم  می  افتخار  شهدا  این  راه  پیروان 
اجازه  و  کنیم  می  حمایت  گرامی  بانوان  شما  از  داریم 

نمیدهیم هیچکس به شما اهانت کند .

----*****----

مادر زمینه ساز شخصیت پیغمبر 

جمعه  امام  مغیثی  عباسعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهاوند  شهرستان  زن  شهدای  یادواره  در  نهاوند  شهرستان 
گفت : در آموزه های دینی در هدف خلقت و در رسیدن به 
سعادت و شقاوت ، جهنمی یا بهشتی شدن جنسیت زن و 

مرد تفاوتی ندارد.
وی افزود : قرآن می فرماید هر زن و مردی که ایمان داشته 
دنیا یک مزد در  انجام دهد یک مزد در  باشد عمل صالح 
آخرت به او داده خواهد شد. مزد دنیای او حیات طیبه یعنی 
قناعت است اگر خداوند به زن و مردقناعت بدهد ، راحت 
زندگی می کند ، ولو کم داشته باشد اما اگر حرص و طمع 
ناراحت است شب و روز می دود و آرامش  داشت همیشه 
ندارد ولو میلیاردها هم داشته باشد. مزد آخرتش هم همه 

کارهایش را قیمت بهترین کارها را قبول می کنند.
وی تصریح کرد : سئوالی که مطرح می شود این است که 
زن  ؟  ندارد  وجود  زن  پیغمبر یک  هزار  بین 1۲4  در  چرا 
پیغمبر نشده است ، درست . اما هیچ پیغمبری بدون مادر 
 ، نداشته است  مادر خورده است وجود  این  از  وشیری که 
اما   ) »ع«  عیسی  )حضرت  ندارد  پدر  که  داریم  پیغمبری 
پیغمبری که مادر نداشته باشد نداریم . پس مادر زمینه ساز 

شخصیت پیغمبران است . 
امام  تاریخی  ی  جمله  این  به  اشاره  با  نهاوند  جمعه  امام 
خمینی )ره (که فرمودند : از دامن زن ، مرد به معراج می 
رود گفت : تمام انبیاء وائمه ، تمام شخصیت های مهم دینی 

و معنوی ، مدیون مادرانشان هستند .
وی با طرحی این سئوال که در جامعه امروز ما ، وظیفه ی 
اصلی زنان چیست ؟ افزود : تربیت یک اوالد که سرباز امام 
اوالد  تربیت  در  را  زنان همتشان   ، است  ، مهم  زمان شود 

صالح متمرکز کنند .
وی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاههای تبلیغاتی ، ورزش 
ها و مسابقاتی که مربوط به زنان نیست را برگزار می کنند 

، اظهار داشت : باید گفت ؛ هرکسی را بهر کسی ساختند 
احکام  در  اگر   ، باشد  مرد  و  زن  بین  هایی  تفاوت  باید  و 
است  این  خاطر  به  دارد  وجود  تفاوتهایی  مرد  و  زن  بین 
و  بکنند  اداره  را  مهم  این  از  بخشی  باید  هرکدامشان  که 
وظیفه زن این است که بتواند فرزندان صالحی برای جامعه 

تربیت کند . 
وی خطاب به بانوان گفت : قدرخودتان را بدانید و گوش به 
وسوسه های شیاطین ندهید ، زن اگر در پیشرفت معنوی و 
دینی و رضای خدا و بهشت از مردها بیشتر شانس نداشته 

باشد ، کمتر ندارد .
سئوال  این  به  درپاسخ  مغیثی  والمسلمین  االسالم  حجت 
که مخاطب امام حسین )ع( در روزعاشورا از )هل من ناصٍر 
ینصرنی(چه کسی یا چه کسانی بوده است ؟ بیان داشت : 
)ع(  حسین  امام  اصلی  مخاطب  که  داد  پاسخ  چنین  باید 

نسل های آینده یعنی من و شما و آیندگان ما بوده است .
وی در ادامه با اشاره به اینکه اهداف امام حسین )ع( حفظ 
دین ، حفظ حجاب ، حفظ نماز و حفظ قرآن است ، گفت 
اما  اند  رسیده  شهادت  )ع(به  حسین  امام  اینکه  علیرغم   :
اهداف ایشان از قیام بزرگ عاشورا هرگز از بین نخواهد رفت 
و هرکس به اهداف امام )ع( کمک کند به خود امام حسین 
)ع( کمک کرده است و مثل این است که در صحرای کربال 

ایشان را کمک کرده است .
امام جمعه نهاوند اظهار داشت : هرکس برای بقا و عظمت 
دین تالش کند امام حسین)ع( را یاری کرده است و امروز 
من و شما در این برهه از زمان با نماز و حجاب وگریه بر 
اهل بیت و طرفدار انقالب بودن و مطیع والیت بودن امام 
حسین )ع( را یاری می کنیم وباید این را با عملمان نشان 
دهیم چرا که عمل ماست که نشان می دهد یار امام حسین 

)ع( هستیم یا یار یزید .
حجت االسالم و المسلمین مغیثی با اشاره به اینکه انقالب 
اسالمی یک میدان آزمایش است ، گفت : طی چهل سال 
 ، اند  ، جانباز داشته  داده  برخی خانواده ها شهید  گذشته 
اسارت رفته اند و مشکالت بسیاری را در راه انقالب متحمل 
شده اند و گالیه ای نکرده اند اما برخالف این خانواده ها ، 
خانواده هایی هم هستند که نه تنها هیچ کاری در راه نظام 
انقالب هم  و  بلکه همیشه طلبکار نظام  اند  نکرده  وانقالب 

هستند .
وی با اشاره به اینکه در زمان رهبری امام خمینی )ره( هم 
)ره(  امام  و  داشتند  را  اعتراضاتی  چنین  که  بودند  کسانی 
در پاسخ به آنها فرمودند : یکبار هم شما بگوئید برای نظام 
چه کردید ؟ چرا همیشه طلبکارانه رفتار می کنید ؟ خاطر 
نشان کرد : امروز و در این برهه از زمان هم عده ای انقالب 
را یاری کرده و می کنند و از والیت فقیه که نائب امام زمان 
)عج(است اطاعت می کنند اما یک عده ای برعکس طرفدار 

داعش و منافقین هستند .
هرکدام  باطل  و  حق  راه   : کرد  بیان  نهاوند  جمعه  امام 
امام حسین   این هنر من و شماست که  طرفدارانی دارد و 
)ع( را بشناسیم و در ردیف یاران امام حسین)ع(قرار بگیریم 

و باطل را بشناسیم و با آن مخالفت کنیم .
وی در ادامه زیارت عاشورا را نماد تولی و تبری دانست و 
امام حسین  بر  : در زیارت عاشورا یک قسمت سالم  گفت 
)ع(و یارانش می دهیم و در قسمتی دیگر لعن و نفرین بر 
دشمنان امام حسین )ع( ، و این همان تولی و تبری است ، 
آنچه مهم است و ازمن و شما انتظار می رود تولی و تبری 
عملی داشتن است ، یعنی اینکه زندگی و عملمان به امام 
یزیدیان زمان دشمنی  یزید و  با  و  حسین )ع( کمک کند 
عملی  تبری  و  تولی  که  افرادی  ما  امروز  جامعه  در   ، کند 

داشته باشند کم هستند .
حجت االسالم والمسلمین مغیثی در خاتمه خطاب به بانوان 
تباهی  و  فساد  به  را  ایرانی  زن  دارد  قصد  دشمن   : گفت 
بکشاند و اگر این کار را بکنند نظام و انقالب را از بین برده 
اند و شما زنان که مادران این جامعه هستید باید مراقب این 

توطئه دشمنان باشید .

شهدا برگ جدیدی در تاریخ نظام جمهوری اسالمی ایران

العسل«  من  »احلی  سوگواری  مراسم   - نهاوند  فریاد 
همزمان با هفتم محرم ، با حضور بیش از ۹00 دانش آموز 
این  مصلی  در  نهاوند  شهرستان  متوسطه  های  دوره  پسر 

شهرستان برگزار شد .
در این مراسم پس از سوگواری و سینه زنی در رثای شهدای 
کربال ، حجت االسالم والمسلمین مغیثی امام جمعه نهاوند 
ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین )ع( به بیان 
فلسفه وجودی احلی من العسل پرداخت وگفت: احلی من 
ابن حسن)ع( منشأ حرکت عظیمی شد که  قاسم  العسل 
امروز در سراسر مملکت مراسم سوگواره این شهید کربال به 
بهترین نحو ممکن انجام می گیرد ، خون امام حسین)ع( 
و یارانش در واقعه کربال برای همیشه اسالم را زنده کرد و 

درس آزادگی و مبارزه با ظلم و ستم را به مردم داد.
را  ایران  اسالمی  انقالب  مغیثی نیا  عباسعلی  حجت االسالم 

افزود:  و  دانست  حسین)ع(  امام  قیام  از  برگرفته  و  ثمره 
نظام  علیه  حسین)ع(  امام  از  تأسی  به  ما  انقالبی  مردم 
برای  را  اسالمی  نظام جمهوری  و  کردند  قیام  ستمشاهی 
انقالب اسالمی  این  نهادند و  بنیان  تاریخ  بار در  نخستین 
امروز به برکت همین روحیه عاشورایی توانسته در جهان 

بدرخشد و به الگویی برای سایر ملل آزاده تبدیل شود.
امام جمعه نهاوند با اشاره به اینکه رمز ماندگاری قیام امام 
حسین)ع( حرکت او برای رضای خداست ،  ابراز داشت : 
امر به معروف و نهی از  امام حسین)ع( برای احیا فریضه 
با اخالص قیام کرد و خود و خانواده  منکر و اصالح دین 

اش را در این راه فدا کرد.
اینگونه  مردم  شده  باعث  اخالص  همین  کرد:  اظهار  وی 
دلباخته او شوند و پس از 1400 سال همچنان داغدار آن 

بزرگوار باشند.

بر  تاکید  و  آموزان  دانش  به  خطاب  ادامه  در  مغیثی 
و  اسالم  امید  دانش آموزان  شما  امروز  افزود:  خودسازی 
ایران هستید پس باید با خودسازی و ایمان به خدا راه امام 

حسین)ع( را ادامه دهید تا آینده از آن شما شود.
وی با تاکید بر اینکه امروز دشمن برنامه دارد تا جوانان ما 
را از مسیر درست منحرف کند بیان کرد: دشمنان ما امروز 
قصد دارند به شیوه فرهنگی از طریق اینترنت، ماهواره و 
فضای مجازی ذهن جوانان را مشوش کرده و آنها را نسبت 

به ارزشهای دینی بدبین و بی اعتماد کنند.
و  تعلیم  نظام  و  خانواده ها  کرد:  تأکید  نهاوند  جمعه  امام 
تربیت باید حساس بوده و با برنامه ریزی الزم و توسل به 

سیرت ائمه)ع(  توطئه های دشمن را نقش بر آب کنند.

حجت االسالم مغیثی در مراسم احلی من العسل :

انقالب اسالمی ثمره قیام امام حسین )ع(

بهره برداری از ایستگاه پمپاژ 
آب شرب نهاوند

فریاد نهاوند - مرتضی شریفی مدیر آب و فاضالب شهری 
در   : گفت  نهاوند  شهری  فاضالب  مدیریت  دربحث   ، نهاوند 
از محل  تومان  میلیارد   ۶  /5 بر  بالغ  اعتباری  با  جاری  سال 
محل  از  تومان  میلیارد  یک  همچنین  و  عمرانی  اعتبارات 
اعتبارات جاری و با عقد قرار داد با چندین پیمانکار به منظور 
تسریع در روند پروژه جهت توسعه 1۲ کیلومتر شبکه جمع 
آوری فاضالب اقدام کردیم که پیش بینی می شود با توسعه 
شبکه ای که در دست اجراست و ۶0 درصد شهر نهاوند را 

تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب قرار دهد  .  
شریفی اظهار داشت : در سال جاری منطقه فرمانداری تحت 
پوشش 100 درصدی شبکه جمع آوری فاضالب قرار گرفته و 

انشعابات آن نصب خواهد شد .
وی در خصوص بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر 
نهاوند بیان داشت : این طرح با هدف اجرای پدافند غیرعامل 
آب  پمپاژ  ایستگاه  فرسودگی  به  توجه  با  بحران  مدیریت  و 
شرب شهر نهاوند با قدمت 35 سال ، این ایستگاه با اعتباری 
جاری  و  عمرانی  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد   5 بر  بالغ 

شرکت آب و فاضالب استان همدان در شهرستان اجرا شد .
از 8  ایستگاه وظیفه هدایت آب استحصالی  این   : افزود  وی 

حلقه چاه آب شرب است .
وی تصریح کرد : ظرفیت این ایستگاه 58۲ لیتر در ثانیه به 
4 مخزن زمینی ذخیره به حجم ۲1 هزار متر مکعب است و 

50 درصد شهر نهاوند را تحت پوشش خود قرار می دهد . 
اقدامات صورت  ادامه  در  نهاوند  فاضالب شهری  و  مدیر آب 
گرفته برای احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر نهاوند گفت:  
 10 نصب  و  ،خرید  مربع  متر   300 متراژ  به  سوله  ساخت 
نصب 10 دستگاه  و  ، خرید  سانتریفیوژ  الکتروپمپ  دستگاه 
تابلو راه انداز سافت استارتر و درایو ، اجرای خطوط مکش و 
به طول  اقطار 500 و ۶00 میلیمتر چدن داکتیل  به  رانش 
یک  و  نیاز  مورد  اتصاالت  و  شیرآالت  همچنین  و  متر   350
در  گرفته  انجام  اقدامات  مهمترین  از  و...  برق  تابلو  دستگاه 

ایجاد ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر نهاوند بوده است 

فریاد نهاوند - فرماندار نهاوند بر لزوم تسریع در به نتیجه 
رساندن پروژه های ورزشی نهاوند تاکید کرد.

اداره  رئیس  و  فرماندار  عمرانی  معاون  همراه  به  ناصری  مراد 
ورزش و جوانان نهاوند از پروژه های ورزشی در دست ساخت این 
شهرستان بازدید و در جریان آخرین روند اجرایی آنها قرار گرفت.

وی در این بازدید با تاکید بر لزوم پیگیری ویژه جهت به بهره 
بانوان و خوابگاه  برداری رساندن پروژه استخر مجموعه ورزشی 
ورزشی شهرستان نهاوند تصریح کرد: این مهم در دستور کار قرار 
دارد و در این راستا جلساتی با مدیرکل ورزش و جوانان استان 

همدان برنامه ریزی شده است.
تجهیز  تازه  خوابگاه  از  بازدید  ضمن  ادامه  در  نهاوند  فرماندار 
جوانان  و  ورزش  حوزه  کرد:  تصریح  بانوان،  ورزشی  مجموعه 

شهرستان نهاوند نیازمند توجه بیشتر است.
 58 نهاوند  بانوان  ورزشی  مجموعه  ورزشی  خوابگاه  و  استخر 

پیشرفت فیزیکی دارد
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند نیز تصریح کرد: بنا بر گفته 
تا  پیمانکار فعلی  با  قرارداد  از زمان عقد  این دو پروژه  پیمانکار 
کنون استخر مجموعه بانوان نهاوند و خوابگاه ورزشی دارای 58 

درصد پیشرفت فیزیکی است.
مهرداد سعدی نژاد با اشاره به بازدید مستمر از پروژه های نیمه 
کاره ورزشی نهاوند، گفت: آنچه برای مجموعه ورزش و جوانان 
پروژه های  نتیجه رساندن  به  از هرچیز مهم است  بیش  نهاوند 
نیمه کاره است که در این راستا با توجه به پیگیری های صورت 

گرفته اقداماتی صورت گرفته است.

فرماندار نهاوند تاکید کرد:

 لزوم تسریع در به نتیجه 
رساندن پروژه های ورزشی 

نهاوند
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های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  کل  مدیر   - نهاوند  فریاد 
دفاع مقدس استان همدان گفت : یکی از دستاوردهای 
قدرت  و  ملی  مقاومت  تشکیل  مقدس  دفاع  بزرگ 

بازدارندگی است .
 8 خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  ظفری  مهدی  سردار 
هزارشهید استان و شهدای امنیت و مدافع حرم اظهار داشت: 
همه ما مدیون کسانی هستیم که برای امنیت این جامعه جان 

خود را فدا کردند.
وی با اشاره به کسانی که رسالت تاریخی در حوزه جریان سازی 
بین  گفت:  دارند،  برعهده  جهادی  و  انقالبی  دینی،  فرهنگ 

رسالت و ماموریت فرق است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
رابطه  افزود:  ماموریت جزء است،  و  اینکه رسالت کل  بیان  با 

ماموریت و رسالت، رابطه جزء و کل و خصوص و عموم است.
وی با اشاره به اینکه ما باید بزرگ فکر کنیم و اندیشه بزرگ 
داشته باشیم تا به اهداف بزرگ برسیم، تصریح کرد: ماموریت 
را حتی در زمان طاغوت نیز داشتیم، ساختارها و سازمان هایی 
که افراد فعالیت داشتند و در کنار آن حق و حقوقی می گرفتند 
و خیلی با نظام و با مردم دنیا کار نداشتند که این مأموریت 

است.
سردار ظفری با بیان اینکه حوزه رسالت فراتر از مأموریت است، 
ابراز داشت: مفهوم »آتش به اختیار« مقام معظم رهبری را باید 

در حوزه رسالت دنبال کرد.
و  داد  تشخیص  عقل  جا  هر  یعنی  رسالت  کرد:  اضافه  وی 
احساس کردید که می توانید کاری انجام دهید و قدمی بردارید، 

حوزه رسالت است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
حذف  رده ها  و  مسئولیت ها  رسالت  حوزه  در  اینکه  بیان  با 
می شود و همه وارد عمل می شوند، گفت: بعد از انقالب ما وارد 

حوزه رسالت شدیم.
کرد:  عنوان  خبررسانی  و  خبرنگاری  رسالت  به  اشاره  با  وی 
در این زمینه باید فکر کنیم سهم من نوعی در تحول جامعه 
بوده  چه  دینی  جامعه  در  من  نقش  و  جایگاه  و  است  چقدر 
نقش دشمن  ببینیم  باید  باشم؟  تأثیرگذار  توانسته ام  و چقدر 
این  باید حافظ  که  ما  نقش  یا  است  بیشتر  فرهنگ  در حوزه 

فرهنگ باشیم؟
نگاه  ما  ایجاب می کند که  امر  این  ابراز داشت:  سردار ظفری 
فراتری در حوزه های مختلف به ویژه فرهنگی به رسالت خود 

داشته باشیم.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و اهمیت رسالت هر 
است؛  ممنوع  بودن  عادی  دینی  جامعه  در  داشت:  اظهار  فرد 
اندیشه ای  و  نگرشی  فراز  یک  یعنی  بودن  غیرعادی  بنابراین 
بزرگ تری داشته باشیم و نقش خود را تعریف کنیم و بگوییم 

سهم من در تحول فرهنگی این جامعه چقدر است؟
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
به اهمیت شناخت فرهنگ دفاع مقدس عنوان کرد:  اشاره  با 
باید  یا  شناخته ایم؛  خوبی  به  را  مقدس  دفاع  آیا  ببینیم  باید 
فلسفه  و  بازگویی کنیم  و  بازخوانی  را  زاویه  های دفاع مقدس 

وجودی دفاع مقدس را بشناسیم؟
وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم فلسفه وجودی دفاع مقدس را 
بشناسیم باید در کنار عوامل مشهود آن که می بینیم، عوامل 
تاریخ  گذشته  به  باید  بنابراین  کنیم  بررسی  نیز  را  آن  پنهان 

برگردیم و تاریخ را مطالعه کنیم.
سردار ظفری ادامه داد: اگر کسی بخواهد فلسفه شروع جنگ 
را عمیق درک کند باید جنگ جهانی اول و دوم را مطالعه کند 

و مفهوم جنگ »سرد« را به خوبی بشناسد.

----*****----

دفاع  زوایای  و  مباحث  از  بسیاری  هنوز 
مقدس پنهان است

وی با اشاره به شکل گیری جدال بین حق و باطل در قاموس 
جنگ تحمیلی، گفت: هنوز بسیاری از مباحث و زوایایی از این 
قبیل وجود دارد که در دفاع مقدس پنهان مانده است و باید 

بازخوانی شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
یادآور شد: اگر ما بخواهیم فلسفه شروع جنگ را بشناسیم باید 
انواع  و  جنگ  زمینه های  و  شویم  متوجه  را  جنگ  ریشه های 

قدرت را بشناسیم.
وی با بیان اینکه ما نباید اجازه دهیم فاع مقدس، این حقیقت 
تاریخ و واقعیت تاریخ ساز در زمان خودش متوقف شود، گفت: 
این رسالت سنگینی بر دوش همه ما است که نباید اجازه دهیم 

این مهم صرف تاریخ مطرح و در جغرافیای خود محو شود.
سردار ظفری با تأکید بر حفظ فرهنگ دفاع مقدس که می تواند 
در آینده راه گشا باشد، عنوان کرد: در تاریخ حتی جنگ جهانی 
اول و دوم نیز که همه جامعه بشریت را به نوعی درگیر کرد به 
اندازه دفاع مقدس ما نتوانست تغییر در راهبردهای منطقه ای 
و جهانی ایجاد کند و همه اتفاقاتی که امروز در دنیا می افتدد 

برگرفته از نگاهی است که در دفاع مقدس شکل گرفت.
تشکیل  مقدس  دفاع  بزرگ  دستاوردهای  از  یکی  گفت:  وی 

مقاومت ملی و قدرت بازدارندگی است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
تصریح کرد: وقتی ما در عملیات کربالی 5 از مرزهای سیاسی 

را  این  ما  امروز  دشمن  می کنیم،  عبور  متجاوز  تنبیه  برای 
قطع  طور  به  باشد  جنگ  کننده  شروع  اگر  ومی داند  می بیند 

پایان دهنده جنگ آنها نیستند.

----*****----

یکی از خألهای ما در حوزه ارزش های 
دفاع مقدس، ایجاد ساختار است

وی با بیان اینکه یکی از خألهای ما در حوزه ارزش های دفاع 
این  امام)ره(،  خاص  هنر  گفت:  است،  ساختار  ایجاد  مقدس، 
ساختار  شاهنشاهی  نظام  در  که  داشت  را  آن  قدرت  که  بود 
ایجاد کند و همین ساختار های اجتماعی را تبدیل به نهادهای 

انقالبی کرد.
سردار ظفری با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی برگرفته از 
اندیشه های ساختارسازی امام )ره( است، ابراز داشت: امروز نیز 

نیاز داریم این ساختارها را ایجاد کنیم.
برای  مقدس  دفاع  هماهنگی  شورای  تعریف  به  اشاره  با  وی 
استان ها به ریاست استاندار گفت: این امر برای درگیر کردن 
ارزشی  و  فرهنگی  با مسائل  و مسئوالن  مراجع رسمی کشور 
به قدری توسعه دهیم که  را  این ساختار  باید  بنابراین  است؛ 
در پهنه جامعه خود را نشان دهد که در این صورت می توانیم 

ساختار دفاع مقدس را عمومی کنیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
با اشاره به عملیات مرصاد، تصریح کرد: خالق و جرقه پیروزی 
مردم  نقش  باید  و  بودند  مردم  مرصاد،  عملیات  در  جنگ 

بازخوانی شود.
افزود:  برنامه های هفته دفاع مقدس  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
تشکیل جلسه شورای دفاع مقدس یکی از برنامه های این هفته 

است.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی دفاع مقدس دارای هشت 
کمیته  کمیته ها،  این  از  یکی  گفت:  است،  تخصصی  کمیته 

بانوان دفاع مقدس است.
مقدس  دفاع  در  زنان  نقش  به  ما  کرد:  عنوان  ظفری  سردار 
نپرداخته ایم و این یکی از مباحثی است که باید به آن توجه 

شود و کمیته بانوان دفاع مقدس به آن می پردازد.
هدایت ها،  مقدس،  دفاع  در  روحانیت  نقش  به  اشاره  با  وی 
در  که  است  مباحثی  از  نیز  جنگ  پشتیبانی های  و  نظارت ها 
گفت:  می شود،  پرداخته  آنها  به  و  تعریف  خاص  کمیته های 
یکی از این کمیته ها نیز کمیته رسانه است که ریاست آن با 
سازمان صدا و سیمای استان است و روابط عمومی ها نیز عضو 
این رسانه هستند که باید برنامه ریزی کنند و اینکه در حوزه 
چه  و  کنیم  فکری  چه  باید  ما  جمع  مقدس  دفاع  ارزش های 

اقداماتی داشته باشیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: 
برنامه های اجرایی و پیشنهادی این هفته به ادارات ابالغ شده 

است.

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

یکی از دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس تشکیل مقاومت ملی و قدرت بازدارندگی است

نکوداشت  همایش  پیشکسوتان  نکوداشت  همایش 
ادوار  فرماندهان  حضور  با  مقدس  دفاع  پیشکسوتان 
والمسلمین  االسالم  با حضور حجت  نهاوند  ناحیه  سپاه 
نماینده  نیا  بهرام  ،حسن  جمعه  امام  مغیثی  عباسعلی 
سالن  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  نهاوند  مردم 
اندیشه مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی )ره ( این 

شهرستان برگزار شد.
ضمن  مراسم  این  در  مغیثی  عباسعلی  االسالم  حجت 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر ایران اسالمی، اظهار 
داشت : شهید سعید قهاری سعید اولین فرمانده سپاه ناحیه 
نهاوند بود که در درگیری با اشرار و گروهک پژاک همراه با 14 
تن دیگر از پایداران لشکر 3 مخصوص نیروی زمینی در پنجم 
اسفند ماه 1385 در اثر سقوط هلی کوپتر ۲14 هوانیروز به 

درجه رفیع شهادت نائل آمدند .
وی به اشاره به اینکه سپاه محدود به ایران اسالمی و مذهب 
و  ها  مرز  از  خارج  در  قدس  سپاه  امروز  گفت:  نیست،  تشیع 
از  یکی  امر  این  که  کند  می  ایفا  نقش  خاورمیانه  کشورهای 
تالش  خیلی  خارجی  و  داخلی  دشمنان   ، نظام است  برکات 
اما  ببرند  بین  از  سازندگی  جهاد  همچون  را  سپاه  که  کردند 

نتوانستند.
بسیج  را  نقش  همان  امروز  اینکه  بیان  با  نهاوند  جمعه  امام 
سازندگی ایفا می کند، گفت: امروز سپاه توانسته قدرت نظام 
شهادت  نتیجه  مهم  این  و  بکشد  جهانیان  رخ  به  را  اسالمی 
طلبی و روحیه ایثار سپاهیان است ، سپاه برای اعتالی کلمه 
اهلل و به نتیجه رسیدن اهداف عالیه نظام از جان خود گذشته 

است.
نماینده ولی فقیه در نهاوند با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
منشا اقتدار و مقاومت است ، بیان داشت : اگر رئیس جمهور در 
سازمان ملل سخنرانی می کند و به درخواست مالقات روسای 

جمهور کشورهای اروپایی برای دیدار با ترامپ جواب رد می 
دهد به برکت اقتدار نظام است و امروز جمهوری اسالمی منشا 

اقتدار ومقاومت است.

حل و فصل منازعات در منطقه بدون 
حضور ایران غیرممکن است

پیشکسوتان  و  رزمندگان  گردهمایی  در  نظامی  قدیر  سردار 
جهاد و شهادت نهاوند که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار 
شد ضمن گرامیداشت این ایام و یاد خاطره شهدا اظهار داشت: 
افتخار سپاه نهاوند حرکت در خط اصیل و ناب انقالب اسالمی 

و پیروی از والیت است.
وی افزود: جنگی  که علیه ما کلید خورد نتیجه توطئه کلی بود 
این جنگ  در  البته که  براندازند،  را  ما  انقالب  و می خواستند 
صدام ملعون به عنوان رئیس جمهور عراق، ویترین و نماینده 

چندین کشور بود که او را حمایت می کردند.
در  کرد:  اظهار  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  الملل  بین  معاون 
ابتدای حمالت نیروهای بعثی موفق شدند نزدیک به 10 هزار 
کیلومتر مربع از خاک ما را اشغال کنند و بنا داشتند که خود 
را به تهران برسانند اما اراده  خداوند بر این بود که با ایثار و 

فدارکاری و نثار خون شهدا شکست بخورند .
و  شهادت  و  جهاد  پیشکسوتان  همه  که  آنچه  داد:  ادامه  وی 

ایثارگران باید به آن ببالند این است که عمر و جوانی خود را در 
راه انقالب و والیت صرف کرده اند، ما افتخار می کنیم که سهم 

کوچکی در رسیدن انقالب به این نقطه داشته ایم .
انقالب  مقاومت  برکت  به  امروز  کرد:  اضافه  نظامی  سردار 
از  و  شده  معتبر  خیلی  مرزها  بیرون  در  به خصوص  اسالمی 

آن حساب می برند.
وی با اشاره به قدرت استراتژیک ایران اسالمی بیان کرد: امروز 
در دنیا مثلث قدرت در مقابل تفکرات غرب شکل گرفته است 
که یک ضلع آن انقالب اسالمی ایران و دوضلع دیگر چین و 
یک  چین  و  روسیه  کشورهای  مثلث  این  در  هستند،  روسیه 
تهدید اقتصادی برای سران استکبار هستند اما ایران اسالمی 
عالوه بر آن یک تهدید ایدئولوژیک برای غرب و سران مستکبر 

غربی است .
معاون بین الملل ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه حل 
غیرممکن  ایران  حضور  بدون  منطقه  در  منازعات  فصل  و 
است، خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی آنقدر وسعت و عظمت 
تا آسیای مرکزی هر مسئله ای  المندب  از باب  پیدا کرده که 
نمی تواند حل و فصل شود مگر با حضور ایران و این نشان از 

نفوذ گفتمان و قدرت انقالب اسالمی است .
مدافع  محکم ترین  گفت:  شهدا  خانواده  مقام  به  اشاره  با  وی 
انقالب خانواده شهدا، جانبازان و یادگاران دفاع مقدس هستند.

انقالب  اهداف  به  دستیابی  برای  داشت:  ابراز  نظامی  سردار 
اسالمی مذاکره کاری از پیش نخواهد برد و تنها راه پیروزی، 
مقاومت است و تنها دستاورد مذاکره از دست دادن فرصت ها 

است.
بیرون  برای  راه  بهترین  مقاومتی  اقتصاد  افزود:  پایان  در  وی 
رفتن از مشکالت اقتصادی کنونی است تا زمانی که صداقت 
این  از  هرچقدر  و  هستیم  پیروز  باشد  مسئولین  در  پاکی  و 

ویژگی ها فاصله بگیریم مشکالت بیشتر خواهد شد.

امروز جمهوری اسالمی منشا اقتدار و مقاومت است

تا چند به انتظار قیامت توان نشست
برخیز تا هزار قیامت به پا کنی

)فروغی بسطامی(

به قلم: محمد باقر تاج الدین

و  سیاسی  فرهنگی،  تاریخی،  های  محدودیت  برخی  رغم   به  آدمی 
اجتماعی ای که دارد اما در همان حال آن چنان توانمندی هایی دارد 
تاریخ و فرهنگ و زمانه خویش قرار گیرد و تو  از  برتر  که می تواند 
گویی که برای همه اعصار و قرون جایگاه و موقعیتی کم نظیر برای 
خویش دست و پا کند و بسیاری را  مات و مبهوت عظمت خویش 
نماید. این حرف اغراق و مبالغه نیست چرا که نمونه های نسبتا زیادی 
برای آن می توان ارائه نمود. اندیشمندان، متفکران، شاعران و عارفانی 
که حقیقتا قیامتی به پا کرده اند و تا دنیا دنیا است آنان نیز زنده و مانا 
هستند و تو گویی که هرگز نمرده اند چرا که جان و دل شان سرشار 
از  نیروی عشق و معنویت و دوستی و محبت بوده است. از سقراط و 
افالطون گرفته تا فارابی و بوعلی و مولوی و حافظ و سعدی و دهها و 
بل صدها نمونه اعالی دیگر که همچنان برای آدمیان این روزگاران نیز 

حرف هایی برای شنیدن دارند.
که  کرد  تأمل  حیاتی  و  مهم  موضوع  این  درباره  نباید  راستی  به  آیا 
بزرگانی چون مولوی و حافظ و سعدی چه کرده اند و چه گفته اند و 
چه  قیامتی به پا کرده اند که انسان های قرن بیست و یکم  در عصر 
اتم و دیجیتال و موشک های قاره پیما و فضاپیما این چنین عاشق 
شان هستند؟!  این بزرگان به تعبیر فروغی بسطامی در انتظار قیامت 
ننشسته اند،  بلکه خود قیامتی به پا کرده اند که مگو و مپرس. آنان 
به وجود  ای که  آگاهی  و  و معرفت  ارزشمند دانش  نیروی  از  برکنار 
آورده اند مهم ترین نیرویی که خلق کرده اند و همین موجب مانایی 
و جاودانگی شان در تاریخ شده است به نظرم عشق و حقیقت جویی 
و دوستی و مدارا بوده است و من معتقدم اگر غیر از این بود هرگز 
قادر به برپا کردن قیامت در تاریخ نبودند. بیهوده نبود که حافظ بزرگ 

گفته است: 

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

و این بزرگانی که قیامت به پا کرده اند سخنی به جز سخن عشق و 
دوستی و مدارا نگفتند. این بزرگان و دانشیان و عاشقان باور و احساس 
و اراده و گفتار و کردارشان)پنج ساحت وجودی انسان(  همه در مسیر 
نیک خواهی و شفقت ورزی و مهرورزی و مدارا بوده است و تو گویی 
که هیچ چشم داشتی بابت این همه نیکی و خیر از کسی نداشته اند. 
این بزرگان همواره برای سعادت و آرامش انسان ها و همچنین برای 
کاهش درد و رنج شان فکر کرده اند و احساس ورزیده اند و اراده کرده 
اند و گفته اند و نوشته اند و در این مسیر بس سترگ و ارزشمند از 
هیچ کوششی دریغ نورزیدند و در انتظار هیچ گونه پاداش و خدمتی 

از کسی نبودند.  
چرا راه دوری برویم در همین قرن بیستم و در زمانه ای نه چندان 
دور از زمانه ما و حتی در عالَم سیاست  کسی چون گاندی که  سخن 
از عدم خشونت گفته بود و به دنبال ایجاد دوستی و عشق و محبت 
بوده است آن چنان قیامتی به پا کرده است که اکنون نه تنها هندیان 
بلکه  بسیاری از غیر هندیان در سراسر جهان عاشق ایشان هستند. 
گاندی ساده زیست و به دور از هرگونه تجمل و دنیا خواهی و مادی 
اندیشی به دنبال معنوی زیستن برای خود و از همه مهم تر به دنبال 
کاهش درد و رنج هندیان بوده است و چه زیباتر و ارزشمند تر از این 
که انسانی این چنین به فکر دیگرانی باشد که آنان را از همه مشکالت 
و گرفتاری های این جهانی برهاند. به راستی آیا این کار نوعی قیامت 

به پا کردن نیست؟ 
 سعدی شاعر بزرگ شیرازی به درستی پیش بینی کرده بود که من 
می میرم اما همچنان آواز و صدایی از »گلستانم« بر می خیزد و همه 
تاریخ را در می نوردد و انسان های آینده در زمانه های دیگر صدای 

سخن عشق مرا به خوبی خواهند شنید.

من آن مرِغ سخندانم که در خاکم رود صورت
هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم

و  بود  کرده  را  بینی  پیش  همین  دقیقا  نیز  پاکستانی  الهوری  اقبال 
اکنون پس از گذشت  دهه ها از مرگ ایشان بسیاری از افراد عالقمند 
به افکار و اشعار ایشان در سراسر جهان و دست کم در میان پارسی 
زبانان هستند و همواره از او یاد می کنند. او به زبان اردو سخن می 
گفت و می نوشت اما عجیب توانسته بود به زبان پارسی سره اشعار 
بسیار نغز و زیبایی بسراید که هنوز هم دیوان شعر شان زبانزد عام و 
خاص است. او نیز در اشعار زیر پیش بینی جهانی شدن افکار خویش 

و مانا شدن در تاریخ و قیامت به پا کردن را کرده بود:
عصر من دانند اسرار نیست

یوسِف من بهِر این بازار نیست
نا امید اَستم ِز یاران قدیم

طوِر من سوزد که می آید کلیم
ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد

چشم خود بر بست و چشم ما گشاد

برخیز تا هزار قیامت به پا کنی

فریاد نهاوند - بعد از واقعه عاشورا حدودا 3 مرتبه 3 گروه به ندای 
هل من ناصر امام حسین )ع( )بخوان اَیَْن عمار(  لبیک گفتند :

گروه اول توابین:
همانهایی که روز عاشورا و قبل از آن سکوت کردند همگی قیام کردند 

تقریبا همه کشته شدند 5000 نفر » ولی دیر شده بود «.
گروه دوم مردم مدینه:

آنها بعد از عاشورا قیام کردند و همگی کشته شدند حدود 10000 نفر. 
یزید گفت لشکری که به مدینه حمله کند 3 روز جان و مال و ناموس 

مردم مدینه برایش حالل است. 
آورده اند اهل بیت امام سجاد)ع( را در این زمان از مدینه خارج کردند، 
در یک صحرا، تا در مدینه شاهد جنگ نباشند. ولشکریان جنایتکار 
یزید از هیچ جنایت وخیانتی کوتاهی نکردند و 10000 نفرهم شهید 

شدند.» اما دیر شده بود «
گروه سوم مختار:

نفر  و کشته شدن حدود 15000  فراوان  از جنگهای  بعد  مختار که 
شکست خورد و حدود ۷000 نفر هم از اسرا گردن زده شدند. مجموعا 

حدود ۲0000 نفر کشته شد »اما دیر شده بود« 
مردمی که در مدینه هنگام خروج امام حسین )ع( همراهیش نکردند 
و مردمی که هنگام ورود امام حسین )ع( به کوفه کمکش نکردند ، 

همه بعد ها به کمک امام رفتند » ولی دیر شده بود « 
امام سجاد )ع( هم استقبال خاصی از این حرکتها نمی کردند » چون 

دیر شده بود«. حدود 35000 نفر کشته شدند » اما دیر شده بود«. 
خیلی فرق هست بین آن ۷۲ نفری که به موقع به یاری امامشان رفتند 
با این 35000 نفری که بعد از شهیدشدن امام حسین)ع(قیام کردند .

ما باید مراقب باشیم از امام خودمان عقب نیفتیم .
ِزُم لَُهْم الِحٌق، ُر َعْنُهْم زاِهٌق َوالالاّ ُم لَُهْم ماِرٌق، َوالُْمَتاَِخاّ الُْمَتَقِداّ

هر که بر ایشان تقدم جوید از دین بیرون رفته و کسی که از ایشان 
عقب ماند به نابودی گراید.

نشود  انجام  موقع  به  کار  وقتی 
چه عواقب وخیمی دارد ؟

حجت االسالم و المسلمین مغیثی امام جمعه شهرستان 
نهاوند در مراسم یادواره شهید بهنام محمدی و شهدای 
دانش آموز دختر شهرستان نهاوند ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهرستان اظهار داشت : کاغذ سفید وقتی آیه 
ای از قرآن روی آن نوشته شود ارزشمند است اما همین 
که مچاله شده و در زباله دان انداخته شود بی ارزش می 
شود انسان ها هم همین گونه اند اگر اخالق و رفتار خوب 
آنها آموزش داده شود با ورزش می شوند و در غیر این 

صورت خواهند بود.
امام جمعه نهاوند در مثالی دیگر انسان را مثل یک آیینه 
دانست و گفت: اگر در مقابل یک منظره زیبا آینه قرار 
مذبله  یک  اگر  دهد  می  نمایش  را  زیبا  منظره  بدهید 
)محل کثیف( قرار بدهید همان مذبله و محل کثیف را 

نمایش می دهد.
وی با اشاره به این که آینه انعکاس چیزی است که در 
هم  ها  انسان   : افزود  شود،  می  گذاشته  نمایش  به  آن 
اند که اگر اخالق و رفتار و  از کودکی مثل همین آینه 
کارهای خوب به آنها آموزش داده شود ارزشمندند و در 

غیر این صورت بود.
نماینده ولی فقیه در شهرستان نهاوند با اشاره به نامه 31 
البالغه گفت: قلب نوجوان و جوان مثل یک زمین  نهج 
مستعد است زمین به خودی خود هیچ محصول و ثمری 
ندارد اما هر بذری که در آن بیفتد همان را برداشت می 

، حیا و کارهای خوب در آن  ،اخالق  اگر بذر دین  کند 
بکارند یک انسان پاک و پاکدامن خواهند بود اما اگر بذر 

بد ناپاکی کاشته شود فردی ناپاک خواهد شد.
های  دربرگه  که  هستند  شهداکسانی   : افزود  وی 
درخشان  آینه  در  و  نگاشتند  را  ها  بهترین  زندگیشان 
قلبشان خدا و رضایت خدا را به نمایش گذاشتند و عند 

ربهم یرزقون شدند .
امام جمعه نهاوندبیان داشت : شهدا گنجهای ماندگاری 
هستند که بر تارک انقالب اسالمی ایران می درخشند و 
همچون چراغی روشن در مسیر راه ما و شما و نسل های 

بعد راهنمای راه خواهند بود .
به  خطاب  خاتمه  در  مغیثی  والمسلمین  االسالم  حجت 
دانش آموزان ابراز داشت: مواظب خودتان باشید اگر می 
خواهید مایه افتخار خانواده و جامعه باشیداز هم اکنون 
بخوانید  درس  کنید  تالش  باید  هستید  آموز  دانش  که 
به  نسبت  و  باشید  حجاب  و  عفاف  با  باشید  باسواد  و 
و  کوچه  که  باشید  مراقب  باشید  داشته  گناه حساسیت 
خیابان شیاطین  و  کوچه  در  نیست  امنی  مکان  خیابان 
نخورید  لغزش  باشید  مراقب  هستند  زیاد  فاسد  افراد  و 
مراقب  اگر  هستید  جامعه  و  خانواده  های  سرمایه  شما 
نباشید به فساد کشیده می شود و اگر مراقبت کنید یک 
جامعه  و  آخرت خودتان  و  دنیا  برای  بخور  بدرد  نیروی 

تان هستید.

امام جمعه شهرستان نهاوند : 

شهدا ، گنجهای ماندگاری که بر تارک انقالب اسالمی ایران می درخشند

*****************
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سجاد سیف - تپه های باستانی از نظر معماری کهن به سه 
دژتپه ها  و  )سکونتگاه(  شهرتپه ها  )تومولوس(،  گورتپه ها  گروه 
)قلعه( قرار می گیرند که در اصطالح به آن تپه مصنوعی یا تپه 
دستساز می گویند. تپه نقاره چی در 3 کیلومتری جنوب شهر 
نهاوند واقع در کوچه باغات از نوع تومولوس یا گورتپه است که 
نوعی تپه باستانی مصنوعی محسوب می شود که بر روی مقبره 
پادشاهان توسط معماران کهن با استفاده از الیه های مختلف 
نوعی  اصل  در  تومولوس ها  است.  ساخته شده  و سنگ  خاک 
آیین تدفین هستند که از نظر ارتفاع )۹-3۶ متر(، مقام مفرد و 

مقدار اشیای عتیقه درون آن با یکدیگر متفاوت است.
دستاورد سفر ناصرالدین شاه به نهاوند

در  نهاوند  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  رئیس 
گفت وگو با همشهری در این رابطه می گوید: ناصر الدین شاه 
به  مسیر  در  آغاز شد  ری  از شهر  که  عجم  عراق  به  سفر  در 
بروجرد و نقاط اطراف آن، حسین آباد نهاوند، سراب گاماساب 
، خود شـهر نهاونـد، بابا رستم، سراب کیان، وسج، فرسفج و 
تویسرکان و اطراف آن سفر  و مدتی را آنجا سپری کرد. از میان 
نقاط  و  نهاوند  است  نوشتار  این  نظر  مورد  آنچه  مذکور  نقاط 
شاه  ناصرالدین  سوي  از  شده  ارائه  اطالعات  است.  آن  اطراف 
و محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، می توانـد پرتوي بر تاریخ 

مجهوالت این تپه باستانی بیفکند.
محسن جانجان اظهار می کند: ناصرالدین شاه روز چهارشنبه 
یازدهم ذي الحجه  130۹ قمری خاطرات خود را از سفر به 
یزدگرد  قلعه  و  نهاوند  شهر  از  دیدن  و  »گاماساب«  سـراب 
آغاز کرده است. بازدید ناصر الدین شاه از شهر نهاوند نه تنها 
مـنعکس  را  نهاوند  اجتمـاعی  حیات  و  تاریخ  از  گوشه هایی 
نقاره چی«  »تپَه  به  نهاوند  باغات  از  بازدید  در  بلکه  می کند، 
می رسد، این تپه در جنوب شهر نهاوند قرار دارد و ظاهراً در 
زمان صفویه یک بار حفاری شده اما چنانکه الزم است درباره 
قدمت و ارزش باستانی اش چیزی به دست نمی آید و مجهول 

است که ناصرالدین شاه دستور کاوش می دهد.
کشف آرامگاه تومولوسی در نهاوند

ادامه می گوید: ناصرالدین شاه در گزارشی که در  جانجان در 
تپه  این  که  می کند  مشخص   ، می کند  یاد  آن  از  خاطراتش 
یک قبر تومولوسی است که یک سبک و آئین تدفینی مربوط 
سنگی  تابوت  یک  آن  در  است.  نهاوند  شهر  در  یونیانیان  به 
دیده شده که پس از کاوش و مشاهده آن را به جای خود بر 
می گرداند. این تپه و قبر مربوط به دوران سلوکیان است و به 
احتمال فراوان مربوط به یکی از بزرگان سلسله، یا مندموس 
والی نهاوند در دوران سلوکیان است که در این قسمت به خاک 
سپرده شده است. کاوش این تپه می تواند ارتباط زیادی با معبد 

الئودیسه داشته باشد.
----*****----

نتایج کاوش در تپه نقاره چی

معاون هیأت کاوش تپه نقاره چی در نهاوند نیز در این رابطه 
به همشهری می گوید: یک ماه پیش به سرپرستی دکتر مهدی 
رهبر کار کاوش در تپه را آغاز کردیم و در سه منطقه گمانه 
زنی انجام داده ایم که شامل کاوش در ضلع جنوب غربی و غرب 
تپه است و دلیل انتخاب این محل نتایج گمانه زنی هایی است 
که در قبور تولومولوسی به دست آمده است که بیانگر این نکته 
بود که این ضلع از تپه بکرتر از دیگر قسمت های آن است و در 

دوره های قبل به هیچ وجه چنین الیه ای کاوش نشده است.
احمد عرب در ادامه توضیح می دهد: قبر تومولوس مزاری است 
که برای پادشاه و خانواده پادشاه بوده و اتاقی است که اول بر 
روی زمین بنا می شود سپس با توده ای از خاک و یا تپه ای که 
طرف  از  مزارها  این  می شود.  پوشیده  شده،  تشکیل  سنگ  از 
بیرونی  به ظاهر  نگاه  با  نباید  روز ساخته می شد که  معماران 
آن گول خورد، زیرا معماری عظیمی را در درونشان حفاظت 

می کنند.
وی اظهار می کند: اگر پادشاه یا افرادی که از خانواده پادشاه 

فوت می کردند، با اشیایی که استفاده و هدیه هایی که دریافت 
دفن  همراه جسد  به  ساخته شده،  اتاق سنگی  در  می کردند، 
می شدند. بلندی تومولوس، و زیبایی معماری آن، با توجه به 
ثروت و ارزش فرد مرده، متغیر است. آنها که ارتفاع بلندتری 

دارند، مربوط به پادشاهان ثروتمند هستند..
عرب تاکید می کند: نتایج این دوره تاریخی در نهاوند می تواند 
از لحاظ باستان شناسی و گردشگری حائز اهمیت باشد، زیرا به 
دلیل تاریخ گذاری شهر نهاوند در دوران سلوکی نتایج حاصل 
و  شاه  ناصرالدین  گزارش  است.  اهمیت  دارای  کاوش  این  از 
برادرش عضه الدوله حاکم وقت نهاوند از کاوش تپه نقاره چی 

مخصوص  طبیب  فرانسوی  فوریه  دکتر  گزارش  همچنین  و 
ناصرالدین شاه مبنا و معیار کاوش ما است و با این اوصاف و 
با توجه به کشف طاق آجری و سنگ هایی که مربوط به اتاق 
گورستان است، به دنبال پی گردی دیواره ها و راهرو هستیم 
که  است  بوده  کتیبه  و  ورودی  درب  دارای  آرامگاه  این  زیرا 
باغداران  و  کشاورزان  دست  به  خاک برداری  هنگام  احتماال 
منطقه تخریب و از بین رفته است و در حال حاضر ۷0 درصد 
در  تپه  حریم  و  عرصه  در  بازنگری  و   شده  انجام  کاوش  کار 
آینده  هفته  سه  دو،  تا  زیاد  احتمال  به  که  است  اقدام  دست 

تعیین تکلیف می شود.

مهدی سهرابی - بزرگ ترین نمایشگاه نمونَک گلی بازسازی 
واقعه کربال در استان همدان به دست جوانان مؤمن و دوستدار 
در  که  است  ساخته شده  نهاوند  روستاهای  از  یکی  اهل بیت 

چندین غرفه به زیبایی واقعه کربال را روایت می کند.
ماه محرم در مناطق مختلف کشور و شهرستان نهاوند همراه با 
آیین های جانبی و زیبایی که در راستای ترویج فرهنگ عاشورا 
فرهنگ  این  باعث گسترش  و  است  همراه شده  اجرا می شود 

برای نسل جوان به شکل ملموس تری شده است.
برپایی  فیلم،  عکس،  نمایشگاه های  برپایی  با  ایام  این  در 
خیمه های معرفت و نمایشگاه های بازسازی واقعه کربال و انجام 
مراسم هنری تعزیه سعی شده است فرهنگ عاشورا و اهداف 

قیام کربال برای عزاداران تبیین و تشریح شود.
نیز حدود ۲0 سال است که هرساله در  نهاوند  در شهرستان 
ایام محرم دریکی از روستاهای بخش مرکزی نهاوند به همت 
جمعی از جوانان بسیجی و دوستدار امام حسین )ع( و با تالش 
به صورت  کربال  واقعه  بازسازی  نمایشگاه  آن ها  شبانه روزی 
نمونَک کوچک شده ای از حادثه کربال در معرض دید عزاداران 

قرار می گیرد.

----*****----

عشق به اهل بیت جوانان را عاشقانه 
پای کار می آورد

موردتوجه  می شود  ساخته  جوانان  باهمت  که  نمایشگاه  این 
هزاران عزادار در ایام محرم قرار می گیرد و تا اربعین پذیرای 
مردم است و از عشق همراه بامعرفت جوانان این منطقه به امام 

حسین )ع( ویاران باوفایش حکایت می کند.
 علی پیرزادی مدیر این نمایشگاه در گفت وگو با ما می گوید: 
در  نهاوند  کیلومتر شهرستان  ” در حدود 10  تُکه   ” روستای 
بخش مرکزی این شهرستان و در مسیر تردد زائران به امام زاده 
ابراهیم )ع( قرار دارد و در ایام محرم مسیر تردد هزاران زائر 

است.
این روستا  وی اظهار داشت: مردم مؤمن و دوستدار اهل بیت 
از دیرباز ارادت و عشقی مثال زدنی نسبت به اهل بیت و به ویژه 
سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( داشته و دارند و هرساله 
مراسم عزاداری در ایام محرم را باشکوه خاصی برگزار می کنند.

بین  در  جالبی  ایده  قبل  دهه  دو  حدود  در  افزود:  پیرزادی 
جوانان و عاشقان امام حسین )ع( شکل گرفت و تصمیم گرفته 
برپا  روستا  مردم  عزاداری  در حاشیه  نمایشگاهی کوچک  شد 

شود و بازسازی واقعه کربال را روایت کند.
و تالش جوانان  باهمت  به مرور  نمایشگاه  این  داد:  ادامه  وی   
شکل  به  و  شد  برپا  زیبا  و  شکیل  بسیار  روستا  این  بسیجی 
بزرگ ترین  مسئوالن  گفته  به  که  به گونه ای  درآمد  امروزی 
استان همدان  واقعه کربال در  بازسازی  نمونَک گلی  نمایشگاه 

است.
تا کربال ” گفت: هرساله چند روز  بقیع  “از  نمایشگاه  مسئول 
توسط  روستا  این  در  کار  مقدمات  محرم  ماه  شروع  از  قبل 
برای ساخت  و چوب  و سنگ  و خاک  جوانان شروع می شود 
پذیرایی  آماده  محرم  ایام  در  و  می شود  جمع آوری  نمایشگاه 

عزاداران می شود.

نمایشگاه ” از بقیع تا کربال ” حرکت امام 
حسین را به صورتی زیبا روایت می کند

محرم  ماه  که  در سال هایی  روستا  این  جوانان  داد:  ادامه  وی 
به  توجه  با  و  هوا  سرمای  باوجود  بود  هم زمان شده  بازمستان 
نبودن مکان مسقف و گرم برای ساخت نمایشگاه ولی باغیرت 
برپا کرده اند و نشان دادند پیرو  و عشق حسینی نمایشگاه را 

راه حسینی هستند.
پیرزادی افزود: کودکان و خردساالنی که عاشقانه در برپایی این 
نمایشگاه مشارکت دارند و صورت های معصوم و آغشته به ِگل 
آن ها صحنه کم نظیری از ارادت و محبت آن ها به ائمه اطهار 
است که نمونه این گونه تصویری در هیچ جای دنیا قابل مشاهده 

نیست.
شبانه روزی  زحمات  نمایشگاه  این  برپایی  برای  گفت:  وی 
همه جوانان روستا باعث شده است که نمایشگاه باشکوهی را 
مشاهده کنید که در تصاویر مربوط به این نمایشگاه می توان 

شکوه و زیبایی را دید.
مسئول این نمایشگاه افزود: نمایشگاه بانام ” از بقیع تا کربال 
)ع(  امام حسین  حرکت  اول  از  چون  است  شده  نام گذاری   ”
را  عاشورا  و  تاسوعا  روز  و  کربال  تا صحرای  بقیع  قبرستان  از 

به صورت بازسازی شده در ابعاد کوچک روایت می کند.
وی ادامه داد: برای طبیعی جلوه دادن واقعه کربال تعدادی از 
جوانان روستا در سال های گذشته که به کربال مشرف شده اند 
جزئیاتی از حرمین شریفین، بین الحرمین و نهرعلقمه و دیگر 

جزئیات را یادداشت کردند تا در این نمایشگاه پیاده کنند.

پیرزادی گفت: این نمایشگاه در بیش از ۲0 غرفه برپا می شود 
و بخش های جذابی دارد و در بخشی از نمایشگاه تمثال مبارک 
سه شهید بزرگوار این روستا نصب شده است تا نشان دهیم که 

دفاع مقدس ادامه حرکت قیام عاشورا است.

----*****----

بچه های روستا با دست خالی و با نیت 
خالصانه درراه ترویج فرهنگ حسینی 

تالش می کنند

امین سهرابی یکی از جوانانی است که در این نمایشگاه هرساله 
نیت کرده و کار می کند وی به ما می گوید: عشقی که جوانان 
به امام حسین )ع( دارند قابل توصیف نیست و می بینید با چه 

شوری برای اتمام نمایشگاه تالش می کنند.
وی ادامه داد: ساخت کاخ ها و قصرها و منازل کوفیان و مساجد 
پایان  به  دوستانمان  با  همکاری  با  را  شام  خرابه های  و  کوفه 
تا  گرفته اند  را  کار  از  گوشه ای  بچه ها  از  هرکدام  و  رساندیم 

بتوانیم میزبان خوبی برای عزاداران باشیم.
سهرابی گفت: کار نورپردازی و قسمت روز کربال نیز به پایان 
رسیده است و امسال با توجه اینکه مشکل کمبود جا را نداریم 
نحوه  بهترین  به  دارد و سعی شده است  بیشتری  کار وسعت 

واقعه کربال روایت شود تا شکل قابل توجهی به خود بگیرد.
وی افزود: حرمین امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( و 
بین الحرمین یکی از بخش های پرطرفدار نمایشگاه است که با 

توجه به مشاهدات و نظرات مردم بسیار سعی شده است مثل 
واقعیت باشد و با نورپردازی بسیار زیبا شده است.

نیت  با  و  دست خالی  با  ما  روستای  بچه های  می گوید:  امین 
عاشورا  فرهنگ  ترویج  راستای  در  قدمی  توانسته اند  خالصانه 
بردارند که امیدواریم این کار از ما در درگاه الهی پذیرفته شود 
چون جوانان واقعاً شبانه روز تالش کردند تا این نمایشگاه زیبا 

را برپا کنند.

----*****----

جوانان مؤمن روستای تُکه به زیبایی 
واقعه کربال را به تصویر کشیده اند

علمیه  حوزه  مدیر  مولوی  عباس  والمسلمین  االسالم  حجت 
برادران نهاوند  نیز در بازدید از این نمایشگاه گفت: واقعاً کار 
کمترین  با  و  داده اند  انجام  روستا  این  جوانان  بزرگی  بسیار 
که  کرده اند  خلق  کربال  واقعه  از  باعظمتی  نمایشگاه  امکانات 

چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کنند.
این  زیبای  نورپردازی  و  طراحی  و  معماری  نوع  افزود:  وی 
نمایشگاه نشان می دهد که برای اتمام کار بسیار زحمت کشیده 

شده است و باید به این جوانان مؤمن خسته نباشید گفت.
مولوی گفت: دشمنان همه تالش خود را برای کم رنگ کردن 
فرهنگ عاشورا در بین جوانان به کار بسته اند ولی می بینیم که 
در روستای تُکه جوانان مؤمن و انقالبی به چه زیبایی قیام امام 

حسین )ع( را به تصویر کشیده اند.
امام حسین )ع(  ارادت مردم به  افزود: عشق و دوستی و  وی 
در دل جوانان این مرزوبوم قرار دارد و از همه همشهریان عزیز 
برای بازدید از این نمایشگاه دعوت می کنیم تا به صورت عینی 

بازسازی واقعه کربال را مشاهده کنند.
مدیر حوزه علمیه نهاوند گفت: نحوه طراحی زیبای روز عاشورا 
و نحوه شهادت یاران امام حسین )ع( که به زیبایی روایت شده 
است اشک هر بیننده ای را جاری می کند که در صحرای عاشورا 

بر امام حسین )ع( ویاران باوفایشان چه گذشت.

----*****----

 نمایشگاه از بقیع تا کربال تا اربعین 
امسال پذیرای عزاداران است

ما  به  ادامه  در   ” کربال  تا  بقیع  از   ” نمایشگاه  مدیر  پیرزادی 
می گوید: امسال با عنایت خیرین و مردم روستا مکان اجرای 
نمایشگاه بزرگ تر شده است و باعث زیبایی دوچندان نمایشگاه 

شده است.
عزاداران  پذیرایی  اربعین حسینی  تا  نمایشگاه  این  افزود:  وی 
است و با توجه به قرار گرفتن در کنار گلزار شهدای روستا و در 
کنار مسیر تردد زائران حرم امام زاده ابراهیم )ع( سال گذشته 

حدود 40 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.
مدیر این نمایشگاه گفت: هرساله امام جمعه، فرماندار، فرمانده 
سپاه به همراه دیگر مسئوالن شهرستان نهاوند از این نمایشگاه 
بازدید می کنند و باعث ایجاد انگیزه برای جوانان بسیجی این 

روستا می شوند.
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ترکیه.  به  داشت  ماهه  یک  رضاشاه سفری  مجتبی لشکربلوکی - 
یک  گفتگوها،  میان  در  روزی  دارد:  جالبی  خاطره  همراهان  از  یکی 
مرتبه آتاتورک یکی از روزنامه های محلی را در دست می گیرد که 
بود.  نوشته  از وزارتخانه ها  از کارمنداِن یکی  به اختالس یکی  راجع 
آتاتورک آن روزنامه را به »عصمت اینونو« نخست وزیر ترکیه نشان 
داده و دستور رسیدگی می دهد. رضاشاه با تعجب می پرسد چرا به 
روزنامه نگاران اجازه می دهد چنین مطالبی را نوشته و مامورین دولت 
را زیر سوال ببرند؟ من در ایران به هیچیک از جراید اجازه نمی دهم 

که کوچکترین انتقادی از رفتار مامورین دولت بکنند!
خانمی  یک  روزی  کند:  می  نقل  جالبی  داستان  جواب  در  آتاتورک 
ثروتمند و زیبا به یکی از رمالها مراجعه می کند و می گوید که شوهرم 
مرا خیلی دوست دارد اما من او را دوست ندارم و می خواهم طالقم 
بدهد! رمال که نمی خواسته چنین مشتری پولداری را زود از دست 
بدهد روی کاغذ، چیزی نوشته و به خانم می دهد تا در یکی از شبهای 
تاریک، کاغذ را در قبرستانی دفن کند اما در زمان دفن کردن، نباید 
اصال به »گرگ« فکر کند چرا که در این صورت، نوشته تاثیری نخواهد 
داشت. خانم، کاغذ را مدام به قبرستان می برده اما بالفاصله به یاد 
گرگ می افتاده و نمی توانسته کاغذ را دفن کند و ناچار برمی گشته.

آتاتورک در ادامه می گوید روزنامه نگاران به منزله آن گرگ اند که به 
محض اینکه مقامی بخواهد اختالس کند و رشوه ای بگیرد بالفاصله 
آن گرگ یعنی )افشاگری روزنامه ها( در خیالش مجسم خواهد شد و 
دست از پا خطا نخواهد کرد! بدون وجود روزنامه های آزاد، حتی اگر 
بر هر مقام دولتی یک مامور مخفی هم گذاشته شود باز هم قادر به 
کنترل فساد نخواهد بود چرا که ممکن است آن مامور مخفی با آن 
مقام ساخت و پاخت کرده باهم بخورند! )برگرفته از نوشته علی مرادی 

مراغه ای بر اساس کتاب روزها از پی سالها(.

تحلیل و تجویز راهبردی: 
اگر خواهان جامعه ای به دور از ویژه خواری، رانت خواری، امضاهای 
طالیی، آقازادگی و خویشاوندساالری هستیم به این چهار نکته توجه 

کنیم:
1-  از گرگ ها حمایت کنیم! انگلیسی ها می گویند: »دولت انگلیس 
در هر کشور دو سفیر دارد، یکی سفیر حکومت و یکی خبرنگار گاردین 
و چه بسا در بسیاری موارد نظر خبرنگار گاردین بر نظر سفیر ترجیح 
ها  آن  که  است  خاطر  این  به  انگلیسی ها  جمله  این  می شود.«  داده 

عمیقا باور دارند مطبوعات کتاب مقدس دموکراسی است.
۲-  گرگ بی دندان نباشیم: اگر رسانه ها به میزان 100 آزاد باشند 
اما چرخش آزاد اطالعات رخ ندهد آن گرگ بدون دندان خواهد بود 
و بی خاصیت. بر همه ماست که خواهان اجرای کامل قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات باشیم. برای آنکه به قدرت انتشار اطالعات 
پی ببرید کافیست به این فکر کنید که اگر لیست کسانی که در طول 
سال های اخیر ارزهای دولتی، پست های دولتی، وام های دولتی و 
امتیازات دولتی )که همه شان شیرین هستند( می گرفتند منتشر می 

شد کار ما به اینجا نمی کشید. 
اما همه  3-  آزادنگار باشیم. همه ما نمی توانیم روزنامه نگار باشیم 
فرد/ بهترین  به  را  خود  اطالعات  باشیم.  آزادنگار  یک  توانیم  می  ما 

نشان  جهانی  آمارهای  کنیم.  منتقل  می دانیم  که  ای  نهاد/سامانه 
از   ۲5 و  مردمی  گزارش های  وسیله  به  مالی  مفاسد  43از  می دهد  
سوی کارمندان گزارش می شود. دیر یا زود قانون حمایت از افشاگران 
)آزادنگاران( تصویب خواهد شد. همه ما می توانیم یک کنشگر توسعه، 

یک مبارز راه روشنایی باشیم. 
4-  حریم ممنوعه نداریم!! در جامعه ما هیچ کس و هیچ نهادی عاری 
از خطا و اشتباه نیست. حتی نهاد مذهب. بگذارید مثالی بزنم. در سال 
۲001، تیم افشاگری با نام »Spotlight« در روزنامه بوستون گلوب 
آمریکا تشکیل شد با تمرکز بر سوء استفاده های جنسی کلیسا. آن 
تحقیقات به سونامی عظیم افشاگری علیه رسوایی جنسی در کلیسا 
تنها  نه  که  داد  نشان  الیت«  »اسپات  انجامید.  جهان  کاتولیک  های 
کلیسای کاتولیک، این فساد درون سیستم خود را پنهان کرده بلکه 
اند. کلیسای  این الپوشانی نقش داشته  نیز در  بانفوذ  برخی مقامات 
از 3  پرداخت بیش  به  اخیر مجبور  آمریکا در 10 سال  کاتولیک در 
میلیارد دالر برای درمان و هزینه های قضایی شده است.  همین تالش 
ها باعث شد  از سال ۲004 تا ۲013 میالدی مجموعا ۹00 کشیش 
به اتهام کودک آزاری خلع لباس و از کلیسا اخراج شدند. انسان های 
عادی در هر لباس و مقامی، مانند ما در معرض خطا و اشتباه هستند. 

ما حریم ممنوعه نداریم!  
نمی  رفع  به خود  نیز خود  فساد  آید.  نمی  به دست  فساد  با  توسعه 
شود. همه باید کمک کنیم با آزادسازی حریم های ممنوعه، گردش 
آزاد اطالعات و آزادنگاری، گرگ ها خواب را از چشم کفتارها بگیرند. 

توسعه پشت دیوارهای فساد است. 

ایران، گرگ قبرستان
کاوش در تپه نقاره چی نهاوندمی خواهد!

همت واالی جوانان روستایی در نهاوند برای ترویج فرهنگ عاشورایی

 بازسازی واقعه کربال در نمایشگاهی آمیخته با عشق و معرفت حسینی



w w w . f a r y a d e n a h a v a n d . i r7

 رئیس ورزش و جوانان نهاوند گفت: »آوا شهبازی« نونهال بدمینتون باز 
نهاوندی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

نیم  و  نهاوند طی یک سال  بدمینتون  کرد:  عنوان  نژاد  مهرداد سعدی 
اخیر در بخش بانوان توفیقات زیادی کسب کرده است.

بیشتر مسئولین هیئت های ورزشی  توجه هرچه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
در حال حاضر هیئت  آور، گفت:  مدال  ورزشکاران  پرورش  راستای  در 
بدمینتون نهاوند با تالش های مریم رسالتی مربی آوا شهبازی موفق به 
برگزیده شدن در مسابقات استعدادهای برتر کشور و دعوت وی به اردوی 

تیم ملی نونهاالن کشور شده است.
سعدی نژاد گفت: نهاوند دارای 3۹ هیئت ورزشی است و انتظار میرود 
هریک از این هیئت ها به اندازه توانایی خود در سطوح مختلف بدرخشند 

چرا که توانایی این مهم را دارا هستند.
وی افزود: ورزشکاران نهاوندی از ابتدای سال تا کنون موفق به کسب 

1۲۲ مدال رنگارنگ در سطوح مختلف ملی و آسیایی شده اند.
رئیس ورزش و جوانان نهاوند عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 
دعوت  ملی  های  تیم  اردوهای  به  نهاوندی  ورزشکار   1۲ از  بیش  نیز 

شده اند.
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گفتگوهای ذهنی منفی
دکتر راضیه امین السادات روانشناس ،روانکاو و روان تحلیلگر  
همه ما گفتگوی درونی داریم. از لحظه ای که بیدار می شویم تا زمانی 
که می خوابیم یک نفر همیشه درون سر ما دارد حرف می زند. همین 
زند.این  می  دارد حرف  او  هم  خوانید  می  را  متن  این  دارید  که  االن 

گفتگوی درونی گاهی اوقات به نشخوار ذهنی منفی تبدیل می شود
منفی،  نکات  به  مدام  ذهنی  نشخوار  یا  درونی  تکراری  گفتگوهای  در 
به  مدتی  از  بعد  و  کنیم  می  فکر  منفی  های  جنبه  و  منفی  خاطرات 
آن اعتیاد پیدا می کنیم. این نشخوار منفی می تواند گریبان همه ما 
تا کارآفرینی که  به وی خیانت کرده  از فردی که همسرش  را بگیرد. 
ورشکست شده، تا کاندیدایی که در انتخابات رای نیاورده، ورزشکاری 
که  مصدوم شده و دیگر نمی تواند ورزش حرفه ای کند و فردی که 
در آزمون دکتری به نتیجه نرسیده ،سرمایه گذاری که سرمایه اش از 

بین رفته.
برای رهایی از دام گفتگوهای درونی منفی تکراری )نشخوار ذهنی( چه 

می توان کرد؟
1( تکنیک برگردانی مثبت یا انحراف فکر:

 به صورت ارادي به چیزي توجه کنید که مثبت است. بازي هاي فکري 
کنید. هر کاری که مستلزم به کارگیري فکر است. تلفن را بردارید و به 
دوستان زنگ بزنید. خالصه فقط ذهنتان را با هر چیز کوچکي مشغول 
کنید. یک عدد پیچیده مثل ۹58354را درنظربگیرید و هفت تا هفت تا 
از آن کم کنید. این تکنیک بخاطر اینست که مکانیزم ذهن طوریست 

که در یک آن نمي تواند به دونقطه توجه کند.
2( تکنیک تاخیر فکر:

 براي آمدن فکرهای منفی تکراری به ذهنتان وقت تعیین کنید و وقتي 
این افکار خواستند به ذهنتان وارد شوند به آنها بگویید که بروند و در 
فالن ساعت که به آنها اختصاص داده اید بیایند و تدریجا این ساعات را 
محدودتر کنید. این نشان می دهد که شما ارباب هستید و آن ها )افکار 

منفی تکراری( نوکر. 
3( تکنیک تدوین فکر:

با  افکار منفي خود را بنویسید ترجیحا   قلم و کاغذ بردارید و همگي 
زبان طنز: نوشتن بار سنگین افکار فکري را سبک کرده و گاه با خواندن 
نوشته ها ممکن است شما را به خنده یا شگفتي از افکار غیرمنطقي 
خود وادارد. در عین حال وقتي فکرتان را نوشتید راحت تر مي توانید آن 

را بررسي کنید و خطاهایش را شناسایي نمایید.
4( تکنیک تصور بدترین حالت ممکن و اقدام:

فایده  دو  اما  برسد  نظر  به  اشتباه  روش  این  است  ممکن  اول  نگاه  در 
اساسی دارد. به جای اینکه مدام در مورد نگرانی های آینده فکر کنید. 
به بدترین حالت ممکن فکر کنید. زمانی که به بدترین حالت ممکن 
فکر میکنید، میبینید آنقدرها هم بد نیست و تنها این ذهن شماست 
که آن رو بزرگ کرده. همین طور شما می توانید خود را برای اقدامات 
جبرانی و پیشگیرانه بعدی آماده کنید. به جای ترس از اقدام، بزنید به 

قلب ماجرا و دست به کار شوید. 
5( تکنیک تعریف ماموریت جدید: 

وقت  و  زاید  وقت  زاییده  زاید  فکر  و  است  زاید  فکر  ذهنی،  نشخوار 
زاید زاییده بیکاري، با دست زدن به یک فعالیت که شما را در حالت 
برانگیختگي قرار دهد مي توانید از حالت نشخوار ذهنی فاصله بگیرید. 
دنبال  را  جدید  ایده  یک  اید،  خورده  کارآفرینی شکست  در  اگر  مثال 
کنید. اگر دیگر نمی توانید ورزش حرفه ای کنید، خوب به مربی شدن 
فکر کنید! اگر به تازگی جدا شده اید، به تمام کارهایی فکر کنید که 
در زمان زندگی مشترک فرصتش را نداشتید انجام دهید. خداوند درها 
و دریچه های بسیاری را پیش روی ما قرار داده است. اما گاهی اوقات 
آنچنان به درهای بسته نگاه می کنیم که صدها در و دریچه دیگر را 
نمی بینیم. به خدا نگویید چه مشکالت بزرگی دارید بلکه به مشکالت 

بگویید چه خدای بزرگی دارید.

علی  آیت اهلل  شهید  بزرگداشت  کنگره   - نهاوند  فریاد 
سخنرانی  با  و  وی  شهادت  سالروز  با  هم زمان  قدوسی 
استاندار  سیاسی  معاون  حضور  با  و  کشور  کل  دادستان 
همدان ، دادستان همدان و مدیران استانی و شهرستانی در 

شهر نهاوند برگزار شد.

----*****----

سالروز شهادت آیت اهلل قدوسی به 
ثبت  تقویم  در  دادستان  روز  عنوان 

شود

حجت االسالم عباسعلی مغیثی در کنگره بزرگداشت شهید 
آیت اهلل قدوسی اظهار کرد: شهرستان نهاوند مهد مفاخر و 
روحانیون بزرگی همچون شهیدان حیدری ، قدوسی و آیت 
اهلل علیمرادیان دارد که با تربیت مکتبی و اسالمی فرزندان 
خود خدمات بزرگی به شهرستان نهاوند ارائه دادند و منشأ 

خیر و برکت برای نهاوند و کشور شدند .
امام جمعه نهاوند در ادامه با اشاره به اینکه مردم می دانند 
قوه  رئیس   : داشت  بیان  ؛  است  همگانی   ، فساد  با  مبارزه 
قضائیه اعالم مبارزه با فساد مفسدین را آغاز کرده ، که این 

مهم امید در جامعه ایجاد کرده است و 
می  انتظار   : افزود  نهاوند  شهرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
رود دادستانی و دستگاه قضائی برخورد با دانه درشت ها و 
گردن کلفت ها را در دستور کار خود قرار دهد و امید را در 

دل مردم زیاد کند .
فرهنگ  شورای  در  مصوبه ای  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
عمومی نهاوند گفت: از دادستان کل کشور درخواست داریم 
همچنان که بسترهای الزم در شهرستان فراهم شده ، روز 
14 شهریور ، روز شهادت شهید آیت اهلل قدوسی را به نام 
روز دادستان در تقویم جمهوری اسالمی ایران ثبت کنند .

----*****----

قوه قضائیه با شهدایی همچون 
شهیدان بهشتی و قدوسی مسیر 

عدالت را استوار کرده

دادستان نهاوند نیز در ادامه در خصوص برگزاری این کنگره 
گفت: از سال گذشته که یادبودی برای این شهید گرانقدر 
برگزار شد مقرر شد برنامه ای در خور شأن وی برگزار شود ، 
که اولین جلسه برگزاری این برنامه در دادستانی شهرستان 
جمعه  امام  دفتر  در  اجرایی  و  علمی  کمیته های  و  برگزار 

تشکیل شد.
سید هادی مصطفوی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت 
شد  مطرح  کنگره  برگزاری  موضوع  وقتی  گفت:   ، نیست 
مردم نهاوند و اقشار مختلف استقبال و پیشنهادات خود را 

اعالم کردند که جای بسی خرسندی بود.
کنگره  برگزاری  زمان  تا  مقاالتی  گفت:  نهاوند  دادستان 
به دبیرخانه  پایان دیماه  تا  نیز  ارسال شده و اصل مقاالت 

ارسال می شود.
وی افزود: هدف اصلی از برگزاری چنین برنامه هایی معرفی 
به جوانان و نوجوان  شهدایی گرانقدر چون شهید قدوسی 

است.
مصطفوی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه با شهدایی همچون 
کرده  استوار  را  عدالت  مسیر  قدوسی  و  بهشتی  شهیدان 
است، گفت: در دوره فعلی نیز با اقدامات جهادی مسئولین 
قضائی در بحث مبارزه با فساد و احیا حقوق عامه گام هایی 

استوار برداشته شده است.

----*****----

قوه قضائیه عدالت و انقالبیگری را 
سرلوحه کار خود قرار داده است

نهاوند در مجلس شورای اسالمی گفت: قوه  نماینده مردم 
قضائیه عدالت و انقالبیگری را سرلوحه کار خود قرار داده 

است.
حسن بهرام نیا در کنگره بزرگداشت شهید قدوسی در نهاوند 
گفت: برگزاری این کنگره نام شهرستان نهاوند را در راستای 
اعتالی فرهنگ جهاد و شهادت درخشان تر از پیش خواهد 

کرد.
افتخار  خود  مفاخر  و  داشته ها  به  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خون  با  قدوسی  شهید  روش  و  سیره  راه،  گفت:  می کنیم، 
کرده  پیدا  جریان  قضائیه  قوه  رگ های  در  که  جدیدی 

استمرار دارد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی افزود: امروز 
سرمایه  یک  عنوان  به  مفسدان  با  برخورد  و  احکام  صدور 
اجتماعی محسوب می شود چراکه باعث شده امید و اعتماد 
درصد   ۹0 از  بیش  به  قصائیه  قوه  و  نظام  به  نسبت  مردم 

ارتقا پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه قوه قضائیه عدالت و انقالبی 
نمایندگان  گفت:  است،  داده  قرار  خود  سرلوحه  را  گری 
وزیر  و  جمهور  رئیس  به  نامه ای  امضا   105 با  مجلس 
دادگستری نوشته اند که بر اساس آن باید قائل به تفکیک 

در شرح وظایف قوا باشیم.
در  قضائیه  قوه  عملکرد  اینکه  بر  مجدد  تاکید  با  نیا  بهرام 
راستای عملکرد ابو شهید قدوسی است، گفت: در این راستا 
با سیاست های مدبرانه و عالمانه دستگاه قضا همراه هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: این کنگره باید هرساله برگزار شود 
و دبیرخانه آن باید به صورت دائمی فعالیت کند.

----*****----

مدیران دستگاه های اجرایی زمینه 
بروز و ظهور فساد را از بین ببرند

دادستان کل کشور بابیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی 
باید جلوی فساد را از منشاء بگیرند و اجازه ندهند مبارزه 
با فساد به بگیر و ببند برسد، گفت: باید زمینه بروز و ظهور 

فساد رااز بین برد.
حجت االسالم محمد جعفر منتظری در مراسم بزرگداشت 
شهید علی قدوسی در نهاوند با بیان اینکه در این ایام همه 
بر همین  و  افراشته شده  عزای حسینی  پرچم  ایران  جای 
گفت:  می دهم،  قرار  عاشورا  مطلع  را  سخنم  مطلع  اساس 
عاشورای امام حسین )ع( شامل همه خوبی ها و فضائل اهل 

بیت )ع( است.
با بیان اینکه جلوه بندگی و عبودیت و اوج عرفان در  وی 
حادثه کربال در لحظاتی است که اباعبداهلل )ع( سر به خاک 
کربال گذاشته بود و با خدای خود راز و نیاز می کرد، گفت: 
امام حسین )ع( دانشگاهی گشود که نه تنها شهدای کربال 
نمره قابل قبول و خوب گرفتند بلکه در طول تاریخ به تربیت 

شاگردانی پرداخت که راه آنان را ادامه دادند.
حجت االسالم منتظری با اشاره به اینکه اگر این مطالب قبل 
از انقالب در منبرها مطرح می شد باورش برای مردم مشکل 
بود، گفت: پیروزی انقالب اسالمی ایران جلوه ای از جلوه های 

عاشورا و قیام امام حسین )ع( است.
وی با بیان اینکه در طول 40 سال اخیر همگان شاهد بوده 
شاگردان  نقش  انقالب  چهارم  و  سوم  نسل  که  هستیم  و 
مکتب امام حسین )ع( را داشته و نقش بی بدیلی داشته اند، 
گفت: نهاوند بیش از 850 شهید تقدیم انقالب کرده و حال 
این سوال مطرح می شود که کدام یک از شهدا به غیر از راه 

حسین )ع( در اندیشه داشتند.
که  حماسه هایی  شهدا  اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان 
آفریدند، اشعاری که خواندند و ناله ای که زدند همه و همه 
یکی  که  است  )ع(  حسین  امام  قیام  جلوه های  از  جلوه ای 
شهید  گفت:  است،  قدوسی  شهید  مکتب  این  شاگردان  از 
بوده و فرزند  انقالب  و  یافته مکتب اسالم  قدوسی پرورش 

خود را نیز در این راه از دست داده است.
اینکه شهید قدوسی منشأ  با بیان  حجت االسالم منتظری 
از  قبل  قضائی  نظام  که  زمانی  و  بوده  نیز  علمی  خدمات 
وجود  به  برای  و  شد  عمل  وارد  بود  مشکل  دچار  انقالب 
قدم  اسالمی  جمهوری  با  متناسب  قضائی  نظام  آوردن 
وارد  حساس  برهه  دریک  قدوسی  شهید  گفت:  برداشت، 

دستگاه قضائی شد.
وی با بیان اینکه در همین برهه جریان نفاق که انحرافشان 
را  خود  سهم  تا  آمدند  پیش  انقالب  پیروزی  با  بود  معلوم 
ببرند اما هوشیاری ها موجب شد نتوانند بر مرکب مراد خود 
و  درها  نفاق  جریان  وقتی   13۶0 سال  گفت:  شوند،  سوار 
راه های به سوی خود را مسدود دید شهید بهشتی و ۷۲ تن 

از یاران با وفای انقالب را به شهادت رساند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امام حسین )ع( فرمودند در 
مقابل ظلم بایستید و شهید قدوسی به خانواده و فرزندانش 
توصیه می کرد مبادا حرف یا کلماتی بگویید که دشمن از آن 
استفاده کند، گفت: اگر میگوییم که این راه امتداد عاشورا 

است بیراه نگفته ایم.

----*****----

وظیفه ما پاسداری از ارزش های 
انقالبی و خدمت به مردم است

حجت االسالم منتظری با تاکید بر اینکه وظیفه ما پاسداری 
از ارزش های انقالبی و خدمت به مردم است، گفت: مدیران 
باید وقت خود را برای خدمت به مردم صرف کنند و با این 
هزینه های زیاد باید در خدمت پاسداری از خون شهدا باشد.

برابر  در  گانه هرکدام  قوای سه  و  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
پاسخ  خداوند  و  شهدا  مقابل  در  باید  کنند  کوتاهی  شهدا 
ایران مرهون شهادت  دهند، گفت: نظام جمهوری اسالمی 
را  آنها  وقتی  که  است  کشور  جانباز  هزار   500 و  جوانان 

می بینیم شرمنده می شویم.
وی با بیان اینکه آنها برای دفاع از وطن توقعی نداشتند اما 
امروز گرفتار انسان هایی منفعت طلب شده ایم که جلوه های 
امروز در  داد:  ادامه  است،  به خود جذب کرده  را  آنها  دنیا 
سنگر پاسداری از ارزشه ای نظام قرار داریم اما در دستگاه 
و  اقتصادی  فشارهای  تحریم ها،  چون  مشکالتی  قضائی 
اینها  برابر  در  مقاومت  دیده می شود که  نیز  نفوذ  جریانات 

در دستور کار است.
حجت االسالم منتظری با اشاره به اینکه جریان نفوذ نوکر 
صفتانه در خدمت استکبار بود و امروز نیز جریان نفاق در 
کارهای  امروز  منافقان  گفت:  است،  نشده  نابود  ما  کشور 
دیگری در دست اقدام دارند اما وزارت اطالعات ما بر آنها 
در  کشور  خارج  و  داخل  در  نفاق  جریان  ولی  دارد  اشراف 

خدمت استکبار است.
و  مدیران  به  آنها  عوامل  و  دشمنان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسئوالن زنگ می زنند و آنها را تخلیه اطالعاتی می کنند و 
جریان نفوذ در کارهای فرهنگی و غیرفرهنگی دست دارد، 
گفت: بسیاری از فسادها با واسطه هایی به جاهای دیگر بر 
متوسل  وسیله ای  هر  به  راستا  این  در  دشمن  و  می گردد 

می شود تا مردم را نا امید کند.
دادستان کل کشور بابیان اینکه عده ای با توجه به کمبودهای 
خود ممکن است مورد نفوذ قرار بگیرند و دشمن به عوامل 
خود مأموریت داده تا در جامعه بذر نا امیدی و یاس بپاشند، 
گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که مبادا امید 

مردم کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه ملت ما ملتی پیشرو و دانشمند است 
به طوری که در دنیا شناخته شده است، گفت: ما می توانیم 
مشکالت خود را حل کنیم اما دشمن می خواهد بر مردم ما 
القا کند که شما نمی توانید و از این راه مردم را مجاب به 

مذاکره با دشمنان کند.
حجت االسالم منتظری با تاکید بر اینکه مذاکره با آمریکا به 
معنای تسلیم شدن در برابر استکبار است، با طرح این سوال 
که آیا ما شهید دادیم که تسلیم استکبار باشیم؟ گفت: طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم 
می خواهید  اگر  که  می کنند  القا  جامعه  بر  عده ای  هرچند 

مشکالت حل شود باید مذاکره کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در دستگاه قضائی وظیفه داریم 
برابر فساد که جنبه های مختلفی دارد بایستیم، گفت: دلیل 
فساد فضای مجازی رها شده است چراکه به عنوان نمونه 
این فضا یک حرکت خزنده دارد تا مسئله حجاب را تنزل 

دهد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه قضا معتقد است 
باید در  تا وزرا  نمایندگان مجلس گرفته  از  همه مسئولین 
حوزه های کاری خود مبارزه با فساد را در دستور کار داشته 

باشند، مبارزه با فساد تنها وظیفه دستگاه قضا نیست.
دارد  وجود  مشکالتی  و  قانون  ضعف  قسمت ها  برخی  در 
استفاده کنندحجت  آن  از  کلفت ها  است گردن  که ممکن 
ضعف  قسمت ها  برخی  در  اینکه  بیان  با  منتظری  االسالم 
قانون و مشکالتی وجود دارد که ممکن است گردن کلفت ها 
قانون  بحث  در  باید  مجلس  گفت:  کنند،  استفاده  آن  از 

گذاری و نظارت اقدام جدی تری داشته باشد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس اذعان دارند که آنقدر 
به کار اجرایی مشغول شده اند که به کار اصلی نمی رسند، 
خود  مجموعه  بر  باید  اجرایی  دستگاه های  مدیران  گفت: 
نظارت کنند و نباید زمینه ای فراهم شود تا فرد یا افرادی از 

موقعیت ها سو استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران اجرایی وظیفه ای بزرگ دارند و 
باید تا قبل از اینکه به بگیر و ببند برسد جلوی فساد گرفته 
در  رهبری  خواسته  تحقق  در  باید  مسئوالن  گفت:  شود، 
خصوص مبارزه همگانی با فساد جدی باشند، و قوه قضائیه 

را دولت و مجلس و توده مردم حمایت کنند.
وی بابیان اینکه نارسایی های خبری در برخی موارد موجب 
شده فساد در جامعه و دستگاه ها گسترده جلوه داده شود 
در حالی که به صراحت اعالم می کنم به این شکل نیست، 
تاکید کرد: ممکن است مدیری تخلف و جرمی انجام دهد 
واما با انتشار آن بقیه خوبی ها از بین می رود و یک کوچک 

بزرگ نشان داده می شود.
و  است  آنچه هست کم تر  از  فساد  ادراک  اینکه  بابیان  وی 
بیشتر مدیران ما پاکدست هستند به فعالیت 11 هزار قاضی 
در کشور اشاره کرد و گفت: ممکن است در این میان عده ای 
مشکل داشته باشند اما نباید به سایرین و کل کشور تعمیم 
دار  مشکل  افراد  با  قضائی  دستگاه  در  کمااینکه  شود  داده 

برخورد می کنیم.
حجت االسالم منتظری با بیان اینکه مدیران باید از طریق 
حراست ها مشکالت و مفاسد حوزه تحت امر خود را اطالع 
دهند، گفت: مدیران فعال در نظام جمهوری اسالمی ایران 

باید تقویت شوند.
وی با طرح این سوال که چرا وقتی مدیری پرونده قضائی 
دارد برخی مسئولین از وی دفاع و حمایت می کنند؟ گفت: 
اجازه دهید تحقیقات پرونده انجام شود چراکه حتماً مواردی 

داشته که قاضی وی را مستحق بازداشت دانسته است.

گفتنی است ؛ شهید آیت اهلل علی قدوسی 12 مرداد 
در   1360 شهریور   14 و  آمد  دنیا  به  نهاوند  در   1306

تهران به شهادت رسید.
14 شهریور  در  بود  اسالمی  انقالب  کل  دادستان  وی 
به  بمب  یک  انفجار  اثر  بر  دادستانی  دفتر  در   1360

شهادت رسید.
طباطبایی  عالمه  داماد  قدوسی  علی  آیت اهلل  شهید 
بود و یکی از فرزندان آیت اهلل قدوسی نیز در جنگ 

ایران و عراق به شهادت رسیده است.

مذاکره با آمریکا یعنی تسلیم شدن در برابر استکبار

رئیس ورزش و جوانان نهاوند:

بدمینتون باز نهاوندی به اردوی 
تیم ملی نونهاالن دعوت شد

در حالی که چند روزی به اربعین حسینی مانده است ، به چهلم شهدای 
و  عاشق  های  دل  جالی  و  شیعه   تازه  همیشه  داغ  به  کربال ،  دشت 

سرسپرده حسین )ع(.
هرآنکه راه هموارش شود رخت برمیگیرد و بار برمی بندد و راهی دیار 
کربال می شود و آن کسي هم که در دل می پروراند آرزوی کربال،  التماس 
دعای خیرش را بدرقه موکب داران وزائران حضرتش می کند تا روزگاری 
ارادتی در  زیارتی ، دیداری ، عرض  برای نصیب  به دعوت حضرتش  هم 
خیل کاروان زوار حسینی مفتخر به اجابت شود.موکب ها کم کم رخت 
بر بسته و راهی دیار کربال می شوند تا برای خادمی زائران امام حسین 
َعلَم کنند.امروز  را  و سرسپردگی  دلدادگی  بساط خدمت ،  السالم  علیه 
در  برای حضور  نهاوند(  و  )برزول-گیان  از شهرهای  نهاوندی  1۷خادم 
تا محل  راهی کربال می شوند  از طریق همدان  این شهرستان  3موکب 
اسکان و حضور کاروان زائران نهاوندی که از 13 مهرماه عازم می شوند 
مانده  روز  میزبانی و خادمی دلدادگان حسین )ع( کنند.1۹  را مهیای 
تکرار شود  اربعین حسینی   در  اسالم  تجمع جهان  بزرگترین  تا  است 
می دانند چه شوری  دلدادگانش  تنها   که  خالصانه ای  ارادت های  تکرار 

در سر دارد.
مسئول ستاد عتبات عالیات در نهاوند، امسال نهاوندی ها هم موکب دار 
برزول،  اهالی  مدیریت  با  برزول  شهدای  موکب   3 است  قرار  می شوند 
نشانی کربال ، خیابان مقدسه،  به  اهالی گیان  با مدیریت  شهدای گیان 
خواهران  موکب  و  گیان  شهر  شهدای  موکب  قزوینه  خیابان  انتهای 
به نام حضرت رقیه )س( در محل قرارگاه شهید همدانی مستقر شوند و 
هرکدام با ظرفیت پذیرش 500 زائر میهمانان حرم حسینی را  میزبانی 
خواهندکرد. تاکنون برای اسکان زائران خانم در اربعین 50میلیون تومان 
هزینه شده است که این هزینه ها بطور کامل  از محل کمک ها و نذورات 
مردمی بوده است همچنین موکب گیان هم با 100میلیون تومان هزینه 

شده که این مبلغ هم از محل نذورات مردمی بوده است. 
امرا... سلیم پور می گوید: هرساله در ایام محرم و به ویژه اربعین ، بیش 
از یک میلیون زائر از نهاوند به کربال رهسپار می شوند و همین ضرورت 
امسال  تاکید می کند که  نهاوندی  برای شهروندان  را  استقرار موکب ها 
تهیه نذورات و کمک های مردمی وسایل اسکان و پذیرایی آن از یک 
ماه پیش آغاز شده است و امروز با حرکت متولیان ،مسولین و خادمان 
موکب ها به سمت کربال استقرار یافته و زمینه را برای پذیرایی از زائران 

حسینی در این ایام آماده خواهند کرد.

درباره موضع تلویحی رهبری برای جدل های 
اخیر نیروهای انقالب

 آنکه از حق خود گذشت 
رهبری بود!

----*****---- 3 موکب نهاوندی ها در کربال 
مهیای خادمی زائران حسینی 

در اربعین است
 رهبر معظم انقالب در بخشی از دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان 
فرمودند: »اتحاد نیروهای انقالب بسیار مهم است و اختالف سالیق 

افراد با یکدیگر نباید به مخالفت و معارضه منجر شود.«
این اظهارات ایشان گرچه یک دستورالعمل همیشگی برای نیروهای 
انقالبی محسوب می شود ولی در میان فعالین سیاسی موضع تلویجی 
جبهه  از  افرادی  میان  ای  رسانه  و  لفظی  های  تنش  درباره  ایشان 
رهبری  بیت  اعضای  از  برخی  عملکرد  و  سیما  صداو  درباره  انقالب 

نیز تعبیر شد.
را  مهم  نکته  سه  انقالب  معظم  رهبر  دلسوزانه  موضع  این  درباره 

می توان یادآوری کرد.
اعضای  و  افراد  برخی  درباره  شده  داده  جوابیه های  و  نقدها  در   )1
بیت رهبری، خواسته یاناخواسته به نوعی شخص رهبرمعظم انقالب 
در  نیز  انقالبی  جریان  از  بخشی  و حتی  عمومی  افکار  از  بخشی  در 
معرض شبهه و حتی تخریب قرار گرفتند. با یک سرچ ساده می توان 
به سادگی صدها مطلب تخریبی علیه شخص ایشان با دستاویز این 
مطالب مشاهده کرد. اما رهبری در اینباره کامال از حق شخصی خود 
خود  از  بیشتر  را  انقالب  جریان  دغدغه  که  دادند  نشان  و  گذشتند 
تا از حق خودت بگذری و هم  باید هم کریم باشی  دارند. همچنین 
انقالب اسالمی را از خود باالتر بدانی -حال آنکه خود ستون انقالب 
باشی- تا بتوانی چنین موضعی را بگیریید. این خودندیدن کار مردان 
خدا و حاصل اخالق اسالمی است و دنیای سیاست امروز با هزاران 
تواند  نمی  دنیا،  مختلف  های  دانشگاه  در  اش  انباشته  علم  و  کتاب 

چنین سیاسیونی را تربیت کند.
مقاطع  و  بزنگاه ها  در  بارها  رهبری  نیز،  سیاسی  رفتار  موضع  از   )۲
مختلف نشان داده اند که تا چه میزان برایشان حفظ وحدت جریان 
انقالبی مهم است. ولی در این بزنگاه که به نوعی خود نیز در معرض 
نقد و حتی تخریب خواسته یا ناخواسته در بخشی از افکار عمومی و 
حتی بخشی از جریان انقالبی قرار گرفتند، نشان دادند که به راحتی 
از خود نیز می گذرند تا به وحدت جریان انقالبی لطمه ای نخورد. و 
این وحدت عجیب مساله مهمی است که تاکنون چه بزرگانی از خود 
با همه عظمت شان برای آن گذشته اند. البته این سنگ بنای هست 
که پیامبر اسالم به نوعی وصیت کردند و علی علیه سالم تمام قد آنرا 
به مدت ۲5 سال انجام دادند. حال نیز آنقدر وحدت اهمیت دارد که 
سید علی خامنه ای برای دعوای چند روزه چند چهره موثر در جبهه 
انقالب بازهم به همین دستور عمل کنند. چون انقالب همان شعبه 
بزرگ اسالم در جهان معاصر است که همه نوع سطح از فداکاری را 

باید برای آن کرد.
3( اما توصیه وحدت، دقیقا خطاب به همه طرف های دعوا هست. قدم 
اول برای وحدت هم همان است که رهبری فرمودند که دو طرف دعوا 
بدانند و باور داشته باشند که خود با یکی از نیروهای انقالب طرف 
هستند نه غیرآن! بنابراین زین پس معیار همان هست که گفته شد 
با این تفاوت که جبهه انقالب نیز از هرچه بگذرد نباید از شکستن 
وحدت نیروهای انقالب بگذرد و اصرار به خطا در اینباره پس از فرمان 

ولی فقیه، جای چوب خوردن دارد!

*****************

*****************

ماجرا از این قرار است ،که یک تخته تشک کشتی اهدایی یک همشهری 
شریف و محترم و دلسوز به اداره ورزش و هیئت کشتی نهاوند،پس از 
ورود به اداره ورزش به جای کف سالن و استفاده ی روزانه کشتی گیران 
از آن،بنا بر تشخیص و مصلحت هیئت کشتی شهرستان به انبار انتقال 
سایر شهرها،نگهداری  گیران  با کشتی  مسابقات  روزهای  وبرای   یافته 

میشود.
روزگار،خرده  قضای  از  ابری،  قسمتی  تا  کمی  که  خبرنگار  حاال،یک 
حسابی شخصی هم با رئیس اداره ورزش نهاوند دارد وهر از گاهی ،وی 
این خبر تحت عنوان *تشک  برجسته سازی  و  اعالن  نوازد!!!!با  را می 
فراهم  را  از حاشیه سازان  ای  برای عده  تخریب  من کجاست*خوراک 

نموده است.
 در این بین عده ای،پای را فراتر نهاده،وبا به میان کشاندن نام نماینده 
ی پرتالش سختکوش شهرستان،تالش دارند ،از این نمد کالهی برای 
نماینده  تالش  ی  همه  همگان،  اذعان  به  که  حالی  بسازند،در  خود 
و  است  شهرستان  وپیشرفت  عمران  و  توسعه  جهت  در  محترم،تالش 
هیچگونه ارتباطی با این موضوع پیش افتاده و داخلی بین اداره ورزش 

و یک هیئت ورزشی ندارد.
انبار هیئت  اداره ورزش ، در خصوص نگهداری این تشک در  اطالعیه 
کشتی برای ایام مسابقات، آب سردی بود که حاشیه سازان تخریبچی 

را،بیشتر به حاشیه برد .
یاد یه شعر بچه گانه افتادم....تشک من زیر  رخت آلبالو گم شده....خبر 

داری.....نه نه....پیدا شده...عه عه.....
 به امید روزی که برای توسعه شهرمان ،فراتر بیندیشیم .

اندر احوال یک فروند تشک کشتی 
مفقوداالثر



وصیت نامه ی شهید جواد حسن گاویار
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رسول اکرم )ص( می فرماید: آغزوا ثورنوا أبنائم مجداء بجنگید و 
برای فرزندانتان بزرگی و شکوه را به جا بگذارید. پر کتبی که در 

آن جنگ نیست، ناقص است. »حضرت امام خمینی«
رهایی  و  عدالت  آوران  پیام  صلحا،  و  انبیا  بر  صلوات  و  سالم  با 
و  قهرمان  یاد شهدای  به  و  ها،  بند خودخواهی  از  و  استکبار  از 
و  کشد  می  آتش  به  را  خیال  مظلومیتشان  تصور  که  عزیزمان 
عالم  منجی  بر  درود  و  سالم  با  و  سوزاند  می  را  قلم  نگارشش 
بشریت، امام زمان )عج( و امام امت، و استوارقامتانی که جز راه 
فرود  تسلیم  و  تعظیم  برابر حقیقت سر  در  و جز  نپیمودند  حق 

نیاوردند.
اکنون که مطمئن شده ام که عازم جبهه های نبرد هستم، قلم و 
کاغذ برداشته ام تا چند کلمه ای هرچند ناقص روی کاغذ بیاورم.

خدایا! زندگی، هرچند طوالنی هم باشد، خواه ناخواه روزی پایان 
می پذیرد؛ پس چه بهتر پایان این زندگی در جهت خدا، مختوم 
به شهادت باشد. من، درحالی این سفارش را می نویسم که خون 
در عروقم به جوش آمده و خود را در مقابل خدا تنهاترین تنها 

احساس می کنم
در زمانی دارم می نویسم که بیش از پیش به نصرت و یاری او 
نیازمندم و خود را گناه کار، و او را بخشنده ترین می بینم و تنها 

امیدم را او می دانم و تنها از او یاری می جویم و بس.
خدایا! در این آخرین لحظات عمرم با حالتی زار و ملتمسانه از تو 
ای معبود حقیقی وای کسی که جانم را در راهت داده ام، طلب 

مغفرت و بخشش دارم.
اما پیامم به امت شهید پرور به عنوان جان برکفی که عزیزترین 
سرمایه اش را بر سر پیمان و عهد خویش گذاشته است. این است 
که ای برادران و خواهران! در هر حال از خدا بترسید و تقوا پیشه 
کنید؛ زیرا تنها راه رسیدن و قرب پیدا کردن و به تکامل ابدی 

رسیدن، و رسیدن به مقام شامخ الهی، تقوا و ترس از خداست
شما را توصیه می کنم که از امام عزیزمان تبعیت کنید و مطیع 
امام باشید. حرف های امام را همیشه سرمشق زندگی خود قرار 
اکنون  دهید  مثبت  جواب  همواره  امام  های  حرف  به  و  دهید 
برادران! اآلن وعدهی موعود فرا رسیده است. جنگی که گریبان 
گیر کشور ماست، جنگ بین اسالم و تمامی کفر و الحاد است و 
تکلیفی خطیر بر دوش فرد فرد ماست که از اسالم و کشور جمن 
اسالمی دفاع تصانیه مگر اما همان مردمانی نیستیم که وقتی آن 
حادله ی بزرگ کربال را برایمان تعریف می کردند، به سر و سینه 
می زدیم و می گفتیم ای کاش ما هم در کربال بودیم و حسین 
)ع( را یاری می کردیم. پس االن که حسین زمان، ما را به یاری فر 
می خوانده بر همه ی ما واجب است که سالح به دست گرفته و از 
دین حمایت کنیم؛ زیر می بیرو مع ه یة ه همیشه در برابر دشمن 
مقاومت نموده اند تا این که به شهادت رسیده اند و واقعا اگر ما 
هم پیرو امام مان هستیم باید رفتار و کردار آن ها را داشته باشیم 
و آن هم به دست نمی آید مگر با جهاد در راه خدا همان طوری 
که رستو اکرم )ص( می فرماید: »بهترین عمل مؤمن، جهاد در 
راه خداست«. آن هایی که می روند، براستی که دست از خانه و 
مادر و پدر و برادرانشان می کشند و برای اسالم راستین و تشیع 
و حفظ نوامیس ما میجنگند. حال باید پرسید آیا بر همه ی ما 
واجب نیست که سالح ها را نگذاریم به زمین بیفتد؟ وتدوام بخش 
راه آنها باشیم؟ و همان طور که امام حسین )ع( می گویند: »اگر 
دین ندارید دست کم آزادمرد باشید، آیا نباید وارد کارزار شویم؟

به هر حال تا جایی که ممکن است، رضایت خلق را بر رضایت 
خدا ترجیح ندهید و فقط و فقط در جنت رضی حق تعالی قدم 
بردارید. و همیشه ی زمان در این دنیای پرطمطراق در ذهنم این 
جمله نقش بسته است که خدایا! یارالیا! راه رسیدن به تو کدام 
است و ای خدا! چگونه می شود به تو توسل جست؟ و به خدا 
سوگند پاسخ خود را در راضیة و مرضیت شتن یافتم؛ راضیه و 
مرضیه شدنی که به وسیله ی تعید، تجد، و تواضع و تکریم به 

دست می آید.
ای برادران و امت شهید پرور! بیایید تا هم خدا از ما راضی باشد 
و هم ما از خدا بیایید در سایه ی جهاد و شمشیر و قرآن، امتی 
باشیم که خداوند وعدهی پیروزی شان را داده است. آگاه باشید 
حصول این مرحله نیز جز غرق شدن در معنویات و پشت پا زدن 
به مادیات نمی باشد. پس همه ی شما عزیزان را به رعایت اصول 
و قوانین شرعی و به برخورداری از وحدت و انسجام فرهنگی و 
دوستی سفارش می کنم و از همگی طلب مغفرت و بخشش داره.

و اما پیامم به پدر و مادر عزیزم: اعتراف می کنم در زندگی فرزند 
خوبی برای شما نبودم و همیشه مسبب زحمت برایتان بوده ایم. 
این است که در فراق من به هیچ وجه نگران و ناراحت نباشید؛ 
چراکه ای پدر و مادرم! می دانید آگاهانه قدم گذاشتن در راه خدا 
پشیمانی و ناراحتی ندارد. در هر حال اراده هایتان را با توکل بر 
خدا و تقرب به او تقویت گردانید و صبر را در همه حال بر وارد 
کنید و بدانید که مصلحت خدا در این بوده است و خدا خودش 
واقف تر است و همگی شما را نیز به خدا مورد دارم و از مرگی 
تان التماس دعا دارم و امیدوارم به بزرگی خودتان این حقیر را 
حالل کنید؛ چراکه شاید حاللیت شما مقدمه سعادت بنده باشد.

در پایان از همگی دوستان و اقوام و آشنایان حاللیت می خواهم و 
طلب بخشش دارم. و دعا به جان امام را فراموش نکنید.

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
فرزند حقیر شما جواد حسن گاویار

آن فرو ریخته گل های پریشان در باد
کز می جام شهادت ، همه مدهوشانند
نامشان زمزمه ی نیمه شب مستان باد

تا  نگویند  که  از یاد  فراموشانند
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حکمت های نهج البالغه 
موال علی )ع( می فرمایند :

واها لک ایتها التربة لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب

چه خوش بویی ای خاک! در روز قیامت قومی از تو به پا خیزند که 
بدون حساب و بی درنگ به بهشت روند

امام خامنه ای :
هیچ وقت نباید امت اسالمی و جامعه ی 
اسالمی ماجرای عاشورا را به عنوان یک 

درس، به عنوان یک عبرت، به عنوان یک 
پرچم هدایت از نظر دور بدارد. قطعًا اسالم، 
زنده ی به عاشورا و به حسین بن علی )ع( 

است

امام خمینی )ره(  :
محّرم و صفر است که اسالم را نگه داشته 

است. فداکاری سید الشهدا- سالم اهلل 
علیه- است که اسالم را برای ما زنده نگه 

داشته است

ستاره های دنباله دار

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

جواد حسن گاویار
نام پدر: علی

زادروز: 1348
عضویت: بسیجی ویژه

زمان شهادت:29/10/1365
محل شهادت: شلمچه-کربالی 5

                      یك زبان دارم، دو ات دندان لق         

                                           مي زنم ات مي توانم حرف حق  

به قلم: جوالدوز

خبری در کانالهای تلگرامی دست به دست 
می شد و ظاهراً خبر داغی هم بود ... 

خبرنگاری نوشته بود : تشک من کجاست 
؟!!! 

هایش  نوه  از  را  مطلب  این  صادق  مش 
شنیده بود و چون در جریان اصل مطلب و 
ریشه خبر نبود ، توی اتاق راه می رفت و با 
خودش حرف می زد . . . . . َمه ِچم ، تَُشک 
شیه ؟ َهمو الف خومونه ؟ نه کوره ، تُشک 

َهمو نالینه !!! 
خو اَیَر نیِسش ، وه خوت مربوطه ، بنم شی 
مینه  طناِف  َگِل  شاید   !!! نیسش  که  کدی 
شی  وره  بنم  بپرس  ت  نَِنه  عه   . قالتونه 
اناختش اونجو! اصال شاید اناختش عو قید 

اوالیی کرسی ! 
بیه  پیالخ  سیالخ  کدی  لقه  لنگ  شایدم 
اینا وه  وااله،  بوم  اِناختنش در دیه. شی   ،

فکر مه میا . 
مش صادق توی همین افکار بود و زمزمه 
بزرگ  پدر  نه   : گفت  اش  نوه  که  کرد  می 
تشک  منظورش   . نیست  اون  منظورش 
کشتی سالن ورزشیه که میگن یه بزرگی 

هدیه داده ، اما فعال کسی ندیدش .
: خو هالم  و گفت  کرد  مش صادق فکری 
وره  بوردن  نیاش  سالن.  کف  نناختنش 

میمونی شو حتمًا . 
ُمخا آبری داری کنن. ای دیه جنجال نره. 
دنبال  اینا  نمینم  واال  نره!!  رسمو  آسمونو 
وصل  چی  همه  وه  چیه  همه   ، ان  شی 
موکونن. آخه روله اینجه ناونه. همه چیمو 

باید وه همه چیمو بیا.
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* فریاد نهاوند

آن  ایرانی  خالق  و  ملت  سفره  برای  برجام   - گنجی  عبداهلل 
برجام هیچ  بگوییم  اینکه  اما  نداشت.  آورده ای  -یعنی روحانی- 
دیدن  تک زاویه ای  و  سطحی نگری  از  نشان  نداشت  دستاوردی 
صحنه است. این برجام بود که عطش روشنفکران غرب زده ایرانی 
را برای مذاکره سیراب و آنان را خلع سالح کرد. برجام بود که 
اسالمی  انقالب  و چهارم  نسل سوم  برای  را  امریکا  کریه  چهره 
که جمهوری  دالر  میلیارد ها  معادل  که  بود  برجام  کرد.  روشن 
اسالمی می بایست برای شناساندن چهره امریکا به نسل های خود 
خرج رسانه می کرد، مؤثر واقع شد. برجام بود که نسبت بین اروپا 
و امریکا را از بعد هویت و استقالل روشن کرد. پس از برجام بود 
که ملت ما منطق نظام جمهوری اسالمی را واجد حقانیت و دفاع 
دانست و تابستان داغ امثال بولتون را به پاییز خزان آن ها تبدیل 
انقالب اسالمی دستاورد های  برای  و  برای حزب اهلل  برجام  کرد. 
که  او  آورده های  خاطر  به  روحانی  از  باید  و  داشت  بی نظیری 
خودش هم نمی داند چیست، تشکر کنیم. اصالح طلبان 30 سال 
اصرار داشتند که می توانیم با یکپارچه ندیدن غرب، بین امریکا و 
اروپا شکاف ایجاد کنیم و با اروپاییان کار کنیم. برجام این فرضیه 
را نیز باطل کرد. برجام ثابت نمود که اجماع اروپا و امریکا معنا 
ندارد بلکه الحاق، پیوست و سنجاق شدن اروپا به امریکا واقعیت 
صحنه است. ثابت شد که اروپای منهای امریکا موجود عقیمی 
است که باید از پسر بزرگ تر از پدر اجازه بگیرد. برجام ثابت کرد 
که ورود اروپایی ها و اصوالً تشکیل گروه چند به عالوه چند یک 
یک  به  غرب  اجازه های  همه  اما  است،  بوده  جهانی  توخالی  پز 
نقطه ختم می شود. دولتمردان ما به شدت نیازمند اصالح نگرش 
خود در دو مقوله هستند که عدم اصالح این نگرش آنان را در 

تاریخ به بدترین شکل ممکن ثبت خواهد کرد. تاریخ آنان را به 
عنوان کسانی ثبت خواهد کرد که هم فرصت را از دست داده اند 
و هم تدبیر را، هم در باتالق گیر کرده اند هم جای پای محکمی 
در حوزه  ما  دولتمردان  اول  اشتباه  نمی یابند.  نجات خود  برای 
قواعد،  شمردن  محترم  با  می کنند  گمان  که  است  این  نگرش 
مقاصد منطقی جمهوری  به  بین الملل می توانند  و حقوق  عرف 
اجرای  برای  غربی  برسند. درحالی که طرف های  ایران  اسالمی 
تعهدات شان نه سازمان ملل می شناسند نه امضا و تعهد خود را. 
اشکال دوم این است که دولتمردان ما فکر می کنند غرب چند 
مطالبه مشخص از ما دارد و با دادن آن ها می توانیم به سرمنزل 
با همه  باید  اکنون  یابیم.  رفاه و توسعه است دست  مقصود که 
بر سر ماهیت/هویت است  ما  با  بفهمند که مشکل غرب  وجود 
عرف  در  که  است  بهانه هایی  و...  موشک  تروریسم،  و هسته ای، 

بین الملل با آن دیالوگ می کنند.
فرمول مقام معظم رهبری که همه پیش بینی هایش مانند کشف 
و شهود به عینیت می پیوندد، الهام غیبی نیست. او از اول معادله 
مفهومی را کشف کرده است که مشکل غرب با ما بر سر »وجود« 
و »ماهیت« است نه بر سر »حدود« و »مسئله«. اگر دولتمردان 
باور  را  غرب  بین الملل  عرف  در  نه  کنند  باور  را  مدل  این  ما 
می کنند و نه منتظر می مانند تا غربیان در مقابل قطعنامه های 

سازمان ملل کرنش کنند و نه منتظر رفع تحریم می مانند.
عجیب است که حضرت امام 31 سال پیش فرموده اند: »چه ما 
بخواهیم و چه نخواهیم استکبار و صهیونیست ها در تعقیب مان 
خواهند بود تا حیثیت مکتبی مان را لکه دار کنند« و ما پس از 

این مدت هنوز طور دیگری به صحنه می نگریم.
به جرم  ما  و  است  برجام کرده  از  به خروج  تهدید  اروپا  اکنون 
اگر  می شویم.  تحریم  روز  هر  هسته ای  سالح  خلع  به  پایبندی 
قرار است ما به قواعد بین المللی پایبند و تعهدات خود را انجام 
دهیم تا تحریم شویم، چرا باید در NPT بمانیم و هم چوب را 
بخوریم و هم پیاز را؟ امریکا اکنون از قواعد بین المللی و امضای 
افتاده  اتفاق  انقالب  امریکا  در  گویی  و  است  کرده  عدول  خود 
است. حتی در انقالب ها نیز دولت جدید تعهدات دولت پیشین 
را انجام می دهد، اما در امریکا انجام نمی شود. ماندن یک ساله ما 
با اروپاییان در برجام حکمت آمیز بود تا امثال زیباکالم ها ببینند 
به   13۹۷ اردیبهشت  اگر  اما  است،  شغال  برادر  زرد  سگ  که 
روشنفکری  شیپور های  اکنون  بودیم  شده  خارج  امریکا  همراه 
می گفتند اروپا که اصرار بر ماندن داشت! شما چرا خارج شدید؟ 
اکنون منطق نظام جمهوری اسالمی ایران مسیر اروپا باوران و 
امریکاپرستان را مسدود کرده است و موعد مانور نیرو های مؤمن 
است.  جهان  بر  حاکم  جنگلی  قوانین  علیه  اسالمی  انقالب  به 
دولت روحانی برای عزت خویش هم که شده است باید تصمیم 
سخت بگیرد؛ تصمیمی که خواب را از چشم جهانخواران بگیرد. 
سختی  ملت  همراهی  تصمیمی  چنین  قوت  نقطه  مهم ترین 
کشیده و مقاوم ایران است که زیر بار جهانخواران به بهانه نان 

نسیه بزرگ تر نخواهد رفت.

برجام به مثابه کارگاه غرب شناسی

عملیات  بزرگترین  عنوان  به  آن  از  که  اهلل«  من  »نصر   عملیات 
زمینی یمن علیه عربستان در پنج سال اخیر یاد می شود، آثار 
راهبردی خود را خیلی زود نشان داده است. در اینباره مشخصا 
می توان به دستاوردهای نظامی و سیاسی مشخصی ذیل اشاره 

کرد:
دستاوردهای نظامی

1( دو عملیات بزرگ هوایی و زمینی یمن در واقع تثبیت آرایش 
دفاعی به تهاجمی در مواجه با عربستان است. زین پس بیش از 
اخبار تهاجمی عربستان باید پیگیر تهاجمات یمنی ها بود. ضمن 
اینکه وقتی این تغییر استراتژی جنگی جواب داده، دلیلی برای 
عوض کردن استراتژی نیست. از همه مهمتر اینکه یمنی ها نشان 
و  دارد  آسیب پذیری  ظرفیت  میزان  چه  تا  عربستان  که  دادند 

طعمه ای نه چندان سخت در جنگ محسوب می شود.
2( ترکیب عملیات پهپادی در آرامکو با عملیات بزرگ زمینی 
در نجران، پذیرفتن تغیر موازنه نظامی را حتی در جبهه حامیان 
بین المللی سعودی هم قطعی و تثبیت کرده است. جالب آنکه 
پذیرفتن این موازنه دقیقا از پوسته سخت آن یعنی سران امارات 
بر  ادعا عالوه  این  افتاده است. پشتوانه دیگر  اتفاق  و آل سعود 
ارتقا توانایی های  دو عملیات اخیر، تثبیت این فرضیه است که 
موشکی و هوایی و همچنین تجهیزات نظامی در یمن یک اتفاق 
دنباله دار و با عقبه واقعی است. ضمن اینکه عملیات نجران نوید 
یمنی ها  برای  زمینی  حوزه  در  برتری  تغییر  آغاز  برای  عینی 

محسوب می شود.
یمنی ها  زمینی  و  هوایی  اخیر  عملیات  دو  بزرگ  مشخصه   )3
ترکیب آن با عملیات اطالعاتی بوده است. به همین دلیل تثبیت 
ترکیب اقدامات اطالعاتی با عملیات بزرگ نظامی، مشخصه مهم 
ادامه جنگ با ائتالف عربستان خواهد بود. همچنین مهارت و کم 
نقص بودن دو عملیات اخیر یمن نشان می دهد که نهایتا سال 
پنجم جنگ با عربستان را باید سال تثبیت عملیات های موفق 

نظامی برای یمن نامید. 
دستاوردهای سیاسی

جنگ  در  نیز  عمومی  افکار  در  روانی  عملیات  موازنه  تغییر   )1
عربستان و یمن اتفاق افتاده است. برتری های روانی در میدان 
بود.  خواهد  کننده  تعیین  عنصر  اصلی ترین  این  از  پس  جنگ 
زیرا باید این نکته مهم را یادآوری کرد که پس از کنار کشیدن 
نیروهای  به عمق خاک عربستان،  امارات، و حمله موفق یمنی 
نظامی ائتالف سعودی به لحاظ روحی و انگیزه در بدترین شراط 
ممکن هستند. بنابراین معنای دقیق تغییر موازنه عملیات روانی 
که  بود  خواهیم  دورانی  شاهد  که  است  این  یمن،  جنگ  در 
پیروز  را  خود  نمی توانند  دیگر  هم  دروغ  به  حتی  عربستانی ها 

نبرد نشان بدهند. 
2( بعد از پنج سال، جنگ به مرحله نهایی خود در حال نزدیک 
شدن است و عالئمی از شروع دوران مذاکرات سیاسی دیده می 
شود. این در حالیست که اینک  عالئم تسلیم شدن به مواضع 
رسمی مقامات سعودی هم کشیده شده است. این در حالیست 
که سعودی های توانایی نیز برای  بدست آوردن دستاورد خاص 
از سوی دیگر  ندارند.  آغاز گفتگوهای سیاسی  برای  نظامی هم 
عملیات اخیر مشخصا یک پیام سیاسی مهم داشت و آن اینکه 
اگر آل سعود بخواهد از میز مذاکره با یمنی ها فرار کند با تنبیه 

و ضربات سنگین نظامی مواجه خواهد شد.
دارد.  قرار  سابقه ای  کم  بحران  در  عربستان  نهایتا   )3 
محوریت  با  یمن  گذاری  اثر  از  جدیدی  دوران  زیرساخت های 
انصاراهلل در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال 
دوران  که  است  این  نیز  آن  اصلی  دلیل  هست.  خوردن  رقم 
تحمیل اراده سیاسی انصاراهلل به بزرگان عربی منطقه فرا رسیده 
است. این دوران یک ضلع دیگر هم دارد و آن ضربات کم سابقه 
به هژمونی آل سعود در میان کشورهای عربی و به خصوص حوزه 

جنوب خلیج فارس است.

زمان بزرگی انصاراهلل بر اعراب خلیج 
فارس فرا رسیده؟!


