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عناوین مطالب

ندای پیشرفت و توسعه 

سرمقاله 

پایان 4سال انحصار و خفقان !!

فریاد نهاوند : 
ــالگرد شــهادت  ــن س جلســه ســتاد بزرگداشــت اولی
ســردار حــاج میرزامحمــد ســلگی در شهرســتان 
ــام  ــی ام ــام مغیث ــت االس ــور حج ــا حض ــد ب نهاون
ــدار  ــری فرمان ــراد ناص ــدس م ــرم ، مهن ــه محت جمع
ــور  ــین پ ــهید ، حس ــاد ش ــس بنی ــی رئی ، خدارحم
مدیــر موسســه  پــور  ، ســلیم  نهاونــد  شــهردار 
فرهنگــی شــهید حــاج میرزامحمــد ســلگی و ســایر 
ــزار شــد. ــداری برگ اعضــاء در ســالن شــهدای فرمان

ــر  ــد ب ــن تاکی ــد ضم ــدار نهاون ــه فرمان ــن جلس درای
ــت  ــازی و رعای ــای مج ــت فض ــری از ظرفی بهره گی
خصــوص  در  بهداشــتی،  پروتکل هــای  کامــل 
ــارات  ــن اعتب ــهری و تامی ــازی ش ــی فضاس هماهنگ
ــا شــکوه ایــن مراســم گفــت:  ــرای برگــزاری ب الزم ب

ــن  ــان ای ــاخت الم ــت س ــان جه ــون توم ۱۰۰میلی
شــهید و ۵۰ میلیــون جهــت برگــزاری مراســم اولیــن 
ــتان  ــه اس ــه و بودج ــرف برنام ــهید از ط ــالگرد ش س
ــتان  ــتان و اس ــاخص شهرس ــهید ش ــن ش ــرای ای ب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدان در نظ هم
مــراد ناصــری در ادامــه افــزود: شــهید ســلگی 
ــد  ــد بع ــر نهاون ــگ معاص ــخ و فرهن ــی از تاری بخش
ــی  ــگاه مردم ــه جای ــه ب ــا توج ــت و ب ــاب اس از انق
ایشــان در مســئولیت هــای مختلــف منشــاء خیــر و 
ــه  ــت ک ــوده اس ــام ب ــتان و نظ ــرای شهرس ــت ب برک
ــر  ــزار شــود. دبی ــاز اســت مراســم باشــکوهی برگ نی
ــلگی و  ــد س ــرزا محم ــاج می ــی ح ــه فرهنگ موسس
۸۵۰ شــهید شهرســتان نهاونــد نیــز در ایــن مراســم 
ــال ۱۴۰۰  ــن س ــه روز ۱۸ فروردی ــن برنام ــت: ای گف

ــن  ــردار محس ــخنرانی س ــا س ــح ب ــاعت ۱۰ صب س
ــور  ــی ســید ناصــر حســینی پ ــی، خاطــره گوی رضای
و مداحــی حــاج صــادق آهنگــران در ســالن مصلــی 
ــور اظهــار  نمــاز جمعــه برگــزار مــی شــود. ســلیم پ
ــاد  ــان و ارش ــاز اســت اداره ورزش و جوان ــت: نی داش
اســامی بــا برگــزاری مســابقات ورزشــی و فرهنگــی 
جهــت معرفــی شــخصیت سردارشــهید حــاج میــرزا 
محمــد ســلگی بــرای جوانــان اقدامــات الزم را انجــام 
ــب  ــازی مکت ــزود: فرهنگ س ــه اف ــد. وی در ادام ده
ــت  ــتان اس ــطح شهرس ــا در س ــف م ــهدا از وظای ش
ــک  ــه ی ــود بلک ــخص نب ــک ش ــلگی ی ــردار س و س
ــت  ــاز اس ــه نی ــود ک ــی ب ــی و مردم ــان فرهنگ جری
تمامــی دســتگاه هــا و ادارات بــرای برگــزاری باشــکوه 

ــند. ــای کار باش ــان پ ــالگرد ایش ــم س ــن مراس اولی

بزرگداشت اولین سالگرد شهادت
 سرتیپ شهید حاج میرزا محمد سلگی
 سخنران سردار محسن رضائی و مداحی حاج صادق آهنگران 

به قلم مدیر مسئول 
ای شهر پر از سراب و لبخند

ای باغ نشاط من نهاوند
از حافظ و پاقا وگوشه

تاگلشن و سرداب و کمربند
پرعطر بهار و باغ وبیشه

انباشته از نگار دلبند
صحرا و در ودشت وتفرج

آرامش روح بی همانند
بی شک تویی آن سرای تدبیر

جوالنگه مردم خردمند
جز عشق تو در دلم نگنجد

هرجا که روم دو روز و یک چند 
ــهر و  ــنگ...تهران کانش ــاره ای س ــو پ ــو همچ ــش ت در پی

ــد دماون
آندم که رسم به خاک پایت

پیوسته کنم شکر خداوند
تا لحظه مرگ بر زبانم

همواره ترنم نهاوند
همیشــه نگــران و ناراحــت و طلبکاریــم کــه شــهر تاریخــی مــا 
، کــه زمانــی پایتخــت بزرگتریــن امپراطــوری مشــرق زمیــن 
بــوده اســت هنــوز در البــه الی ســطور تاریــخ گرفتــار آمــده 
و پیشــرفتی نکــرده اســت ! و اگــر یزدگــرد ساســانی برگــردد 
ــر و  ــه راحتــی پیــدا خواهــد کــرد چــون تغیی ــه اش را ب خان

تحولــی مثبــت و رو بــه توســعه در ایــن شــهر صــورت نگرفتــه 
اســت ! 

در صحــت یــا نادرســتی ایــن ســخن بحثــی نــدارم امــا واقعــاً 
ــرفت  ــا پیش ــی ی ــب ماندگ ــن عق ــا در ای ــک از م ــهم هری س
ــه  ــدی ک ــهروندان نهاون ــا ش ــک از م ــر ی ــت ؟ ه ــدر اس چق
ســاکن ایــن شــهر هســتیم و یــا مهاجــرت نمــوده ایم و ســالی 
یکبــار بــه قصــد تفــرج و تفریــح و دیــدار اقــوام راهــی زادگاه 
خــود مــی شــویم ســهم مــان در ایجــاد وضــع موجــود چقــدر 

اســت ؟ !
آیــا بــه وظایفمــان در خصــوص زادگاهمــان عمــل کــرده ایم ؟ 
یــا فقــط شــعار مــی دهیــم و از ســایرین انتظــار اقــدام داریم ! 
آیــا منتخبیــن مــردم در شــورای شــهر بــه وظایــف خــود در 
قبــال ایــن شــهر و مــردم آن عمــل نمــوده انــد ؟  نهاوندیهایی 
ــی  ــگاه مدیریت ــام و جای ــه در کشــور صاحــب پســت و مق ک
باالیــی هســتند چقــدردر وضــع موجــود این شــهر ســهیم اند 
! آیــا دیــن خــود را بــه زادگاه و خاســتگاه خــود ادا نمــوده انــد 
؟ قطعــاً و بــا کمــال تأســف پاســخ ایــن ســئواالت منفی اســت 
ــا وضــع از ایــن  ــد بدهکاریــم .... پــس ت ــه نهاون و مــا همــه ب
بدترنشــده اســت و ایــن شــهر بیشــتر از پیــش ویــران نشــده 
و ســرمایه هایــش بــه تــاراج نرفتــه و جوانانــش بیشــتر از ایــن 
آواره کارگاههــا و دانشــگاه هــای شــهرهای اطــراف نشــده انــد 

بایــد کاری کــرد .
ای که دستت می رسد کاری بکن                       

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار      ... 
همین 

حضور حداکثری در 
انتخابات تضمین کننده 

قدرت و عزت کشور است

تعالی اخالق همراه با ورزش، 
انسان را به پهلوانی می رساند

آیت اهلل حاج شیخ 
عزیز اهلل علیمرادیان

انقالبی ماندن بهتر از 
انقالبی بودن است
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بشیر امیدوار

معموالًبرنامــه ریــزی هــای شــهری بــرای 
عمــران و آبــادی هــر شــهر اولویــت 
هایــی دارنــد کــه بــر اســاس آن نســبت 
بــه اجــرای پــروژه هــای عمرانــی و زیبــا 
ســازی مبلمــان شــهری اقــدام مــی 

ــد . نماین
امــا متأســفانه ایــن مهــم در نهاونــد 
نادیــده گرفتــه شــده و پــروژه هایــی 
ــرای  ــت ب ــه در اولوی ــود ک ــی ش ــرا م اج
ــردم  ــی م ــاه و آســایش روحــی و روان رف

ــد . ــرار ندارن ــهر ق ــن ش ای
ــفالت  ــروز ، آس ــد  ام ــت در نهاون * اولوی
ــری اســت  ــا و معاب ــه ه ــا و کوچ خیابانه
ــا و  ــه ه ــه چال ــت ک ــالیانی اس ــه س ک
ــر  ــا خــاک پ ــان ب ــای آن ــداز ه دســت ان
مــی شــوند و اســباب آزار و اذیــت مــردم 

ــد !  ــوده ان ــم نم را فراه
ــوده  ــداول فرس ــم ج ــا ترمی ــت ب * اولوی
ــه  ــت ک ــهر اس ــطح ش ــای س ــوی ه و ج
ــوده  ــوران آل ــا و جان ــوش ه ــگاه م جوالن
ای شــده انــد کــه ســامتی شــهروند ای 

ــه اســت !  ــره انداخت ــه مخاط را ب
* اولویــت بــا مبلمــان شــهری اســت کــه 

آثــاری از آن در نهاونــد ، نمــی بینیــم ! 
ــی اســت  ــا پارکینــگ عموم ــت ب * اولوی
ــن  ــی درای ــون اقدام ــفانه تاکن ــه متأس ک

خصــوص نشــده اســت ! 
ــت  ــاغ بهش ــاغ ب ــد و چارب ــام نهاون * ب
و  تقدیــر  قابــل  راه ســعدی  پیــاده  و 
ــد  ــی گوین ــردم م ــا ، م ــد ام ــین ان تحس
ــروژه  ــه پ ــن س ــهر ای ــن ش ــت ای اولوی
نبودنــد چــرا کــه همــه ی هســت و 
ــروژه  ــه پ ــن س ــهرداری را ای ــت ش نیس
بلعیــده انــد و هنــوز هــم تکمیــل نشــده 

ــد .  ــه دارن و ادام
پــس مدیــر شــهری هوشــمند و بــا 
ــردم  ــی و آســایش م ــرای راحت ــت ب درای
، اجــرای پــروژه هــای عمرانــی و توســعه 
ــد و  ــی کن ــدی م ــت بن ــهر را اولوی ی ش
ــد  ــی بخش ــش م ــردم آرام ــه م ــه ب آنچ
 ... گــذارد  مــی  اجــرا  اولویــت  در  را 

امیدواریــم .

نهاوند و
فریاد نهاوند :  اولویت پروژه ها

ــامی  ــورای اس ــات ش ــواالت انتخاب ــدر اح ان
ــد   ــهر نهاون ش

در حالــی بــه روزهــای پایانــی شــورای دهــم 
نزدیــک مــی شــویم کــه کمتــر کســی حتــی 
رســانه هــا از اخبــار و مصوبــات ایــن شــورا بــا 

خبــر هســتند .
ــی ملکــی  ــه ریاســت عبدالعل ــه ب شــورایی ک
و ســپس امیــد جالونــد بیــش از ســه ســال 
ــیه  ــرار ازحاش ــه ف ــه بهان ــواری ب ــت دی پش
ــی  ــردم ب ــا و م ــا رســانه ه ــان شــدند ت ، پنه
اطــاع بماننــد کــه منتخبیــن خــود در 

ــد! ــی دارن ــه تفکرات ــهری چ ــان ش پارلم
ــو و محافظــه کار  ــوان ترس ــورا را میت ــن ش ای
تریــن شــورای تاریــخ نهاوند دانســت، شــورایی 
کــه واهمــه نقــد شــدن را داشــتند نتوانســتند 
ــده  ــه ش ــم ک ــه ه ــک جلس ــرای ی ــی ب حت

ــد! ــزار کنن ــی را برگ ــه ای علن ،جلس
بــوی انحصــار طلبــی و حــب ریاســت توســط 
رئیــس گذشــته شــورا بقیــه اعضــا را تبدیل به 
اعضائــی تســلیم کــرده بــود کــه بــدون اجــازه 
ــتند و در  ــم نداش ــوردن ه ــازه آب خ وی اج
عمــل مــی دیدیــم حتــی بــرای کوچکتریــن 

ــی  ــازه م ــان اج ــد از رئیسش ــر بای ــار نظ اظه
گرفتنــد !

ــار  ــکانداران انحص ــن س ــا چنی ــورا ب ــن ش ای
ــرداری  ــا فرمانب ــه ب ــهرداری ک ــا ش ــی ب گرای
بیــش از حــد، شــآن جایــگاه شــهردار را تنــزل 
بخشــیده بــود دوره ای از عمــر مدیریتــی اش 

ــوم ســپری نمــود . ــد مظل را در نهاون
اگــر بخواهیــم انصــاف را در قلممــان رعایــت 
ــه  ــور از جمل ــد اقدامــات حســین پ کنیــم بای
پــروژه هایــی چون بــام نهاوند،چهــار بــاغ و...... 

را نــام بــرد .
امــا بســیاری از منتقــدان بودجــه هــا و 
بدهکاریهــای  ایــن پــروژه را هدف قــرار گرفته 
انــد و مــی گوینــد بــه بهانــه بــام نهاونــد اغلب 
ــه  ــد از جمل ــهرداری نهاون ــای ش ــی ه دارای
امــاک و ماشــین آالت را شــورا و شــهرداری 

ــد ! ــراج زده ان ــوب ح چ
در ایــن دوره از شــورا بیــش از همــه دوره هــا، 
شــهرداری بــا چــراغ ســبز شــورا و در راس آن 
رئیــس شــورای شــهر اقــدام بــه خــام فروشــی 

کــرده اســت.
ــه  ــود برنام ــه نب ــوان ب ــی ت ــوارد م از دیگــر م
مــدون شــورا وشــهرداری نهاونــد بــرای  ایجاد 

ــدار اشــاره کــرد کاری کــه همــه  در آمــد پای
اعضــای شــورا بــر انجــام آن وعــده داده 
بودنــد. ایــن ضعــف بــزرگ شــورا ســبب شــد 
شــهرداری نهاونــد بخــش عمــده ای از دارایــی 
هــای خــود را در زمــان ایــن شــورا از دســت 

بدهــد.
ــراوان  ــای ف ــغله ه ــل مش ــورا بدلی ــن ش ای
ــوه  ــریف انب ــغل ش ــه در ش ــا ک ــی از آنه برخ
ســازی و پیمانــکاری فعالیــت داشــتند از بعــد 
نظارتــی خــود سالهاســت خــارج شــدند و بــه 
نوعــی کاربــر آقــای شــهردار و غــام حلقــه به 
گــوش رئیــس شــورا بودنــد تــا بتواننــد منافــع 

میلیــاردی خــود را از دســت ندهنــد .
ــتند ،  ــد نداش ــون بان ــم چ ــر ه ــرادی دیگ اف
همچــون عضــوی خنثــی و بــی اثــر عضویــت 
خــود را در ایــن مــدت ســپری کردنــد . 
ــو  ــوان از عض ــاید بت ــان ش ــن می ــال در ای ح
قدیمــی و شــانزده ســاله شــورا منصــور صالــح 
ســخن بــه میــان آورد کــه بــدون هیــچ 
ســهم خواهــی و بــه عنــوان رئیــس در ســایه 
ــدی  ــوده او در تص ــی نم ــش آفرین ــورا نق ش
ــهردار  ــا ش ــت ام ــهمی نخواس ــا س جایگاهه
ــه  ــت و ب ــار داش ــل در اختی ــور کام ــه ط را ب

نوعــی ضامــن انفجــار شــورا بــود تــا شــهردار 
کامــًا در اختیــار ایشــان باشــد امــا نبایــد از 
حــق گذشــت پــروژه بــام نهاونــد و چهــار بــاغ 
ــح  ــور صال ــار منص ــه فش ــوان نتیج ــی ت را م
دانســت .هــر چنــد وی نیــز در خصــوص 
ــده ،  ــده ش ــای بلعی ــه ه ــا و بودج ــه ه هزین
ایــن دو پــروژه وعناصــر دخبــل در ایــن پــروژه 

ــه اســت !!! ــون ســخن نگفت ــا تاکن ه
ــدون  ــور ب ــورا حض ــن ش ــوارد ای ــر م از دیگ
حســاب و کتاب مشــاورانی از اســتان لرســتان 
بــود کــه حســین پــور بــه نهاونــدآورد، 
مشــاورانی کــه محــل درآمدشــان هنــوز بــرای 
مــردم و افــکار عمومــی پــر از ابهــام اســت !!! 
ــراوان در  ــای ف ــده ه ــم وع ــورا علیرغ ــن ش ای
خصــوص تغییــر مبلمــان شــهری و وضعیــت 
آســفالت خیابانها ،ســاماندهی دســت فروشــان 
ــزاران  ــی و ه ــای عموم ــگ ه ــاد پارکین ،ایج
وعــده دیگــر تنهــا ایــن چنــد ســال را باشــعار 
ــی رئیــس  ــد و باسیاســت انحصــار طلب گذران
ــرای  ــگان را ب ــکار و نخب ــی ورود اف ــود حت خ
ارایــه طــرح هــا و ایــده هــا بســت و بــا فــرار 
از رســانه هــا نــام شــورای ســکوت و انحصــار 
ــه ثبــت کــرد . ــرای خــود جاودان طلبــی را ب

ــهر  ــورای ش ــی ش ــات آت ــم در انتخاب امیدواری
مــردم بــا آمــدن در پــای صنــدوق هــای رای، 
ــد  نمایندگانــی در حــد شــآن و منزلــت نهاون
انتخــاب نماینــد  و ایــن شــهر تاریخــی را بــه 

ــد .  ــود بازگردانن ــار خ ــای افتخ روزه

پایان 4سال انحصار و خفقان !!

فریاد نهاوند: 
رهبــر معظــم انقــاب دســتور و تأکیــد ویــژه بــرای اصــاح ســاختار 
بودجــه داشــته اند و هیــچ تصمیــم و مصوبــه و حتــی مصلحتــی نبایــد 
ــه اصــاح ســاختار  ــد، البت ــا را از اصــاح ســاختار بودجــه دور کن م
بودجــه در یک ســال امــکان پذیــر نیســت، ولــی بــه ایــن معنــا هــم 
نیســت کــه آن را بــه ســال بعــد یــا ســال های بعــد موکــول کنیــم.

ــر  ــا، »محمدباق ــه گــزارش ایرن ــن: ب ســرویس اقتصــادی جــوان آنای
ــی  ــرای بررس ــق ب ــیون تلفی ــت کمیس ــیه نشس ــاف« در حاش قالیب
ــد  ــه بای ــی بودج ــر بررس ــاوه ب ــزود: ع ــس اف ــه ۱۴۰۰ در مجل بودج
یک ســال آینــده را نیــز در نظــر گرفــت و نــگاه بلنــد مــدت بــه ایــن 
موضــوع ارائــه دهیــم، امــا تاکنــون بودجه هــای ســاالنه از برنامه هــای 
ــند  ــع س ــم تاب ــاله ه ــای پنج س ــرده و برنامه ه ــت نک ــاله تبعی پنج س
۲۰ ســاله بــه عنــوان ســند بــاال دســتی نبــوده اســت و گــزارش قابــل 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــن برنامه ه ــرای ای ــی از اج دفاع
ــن  ــیب را قوانی ــن آس ــل ای ــامی دلی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــا  یک ســاله و مقطعــی دانســت و گفــت: همچنیــن یــک جغرافیــا ی
نهــاد خــاص را محــدود کردیــم در حالــی کــه نبایــد از اصــول برنامــه 
ــه  ــر اینکــه بودجــه ن ــا تأکیــد ب توســعه ششــم خــارج شــویم. وی ب
ــردم اســت،  ــت بلکــه بودجــه م ــه دول ــس اســت ن ــه مجل ــق ب متعل
اظهــار داشــت: پیــش از هــر تصمیــم بایــد زندگــی مــردم را مقابــل 
چشــمان خــود تصــور کنیــم و براســاس همیــن مهــم تصمیم گیــری 
ــه را  ــاختار بودج ــاح س ــس اص ــس مجل ــم. رئی ــام دهی الزم را انج
مســئله مجلــس و دولــت ندانســت و آن را مســئله نظــام جمهــوری 
ــزود: رهبــر معظــم انقــاب نیــز  اســامی و مــردم عنــوان کــرد و اف
دســتور و تأکیــد ویــژه بــرای اصــاح ســاختار بودجــه داشــته انــد و 
ــا را از اصــاح  ــد م ــه و حتــی مصلحتــی نبای ــم و مصوب هیــچ تصمی
ســاختار بودجــه دور کنــد. قالیبــاف ادامــه داد: اصــاح ســاختار بودجه 
در یک ســال امــکان پذیــر نیســت، ولــی بــه ایــن معنــا هــم نیســت 
ــن  ــم. ای ــول کنی ــد موک ــال های بع ــا س ــد ی ــال بع ــه س ــه آن را ب ک
همــان اشــتباهی اســت کــه در گذشــته انجــام شــده و در نتیجــه گام 
جــدی و اساســی بــرای اصــاح ســاختار بودجــه برداشــته نشده اســت.

رئیــس قــوه مقننــه بــا اشــاره به مســئله مهــم حقــوق بازنشســتگان و 
کارمنــدان در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ تأکیــد کــرد: در افزایش دســتمزد 
و حقــوق بایــد عدالــت را رعایــت کنیــم و ایــن وظیفــه مهــم مــا در 

پیشــگاه مــردم و خداونــد اســت.
وی تأکیــد کــرد: در موضــوع همسان ســازی حقــوق و دســتمزد اقــدام 
اشــتباهی انجــام شــده و حقــوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی کمتر 
از ســایر بازنشســتگان افزایــش یافتــه و تفــاوت ماهــوی پیــدا کــرده 

اســت کــه ایــن کار غلطــی اســت.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه در بودجــه بایــد مراقبــت شــود کــه منابعــی 
بــرای درآمــد لحــاظ نشــود کــه ایــن منابــع خــارج از دســترس باشــد، 
تصریــح کــرد: بــه عنــوان نمونــه اگــر قیمــت نفــت بــه ۶۰ دالر رســید 
ــه  ــرای لحــاظ کــردن ایــن رقــم بایــد حجــم فــروش را واقــع بینان ب
لحــاظ کنیــم و بــه مشــکات برگشــت ایــن درآمد هــا بــه کشــور هــم 
توجــه کنیــم و تصمیمــی نگیریــم که قابلیــت اجرایی نداشــته باشــد.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

اصالح ساختار بودجه
 مورد تأکید رهبری است

فریاد نهاوند:
بــازرگان  محســن  مهنــدس 
معمــاری( ارشــد  )کارشــناس 

مدیــره  هیئــت  شــهر،  شــورای 
شــهرداری اســت، تــا فــردی را 
انتخــاب نمایــد کــه سرپرســتی 
ــام شــهرداری را  ــه بن ــک مجموع ی
بــه عهــده بگیــرد و نیزایــن فــرد که 
شــهردار مــی نامنــد تحــت هیئــت 
مدیــره ای، شــورایی، باشــد کــه 
ــر بودجــه اش نظــارت کننــد  هــم ب
هــم بــر رفتــارش کــه تــا حــاال بــا 
ــر و  ایــن تعریــف یــک امــر مثبت ت
مترقــی  اســت. البتــه اصــل شــوراها 
ــورات  ــردم در ام ــن اســت کــه م ای
ــا  ــند. ام ــردان باش ــهری خودگ ش
ایــن چیــزی کــه مــا تحــت عنــوان 
شــوراهای شــهر و مدیریت شــهری 
ــب و  ــچ تناس ــم. هی ــران داری در ای
ــدارد.  ــوم ن ــن مفه ــا ای ارتباطــی ب

دنیــا  کل  در  شــهری  مدیریــت 
تعریفــش بــا مدیریــت شــهری 
ــانی  ــت.یعنی کس ــاوت اس ــا متف م
ــهر را  ــم انداز ش ــاً چش ــه طبیعت ک
مؤلفه هــای  می کننــد.  مدیریــت 
ــم انداز در  ــک چش ــه ی ــی ب مختلف
ــد.  ــکل می ده ــهری ش ــط ش محی
ــاد  ــًا اقتص ــی از آن مث ــن بخش ای
اســت، بخشــی سیاســت اســت، 
ــوزش  ــت، آم ــگ اس ــی فرهن بخش
اســت،  فراغــت  بخشــی  اســت، 
ــت از  ــت، امنی ــی اس ــائل قضای مس
ــن  ــت اســت. ای ــر امنی ــه مهم ت هم
مجموعــه بــا هــم چشــم انداز شــهر 

می دهنــد. شــکل  را 
مدیریــت شــهری کســی اســت 
ــدرت  ــود ق ــر بهب ــدرت تغیی ــه ق ک
ــن مؤلفه هــا  ایجــاد تعامــل بیــن ای
را دارد. اینهــا اصطاحــاً بــه ۲۶ 

بخــش تقســیم می شــود. یکــی 
از آنهــا خدمــات شــهری اســت. 
ســاماندهی  زبالــه،  جمــع آوری 
و  ترافیــک، ســاماندهی ســاخت 
شــهر  شــورای  ایــران  در  ســاز. 
ــهری  ــت ش ــا مدیری ــهردار ی ــا ش ی
ــت. آن  ــهری اس ــات ش ــط خدم فق
۲۵ تــای دیگــرکا فرامــوش شــده. 
فقــط می مانــد آن بخــش خدمــات 
شــهری . هرچنــد خدمــات شــهری 
هــم تعریفــی آنچنــان نــدارد .  مثًا 
ــد بحــث آلودگــی هــوا  ــرض کنی ف
ــار وزارت  ــادش در اختی ــش زی بخ
ــع  ــت، وزارت صنای ــرو، وزارت نف نی
ربطــی  هیــچ  بــاز  کــه  اســت 
بــه شــهرداری نــدارد. در حــوزه 
ســاماندهی ترافیــک خــب مدیریت 
ترافیــک بخــش زیــادش در اختیــار 
راهنمایــی رانندگــی اســت بــاز 

ــدارد. « ــهرداری ن ــه ش ــی ب ربط
ــی  ــهروندان م ــاف ش ــن اوص ــا ای ب
ــهر  ــورای ش ــوب کا ش ــند خ پرس
بــا ایــن اوصــاف پــس چــکاره 
ــی  ــت . م ــک اس ــر بان ــت .عاب اس
گوییــم چــرا مــی گوینــد همســایه 
ــر روز  ــت ه ــهر اس ــورای ش ــا ش م
ــت .  ــر اس ــروز بهت ــش از دی وضع
چــه جوابــی بایــد داد یــا میپرســند 
کا چــرا بایــد در انتخابــات شــوراها 
شــرکت کننــد و ایــن رأی چــه 
اثــری در زندگــی شــهری آنهــا 
خواهــد داشــت؟  البتــه گاهــی 
هــم  بــا شــوراها  از همســایگی 
خوشــنودند .چــون درب منزلشــان 
ــی دارد  ــبز خوب ــای س ــارک وفض پ

ــورا . ــو ش ــف عض ــه لط ب
از ســویی مــی پرســند  خــوب ایــن 
ــا  ــه ه ــه در روزنام ــاد ک ــه فس هم
ــهر  ــورای ش ــه ش ــند ک ــی نویس م
ــرده   ــاس ک ــد اخت ــن ح ــان ای ف
پــس چــه رای دادنــی اســت. مگــه 
قــرار نبــود شــورای شــهر پارلمــان 

شــهری باشــد.
ــد  ــم میگوین ــده ای ــم دی ــی ه گاه
پارلمــان  شــهر  شــورای  آیــا 

اســت؟! سیاســی 
مــردم میپرســند و مــا جوابــی 

نداریــم!!
فقــط در آذر مــاه ۱۳۹۵ ســی و 
از اعضــای شــوراها  هفــت نفــر 

مدیریــت  انــدرکاران  دســت  و 
شــهری در ایــران بازداشــت شــدند. 
وتعــدادی از شــهرها شــوراها حــاال 
ــد. ــی دارن ــای قضای ــم پرونده ه ه

بــا ایــن اوصــاف مــن از مســئولین و 
مــردم مــی پرســم همچنــان راهــی 
ــا  ــورا ه ــرایط  ش ــر ش ــرای تغیی ب

می دانیــد؟
ــتا  ــا روس ــهر ی ــورای ش ــاء ش اعض
کوچــک  شــهر  یــک  نماینــده 
ــه در  ــی ک ــان آدم ــتا هم ــا روس ی
و  می کــرد  زندگــی  مــا  محلــه 
اکنــون  و  اســت  می شــناختیم، 
وقتــی ایــن همــه ی وعــده بــه جــا 
مانــده را مــی بینیــم و دروغ گویــی 
بــرای رای آوردن و ســوال نکردن از 
آنهــا را مــی بینیــم .خــوب بــه تبــع 
ــد و  ــد ش ــاوت خواه ــان متف نظرم
هــر کســی شــورای شــهر را از دیــد 

ــد. ــی کن ــی م ــود معرف خ
احــوال  و  اوضــاع  اگــر   مثــا 
زندگــی اش تغییــر مثبــت کنــد 
عابــر  را  شــهر  شــورای  خــوب 
بانــک میبینیــم یــا اگــر ببینیــم در 
گــروه سیاســی قــرار گرفتــه وتمــان 
اســتخدام هــا سیاســی اســت و بــه 
متخصصیــن توجــه نمیشــود حتمــا 
سیاســی  پارلمــان  را  شــورا  آن 
ــال  ــم  و امث ــی قلمــداد میکنی حزب

ــا  ــن چیزه ای
ــزان  ــم عزی ــن مــی خواهــم بگوی م
ــرم  ــه نظ ــرم ب ــدگان محت و خوانن
پــای  بایــد  هــم  هنــوز  کل  در 
ــتاد.  ــوراها ایس ــل ش ــی مث چیزهای
ــرای درســت شــدن  ــرای اینکــه ب ب
جامعــه بایــد قــدم قــدم پیــش 
برویــم. کمبودهــا و تمــام ســواالت 
و تفکــرات شــما را درک مــی کنــم 
ــته  ــت داش ــی درس ــد همت ــا بای ام
باشــیم وفکــر نکنیــم کــه یــک 
دفعــه، یــک شــورای بســیار خــوب، 
یــک دولــت بســیار مترقــی وانســان 
ــوِی  ــد ت ــمان بیفت ــت، از آس دوس
کشــور و شــهر و روســتای مــا ، 
اصــًا از ایــن خبرهــا نیســت. قــدم 
بــه قــدم بــا تجربــه از گذشــته مــی 
توانیــم بــا انتخــاب مجموعــه ای از 
افــراد حقوقــی و متخصــص شــهری 
نزدیــک  هایمــان  خواســته  بــه 

ــویم. ش

ــا  ــرایط ن ــن ش ــم در ای ــی توانی م
امیــدی بگوییــم شــورای شــهر 
ــم  ــورد و نروی ــان نمی خ ــه دردم ب
ــرای مــا رخ  هیــچ اتفــاق بهتــری ب
ــره  ــد باالخ ــا بدانی ــد داد ام نخواه
جمعــی بــه شــوراها خواهنــد رفــت 
ــورد مســائل  ــال در م ــر ح ــه ه و ب
عمومــی تصمیم گیــری می شــود. 
در   ، عمومــی  تصمیم گیری هــای 
ــا  ــن تصمیم گیری ه ــا ای ــاب م غی
ــه  ــدون اینک ــد ب ــد ش ــام خواه انج
مــا ذره ای بتوانیــم منافع مــان را 
ــن  ــی در اینجــا ای ــم ول پیــش ببری
ــه  ــود ک ــا داده می ش ــه م ــکان ب ام
بتوانیــم منافع مــان را پیــش ببریــم  
و مطالبــه گــری را ســرلوحه خــود 

ــم. قراردهی
رای نــدادن مــن و شــما هرینــه 
ــد داشــت.  ــر خواه ای ســخت در ب
امــا بــا تحقیــق و قــرار دادن جمــع 
ــازی  ــی و شهرس ــص حقوق متخص
جمعــی  منافــع  بــه  میتوانیــم 
و شــخصی برســیم و بــر آنــان 

ــم. ــارت کنی نظ
اگــر قبــل از رای دادن بــه فکــر رای 
بــه قــوم قبیلــه نباشــیم واقعــا افراد 
را بشناســیم کــه راه حلــش صحبت 
کــردن بــا آنهاســت و تفکــرات 
ــم  ــدا بخواهی ــه ابت ــت و هم آنهاس
در ایــن شــورای جدیــد شــفاف 
ــی، اقتصــادی .و  ــع مال باشــند، مناب
ــا را  ــودی ه ــا و موج ــه کرده هزین
مشــخص کننــد ابتــدا بــه شــفافیت 
مــورد  افــراد  از  و  ایــم  داده  رای 
نظــر ایــن را تــک تــک بخواهیــم و 
نظرشــان را بدانیــم ، تاکنــون یــک 
ــهر  ــورای ش ــگار در درون ش خبرن
نبــوده و جلســات و کمیســیون 
هــا مخفــی بــوده اســت، لــذا بایــد 
ابتــدا صحبتهــای کاندیداهــا ثبت و 
ضبــط شــود دربرابــر ســواالت شــما 
ــارت . ــری و نظ ــه گ ــد مطالب و بع

ــفاف  ــا ش ــوراها واقع ــت ش  وضعی
و  ثبــت  مذاکراتــش   ، نیســت 
ــاع  ــه اط ــا ب ــود ت ــط نمی ش ضب
مــردم برســد. مشــخص نیســت 
ــاد در  ــده فس ــط بازدارن ــه ضواب ک
ــا کســی کــه  شــوراها چیســت؟ آی
از  می توانــد  هســت  شــوراها  در 
امکانــات موجــود در شــورا اســتفاده 

ــد  ــت کن ــرکت درس ــا ش ــد؟ ی کن
ــهرداری را  ــای ش ــرکت ج و آن ش
ــانی را  ــد کس ــا می توان ــرد؟ آی بگی
اســتخدام کنــد؟ خــب ایــن تضــاد 
ــه  ــده ک ــف نش ــا تعری ــع آنج مناف
ــه شــود. چــه جــور جلویــش گرفت

بنابرایــن یــک منبــع ارزشــمند 
ــود دارد  ــع وج ــع مناف ــرای توزی ب
در آنجــا بازدارنده هــا فســاد وجــود 
نــدارد. شــفافیت هــم نیســت و مــا 
ــه  ــم. مجموع هــم نظــارت نمی  کنی
اینهــا بــه عــاوه آن دالیــل فرهنگی 
کــه از اخاقیــات و رفتارهــای خــود 
مــا ناشــی می شــود دســت بــه 
دســت هــم بدهنــد و نهــادی را کــه 
ــی  ــود اجتماع ــه بهب ــته ب می توانس
کمــک بکنــد، دچــار وضعیتــی 
ــه آن  می کنــد کــه همــه نســبت ب

ــا نامیــد هســتند. نگــران ی
ــه  ــه ب ــر ک ــی تازه ت ــا چهره های آی
نظــر می رســد غیرسیاســی باشــند 
ــد  ــد می توانن ــی دارن ــعار مردم ش
ــد؟ مشــکات شــوراها را حــل کنن

هــا  همیــن  نظــر  در  شــاید 
بهتــر باشــند کــه هســتند امــا 
رشــته  چــه  در  ببینیــم  بایــد 
از  انــد.و  داشــته  تحصیــات  ای 
ــد .خــود  قوانیــن ســر در مــی آورن
ــوراها  ــن ش ــون قوانی ــا تاکن ــا آی م
ــم کــه بدانیــم  را مطالعــه کــرده ای
ــی  ــرد حقوق ــک ف ــل ی ــد حداق بای
و دو الــی ســه فــرد متخصــص 
شــهری و شهرســازی .مثــل عمــران 
و معمــاری نیــاز یــک مجموعــه 

شــورای شــهر اســت؟
یــک فــردی کــه مثــًا زندانــی 
سیاســی بــوده قبــل از انقــاب 
ــا فــردی چــون همســایه ماســت  ی
ــرای  ــائل ب ــل مس ــن قبی ــا از ای ، ی
ــا  ــت .ی ــوب اس ــهر خ ــورای ش ش

ــت؟ ــناس اس ــه ش ــون جامع چ
ــم  ــی کن ــد م ــم تاکی ــاز ه ــر ب خی
ــارات  ــد و اختی ــن و ح ــدا قوانی ابت

ــد. ــورا را بخوانی ش
ــن در  ــداری از قوانی ــد مق ــه بای البت

ــد. ــی نمای مجلــس هــم تغییرات
ــر  ــت بهت ــان باهم ــا آن زم ــا ت ام
و شــناخت بهتــر وارد انتخابــات 
شــوید و بــا تجربــه ای کــه از قبــل 
داریــد فــرد بهتــر را انتخــاب کنیــد.

شورای شهر، پارلمان سیاسی یا عابر بانک

فریاد نهاوند:
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــرل و هماهنگ ــگیری، کنت ــتاد پیش ــه س جلس
ویــروس بــه ریاســت مــراد ناصــری و بــا حضــور اعضــا برگــزار شــد .

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد در ایــن جلســه گفــت: شــرط تعطیــل 
نشــدن بــازار نهاونــد همــکاری اصنــاف بــا ســتاد کرونــا اســت.

ــال  ــه دنب ــن لحظــه ب ــا ای ــرد: ت ــار ک ــاری اظه ــی مخت ســرهنگ عل
تعطیلــی اصنــاف و بــازار نیســتیم، نیــاز اســت ایــن قشــر بــه کمــک 
ســتاد کرونــا بیاینــد تــا بتوانیــم وضعیــت بــازار را بــدون تعطیلــی در 

ــم. ــرل نمائی ــال کنت ــده س ۱۴ روز باقی مان
وی گفــت: اصحــاب رســانه در یکســال گذشــته در کنــار ســتاد کرونــا 
بودنــد و بــه خوبــی مــوارد را بــرای عمــوم اطاع رســانی کردنــد نیــاز 
اســت همچــون گذشــته در بحــث اعــام هشــدارها و توصیــه هــای 
الزم بــرای مــردم اطــاع رســانی کننــد. فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد 
تصریــح کــرد: طــرح شــهید ســلیمانی بــا همراهی شــبکه بهداشــت و 
درمــان نیروهــای ســپاه و بســیج و دســتگاه هــای ذیربــط بــه خوبی در 
شهرســتان بــه اجــرا درآمــد و نتایــج مطلوبــی به همراه داشــته اســت.

مردم برگزاری مراسمات عروسی و عزا 
در شهرستان نهاوند را مدیریت کنند

فرمانــدار نهاوندگفــت: مــردم برگــزاری مراســمات عروســی و عــزا در 
شهرســتان نهاونــد را مدیریــت کننــد چراکــه وضعیــت افزایــش آمــار 

کرونــا در شهرســتان بســیار شــکننده اســت.
مــراد ناصــری در ادامــه ایــن جلســه اظهــار کــرد: انشــااهلل در نهاونــد 
رنــگ باالتــر از زرد را شــاهد نباشــیم ولــی بــرای ایــن مهــم همــه مــا 

مســئولیم و بایــد همــه پــای کار باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه مدیــر ورزش و جوانــان یــک هفتــه فرصــت دارد 
ــرل  ــتان را کنت ــطح شهرس ــی س ــگاه های ورزش ــی باش ــاع تمام اوض
کنــد، گفــت: از امــروز حضــور اصنــاف در ســطح بــازار و شــهر بایــد 
ــوارد  ــد خودشــان م ــد بای ــدا بپذیرن ــازه داران ابت ــر باشــد، مغ پررنگ ت
ــه  ــه هیچ گون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب ــدار نهاون ــد. فرمان ــت کنن را رعای
خطایــی قابــل بخشــش نیســت چراکــه پــای ســامت مــردم در میان 
اســت، گفــت: ایــام پیــش رو کامــا شــکننده اســت اگــر کوچکتریــن 

ــم متاســفانه وارد بحــران می شــویم. ــی کنی غفلت
وی بــا بیــان اینکــه مراســمات عروســی و عــزا بایــد مدیریــت شــوند، 
ــد کنتــرل  ــی شــرایط بای ــم، ول ــازار را نداری ــی ب گفــت: قصــد تعطیل
شــود. ناصــری افــزود: مــردم بحــران و شــرایط را پذیرفته انــد در ایــن 
حــوزه کار فرهنگــی پاســخ داده اســت، ولــی شــرایط فعلــی می شــود 

بــدون متضــرر شــدن کســبه کنتــرل شــود.
ــتاد  ــران س ــتور کار مدی ــردم در دس ــه م ــانی ب ــت: اطاع رس وی گف

ــرد. ــرار گی ــاف ق ــا خصوصــا صنعــت و معــدن و اصن کرون
فرمانــدار نهاونــد بــا بیــان اینکــه اقدامــات پیشــگیرانه در نهاونــد بایــد 
انجــام شــود، گفــت: بــرای آگاه ســازی و اطاع رســانی مــردم، اصحــاب 

رســانه بــه کمــک ســتاد کرونــا بیاینــد.
وی تصریــح کــرد: شــبکه بهداشــت آمــار دقیــق در اختیــار رســانه ها 
ــت  ــیار جه ــین های س ــت: ماش ــان گف ــری در پای ــد. ناص ــرار ده ق
اطاع رســانی در ســطح شــهر فعــال شــوند تــا مــردم پیــام و هشــدار 

کرونــا را زودتــر دریافــت نماینــد.

شرط تعطیل نشدن بازار نهاوند 
فریاد نهاوند :همکاری اصناف با ستاد کرونا است

دکتر علی ترکاشوند متخصص جراحی 
عمومی

باران که می بارد 
لبریز از آبی ترین  واژه ها می شوم 

باران
رحمت را...

 مهربانی را ....
لطافت را...

 سخاوت را...
استجابت را...
 تسکین را ...

التیام را...
برکت را...

شفا وسامت را ....
 پاکی را....

 زالل وصافی را ...
صمیمیت را ...

وخاضه زیباتربن رنگارنگ واژگان را 
درقطرات آسمانی وکبریایی  خود دارد

شان نزول باران
 نگاه پرمهر خداوند مهربانی 

ازآسمان برخاکیان است

باران که می بارد دلمان قرص است
 وپشتمان گرم است

 به تکیه گاهی  ماورایی .

رقص باشکوه قطرات باران
یعنی  بارش بی مضایقه رحمت وبرکت
بر جان  بی رمق  و کام خشکیده دشت

باران بشارت رویش  وزایش است
با ظهور بهار 

درفراسوی زمستان

امشب تمام کوچه های شهر بارانی است
امشب غایت آرزوهای خود

  را بادعای پراستجابت باران
  همراه کنیم

که بشوید زمین تب دار را 
 از تمام ناخوشی ها وبایای اسمانی!!!!!

باران که می بارد 
یعنی که خدا هوایمان را دارد

باران

فریاد نهاوند: 
دکترعلــی ترکاشــوند متخصــص 
جراحــی عمومــی بیمارســتان ایــت 

ــد ــان نهاون ا...علیمرادی
عناصــر  ازمهمتریــن  یکــی 
ــا زادگاه  ــت م ــده هوی تشــکیل دهن
اســت. نهاونــد   وشــهرعزیزمان 

عظمــت  یــه  شــهری  "نهاونــد" 
کهــن  تاریــخ،  فراتــراز  وقدمــت 

شــهر باســتانی، ،مهــد تمــدن ایــران 
ــن،  ،شهرســرابهای خروشــان و  زمی
از همــه مهمتــر، شــهری بامردمانــی 
خونگــرم و مهربــان و پــاک و نجیب، 
شهرشــهدای شــاهد، شــهر علمــا و 

ــگان . ــا و فرهیخت عرف
"هویــت اجتماعــی "مــا الزمــه غرور 
ملــی وغیــرت ملــی وتعلــق بــه آب 
وخــاک وامیــد بــه اینــده می باشــد.

ــذت  ــهرمان ل ــام ش ــردن ن ــر از ب اگ
نهاونــدی  اینکــه  از  اگــر  ببریــم 
هســتیم احســاس غــرور کنیــم 
وســرمان رابــاال بگیریــم  ناشــی 
ایــن خواهدبــود کــه عناصــر  از 
هویتــی در شــهرمان ازغنــای کافــی 

برخورداراســت 
متاثــر  مــا  اجتماعــی"  "هویــت 
ازمردمــان نجیــب وپاکــی اســت کــه 
بــه روز مصــاف مــرد میــدان بودنــد.

 

شــهدای شــهرمان، مــردان بــی 
ــهید  ــردار ش ــون  س ــی همچ ادعای
ــه  ــلگی" ک ــرزا محمدس ــاج می "ح
شــرح وتوصیــف دالوریهایــش مقــام 
معظــم رهبــری را بــه تحســین 
واداشــت وباعــث هویتــی غــرور 
آفریــن درمــا نهاوندیهــا و کل ایــران 
گردیــد. زمیــن 

ــری  ــه عم ــی ک ــی ادعای ــردار ب س
را  ، گمنامــی  عاشــقانه وعارفانــه 
ــه مقــام وآوازه ای  ــا ب مشــق کــرد ت

ــید. ــی رس ــمانی وکبریای اس
کــه  آشــنایی  ســردار  همــان 
پروازغریبانــه اش خبــراول رســانه 
هــا شــد و شــهادت افتخارآفرینــش 
باعــث اندوهــی غمگنانــه درآمیختــه 
درمیــان  مفتخرانــه  غــروری  بــا 

همشــهریانش  گردیــد.

 درعرصــه ایثــار و شــهادت درجبهــه 
هــای نبــرد اســطوره هایــی همچون 
شــهید ســلگی برخاســته ازایــن 

خــاک مقــدس فراواننــد. 
ســردار  همچــون  دالورمردانــی 
ســلگی،  علیمــراد  شــهیدحاج 
امیــدی،    شهیدمحســن 
شهیدطالبیان، شــهید محمدحسین 
خزایــی، شــهید یارمــراد مــرادی 
ــوذر و  ــی اب ــروه انقاب ــهدای گ وش
نیــز، علمــا و فضایــی همچــون ایت 
اهلل علیمرادیــان ، شــهید قدوســی و 
ــی  ــا و عرفای ــدری، علم ــهید حی ش
همچــون مرشــد چلویــی، شــیخ 
علــی اکبــر نهاونــدی و شــیخ محمد 
نهاونــدی، نیــک مردانــی همچــون" 
مهنــدس علیمرادیــان" و"حــاج ولی 
اهلل حمیــدی "که بزرگی و ســخاوت 
ــر انهــا رنــگ  و بلنــد نظــری در براب
ــرور  ــی غ ــث هویت ــازد و باع ــی ب م
افریــن و الگویــی تمــام عیــار بــرای 

ــند. ــی باش ــدی م ــوان  نهاون ج
اجتماعــی مــارا همیــن  هویــت 
میــراث فرهنگــی چندین هزارســاله 
، همیــن فرهنــگ  غنــی نیــاکان مــا 
، همیــن لهجــه وزبــان شــیرین مــا ، 
همیــن اقلیم زیبــا وجغرافیــای مثال 
زدنــی مــا وهمیــن مردمــان نجیب و 

پــاک و مومــن مــا مــی ســازند.
ــاله  ــن هزارس ــگ چندی ــر فرهن اگ
ــیم  ــه  بکش ــه رخ هم ــهرمان را ب ش
قدمــت  بــا  شــهرمان  آوازه  اگــر 
تاریخــی اش هــم ســو باشــد هویــت 
مــا غــرور آفریــن خواهــد شــد 
ــد  ــار میگوی ــا افتخ ــا ب ــهروند م وش

"نهاوندیــم".
هویــت اجتماعــی ضامــن پیشــرفت 
بــه  اســت  فرهنگــی  و  ملــی 
ــی  ــت غن ــن هوی ــه ای ــدروزی ک امی
باعــث  و  باشــد  تروافتخارآمیزتــر 
ــق  ــی وتعل ــرت مل ــی وغی ــرور مل غ

بــه ایــن آب و خــاک گــردد.

هویت اجتماعی، غرورملی
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فریاد نهاوند: 
دکتر عبداهلل گنجی 

قانــون  در  تحــزب  گرچــه 
رســمیت  بــه  مــا  اساســی 
شــناخته شــده اســت، امــا 
مخالفــت بــا تحــزب در میــدان 
سیاســت ورزی و تحلیــل، نوعی 
پرســتیژ سیاســی و اجتماعــی 
گویــی  می شــود.  محســوب 
اســت  حــزب  بــا  هرکــس 
بــا مــردم نیســت، هرکــس 
بــا مــردم اســت بــا حــزب 
ایــن  باشــد.  نمی توانــد 
فرهنــگ به صورتــی اســت کــه 
کــه  )ســابق(  رئیس جمهــور 
بایــد مجــری قانــون باشــد، 
ــخن  ــزب س ــه تح ــماً علی رس
ــرد  ــاس می ک ــت و احس می گف
ــرای  ــرای جــذب مخاطــب )ب ب
ــا  ــه نظــام( مخالفــت ب خــود ن
ــای  ــت. علم ــر اس ــزب مؤث تح
سیاســت دالیلــی را بــرای عدم 
ــران  تأثیرگــذاری تحــزب در ای
جملــه  از  می کننــد،  ذکــر 
عــدم پوســت اندازی، شــفاف 
نبــودن منابــع مالــی، موســمی 
شــخص محوری.  و  بــودن 
نــگاه  نبــود  نگارنــده  امــا 
ــران  ــزب در ای ــه تح ــت ب مثب
می دانــم.  ایــن  از  فراتــر  را 
ــزب  ــاد تح ــفه ایج ــون فلس چ
بــا  قدرت خواهــی  غــرب  در 
اســت،  شناســنامه  و  تابلــو 
شــده  اینگونــه  نیــز  ایــران 
اســت. آنچــه عامــل ضعــف 
ــودن  ــور ب ــت، منف ــزب اس تح
فرهنــگ  در  قدرت خواهــی 
ــردی  ــت. ف ــان اس ــه ایرانی عام
کــه حــزب ایجــاد می کنــد 
دنبــال  می داننــد  همــه 

ــدرت  ــال ق ــت، دنب ــدرت اس ق
بــودن شــخصیت و جایــگاه 
را  فــرد  دینی-اجتماعــی 
ــا  ــت ی ــد. درس ــل می ده تقلی
ــه  ــت جامع ــن واقعی اشــتباه ای
مــا اســت و شــاید اگــر احــزاب 
ــه  ــی ب ــر قدرت خواه ــاوه ب ع
ــت  ــام و تربی ــت کادر نظ تربی
می پرداختنــد  نیــز  دینــی 
ــا  ــری داشــتند ی ــت بهت جذابی
ــد. ــری بودن ــار کمت ــر فش زی

امــا چــون رقابــت و مشــارکت 
یــا  دوگانگــی  بــه  نیــاز 
ــی دارد و از  ــی سیاس چندگانگ
ســوی دیگــر تحــزب در کشــور 
الجــرم  نمی گیــرد،  پــا  مــا 
احــزاب  جایگزیــن  باند هــا 
ــیار  ــد بس ــن رون ــده اند و ای ش
چــرا؟  اســت.  خســارت بار 
ــاد  ــا را زی ــن عبارت ه شــاید ای
»ایشــون  کــه:  شــنیده اید 
ــا  ــن ب ــت«، »ای ــی اس آدم فان
کیــه؟«، »چــه کســانی دور 
باند هــا  جمع انــد؟«  ایشــان 
احــزاب  از  درهم تنیده تــر 
ــه  ــکیاتی ب ــتند و کار تش هس
ارتباطــات صرفــاً عاطفــی و 
تقلیــل  کاریزماتیــک  شــاید 
ــه آن  ــه نمون ــت ک ــه اس یافت
رابطــه رئیس جمهــور ســابق 
بــا دوســتانش در درون قــدرت 
بــود کــه همــه را شــوکه کــرده 
کلونی هــای  وقتــی  بــود. 
جایگزیــن  شــخص محور 
شناســنامه دار  احــزاب 
شــفافیت  عــدم  می شــوند، 

اســت  احــزاب  از  بدتــر 
صفــر  بــه  پاســخگویی  و 
امــروز  ایــران  در  می رســد. 
ــاح و حــزب،  ــار هــر جن در کن
ــد  ــود دارن ــخصیت هایی وج ش
کــه قرابــت فکــری بــا جریــان 
دارنــد، امــا تعلــق حقوقــی بــه 
تنظیــم  از  بعــد  ندارنــد.  آن 
لیســت ها در درون یــک جریان 
ــب  ــاهده ترکی ــای مش ــه ج ب
نخبــگان حزبــی در براینــد یک 
جنــاح، می شــنویم کــه فانــی 
ــتند  ــی هس ــی آدم فان و فان
ــد  ــد، زی کــه در لیســت آمده ان
ــزب  ــت. ح ــرو اس ــهمیه عم س
اگــر بــد عمــل کنــد همــه 
سیاســی  نظــر  از  اعضایــش 
نابــود می شــوند و حاکمیــت 
ــزب  ــت ح ــد کلی ــز می توان نی
ــه  ــوه قهری ــه ق ــرد( را ب ــه ف )ن
بســپارد. امــا در بانــد هیچ کس 
پاســخگو نیســت و هیــچ کــس 
نمی کنــد.  پرداخــت  هزینــه 
وارد  شناســنامه  بــا  حــزب 
از  بانــد  و  می شــود  قــدرت 
روابــط پنهــان و نیمه پنهــان 
بــا همدیگــر  قدرت خواهــان 
باند هــا  می گیــرد.  شــکل 
علیــه  مبــارزه  می تواننــد 
تحــزب را شــروع و آن را عامــل 
بدبختــی مــردم معرفــی کنند، 
ممکــن  خــود  آنکــه  حــال 
کننــد،  عمــل  بدتــر  اســت 
ــنامه  ــو و شناس ــا چــون تابل ام
ــد.  ــه نمی پردازن ــد، هزین ندارن
ــه  ــنامه و مرامنام ــزب اساس ح

را  آن  می تــوان  و  دارد 
شــنید، تحلیــل کــرد و بــا 
بــه  داد.  انطبــاق  عملکــرد 
حــزب  وقتــی  مثــال  طــور 
از  عبــور  ســابق  مشــارکت 
جمهــوری اســامی بــه ســمت 
سکوالریســم و جمهوریخواهــی 
ــد  ــی خواهی را کلی و دموکراس
مراجعــه  بــا  می تــوان  زد 
را  علــت  اساســنامه اش  بــه 
اساســنامه  در  کــرد.  درک 
واژه  بــار  ایــن حــزب یــک 
والیــت فقیــه نیامــده بــود 
و ایــن گویــای نــوع عمــل 
آنــان بــود و نخبــگان نیــز 
ــی  ــار سیاس ــتند رفت می توانس
ــا،  ــد. بانده ــان را درک کنن آن
ــور  ــی کش ــاختار های سیاس س
ــد  ــد، مانن ــم ریخته ان ــه ه را ب
می ماننــد  دســت فروش هایی 
مغازه هــای  جلــوی  کــه 
بــار  قانونــی  و  رســمی 
کســی  بــازار  و  می فروشــند 
را کــه مالیــات، اجــاره و آب 
کســاد  می دهــد،  بــرق  و 
جامعــه  قضــا  از  کرده انــد. 
تحــزب،  از  گریــزان  نســبتاً 
ــرم  ــت را گ ــن جماع ــازار ای ب

. می کنــد
جامعــه متوجــه ایــن اســت 
کــه ایــن فــرد حزبــی بــه 
حــزب تعهــد دارد و فــردای 
انتخابــات اعضــای آن بــرای 
ورود بــه قــدرت در اولویــت 
هســتند، در بانــد ایــن موضــوع 
ــن  ــر و در عی ــر و پیچیده ت بدت

حــال بــدون ســر و صــدا اتفاق 
سیاســت ورزی  می افتــد. 
مشــی  اســاس  تــوده ای 
باندهاســت.  سیاســت ورزی 
ــوس  ــوب ملم ــتن چارچ نداش
بــرای  شــده  شــناخته  و 
ــر  ــخگویی از دیگ ــل و پاس عم
باند هــای  خصلت هــای 
ــه  ــوان ب ــت. می ت ــی اس سیاس
آنــان »قاچاقچــی سیاســی« 
کــه  چــرا  نمــود،  اطــاق 
ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــای رس راه ه
تونل هــای  درون  از  را 
می کننــد  طــی  زیرزمینــی 
)منظــور تأییــد و رد صاحیــت 
نیســت(. آن کــه رهبــر حــزب 
اســت اگــر بــه شهرســتانی 
ــرود و ســخنرانی کنــد همــه  ب
ــد کــه در حــال عمــل  می دانن
انتخاباتــی اســت، امــا بانــد 
می توانــد مســیر خــود را در 
ذهــن اجتمــاع تحریــف کنــد و 
ــی شــود.  ــاد معرف منجــی و نق
باند هــا روحیــه منجی گــری 
حــزب،  می کننــد.  القــا  را 
چــون بایــد فــردا پاســخگو 
سیاســی  حیــات  و  باشــد 
احتیــاط  باشــد،  داشــته 

. می کنــد
قــرار  اگــر  اینکــه  نتیجــه 
اســت باند هــا و کلونی هــای 
یــا  سیاســی  غیررســمی 
هدایت گــر چرخــش  قومــی 
ــر اســت  ــند، بهت ــگان باش نخب
ــم، تحــزب  ــه تحــزب برگردی ب
و  کنیــم  بومــی  تفســیر  را 
همــه  نــه  را  قدرت خواهــی 
هــدف بلکــه به عنــوان بخشــی 
بــه  آن،  ایجــاد  دالیــل  از 

بشناســیم. رســمت 

باند جایگزین تحزب

فریاد نهاوند : 
زهراســهرابی )کارشــناس نــرم 

افــزار( 
چگونــه بــا دزدهــای وای فــای 

ــه کنیم؟ مقابل
ــر مجــاز  مشــکل اســتفاده غی
افــراد ناشــناس از اینترنــت 
مشــکلی اســت کــه به نســبت 
جدیــد بــه حســاب مــی آیــد 
ــن  ــا ای ــراد ب ــیاری از اف و بس
موضــوع درگیــر هســتند کــه 
ــت  ــم اینترن ــا حج ــرا دائم چ
بــه  آنهــا ســریعا  مصرفــی 

ــی  ــا فرق ــه آن ه ــرف روزان ــه مص ــی ک ــد در حال ــی رس ــام م اتم
بــا گذشــته نــدارد. متاســفانه افــرادی هســتند کــه دائمــا در حــال 
ــت  ــم اینترن ــتند و از حج ــود هس ــراف خ ــای اط ــودم ه ــک م ه
ــوارد  ــی م ــوان در تمام ــی ت ــد. نم ــی کنن ــتفاده م ــران اس دیگ
جلــوی ایــن افــراد را گرفــت امــا بــه شــما راه هایــی را آمــوزش 
ــودم  ــه م ــا ب ــل دسترســی آن ه ــد حداق ــه بتوانی ــم داد ک خواهی

ــد. ــن کنی ــم ناممک ــواردی ه ــخت و در م ــود را س خ

*پیدا کردن دزد وای فای
ــوید.  ــود ش ــودم خ ــات م ــد وارد تنظیم ــما بای ــن کار ش ــرای ای ب
ــاز کنیــد و آدرس آی پــی  ابتــدا الزم اســت کــه یــک مرورگــر ب
مــودم خــود را در مرورگــر وارد کنیــد. آدرس آی پــی بــرای 
ــه صــورت  ــا معمــوال ب ــد ام ــی کن ــرق م ــف ف ــودم هــای مختل م

ــر اســت: زی
۱۹۲.۱۶۸.۱.۱

در ایــن مرحلــه از شــما رمــز ورود بــه تنظمیــات مــودم خواســته 
مــی شــود کــه معمــوال بــه صــورت زیــر اســت:

Username: admin
Password: admin

ــا پشــت  ــودم ی ــات در دفترچــه راهنمــای م ــن اطاع معمــوال ای
ــه مــودم  ــرای نمون ــا در اینجــا ب دســتگاه نوشــته شــده اســت. م
TP-Link را توضیــح مــی دهیــم. بقیــه مــودم هــا هــم کــم و 
بیــش مشــابه هســتند و بــا کمــی جســتجو در منوهــا مــی تــوان 

بــه محــل هــای مــورد نظــر دســت یافــت.
پــس از ورود بــه تنظیمــات مــودم بــه قســمت Status میرویــم. 

در ایــن بخــش مشــاهده مــی کنیــد کــه در قســمت
 Current Connected Wireless Clients number

is
ــودم  ــه م ــس ب ــه صــورت وایرل ــه ب ــتگاههایی ک ــک دس آدرس م
 )MAC( ــک ــد. آدرس م ــده ان ــت ش ــتند لیس ــل هس ــما وص ش
ــه  ــه ب ــت ک ــتگاهی اس ــر دس ــرای ه ــی ب ــک آدرس اختصاص ی
ــر اســت.  ــل تغیی ــر قاب ــوال غی ــی شــود و معم ــت وصــل م اینترن
ــه  ــه ســه دســتگاه ب ــد ک ــال ممکــن اســت ببینی ــوان مث ــه عن ب
ــداد  ــان تع ــه هم ــر شــما ب ــد. اگ ــس وصــل شــده ان ــودم وایرل م
ــون، ریســیور و …(  ــاپ، گوشــی، تبلــت، تلویزی ــپ ت دســتگاه )ل
داریــد کــه بــه مــودم وصــل هســتند پــس کســی بــه صــورت غیــر 
مجــاز از وای فــای شــما اســتفاده نمــی کنــد. بــرای اطمینــان، می 
ــای تمــام دســتگاه هــا را خامــوش نماییــد )البتــه  توانیــد وای ف
ــر  ــه اگ ــا آن هســتید. البت ــه در حــال کار ب ــر از سیســتمی ک غی
بــا وای فــای بــه مــودم وصــل شــده ایــد نــه بــا کابــل( و دکمــه 
Refresh را بزنیــد. در ایــن صــورت لیســت فقــط بایــد شــامل 
ــا  ــا آن هســتید. اگــر هــم ب دســتگاهی باشــد کــه در حــال کار ب
ــت  ــید، لیس ــده باش ــل ش ــود وص ــای خ ــودم وای ف ــه م ــل ب کاب
بایــد خالــی شــود. اگــر لیســت خالــی نشــد، آدرس مکــی کــه در 
لیســت وجــود دارد همانــی اســت کــه بــه صــورت غیــر مجــاز از 

وای فــای شــما اســتفاده مــی کنــد.

*نحوه مسدود کردن دزد وای فای
بعــد از ایــن کــه آدرس مــک اســتفاده کننــده غیــر مجــاز را پیــدا 
کردیــم تنظیمــات مــودم را بایــد بــه ایــن صــورت تغییــر دهیــد 
 wireless Mac ــمت ــر را در قس ــورد نظ ــک م ــه آدرس م ک
ــه  ــد. البت ــک کنی Address filter نوشــته و روی Save کلی
ــاز تکــرار مــی کنیــم ایــن تنظمیــات در مــودم هــای مختلــف  ب
فــرق مــی کنــد امــا بــا کمــی جســتجو در تنظیمــات مربــوط بــه 
Wireless مــودم مــی توانیــد ایــن تنظیمــات را پیــدا کنیــد.

*تغییر نام و رمز وای فای
درکنــار انجــام اقدامــات بــاال تغییــر نــام و مخصوصــا تغییــر رمــز 
وای فــای و اســتفاده از رمزهــای طوالنــی و پیچیــده مــی توانــد در 
امنیــت وای فــای شــما تاثیــر زیــادی داشــته باشــد. ســعی کنیــد 
رمــزی شــامل فاصلــه، حــروف، اعــداد و کاراکترهــای ویــژه بــرای 

وای فــای خــود تعییــن کنیــد. 
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ــز هــک نمــی  ــزی هرگ ــن رم ــوان گفــت چنی ــی ت ــه جــرات م ب
ــه  ــرود!!! الزم ب ــان ن ــان یادت ــه خودت ــه شــرطی ک ــه ب شــود. البت
ــتگاه  ــه دس ــز و زدن Save کلی ــر رم ــس از تغیی ــت پ ــر اس ذک
ــد قطــع خواهنــد  ــوده ان ــای وصــل ب هایــی کــه از طریــق وای ف

ــز داده شــوند. ــد رم ــاره بای شــد و دوب

   *مخفی کردن نام وای فای
اقــدام تکمیلــی دیگــر، مخفــی کــردن نــام وای فــای اســت. بــرای 
 Broadcast SSID قســمت Wireless ایــن کار در منــوی
را روی No قــرار دهیــد. در ایــن صــورت، دســتگاه هــا، وای فــای 
شــما را نشــان نمــی دهنــد و بایــد بــه صــورت دســتی نــام آن را 
ــام  ــرای ایــن کار در قســمت تشــخیص و نمایــش ن وارد کنیــد. ب
شــبکه هــای وای فــای، بایــد Other Networks یــا “شــبکه 
ــت وارد  ــه دق ــود را ب ــای خ ــام وای ف ــد و ن ــر” را بزنی ــای دیگ ه
ــوارد دیگــری  ــد. یکــی از م ــز خــود را بدهی ــد و ســپس رم نمایی
کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه WPS مــودم خــود را بــه 
حالــت NO قــرار دهیــد تــا دیگــر کســی نتوانــد از ایــن طریــق 
ــد  ــی توانی ــا م ــن روش ه ــا ای ــد. ب ــودم شــما را هــک کن ــم م ه
ــش  ــادی کــه دان ــراد ع ــل اف ــان داشــته باشــید کــه حداق اطمین
ــه مــودم شــما  ــد نمــی تواننــد ب زیــادی در زمینــه آی تــی ندارن
ــا هــم  ــرای هکره دسترســی داشــته باشــند و ضمــن آن کار را ب

بســیار ســخت کــرده ایــد.

ترفند 

فریاد نهاوند: 
نهاونــد در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
بــرای  ریــال  میلیــارد   ۵۵ گفــت:  اســامی 
بازســازی پل هــای روســتایی و عشــایری کــه 
ــده  ــب ش ــته تخری ــال گذش ــیل س ــان س در جری

ــد. ــذب ش ــد ج بودن
علیرضــا شــهبازی اظهــار کــرد: در دیــدار بــا 
کشــور،  بحــران  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
بازســازی پل هــای  ۵۵ میلیــارد ریــال بــرای 
روســتایی و عشــایری کــه در جریــان ســیل ســال 

ــد. ــذب ش ــد ج ــده بودن ــب ش ــته تخری گذش
وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در جریــان ســیل 
فروردیــن ســال ۹۸ پــل ارتباطــی و بنــد انحرافــی  
چنــد روســتا دچــار آســیب شــده و تــردد را بــرای 
ــود  ــرده ب ــکل ک ــور مش ــتاهای مذک ــی روس اهال
ــتان  ــتور کار شهرس ــا در دس ــازی آنه ــذا بازس ل

قــرار گرفتــه بــود.
نهاونــد در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســامی بــه اعتبــارات اختصاص داده شــده اشــاره 
کــرد و افــزود: در جریــان ســیل ســال گذشــته پل 
ارتباطــی بیــن روســتاهای گــره چغــا و چم کبــود 
تخریــب شــد کــه بــرای بازســازی آن یــک و نیــم 

میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــد.
پــل  بازســازی  بــرای  همچنیــن  افــزود:  وی 
ارتباطــی احمــد آبادعلیــا و حســین آبــاد ســرکان 
ــازی  ــرای بازس ــان و ب ــارد توم ــع ۲ میلی ــز مبل نی
ــز  ــاد نی ــا و اکبرآب ــاد علی ــی احمدآب ــد انحراف بن
از ســوی ســازمان  تومــان  میلیــارد  مبلــغ ۲ 
ــد. ــاص داده ش ــور اختص ــران کش ــت بح مدیری

شــهبازی گفــت: بــا بازســازی ایــن پل هــا و 
ــر  ــاوه ب ــده ع ــاد ش ــی ی ــد انحراف ــن بن همچنی
حــل مشــکل تــردد اهالــی چندروســتا ، مشــکات 
کشــاورزان روســتایی و عشــایر مســتقر در منطقــه 

نیــز برطــرف می شــود.
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از سیل در نهاوند
 فریاد نهاوند :

ــلمین  ــام والمس ــت االس حج
امــام  مغیثــی  عباســعلی 
خطبــه  در  نهاونــد  جمعــه 
نمــاز  هفتــه  ایــن  هــای 
جمعــه گفــت: حضــور فعــال و 
ــات بســیار  گســترده در انتخاب

مهــم اســت.
ــار داشــت: مســئوالن  وی اظه
ــادم  ــذار و خ ــت گ ــد خدم بای
شــکرگذار  و  باشــند  مــردم 
ــردم  ــه م ــه ب ــند ک ــن باش ای

ــد. ــی کنن ــت م خدم
ــزود:  ــد اف ــه نهاون ــام جمع ام

در  حداکثــری  حضــور 
آینــده  ســال  انتخابــات 
و  قــدرت  کننــده  تضمیــن 
ــت. ــامی اس ــران اس ــزت ای ع

کنــار  در  داد:  ادامــه  وی 
انتخــاب  باشــکوه  حضــور 
اصلــح نیــز مهــم اســت و بایــد 
ــن  ــح تری ــن و صال ــه بهتری ب
افــراد رای بدهیــم و بــه ســراغ 
ــی و  ــخصی و حزب ــائل ش مس

جناحــی نبایــد برویــم.
حجــت االســام مغیثــی بیــان 
داشــت: امــروز ایــران اســامی 
کــرده  اعــام  صــدا  یــک 

ــم  ــد تحری ــه اول بای ــت ک اس
هــا برداشــته شــود و بعــد 

ــود.  ــرح ش ــر مط ــائل دیگ مس
امــام جمعــه نهاونــد گفــت: در 

برجــام فقــط مــا بــه تعهــدات 
از  آمریــکا  و  کردیــم  عمــل 
برجــام خــارج شــد و اروپایــی 
هــا هــم فقــط حــرف زدنــد و 
شــعار دادنــد ولــی االن نوبــت 
ــدات  ــه تعه ــه ب ــا اســت ک آنه
عمــل کننــد و تحریــم هــا 
داد:  ادامــه  بردارنــد.وی  را 
ــوی  ــامی ق ــران اس ــروز ای ام
ــه  ــت و در برنام ــده اس ــر ش ت
هســته ای هــم رهبــر انقــاب 
ــا هرجــا نیــاز  ــد ت اعــام کردن
داشــته باشــیم غنــی ســازی را 

ــم. ــی بری ــش م پی

امام جمعه نهاوند: 

حضور حداکثری در انتخابات تضمین کننده قدرت و عزت کشور است

فریاد نهاوند :
مجید پرویزی

فرســوده  بافــت 
نقطــه  شــهری 
آغازیــن رشــد شــهر 
و بیانگــر فرهنــگ 
زیســتی  هــم 
یــک  مردمــان 
مجتمــع در ابتــدای 
ــا در  ــکونت آن ه س
یــک مــکان خــاص 
ــای  ــت ه اســت. باف
شــهری،  فرســوده 

ــند  ــهری میباش ــای ش ــوده ی فض ــات فرس مح
هــای جتماعــی،  پیچیدگــی  و   مســائل  کــه 
اقتصــادی و فرهنگــی شــهری زندگــی خــاص 
خــود را دارنــد .ایــن محــات و بافــت هــا از یکســو 
دارای ریشــه هــای ســکونتی ارزشــمند بــا غنــای 
ــرف  ــت و از ط ــاری اس ــی و معم فرهنگی،اجتماع
دیگربــه جهــت فرســودگی شــدید،نبود دسترســی 
ــات شــهری و بهداشــتی،وجود  ــه خدم مناســب ب
مشــکات اجتماعــی و امنیتــی و آســیب پذیــر ی 
در برابــر  زلزلــه، ســیل و  آتــش ســوزی و نیز عدم 
تطابــق بــا زندگــی امــروز شــهر ی و شهرســاز ی 
ــر ســاختی  ــی و زی مــدرن دارای مشــکات روبنای
ــطح  ــی در س ــکان های ــن م ــود چنی هســتند. وج
شــهر ســبب مــی گــردد، تــا مــا بــا پدیــده 
فرســودگی شــهری  یاپژمردگــی شــهری مواجــه 
ــا تنــزل  شــویم. مــراد از فرســودگی شــهری همان
شــرایط اجتماعی،اقتصــادی و کالبــدی بافت شــهر 
اســت.تمامی عناصــر ســازنده فضــای شــهر ی اعــم 
از طبیعــی و انســان ســاخت و حتــی خــود انســان 
ــازنده  ــی و س ــای جغرافیای ــل پوی ــوان عام ــه عن ب
ــر و  ــار تغیی ــان دچ ــذر زم ــا گ ــهری، ب ــای ش فض
تحــوالت مــی گــردد. هــر کشــور ی کــه بــه نوعــی 
ــی  ــه نوع ــت، ب ــته اس ــعه گذاش ــدم در راه توس ق
ــه  ــهر ی را تجرب ــای ش ــدی فض ــکل ناکارآم مش
ــی  ــد صنعت ــوان مه ــه عن ــدن ب ــت. از لن کردهاس
شــدن گرفتــه تــا پاریــس. بــه طــور خاصــه اکثــر 
کشــورهای جهــان بــا پدیــده فرســودگی شــهر ی 
دســت و پنجــه نــرم کــرده انــد و دچــار نارســایی 
در خدمــات شــهر ی و زیرســاخت هــا بــوده انــد، 
امــا بابرنامــه ریــز ی دقیــق و طوالنــی مــدت نــه 
ــق  ــکات  فای ــن مش ــر ای ــد ب ــته ان ــا توانس تنه
ــه مقصــد  ــل ب ــن مــکان هــا را تبدی آیند،بلکــه ای
ــد.  ــرای جــذب گردشــگر نمــوده ان گردشــگر ی ب
رویکردهــای مختلفــی جهــت احیــای بافــت هــای 
فرســوده شــهر ی مطــرح شــده اســت کــه مهــم 
ــارت هســتند  از:  بهســاز ی،  ــا عب ــن آن ه ــر ی ت
نوســاز ی، بازســازی، مقــاوم ســازی. امیــد اســت 
کــه مســئولین مدیریــت شــهری نهاونــد هــر چــه 
ــار از  ــد و ۱7۵هکت ــم را دریابن ــن مه ــریعتر ای س
بافــت اصیــل ایــن شــهر تاریخــی را بــا رویکردهای 

ــد.  ــا کنن ــد، احی ــرح ش ــه مط ــبی ک مناس

بافت فرسوده شهری

 چیستی و عالج  بافت

تو را اي کهن بوم و بر، دوست دارم نهاوند

مجتمع پزشكي دكتر زهرا رضوي
»نهاوند، خیابان هفده شهریور«

آزمایشگاه تشخیص طبي
دکتر زهرا رضوي

طرف قرارداد با کلیه ي بیمه ها، بیمه ي روستایي، بیمه ي طالیي و آتیه سازان، بنیاد شهید و بنیاد 
جانبازان وبانک ها

مجهز به دستگاه هاي پیشرفته ی روز و کادر مجرب انجام همه ی آزمایش های درخواستی پزشکان 
محترم در بخش هاي مختلف آزمایشگاه شامل:

هماتولوژي            ایمونولوژي           هورمون شناسي               انگل شناسي
              بیوشیمي                  تجزیه ي ادرار            سرولوژي          میكروب شناسي      

 نمونه گیري در منزل و ارسال جواب آزمایش به نشاني
ساعت کار آزمایشگاه: 7:30 تا 20:30 )یکسره باز است(

آدرس: نهاوند، خیابان هفده شهریور، مجتمع پزشکي دکتر رضوي طبقه ي همکف، تلفکس: 
081-33242625
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فریاد نهاوند: 
ــار و  ــظ آث ــاد حف ــرکل بنی مدی
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
و  شــخصیتی  ویژگی هــای 
اخاقــی دکتــر ســیفی بــر 
ــدم دارم،  ــان تق ــی ایش قهرمان
گفــت: تعالــی اخــاق در کنــار 
ورزش انســان را بــه پهلوانــی 

می رســاند.
ــاد  ــگار فری ــزارش خبرن ــه گ ب
نهاونــد آنایــن، ســردار مهــدی 
ظفــری در آئیــن رونمایــی از 
لبــاس تیم هــای کاراتــه آقایــان 
ــاج  ــهید ح ــردار ش ــوان س و بان
ــتان  ــی شهرس ــین همدان حس
کبودرآهنــگ، گفت: خوشــحال 
جمــع  در  امــروز  هســتیم 
ــزان  ــما عزی ــس ش ــما هم نف ش

شــده ایم.
از دکتــر  تقدیــر  وی ضمــن 
ــودن  ــم نم ــت فراه ــیفی باب س
ــان  ــن آرم ــرای تبیی ــی ب فرصت
گران قــدر  شــهدای  ارزش  و 
خصوصــاً  همــدان  اســتان 
ــین  ــاج حس ــهید ح ــردار ش س
انســان های  گفــت:  همــدان، 
مخلــص و صفــات عالیه انســان 

می کنــد. بــزرگ  را 
ــار و  ــظ آث ــاد حف ــرکل بنی مدی
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
ــرد:  ــار ک ــدان، اظه ــتان هم اس
ــی  ــردی و اخاق ــای ف ویژگی ه
بــر  همــواره  ســیفی  دکتــر 
ــوده  ــب ب ــان قال ــی ایش قهرمان
ایشــان  از  ویژگی هــا  ایــن  و 
قهرمــان و پهلوانــی ارزشــی 

ــت. ــاخته اس س
ــا بیــان اینکــه در جامعــه  وی ب
فضیلت هــا  در  تــوازن  عــدم 
باعــث برخــی دغدغه هــا شــده 
اســت، گفــت: بزرگی و اندیشــه 
مــردم  و  مــا  حــق  بــزرگ 
ــامی  ــران اس ــته ای ازخودگذش
بــرای  همــواره  کــه  اســت 
ــاب از  ــام و انق ــای نظ آرمان ه
ــتند. ــود گذش ــال خ ــان و م ج

ســردار ظفــری بــا بیــان اینکــه 
ــر  ــا اگ ــان دارد ام ــی پای قهرمان
بــه  شــود  بــزرگ  مــا  روح 
گفــت:  می رســیم،  پهلوانــی 
حکومــت  در  مــا  تکلیــف 
تشــکیل حکومــت  اســامی 

جهانــی اســت.

وی بــا تــا کیــد بــر اینکــه 
ــن  ــامی مؤمنی ــه اس در جامع
ــه  ــم کین ــه ه ــبت ب ــد نس نبای
دشــمنی داشــته باشــند، گفت: 
ــه  ــروز در جامع خوشــبختانه ام
روحیــه  علی رغــم  ورزشــی 
همدلــی  شــاهد  مبارزاتــی 
و محبــت نســبت بــه هــم 

هســتیم.
ــار و  ــظ آث ــاد حف ــرکل بنی مدی
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــود در جامع ــکات موج مش
بــرای همــه مــا و مــردم اســت و 
ــم،  ــم را لمــس کرده ای ــن مه ای
گفــت: ســردار ســلیمانی بــا 
اندیشــه بــزرگ مســتقیماً خــود 
را مقابــل اســتکبار قــرارداد و در 
ــروه  ــاح و گ ــزب و جن ــر ح گی

نبــود.
وی تصریــح کــرد: متأســفانه 
کوچــک  قالب هــای  گاهــی 
ــا و دســته های سیاســی  گروه ه
ــای  باعــث می شــود اندیشــه  ه
قــرار  تحت الشــعاع  بــزرگ 

ــرد. بگی
کــرد:  خاطرنشــان  ظفــری 
قهرمانــان مــا بایــد رعایــت 
حــدود الهــی را داشــته باشــند 
ــه  ــش ب ــد نگاه ــه خداون چراک

ــت. ــا هس م
بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــازی  ــازی و قهرمان س جریان س
ــگ  ــد فرهن ــزود: بای ــم، اف کنی
قهرمانــی را در تمــام نقــاط 
جــاری و ســاری کنیــم چراکــه 
ســامت روحــی جامعــه وظیفه 

ــت. ــه ماس هم
ــار و  ــظ آث ــاد حف ــرکل بنی مدی
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
اســتان همــدان خطــاب بــه 
تیــم کاراتــه ســردار شــهید 
ــی کبودرآهنــگ، گفــت:  همدان
ــاگردان  ــد ش ــه پذیرفته ای اینک
و  باشــید  همدانــی  شــهید 
ــد  ــادر کنی ــان را ص ــکار ایش اف

اســت. ارزش  و  قابل تقدیــر 
وی افــزود: جامعــه و مــردم 
از  اگــر  بزرگــی داریــم کــه 
بنــده به عنــوان ســرباز کوچــک 
آرزوی  بزرگ تریــن  بپرســند 
ــن  ــم ای ــت می گوی ــما چیس ش
اســت کــه یــک روز فــدای 
ورزشــکارانی شــوم کــه اندیشــه 
درک  را  همدانــی  ســردار 

نــد. کرده ا

ــج  ضــرورت تبییــن و تروی
ســبک زندگــی شــهدا 

در جامعه
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــرورت  ــر ض ــدان ب ــتان هم اس
ســبک  ترویــج  و  تبییــن 
جامعــه  در  شــهدا  زندگــی 

ــان  ــت: جوان ــرد و گف ــد ک تأکی
ــدان  ــتان هم ــکاران اس و ورزش
بــه  می کنیــم.  حمایــت  را 
فریــاد  خبرنــگار  گــزارش 
نهاونــد آنایــن، حمیــد ســیفی 
در آئیــن رونمایــی از لبــاس 
و  آقایــان  کاراتــه  تیم هــای 
بانــوان ســردار شــهید حــاج 
ــتان  ــی شهرس ــین همدان حس
ــور  ــا حض ــه ب ــگ ک کبودرآهن
ســردار ظفــری مدیــرکل بنیــاد 
ــار و نشــر ارزش هــای  حفــظ آث
دفــاع مقــدس، ســرگرد کرمــی 
ســپاه  تربیت بدنــی  مســئول 
اســتان  )ع(  انصارالحســین 
از  چنــد  تنــی  و  همــدان 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــان برگ مربی
کــرد: اقــدام شــما در خصــوص 
تیــم  نام گــذاری  پذیــرش 
کاراتــه شهرســتان کبودرآهنگ 
ــید  ــردار رش ــاد س ــام و ی ــه ن ب
اســام حــاج حســین همدانــی 
ــتای  ــمند در راس ــی ارزش اقدام
ــگاه واالی  ــه جای ــادن ب ارج نه
ــه  ــت ک ــدر اس ــهدای گران ق ش

جــای تقدیــر دارد.
ــراد در  ــه اف ــان اینک ــا بی وی ب
را  خــود  اســامی  حکومــت 
ــان  ــای هــدف و ارم ــرای اعت ب
ــدس  ــام مق ــاب و نظ ــای انق پ
ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــردار  ــت: س ــد، گف ــدا می کن ف
ــع  ــا تواض ــواره ب ــی هم همدان
ــود و  ــن ب ــور مراجعی ــر ام پیگی
ــرار  ــردم ق ــار م ــواره در کن هم

ــتند. داش
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
اشــاره  بــا  همــدان  اســتان 
ــه کار  ــان کارات ــه جوان ــه اینک ب
جمــع  امــروز  کبودرآهنــگ 
شــدند تــا ســبک زندگــی خــود 
ــه شــهدا معطــوف کننــد و  را ب
ادامه دهنــده راه ایشــان باشــند، 
گفــت: دنیــا امــروز نیازمنــد 
ــد  ــروز بای برندســازی اســت، ام
جایــگاه  شــهادت،  و  شــهید 
واالی شــهدا را تبییــن و معرفی 

ــم. کنی
ــا  ــان م ــرد: جوان ــح ک وی تصری
خودجــوش در جمــع مــا حاضر 
ــد  ــان می ده ــن نش ــدند و ای ش

بــه بلــوغ و نبــود اجتماعــی نیــز 
رســیده و می تواننــد در جامعــه 

ــند. مســئولیت پذیر باش
خوانــدن  گفــت:  ســیفی، 
بایــد  را  شــهدا  وصیت نامــه 
کار  دســتور  در  همــواره 
ــهدا  ــه ش ــیم چراک ــته باش داش
بــرای  درخشــان  ســتارگانی 
نشــان دادن راه بــه مــا هســتند.

وی بــا بیــان اینکــه جوانــان مــا 
در دوران حیــات امــام خمینــی 
بــه  وجــود  تمــام  بــا  )ره( 
رهنمودهــای امــام گران قــدر 
توجــه می کردنــد، گفــت: همــه 
امــور مــا از صداقــت نشــأت 
می گیــرد و همچنــان کــه امــام 
رضــا می فرماینــد راه نجــات مــا 

ــت. ــت اس صداق
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
گفــت:  همــدان،  اســتان 
ــگ  ــون دوران جن ــروز همچ ام
تحمیلــی جوانــان مــا به تاســی 
از راه و ارمــان شــهدا تحــت 
هــر شــرایطی بــا همدلــی و 
اتحــاد مقابــل اســتکبار جهانــی 
خواهنــد ایســتاد و آینــده نظــام 
ــن  ــاب تضمی را در گام دوم انق

. می کننــد
ــی  ــه بالندگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــران اســامی مرهــون خــون  ای
ــواده ایشــان  شــهدا و ایثــار خان
اســت، گفــت: بایــد روحیــه 
و  مطالبه گــری  خودبــاوری، 
را در جامعــه  بــودن  پیگیــر 
ــه  ــه هم ــا ب ــم ت ــت کنی تقوی
ــم  ــذاری کرده ای ــه هدف گ آنچ
برســیم. ســیفی بــا بیــان اینکــه 
ورزشــی  تیم هــای  از  قطعــاً 
اســتان همــدان به انــدازه وســع 
گفــت:  می کنیــم  حمایــت 
در بحــث بازاریابــی ورزشــی 
و اسپانســرینگ نیــز کمیتــه 
شــده  تشــکیل  توانمنــد  ای 
ــدی  ــات مفی ــم اقدام ــا بتوانی ت

ــم. ــام دهی انج
مهاجــرت  بحــث  در  وی 
گرفتــن  قــرار  و  قهرمانــان 
ــر  ــم کشــورهای دگی ــر پرچ زی
ایــران  دشــمن  خصوصــا 
اســامی، گفــت: ســعید موالیی 
ورزشــکار  و  قهرمــان  هــر  و 

ــران  دیگــری کــه بخواهــد از ای
ــور  ــرای کش ــود و ب ــارج ش خ
ــت  ــد فرص ــری ورزش کن دیگ
اســتفاده از اکســیژن ایــران، 
ــردم خــون گــرم را از دســت  م

اســت. داده 
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــدان ب اســتان هم
اینکــه کوچــه هــای خرابــه 
را  ام  مــادری  زادگاه  نهاونــد، 
علــی رغــم پیشــنهادهایی کــه 
در گذشــته بــود عــوض نکــرده 
و نمــی کنــم، گفــت: در اینــده 
نســبت بــه بحــث قــرار داد 
مــی  ورود  هــم  ورزشــکارن 

ــم. کنی
وی بــا بیــان اینکــه ورزشــکاران 
ــتان های  ــکاران اس ــا از ورزش م
ــن  ــتند و ای ــر هس ــر باالت دیگ
قابــل  مهــم در عمــل هــم 
اثبــات اســت، گفــت: مــا بــرای 
آمده ایــم،  احســن  تبدیــل 
امــروز علی رغــم اینکــه برخــی 
پــول  می گوینــد  و  گفتنــد 
نیســت در رشــته های مختلــف 

ــتیم. ــی داش ــزام ورزش اع
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیفی ب س
متأســفانه برخــی دانســته و یــا 
ــدورت در  ــب ک ــته موج نادانس
ــفانه  ــوند و متأس ــه می ش جامع
تفکــر تکفیــر گونــه دارنــد کــه 
بایــد اصــاح کنیــم، گفــت: بــه 
زودی اتفاقــات خوبــی در ورزش 

ــاد. اســتان خواهــد افت
وی بــا اشــاره بــه رفــع مشــکل 
ــکی  ــت اس ــی پیس راه دسترس
تاریــک دره پــس از چنــد ســال 
بــا گفتگــو و حمایــت ویــژه 
اســتاندار همــدان، گفــت: بحث 
اشــتغال قهرمانــان و مربیــان را 
نیــز حــل خواهیــم کــرد و برای 
اثبــات ایــن مهــم طــی رایزنــی 
ــام  ــکان ثبت ن ــه ام صورت گرفت
آفایــن قهرمانــان و ورزشــکاران 
در طــرح اقــدام ملــی مســکن را 

ــم. ــم کرده ای فراه
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــر  ــد ب ــا تأکی اســتان همــدان ب
ــی  ــاد و همدل ــد اتح ــه بای اینک
در جامعــه ایجــاد کنیــم چراکه 
رهبــر فرزانه مــا همــواره توصیه 
و تأکیــد بــر ایــن مهــم دارنــد، 
گفــت: در بحــث تســهیات 
طریــق  از  نیــز  اشــتغال زایی 
باتوجه بــه  جوانــان  معاونــت 
بــا  موجــود  تفاهم نامه هــای 
برخــی بانک هــا و مؤسســات 
می توانیــم بــه جوانــان دارای 
برنامــه تســهیات پرداخــت 
کنیــم.وی در پایــان تصریــح 
جایگاه هــای  در  بایــد  کــرد: 
مختلفــی همچــون خانــواده، 
جامعــه و مدرســه ایفاگــر نقــش 

ــیم. ــود باش ــل خ اصی

تعالی اخالق همراه با ورزش، انسان را به پهلوانی می رساند
فریــاد نهاونــد : 
حســین  مهنــدس 
ــناس  آریان پور)کارش
ــران (  ــی عم مهندس
توریســم  صنعــت 
بــه  تنهــا  امــروزه 
گردشــگری  حــوزه 
ــا تاریخــی  طبیعــی ی
نمی شــود،  خاصــه 
ــن حــوزه  ــار ای در کن
درآمــدزا  و  مهــم 
ــی  ــوزه های ــایر ح س
توریســم  ماننــد 
توریســم   ، درمانــی 
توریســم   ، ورزشــی 

ــند.  ــی باش ــول زا م ــی تح ــه همگ ــده ک ــف ش ــی و... تعری مذهب
ــا دارا بــودن تــک مزیتهــای خــود ،از  مناطقــی وجــود دارد کــه ب
ــی  ــی و محل ــاد بوم ــق اقتص ــت رون ــو درجه ــن نح ــه بهتری آن ب
ــن  ــر ای ــد، پتانســیل اکث ــل در نهاون ــد. درمقاب ــی کنن اســتفاده م
حــوزه هــا بصــورت یکجــا وجــود دارد کــه متاســفانه بعلــت عــدم 
ــون ارزش  ــد، تاکن ــی واح ــود اراده و مدیریت ــه شایســته و نب توج
افــزوده و منفعــت چشــمگیری را بــرای مــردم بــه ارمغــان نیــاورده 

ــت.  اس
ــان و  ــرابهای خروش ــود س ــی: باوج ــی و طبیع ــگری تاریخ گردش
طبیعــت فــوق العــاده ، کوهســتان گریــن ، آثــار و وقایــع تاریخــی، 
ــد مطــرح و در  ــد، ... مزیــت آن بیــش از بقیــه در نهاون ــام نهاون ب
کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه در کنارایــن مهــم توجــه بــه 
ســایر حــوزه هــای گردشــگری زیــر نیــز مــی بایــد در دســتور کار 

ویــژه قرارگیــرد:
ــگری  ــای گردش ــی از زیرمجموعه ه ــی: یک ــگری ورزش ۱( گردش
ــال گســترش و  ــه روز در ح ــه روز ب ــت توریســم اســت ک و صنع
ــود.  ــی ش ــزوده م ــداران آن اف ــداد طرف ــر تع ــوده و ب ــرفت ب پیش
ــای  ــی، فرصته ــزرگ ورزش ــای ب ــزاری رویداده ــای برگ فرآینده
ــی  ــرای میزبان ــزی ب ــا و برنامه ری ــن رویداده ــرمایه گذاری درای س
چنیــن رویدادهایــی بــه شــکل موفقیت آمیــز، کاری بســیار دقیــق 
ــازار  علمــی وحیاتــی اســت. گردشــگری ورزشــی در دنیــا یــک ب
روبــه رشــد اســت، در ایــران نیــز جهــت برگــزاری تورنمنت هــای 
ــم  ــا فراه ــا ب ــد ت ــی کنن ــاش م ــادی  ت ــهرهای زی ــی ، ش داخل
ــی اردوهــای مهــم، ســهمی  کــردن زیرســاخت ها و کســب میزبان

داشــته باشــند. 
پتانســیل بــاالی نیــروی انســانی درحــوزه ورزش، وجــود مجموعــه 
ورزشــی مهنــدس علیمرادیــان درنهاونــد، برگــزاری بازیهــای 
بومــی، کوهنــوردی و بازیهــای زمســتانی، امــکان راه انــدازی 
ــرح  ــر ورزش مف ــه مهمت ــواری واز هم ــابقات موتورس ــت مس پیس
ــا  ــه ب ــوده ک ــد ب ــوه نهاون ــا و پتانســیلهای بالق ســوارکاری از مزای
مدیریــت و برنامــه ریــزی صحیــح ،رونــق توریســم ورزشــی را بــه 
ــی و  ــات اقامت ــن امکان ــه آن تامی ــت و الزم ــد داش ــراه خواه هم

ــت. ــه اس ــات مربوط ــتر امکان ــز بیش تجهی
ــود  ــاق می ش ــگری اط ــی از گردش ــی: نوع ــگری مذهب ۲( گردش
کــه مــردم بــه صــورت انفــرادی یــا جمعــی و بــه منظــور زیــارت، 
ــن و  ــه اماک ــت ب ــات فراغ ــذران اوق ــی گ ــا حت ــی ی ــغ مذهب تبلی
مناطــق مذهبــی ســفر می کنند.درواقــع توریســم مذهبــی ســهم 
قابــل توجهــی از فعالیــت هــای جهانگــردی را بــه خــود اختصــاص 
مــی دهــد. در تعریــف توریســم مذهبــی اینطــور بیــان شــده کــه 
ــن  ــگران از اماک ــد گردش ــد از بازدی ــی عبارتن ــردی مذهب جهانگ
ــر آنهــا  ــر امامــزاده هــا و نظای ــگاه هــا ؛ مقاب مقــدس نظیــر زیارت
وجــود امامــزاده هــای ابراهیــم و شــاهزاده محمــد، رویــداد ورود 
اســام بــه ایــران در نهاونــد ، قرارگرفتــن در مســیر زیارتــی عتبات 
ــه صنعــت توریســم  ــال ب ــرای اقب ــی ب ــات و... پتانســیل باالی عالی

مذهبــی نیــز در منطقــه فراهــم مــی کنــد.
۳( توریســم پزشــکی شــاخه ای از گردشــگری ســامت اســت کــه 
در آن شــخص بــه منطقــه ای بــا امکانــات پیشــرفته تــر بهداشــتی 
و درمانــی ســفر می کنــد تــا از خدمــات پزشــکی مقصــد در 
مراکــز درمانــی بهره منــد شــود. در اغلــب مــوارد، هــدف از 
توریســم پزشــکی بهره منــدی از قیمــت پاییــن خدمــات پزشــکی 
یــا دریافــت ســریع تر و بهتــر خدمــات مــی باشد.توریســم 
ــی یکــی از شــاخه هــای درآمــدزا در حــوزه توریســم مــی  درمان
باشــد کمبودهــای فــراوان بهداشــتی درمانــی و وابســتگی نهاونــد 
ــال  ــی درح ــم درمان ــده توریس ــث ش ــراف ، باع ــهرهای اط ــه ش ب
حاضــردور از دســترس باشــد امــا شــاید بتــوان ایــن حــوزه را نیــز 

ــال نمــود ؟ ــد شــهرهای همجــوار ، فع ــد مانن در نهاون
باوجودکمبودهــا و مشــکات فــراوان بهداشــتی و درمانــی در 
نهاونــد، امــا شــکل گیــری جــدی عــزم و اراده از ســوی مجموعــه 
ــع و  ــن موان ــک ازای ــع هری ــت رف ــئوالن در جه ــی و مس مدیریت
ــد  ــت نهاون ــت. موقعی ــش داده اس ــدواری را افزای ــا، امی کمبوده
ــر برخــوردار در اســتانهای هــم جــوار،  ــا وجــود شــهرهای کمت ب
مزیتــی اســت کــه مــی تــوان ازآن درجهت رونــق توریســم درمانی 
درنهاونــد اســتفاده کــرد بشــرطی کــه عــزم جــدی درجهــت حل و 
فصــل مشــکات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری حــوزه بهداشــت و 

ــد وجــود داشــته باشــد . درمــان در شهرســتان نهاون
بــه جدیدتریــن  بیمارســتان شهرســتان  روزآمــد کــردن دو 
ــگاهی ،  ــرداری و آزمایش ــخیصی، تصویرب ــکی تش ــزات پزش تجهی
نصــب MRI دوم شهرســتان در بیمارســتان علیمرادیــان ، راه 
ــرم و شــدید  ــاز مب ــه نی ــا توجــه ب ــدی  ب ــدازی کلینیــک ارتوپ ان
ــدازی بخــش جراحــی  ــن بخــش ، راه ان ــه ای مــردم شهرســتان ب
قلــب و آنژیوگرافــی و افزایــش پزشــکان متخصــص در ایــن بخــش 
هــا ، افزایــش داروخانــه شــبانه روزی و... همگــی از مــواردی 
ــاه  ــا در کوت ــردن آنه ــرآورده ک ــن و ب ــد تامی ــر چن ــه ه ــت ک اس
مــدت ســخت اســت امــا بــاور توســعه همــه جانبــه در شهرســتان 
ــی  ــم یعن ــدف مه ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد راه را ب ــی توان م
ــح و  ــد. اســتفاده صحی ــز همــوار نمای ــی نی ــق توریســم درمان رون
شایســته از پتانســیل هــای بالقــوه شهرســتان و توســعه صنعــت 
توریســم، نیازمنــد فرهنگ ســازی گســترده و توجــه بیشــتر 
ــن انرژیهــای مربوطــه،  ــل تامی ــه زیرســاخت هــای مهــم از قبی ب
راههــای اســتاندارد و... درســایه مدیریتــی واحــد و کارآمــد اســت 
ــر مــردم و بخــش خصوصــی  ــا مشــارکت فراگی ــن مهــم ب کــه ای

ــود.  ــد ب ــی خواه دســت یافتن

صنعت توریسم

فریاد نهاوند : 
حسین حیدری

ــار  ــگان و انتش ــه فرهن ــار فصلنام ــد از انتش بع
مقــاالت متعــدد دربــاره گویــش" پهلــوی 
نهاونــدی" و ادامــه آن بــا انتشــار کتــاب هــای 
مختلــف از نویســندگان مختلــف و جهــش فوق 
العــاده ارتباطــات و وســائل ارتباطــی در ســال 
ــش انتشــار  ــه افزای ــر ب ــه منج ــر، ک ــای اخی ه
ــای  ــه ه ــاب  خان ــوب کت ــع مکت ــناد و مناب اس
سراســر دنیــا شــده اســت متــن هــای مختلفــی 
از ادبیــات ایــران در ســال های مختلف منتشــر 
ــات  ــه معلوم ــدی را ب ــات جدی ــده و اطاع ش
دوســتداران ادبیــات فارســی هدیه کرده اســت. 
از همیــن رو همیشــه پیگیــر ایــن بــودم شــاید 
بجــز شــعر معــروف شــاطر اصغــر نهاونــدی کــه 
ــی ســال هــای... ســروده شــده اســت  در حوال
ــر  ــری از نث ــن ت ــای که ــه ه ــه نمون ــوان ب بت
ونظــم بــه گویــش نهاونــدی دســت یافــت. ایــن 

ــن کوشــش هاســت.  ــه حاصــل ای مقال
دوبیتی منسوب به ابوالعباس نهاوندی:

ــده در  ــل آم ــای بعم ــری ه ــه پیگی ــه ب باتوج
تریــن  از قدیمــی  نخســتین مــورد، یکــی 
دوبیتــی بــه گویــش نهاونــدی تاکنــون بدســت 
ــی  ــدی متوف ــاس نهاون ــط ابوالعب ــده، توس آم
ــه ســال ۳۳۱ هجــری قمــری ســروده شــده  ب
باشــد."فصیح خوافــی" در کتــاب" مجمــل 
ــوی  ــش پهل ــام گوی ــر ن ــدون ذک ــی ب فصیح
ایــن دوبیتــی را منســوب بــه شــیخ ابوالعبــاس 
ایــن  همچنیــن  اســت.  دانســته  نهاونــدی 
دوبیتــی را"ســروری کاشــانی" بــا اندکــی 
اختــاف نقــل کــرده کــرده وگفتــه ایــن قطعــه 
)بــه طریــق شــروع( بــه آواز خوانــده مــی شــده 
اســت. ایــن دوبیتــی هــر چنــد در قــرن چهــارم 
هجــری ســروده شــده اســت بــا کتابــت هــای 
ــر  ــه صــورت فارســی تغیی ــان ب ــف، آنچن مختل
ــی  ــوان ویژگ ــی ت ــختی م ــه س ــه ب ــه ک یافت
ــارم را در آن  ــرن چه ــات ق ــن فهلوی ــای که ه

ــت. یاف
در مجمــل فصیحــی خوافی)جلــد دوم صفحــه 
۵۴( ذیــل وقایــع تاریخــی اینگونه آورده اســت: 
ســنه احــدی و ثلثیــن و ثلمانــه)۳۳۱ هجــری 

قمــری(
وفــات شــیخ ابوالعبــاس نهاونــدی: آن محتشــم 

روزگار و....
فصیحــی، ضمــن اشــاره بــه وفــات شــیخ 
ابوالعبــاس نهاونــدی در ایــن روز وتوضیــح 
بعضــی محســنات وی آورده اســت: ایــن رباعــی 
ــت.      ــدی اس ــاس نهاون ــیخ ابوالعب ــای ش از انش

ــه  رباعی
ــارت یکــی وس' وگرهادوکنــی  دال ارعاشــقی ی
یــارت نبوکس....نصیحــت رایــگان ارهــا پذیری' 

هــر آنکــش دل یکــی یــارش یکــی وس.
ــروری  ــر" س ــی تغیی ــا کم ــی را ب ــن رباع همی
کاشــانی" در مجمــع الفــرس ) تصحیــح محمــد 
دبیــر ســیاقی، ۱، ص ۳۰۰، ۱۳۳۸( اینگونــه 

ــت:  آورده اس
ــه آورده  ــی تپانچ ــه معن ــا( ب ــح ت ــه فت تس)ب

ــی زدن(  ــورت کس ــه ص ــیلی ب ــت )س اس
مثالش شاعر گوید بطریق شروه   بیت: 

اگرتــو یارگیــری یکــی گیــر' واگــر بــا دو کنــی 
ــی  ــی ب ــه کن ــا س ــر ب ــس' واگ ــی ک ــارت نب ی
یــار گــردی' واگــر افــزون کنــی بــر ســر زنــی 

ــس... ت
عاشــق  عیــد  در)دیــوان  مــورد  دردومیــن 
خوشــانی)چند دوبیتــی پهلــوی از عیــد عاشــق 
ــه در  ــاعر ک ــمند و ش ــارف دانش ــابی، ع خوش
اواخــر ســده هفتــم ونیمــه نخســت ســده 
هشــتم هجــری مــی زیســته و تخلــص شــعری 
وی نیــز جشــنی بــوده اســت. در کتــاب )باغــه 
المــراد فــی طریــق االوراد( کــه در آداب تصوف 
بــه نثــر فارســی همــراه بــا اشــعار فــراوان در ده 
ــد  ــهر نهاون ــال 7۱۹ ق در ش ــه در س ــاب ک ب
ــت  ــده اس ــف ش ــه روز تالی ــا س ــدت تنه در م
ــلیمانیه در  ــه س ــخه آن در کتابخان ــا نس و تنه
اســتانبول موجــود اســت و در ســال.... توســط 
زهیــر طبیــب در انتشــارات.... در ایــران بــا 
ــت. وی  ــده اس ــر ش ــی منتش ــه و حواش مقدم

ــه : ــری از جمل ــی دیگ دارای تالفات
ــا ۱۸۹  ــعرا ب ــوان ش ــاکنین( و دی ــه الس )کفای
ــخه  ــان نس ــاس هم ــر اس ــه ب ــعر ک ــت ش بی
ــح  ــا( تصحی ــنی پاش ــه) ۶۶۵ حس ــش گفت پی
ــده  ــر ش ــس منتش ــه نفی ــن مجموع و در همی
ــه  ــاد ب ــعار وی، اعتق ــزود از اش ــد اف ــت. بای اس
وحــدت وجــود و طرفــداری از ســماع و مذهــب 

ــت. ــم اس ــل فه ــنت وی قاب ــل س اه
ــن  ــود را در ضم ــد خ ــخ تول ــی تاری ۱( فصیح
وقایــع ســال ســبع و ســبعین و ســبعمانه )777 
ــخ  ــی از تاری ــت ول ــری( آورده اس ــری قم هج
وفــات وی اطــاع صحیحــی در دســت نیســت. 
امــا تــا ســال ۸۴۹ هجــری قمــری زنــده بــوده 

اســت. 
۲( مجمــع الفــرس یــا فرهنــگ ســروری، 
ــص  ــانی متخل ــد کاش ــی محم ــن حاج محمدب
ــرن  ــل ق ــاب را در اوای ــن کت ــروری ای ــه س ب
ــرده  ــف ک ــل از ســال ۱۰۲۸( تالی ــم )قب یازده
ــن  ــد ای ــع جدی ــا بدســت آوردن مناب و بارهــا ب
ــه همیــن  فرهنــگ را گســترش داده اســت و ب
دلیــل نســخه هــای متعــددی از ایــن فرهنــگ 
ــام آن در  ــخ اتم ــد، تاری ــی باش ــترس م در دس
ــر ۱۰۶۰  ــخه دیگ ــخه ۱۰۵۴ ودر نس ــک نس ی

ــر شــده اســت. ذک

کهن ترین منابع 
گویش پهلوی نهاوندی

فریاد نهاوند : 
ــا  ــه ی علیرض ــم مهربانان ــا قل ب

امینیــان
 مــردم نهاونــد؛ همیشــه شــاکی 
از ایــن دیــار خســته وکهــن 
ســال وطلــب کار، امکانــات و 
ــد  ــگ آنن ــی، فرهن ــاه اجتماع رف
ایــن کوچــه  از  نالنــد  و مــی 
ــای  ــان ه ــراری و خیاب ــای تک ه

یکنواخــت .
ــه  ــی ک ــار باق ــل از دی ــه نق و ب
یزدگــرد  هــای  نفــس  هنــوز 
ــه  ــود در کوچ ــی ش ــوم را م س
ــنید و  ــش ش ــه های ــس کوچ پ
آدرس خانــه اش را بــا کمــی 
ــت  ــوان یاف ــی ت ــو م ــرس و ج پ
. وایــن کــه ســینما و مراکــز 
پــارک  و  آنچنانــی  خریــد 
ــا  وتفریحــگاه در خــور شــهری ب
ــه  ــا اینک ــه ت ــت گرفت ــن قدم ای
چــرا بــا غــروب آفتــاب همــه ی 
مغــازه هــا بســته و بــازار تعطیــل 
مــی شــود . چــرا و چراهــای 
ــت  ــوان گف ــی ت ــه م ــادی ک زی
ودرســت  حــق  بــه  مــواردی 
مــی باشــد از قبیــل نداشــتن 
ــتن  ــرا، نداش ــگ س ــاالر وفرهن ت
ــار  ــای آث ــگاه ه ــوزه و نمایش م

باســتانی عــدم دسترســی آســان 
ــان  ــی و مبلم ــز درمان ــه مراک ب

...... شــهری و 
ــردن  ــوال ب ــر س ــن زی ــدف م ه
شــهری  مدیریــت  و  مســئول 
ــه  ــن ب ــام م نیســت انگشــت اته
ــب  ــق و صاح ــراد موف ــوی اف س
ــی  ــد و وقت ــه رفتن ــت ک نامیس
در ایــن شــهر زندگــی میکردنــد 
فقــط وفقــط شــاکی از ایــن 
ــچ  ــد و هی ــب کارن شــرایط و طل
ــکل آن  ــع مش ــرای رف ــی ب قدم
برنداشــتند کــه هیــچ، بلکــه 
خــود دامــن بــه ایــن آتــش زیــر 

ــد . ــتر میزنن خاکس
ــه  ــی ک ــن نامایمت ــا کوچکتری ب
ــی شــوند  ــد شــاکی م ــی بینن م
واکثــرا ایــن جملــه معــروف کــه) 
نهاونــد چــی داره ()نهاونــد شــهر 
هــزاره ســوم ()نهاونــد شــهر 
مــرده دل( را تکــرار میکننــد 
ــی  ــد حت ــه خری ــر ب ــی حاض ول
لبــاس بــرای خانــواده از ایــن 
شــهر نیســتند و مدعــی ســلیقه 
انــد. بــازاری هــم شــاکی از وســع 
مــردم و تهیــه جنــس کــم هزینه 
در  مــردم  هــای  ولخرجــی  و 

ــایه. ــهر همس ــای ش بازاره

ــد  ــان چن ــن آقای ــر ای ــاال اگ ح
دور  شــهر  ایــن  از  صباحــی 
ــن  ــاد ای ــان ی ــوند دلش ــی ش م
دیــار خســته مــی افتــد طــوری 
ــرف  ــارش ب ــی عکــس ب ــه حت ک
ــای  ــه باغه ــادر و کوچ ــدان م می
ــی  ــوره، ســرابهای ب ــو و دهب دین
نظیــرش رو اســتوری مــی کننــد 
و بــه بــه وچــه چــه راه مــی 

اندازنــد  !!
ــون  ــهری مدی ــر ش ــرفت ه پیش
ــه  ــق آن شهراســت ک ــراد موف اف
بــا یــک حــرف نامربــوط بــه 
ــن بســت نمــی رســندو درجــا  ب
و  ماننــد  مــی  و  زننــد  نمــی 
ــه در  ــی ک ــد. پولهای ــی جنگن م
دیــار خــود جمــع کــرده انــد در 
ــد  ــرمایه میکنن ــهر س ــان ش هم
محــل  و  شــهر  بــرای  حتــی 
وعزیزانشــان  خــود  زندگــی 
هزینــه مــی کننــد و عاقــه 
منــد ودلســوز شهرشــان هســتند 
ــان  ــروف از شهرش ــول مع ــه ق ب
ــازند .  ــی س ــرواز نم ــکوی پ س
از ایــن شــهر ؛ نگیــن انگشــتری 
ــه  ــام ب ــتان؛ دروازه ورود اس اس
ایــران بــا آثــار تاریخــی مختلــف؛ 
ــار؛ شــهر  ــادر ائمــه اطه شــهر م

ســرابهای جوشــان؛ آب و هــوای 
شــمالی بــدون شــرجی و....  یــاد 
ــرمایه  ــه دارای س ــد ک ــرده ان ک
بــام  نظیــر   طبیعــی  هــای 
ــر،  ــی نظی ــرابهای ب ــد ،س نهاون
آب و هــوای کــم نظیــر، مناطــق 
ــات  ــبز ، باغ ــر س ــی و س جنگل
وگلســتانها و مناظــر کوهســتانی 
ایــن همــه زمینــه بــرای  و... 
مــورد  ایــن همــه  پیشــرفت، 
بــرای ســرمایه گــذاری، ایــن 

ــرژی . ــوان و ان ــه ت هم
وســبکهایی بــرای جهانــی شــدن  
ــراب  ــا ت ــاج آق ــام ح ــر حم نظی
ــی ،  ــت اهلل قدوس ــه ی آی ، خان
حمــام گلشــن ، خانــه ی مهران، 
ــام  ــجد ام ــام ، مس ــه صمص خان
حســن)ع( ، شــاهزاده محمــد 
وعلــی ،معبــد الئودیســه، تپــه ی 
باســتانی گیــان ، غــار گاماســیاب 
ــی  ــه قدیم ــد ، محل ــام نهاون ، ب
ــای  ــذر ه ــر گ ــه ، زی ــای قلع پ
پــای قلعــه و صنایــع دســتی 
ــوند ،  ــرش عش ــه و ف ــد گب مانن
منبــت ، مــس ســازی ، هاونــگ 
ســازی ، وصنایــع غذایــی نظیــر 
کلــوا ، گــزآردی ، خمیــر ســنل ، 
آش تــرش ، ترخینــه ، کشــکک ، 

مراکــز تفریحــی بکــر طبیعــی و 
خیلــی از مــوارد در زمینــه هــای 

دیگــر .
ــده اســت  ــه مان ــزی ک ــی چی ول
ــی مایمــات و زخــم  جراحــت ب
ایــن  برتــن  دوســتان  زبــان 
کهنــه شــهر باســتانی وچنــد 
اســتوری نامهربانانــه ازایــن دیــار 
ــرف عکــس  ــارش ب ــی از ب مهربان
دورانهــا  در  شــهر  میدانهــای 
دریــغ  و  گذشــته  وخاطــرات 
از یــک دلســوزی دلجویــی و 
ــن  ــی برای ــق شناس ــوازش و ح ن
تــن زخمــی خســته از دوســت .

ای شــهر خســته از جفــای دوران 
تــو هســتی و ماییــم در حســرت 
ــی  ــو میمان ــو ،و ت ــا ت ــی ب زندگ
حتــی بعــد از مــا کــه قــدر 
ــس  ــو ح ــو را در ت ــا ت ــی ب زندگ
نکــرده ، بریدیــم و رفتیــم و دور 

ــو خوشــیم!!  ــاد ت ــا ی ــو ب از ت
دوران،  از  مجــروح  شــهر  ای 
ــیهای  ــا خوش ــد و ب ــذار برون بگ
ــت  ــرت طبیع ــی در حس مصنوع
بِکــر بــا تــو خــوش بــودن را  در 
ــد.  ــه کنن ــال تجرب ــواب وخی خ
و  ای شــهر جــان  بمــان  تــو 
جهــان ، تــو بمــان ....آبــاد بمــان

واقعیتی تلخ که ما به کمک هم میتوانیم شیرینش کنیم
جهانی درخور نهاوند
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نوه مرحوم ایت اهلل علیمرادیان
صبــح بــود، صبحــی از روزهــای آذر مــاه ۱۳۳۲، آن روز یکبــار دیگــر 
جلــوه ای از رحمانیــت خداونــد در یکــی از خانــه هــای قــم بــه منصــه 
ظهــور درآمــد و کســی پــا بــه دنیــای پرفــراز ونشــیب گذاشــت کــه 
ــش و  ــر فرشــتگان خوی ــود ب ــد ب ــات خداون ــه مباه ــد مای ــالیان بع س
ملجــا        و پنــاه پابرهنــگان در برابــر طاغــوت دوران خویــش. او در خانــه 
ــه دوران  ــزل عام ــه من ــه رو ب ــه عرصــه وجــود گذاشــت  ک ــا ب ای پ
ــر بیــت رســول  آیــت اهلل طباطبائــی گشــوده مــی شــد و کمــی باالت
زمــان حضــرت امــام خمینــی بــود کــه تمــام محلــه را مملــو از اســام 
نــاب کــرده بــود. محمــد ابراهیــم احمدپــور لحظــه لحظــه ایــام کودکی 
خویــش را در بیــن عالمــان و مجاهــدان گذرانــد تــا اینکــه خــود روزی 
عالمــی مجاهــد شــد علــم او را بــه رشــته فیزیــک دانشــگاه کشــاند و 
جهــاد، فریــاد عدالــت خواهــی را از حنجــره اش بــرآورد، آنچنــان کــه 
ســاواک او را دســتگیر و راهــی زنــدان کــرد. در دنیایــی کــه ذره ای از 
لــذت کاذب گنــاه کافــی بــود بــرای پشــت کــردن بــه همــه ارزشــها، 
در دنیایــی کــه حــب یــک رتبــه و مقــام یــا یــک نــگاه حــرام، ایمــان و 
صداقــت را تحــت الشــعاع قــرار مــی داد و در دنیایــی کــه یــک شــکم 
ســیر خــوردن و یــک صبــاح بیشــتر زیســتن زندگانــی جادوانــه آدمــی 
را بــه تباهــی مــی کشــید، او در عیــن برخــورداری از رفــاه زندگــی، بــه 
ــای عــارف شــهید  ــه پ همــه وابســتگیهای دنیایــی پشــت کــرد و پای
دکتــر مصطفــی چمــران تــن خویــش را بــا ســنگاخ هــای کردســتان 
ــگاه کــه عرضــه  ــود، امــا آن ــن ب آشــنا نمــود. محمــد ابراهیــم یــک ت
بــر دیــن و دنیــای پابرهنــگان خمینــی تنــگ مــی شــد، او هــزار تــن 
ــه مــی  ــه محل مــی شــد. صدهــا تــن از وجــود اهورایــی خویــش را ب
ــزرگ محمــد ابراهیــم را مــی  ــا هــر آنکــس را کــه اســم ب فرســتاد ت
ــد ودر  ــد از خــود بیخــود کن ــی دی ــش را م ــا جســم نحیفی شــنید ی
پــی یافتــن گمشــده ای کــه خــود، آن را بــه خوبــی یافتــه بــود، راهــی 
جبهــه نمایــد و صدهــا تــن خویــش رابــه کوچــه هــا باتاقهــای فقیــر 
ــی فرتــوت را شــاد کنــد  ــا دل پیرزن نشــین ماهشــهر مــی فرســتاد ت
ــتهای  ــا دس ــرد و ب ــی ک ــتاس م ــرای او دس ــش ب ــه روزگاری موالی ک
خویــش نــان مــی پخــت تــا حریــق خانــه پیــرزن فقیــری را خامــوش 
کنــد کــه روزگاری مــوالی بــزرگ، صــورت خویــش را بــر تنــور آن مــی 
آزرد کــه مبــادا صاحــب منصــب باشــد امــا لحظــه ای از حــال و روز 
محرومــان مظلــوم و زجرکشــیده، حامــان همیشــگی دردهــا و المها و 
صاحبــان اصلــی مکتبهــا و انقابهــا غافــل بمانــد.  او شــهردار بــود. امــا 
ــرای  ــا دســتهای خویــش ب ــق ب ــن طری اگــر نبــود خدمتــی کــه از ای
محرومتریــن انســانهای شــهر انجــام مــی داد و اگــر نبــود پشــتیبانی 
فراوانــی کــه بــا اســتفاده از ایــن مرتضــی بــرای جبهــه هــا مــی کــرد، 
ســمت شــهرداری از عطســه بــز نیــز برایــش ناچیزتــر بودمگــر نــه ایــن 
بــود کــه از صبــح تــا غــروب آفتــاب در کوچــه پــس کوچــه های شــهر 
کار مــی کــرد و غــروب، راهــی جبهــه مــی شــد؟ واگــر نــه ایــن بــود 
کــه بعــد از جراحــت تــا آخریــن نفــس خویــش خدمــت کــرد و آنــگاه 
کــه از پــا افتــاد، راهــی بیمارســتان شــد. او بــه تــن نحیــف خویــش 
آنچنــان قدرتــی نــداده بــود تــا بتوانــد روح بزرگــش را مســخره خــود 
کنــد، و وقتــی هنــوز بیــش از ۲7 ســال زندگــی پربــارش نمی گذشــت 

بــه ســرور شــهیدان کربــا اقتــدا کــرد.
روحش شاد، راهش مستدام.

وصیتنامه
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ــان  ــم بنی ــا" کانه ــبیله صف ــی س ــون ف ــن یقاتل ــب الذی " ان اهلل یح
مرصــوص" 

ــد کســانی را کــه در راهــش قتــال مــی کننــد و چــون ســد،  "خداون
اســتوار ومحکــم مــی باشــند، دوســت دارد."  پــس از ســام بــه تمــام 
خواننــدگان ای یادداشــت، بــرآن شــدم کــه چنــد کلمــه ای بنویســم 
کــه اگــر توفیــق شــهادت نصیبــم شــد بداننــد کــه بــی هــدف در ایــن 
ــامی و  ــاب اس ــیدن انق ــر رس ــه ثم ــد از ب ــته ام.  بع راه گام برنداش
تشــکیل ارگانهــای انقــاب، دیگــر تــاب کار کــردن در محیــط هــای 
قبــل را نداشــتم و بــه جهــاد پیوســتم وبــه عنــوان قطــره ای از مــوج 

توفنــده جهادگــران مشــغول خدمــت شــدم. 
در زمــان جنــگ بــا منافقــان- در کردســتان- از طــرف جهــاد داوطلبانه 
بــه آن منطقــه رفتــم ولــی توفیــق مانــدن نداشــتم و منتظــر فرصتــی 
دیگــر بــرای نزدیکتــر شــدن بــه شــهادت بــودم، کــه جنــگ تحمیلی با 
رژیــم غاصــب عــراق- ایــن مــزدور کثیــف آمریــکا- پیــش آمــد و فــورا" 
بــا اولیــن گــروه جهــاد تهــران وارد منطقــه شــدم و قصــد کــردم کــه تا 
پایــان جنــگ منطقــه را تــرک ننمایــم.  کــم کــم پــس از ســامان یافتن 
کارهــا، مســئولیت جدیــدی را نیــز عهــده دار شــدم و حــال کــه ایــن 
خطــوط را رقــم مــی زنــم، احســاس مــی کنــم کــه شــهادت بــرای مــا 
هــدف نیســت، بلکــه وســیله ای بــرای اعــام اعتقادمــان بــه وحدانیــت 
حــق و اســتقامتمان در نامایمــات مــی باشــد و راهــی بــس نزدیــک 
ــه معشــوق حقیقــی. چــه نزدیــک اســت و مــا چــه  ــرای رســیدن ب ب
کــم ســعادت" لــذا مصمم)هســتم( کــه بعــد از ایــن در تمــام عملیاتهــا 

شــرکت نمایــم. ان شــاءاهلل کــه توفیقــی دســت دهــد.
اما سخنی با همراهان زندگیم: 

پــدرم" هرچــه داشــتم از تربیــت صحیــح تــو و مــادرم بــود و بــا تشــکر 
از زحماتتــان، بــه شــما درود مــی فرســتم و برایتــان از خداونــد توفیــق 
بیشــتر آرزو مــی کنــم.  بــه تربیــت بیشــتر خواهرانــم همــت خواهیــد 

داشــت  ان شــاءاهلل. 
مــادرم" تــو کــه بــا تمــام زیروبــم هــای زندگــی ســاختی، خــدا توفیــق 

و ســعادت دو دنیــا را مصیبــت کنــد. 
همســرم" ای همســنگرم و ای همراهــم در تمــام مراحــل فعالیتــم' از تو 
ممنونــم کــه همــراه خوبــی بــرای بــودی. مواظــب باش کــه اگر خــدا را 
در نظــر داشــته باشــی، خــدا نیــز تــو را هدایــت خواهــد کــرد، و از مــن 
فقــط ایــن را داشــته بــاش: امــام زمــان )عــج( و میــای بــر حقــش امــام 

خمینــی را فقــط الگــو قــرار بده.
ــه  ــوم ک ــان میش ــان دارم و متذکرت ــت برایت ــم" آرزوی موفقی خواهران
فقــط حــرف اهلل اســت کــه مفلــح و رســتگار اســت.به راه خــود ادامــه 

دهیــد و از سرزنشــها نترســید.
دوســتانم" راهتــان اســتوار و رزمتــان پایــدار بــاد. از همگــی تــان فقــط 
ــه ثمــر  ــا ب یــک چیــز مــی خواهــم: یــاری امــام  و انقــاب و صبــر ت
رســیدن کامــل انقــاب و دعــا بــرای طــول عمــر امــام و ظهــور حضرت 

مهدی)عــج( و شــادی روح تمــام شــهدای بــه خــون خفتــه انقــاب. 
در آخــر، مســلم مــی دانــم کــه بــا قبرســتان و نگرفتــن هیــچ گونــه 
ــدار  ــرد. مق ــد ک ــم نخواهی ــی اجــر شــهید را ک ــچ ارگان ــی از هی وجه
پولــی را کــه در بانــک دارم، خــرج مســتضعفان- بــا راهنمایــی حــاج آقا 
گوهــری- بنماییــد.   برقــرار بــاد جمهــوری اســامی ایــران" برافراشــته 
ــاد پرچــم فــاح بخــش ایــران" درود بــر خمینــی کبیــر، نایــب بــر  ب
حــق امــام مهدی)عــج("                      ماهشــهر، جهــاد، ۲۵/۶/۶۰

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 

فریاد نهاوند : 
زندگینامــه ی آیــت اهلل حــاج شــیخ 

عزیــز اهلل علیمرادیــان نهاونــدی
والدت 

عزیــزاهلل  حــاج  اهلل  آیــت  مرحــوم 
علیمرادیــان نهاونــدی )۱۲۸۶ تــا ۱۳۶۱ 
شمســی = ۱۳۲۵ تــا ۱۴۰۳ قمــری( 
از روحانیــون شــاخص و برجســته ی 
ــان  ــت . ایش ــوده اس ــد ب ــر نهاون معاص
ــهر  ــن ش ــری در ای ــال ۱۳۲۵ قم در س
ــه ی  ــه عرص ــا ب ــی پ ــی و تاریخ مذهب
ــات اســامی و  ــات گذاشــت . خدم حی
ــناس ،  ــخصیت سرش ــن ش ــوی ای معن
ــت  ــه و محب ــلوک کریمان ــار و س و رفت
ــردم شــهر و روســتاهای  ــا م ــزش ب آمی
ایــن شهرســتان فراموش نشــدنی اســت 

.
آیت اهلل علیمرادیان تا قبل از 

مهاجرت به قم 
ــته از  ــی و برخاس ــره ی مردم ــن چه ای
ــال  ــج س ــاد و پن ــردم از هفت ــن م بط
عمــر پربرکــت خــود ، تنهــا نــوزده 
ســال آن را )از هجــده ســالگی تــا ســی 
ــل  ــه تحصی ــه ب ــالگی(، ک ــت س و هف
در حــوزه هــای علمیــه ی قــم ســپری 
شــد ، در نهاونــد و درجمــع همشــهریان 
خــود نبــود . هرچنــد در ایــن ســالهای 
تحصیلــی نیــز کــم و بیــش بــا زادگاه و 
ــود و هرســال  همشــهریان در ارتبــاط ب
ــام  ــر و در ای ــرم و صف ــای مح در ماهه
تعطیــات حــوزه ی علمیــه ، در نهاونــد 

حضــور داشــت . 
در  علیمرادیــان  اهلل  آیــت  بنابرایــن، 
بخــش آغازیــن وپایانــی عمــر شــریفش 
، یعنــی بــه مــدت پنجــاه و شــش 
زادگاه  مــردم  بــا  ، همچنــان  ســال 
خویــش زیســت و همــگان از پرتــو 
علــم و معنویــت آن مرحــوم روشــنایی 

و بصیــرت کســب کردنــد .
حــاج شــیخ محمــد شــریف رازی از 
نویســندگان معاصــر ، در کتــاب هفــت 
ــه ی  ــام »گنجین ــه ن ــود ب ــدی خ جل
زندگــی  از  دانشــمندان« مختصــری 
ایشــان را در جلــد هفتــم نگاشــته 
و در آنجــا بیــان نمــوده کــه مــدت 
چهــل ســال بــا ایــن بزرگــوار رفاقــت و 
دوســتی داشــته و برایــن اســاس دربــاره 

ــت .  ــته اس ــب نوش ــان مطل ی ایش
ایشــان در ســال ۱۳۱۱موفــق  مــی 
شــود بــه مــوازات تحصیــل در حــوزه ی 
علمیــه گواهــی ســال ششــم از دوره ی 
ــز اخــذ  شــش ســاله ی متوســطه را نی

نمایــد .
ــطوح  ــز س ــیخ عزی ــاج ش ــوم ح » مرح
ــوم  ــی را از مرح ــطا و نهای ــه و وس اولی
آقــای ســید مهــدی کشــفی و مرحــوم 
حــاج میــرزا محمــد علــی ادیــب و 
مرحــوم حــاج شــیخ حســن آقــا فاضــل 
و آیــت اهلل شــیخ محمــد علــی حائــری 
ــد  ــید احم ــاج س ــت اهلل ح ــی و آی قم
خوانســاری و آقــای گلپایگانــی و مرحوم 
آیــت اهلل حجــت و آیــت اهلل خوانســاری 
متقــن نمــود . مــدت چهــار ســال هــم 
از درس خــارج مرحــوم آیــت اهلل حائری 
رضــوان اهلل علیــه اســتفاده نمــوده و هم 
ــن  ــا چندی ــه ت ــوت معظــٌم ل ــس از ف پ
ــن  ــارج مرحوَمی ــر درس خ ــال حاض س
ــت اهلل  ــت و آی ــت اهلل حج ــن آی َعلَمی
آیــت اهلل صــدر  و هــم  خوانســاری 
ــرده  ــر ب ــظ واف ــان ح ــده و از ایش گردی
ــری  ــال ۱۳۶۴ هج ــس از آن در س و پ
ــه وطــن خــود  )۱۳۲۳ ش( مراجعــت ب
ــه انجــام وظایــف و  نمــوده و تاکنــون ب

ــتغال دارد . ــت اش ــه ی جماع اقام
یکــی از ایــن اســتادان ، عالــم ربانــی آقــا 
ــروف  ــی مع ــداهلل کابل ــرزا اس ــید می س
ــدش  ــا دوفرزن ــود کــه ب ــدی ب ــه نهاون ب
آقــا هــادی و آقــا باقــر در شــهر نهاونــد 
آمــوزش علــوم دینــی اشــتغال داشــتند. 
آقا ســید میــرزا اســداهلل در ســال ۱۳۳۱ 
ــات نمــود  قمــری) ۱۲۹۰ شمســی( وف
اســتاد دیگــرش مرحــوم آیــت اهلل حــاج 
شــیخ احمــد قدوســی نهاونــدی معروف 
و آقــای آخونــد )۱۲۴۴ تــا ۱۳۳۳ = 
شمســی ۱۲۸۲ تــا ۱۳7۴( قمــری بــود 
ــرف  ــف اش ــال در نج ــت س ــه بیس ک
تحصیــل نمــود و ســپس در نهاونــد 
ــت .  از او  ــغ پرداخ ــس و تبلی ــه تدری ب
کراماتــی نیــز نقــل شــده اســت آقــای 
ــی  ــوا و مرب ــوی تق ــن الگ ــد بهتری آخون
عاقمنــدان بــه دانــش و حکمــت الهــی 
بــود . یکــی دیگــر از اســتادان وی آیــت 
ــود و  اهلل آقــا احمــد آل آقــا نهاونــدی ب
مرحــوم علیمرادیــان بــه خصــوص بعــد 
ــج ســال  ــار پن ــم ، چه از بازگشــت از ق
ــا  ــت . آق ــره گرف ــان به ــر ایش از محض
احمــد آل آقــا در ســال ۱۳۲۶ شمســی 
دارفانــی را بــدان نمــود و آیــت اهلل 
العظمــی بروجــردی بــه احتــرام او حوزه 
علمیــه قــم را تعطیــل اعــام کــرد . این 
ــر  ــر عم ــال های آخ ــی در س ــم ربان عال
خانــه نشــین شــده بــود در حالــی 

ــود از  ــال ب ــیار فع ــش از آن بس ــه پی ک
نوشــته هــای معاصــران مرحــوم مرحوم 
ــه  ــود ک ــت می ش ــن دریاف ــا چنی آل آق
ــزرگ ، فقیهــی دانشــمند  وی عارفــی ب
و شــاعر ایــن نکتــه ســنج بــوده و 
چهــره برجســته ای از علــم ،  معنویــت 
و اخــاق بــه شــمار مــی آمــده اســت .

مهاجرت به قم 
هجــده  در  علیمرادیــان  اهلل  آیــت 
ــرای  ــد را ب ــهر نهاون ــه ش ــالگی، ک س
ــد،   ــی دان ــی نم ــل کاف ــه ی تحصی ادام
بــه تبعیــت از حکــم قرانــی جهــت تفّقه 
بیشــتر در دیــن خــود را بــرای مهاجرت 

ــد . ــاده می کن ــم آم ــه ق ب
ایشــان از نهاونــد، بــا همــه جاذبــه 
هایــش دل مــی کنــد و بــه ســوی 
ــهر  ــدن از ش ــتابد. دل کن ــی ش ــم م غ
رفــاه  از  دور شــدن  اجــدادی،  و  آب 
خانوادگــی، انتخــاب غربــت و تــن دادن 
ــه زندگــی ســاده طلبگــی تصمیمــی  ب
جــدی بــود، هرچنــد بــا تحمل ســختی 
ــن  ــرای چنی ــا ب ــود .ام ــراه ب ــای  هم ه
جســتجوگر مشــتاقی ،  ایــن مســیر پــر 

ــد.  ــوار ش ــه هم ــیب ب ــراز و نش از ف
در روزگاری کــه مــردم شــهرها، بــه 
خصــوص قشــر هــای نســبتاً مرفــه 
ــتر  ــش بیش ــه آرام ــیدن ب ــر رس در فک
ــد،  ــی بودن ــی معمول ــدن زندگ و گذران
ایشــان بــه وضــع موجــود پشــت پــا زد 
و مهاجــرت را برگزیــد تــا بتوانــد علــوم 
ــب  ــراز اول کس ــای ط ــی را از علم اله
کنــد و عشــقش را بــه فراگیــری نــکات 

ــد. ــال بخش ــی کم ــی و عرفان قرآن
ــک  ــداق ی ــان مص ــت اهلل علیمرادی  آی
مهاجــر فــی ســبیل اهلل بــود و در واقــع 
بــه دســتور الهــی و بــا پیــروی از احــکام 
خداونــد بــه چنیــن هجرتــی پرداخت و 
ــرای ایــن مهــم شــهر مقــدس قــم را  ب

برمی گزیــد .
تشکیل خانواده در قم

 آیــت اهلل علیمرادیــان چنــد ســال 
از گذرانــدن دوره طلبگــی در  پــس 
ــوا از  ــا تق ــران ب ــی از دخت ــا یک ــم ب ق
ــان  ــواده قمــی ازدواج کــرد و در پای خان
ــا  ــد ت ــه نهاون ــات و بازگشــت ب تحصی
ــداکار  ــر ف ــن همس ــا ای ــر ب ــان عم پای

ــرد . ــی ک زندگ
فرزندان آیت اهلل علیمرادیان 

حاصــل ایــن ازدواج ســه پســر بــه 
ــر، محمــد حســین  ــی اصغ نام هــای عل
ــران  ــر اســت. دخت ــج دخت ــی و پن و عل
ــه  ــرده و خان ــاً ازدواج ک ــا تمام حــاج آق
ــه  ــا ب ــاج آق ــران ح ــتند و پس دار هس

ــد از:  ــب عبارتن ترتی
۱( آقــای علــی اصغــر علیمرادیــان 
)متولــد ۱۳۰7 نهاونــد (. ایشــان مــدت 
ــا  ــپس ت ــت و س ــازه داش ــی مغ کوتاه
پایــان حیــات خــود همــواره در خدمــت 
ــود . او در ســال ۱۳7۶  ــدر ب ــازم پ و م
ــزدی پیوســت  ــه رحمــت ای شمســی ب
ــد)ع(  ــزاده محم ــد امام ــوار مرق و در ج

ــد . ــون گردی مدف
حســین  محمــد  مهنــدس   )۲
۱۳۲۱نهاونــد( )متولــد  علیمرادیــان 

تحصیــات ابتدایــی ومتوســطه را در 
نهاونــد بــه پایــان رســانید و بــرای 
ادامــه تحصیــل بــه تهــران و ســپس بــه 
کشــور آلمــان عزیمــت نمــود و بــه اخذ 
مــدرک مهندســی بــرق نائــل گردیــد .

در ســال ۱۳۵۲ شمســی بــه ایــران 
بازگشــت و چندیــن ســال فعالیــت 
ــارج از  ــدداً در خ ــته و مج ــی داش علم
کشــور اقامــت گزیــد. ایشــان همچنــان 
ــد در  ــش نهاون ــا زادگاه ــور و ب ــا کش ب
ارتبــاط و درآمــد و رفــت اســت . ایشــان 
بعــد از پیــروزی انقــاب نیــز، خدمــات 
ــوده  ــود نم ــهریان خ ــه همش ــده ب ارزن
اســت کــه مهــم تریــن آنهــا بــه اختصار 

ــن شــرح اســت : بدی
بیمارســتان ۱۶۸ تختخوابــی در نهاونــد 
ــدرش  ــام پ ــه ن ــتان را ب ــن بیمارس )ای
آیــت اهلل علیمرادیــان نام گــذاری کــرده 
اســت.(، احــداث مجتمــع فرهنگــی 
علیمرادیــان،  مهنــدس  ورزشــی   -
بازســازی مســجد و حــوزه علمیــه ســر 
ــه ،  ــجد محمدی ــل مس ــان، تکمی خیاب
تاســیس موسســه فرهنگــی علیمرادیان 
در تهــران و شــعبه آن در نهاونــد از 
ســال ۱۳7۴ حمایــت از ورزشــکاران 
ــزاری  ــف و برگ ــای مختل ــته ه در رش
اردوهــای کشــتی تیــم ملــی جمهــوری 
ــه  ــد وکمــک ب ــران در نهاون اســامی ای
تربیــت بدنــی شهرســتان و تربیــت 

ــگاهها و ... . ــی آموزش بدن
۳( آقــای علــی علیمرادیــان متولــد 
ــی در وزارت  ــد ایشــان مدت ۱۳۲۴ نهاون
اشــتغال  روســتاها  امــور  و  تعــاون 
داشــت و پــس از بازنشســتگی بــه 
ــان  عنــوان نماینــده مهنــدس علیمرادی
ــت اهلل  ــت بیمارســتان آی ــر تولی در دفت
علیمرادیــان انجــام وظیفــه می کنــد 
ــر مجتمــع فرهنگــی  ضمــن نظــارت ب

ــد  ــان را نیــز در نهاون ورزشــی علیمرادی
ــده دارد . ــه عه ب

بازگشت به نهاوند 
ــد  ــه نهاون ــت ب ــان بازگش ــره زم باالخ
ــه  ــن ک ــا ای ــان ب ــد ایش ــی رس ــرا م ف
شــدیداً مشــتاق بــود تحصیــات عالــی 
حــوزوی را در قــم ادامــه دهــد امــا بنــا 
ــال  ــدر، در س ــف پ ــد و تکلی ــر تاکی ب
ــه  ــد . اوک ــود ش ــازم زادگاه خ ۱۳۲۳ ع
می توانســت بــا داشــتن درجــه اجتهاد، 
بــرای کســب مقــام و موقعیــت بیشــتر 
در حــوزه ی علمیــه ی قــم اقامــت دائــم 
داشــته باشــد، مقدرشــد بــه ســوی 
مــردم شهرســتان نهاونــد روی آورد و تــا 
پایــان عمــر در کنــار همشــهریان خــود 
صمیمانــه و بــی تکلــف زندگــی کنــد و 
ــات  ــأ اقدام ــتان و منش ــن شهرس در ای

ــردد . ــی گ ــدری م ــمند و گرانق ارزش
ایشــان در واقــع مصــداق بــارزی از 
تحقــق ایــن آیــه ی قرآنــی اســت :

" فلــوال نفــر مــن کل فرقه منهــم طائفه 
لیتفقهــوا فــی الدیــن و لینــذروا قومهــم 
لعلهــم یحــذرون  الیهــم  اذا رجعــوا 
)ســوره ی توبــه بخشــی از آیــه ی ۱۲۲ 

، ترجمــه عبدالمحمــد آیتــی(
" ... چــرا از هــر گروهــی دســته ای بــه 
ــش  ــن خوی ــش دی ــا دان ــد ت ســفر نرون
ــردم  ــتند م ــون بازگش ــد و چ را بیاموزن
ــه از  ــد ک ــد؛ باش ــدار دهن ــود را هش خ

ــد ." ــذر کنن ــتکاری ح زش
آیــت اهلل علیمرادیــان نیــز بــرای حفــظ 
دیــن و ارشــاد جامعــه ای کــه در آن 
ــی  ــرد ، مهاجــرت علم ــی ک ــی م زندگ
را وظیفــه شــرعی خــود دانســت و 
طــی مــدت ۱۹ ســال اقامــت خــود در 
قــم موفــق شــد اجتهــاد و فقاهــت را به 
ــرد.  ــرا گی ــب ف ــه ی واج ــوان مقدم عن
مرحلــه بعــد زندگــی ایشــان بــه ارشــاد 
ــت.  ــذار همشــهریان اختصــاص یاف و ان
ــود  ــریف خ ــر ش ــان عم ــا پای ــان ت ایش
ایــن هــدف را بــا عالــی تریــن انگیــزه و 

ــید . ــق بخش ــن روش، تحق بهتری
امیــد اســت ســایر روحانیــون مجتهــد، 
فاضــل و دانشــمند نهاونــدی، قــم و 
شــهرهای دیگــر تحصیــات عالــی 
حــوزوی را پشــت سرگذاشــته انــد و در 
تحقــق آیــه ی یــاد شــده و بــه تأســی از 
مرحــوم آیــت اهلل علیمرادیــان، خــود را 
عملــی ســازند و بــرای ترویــج اســام بــا 
روش هــا و شــیوه هــای امــروزی دیــن 
ــن شهرســتان ادا  ــردم ای ــه م خــود را ب
ــه  ــه اینک ــند ب ــی نباش ــد و راض نماین
مســاجد و حوزه هــای علمیــه نهاونــد از 
ــان محــروم گــردد و خــود  افاضــه ی آن
ــی  ــه بعض ــد ک ــع نکنن ــن قان ــه ای را ب
ــر  ــی در ه ــد صباح ــوان چن ــاب ج ط
مســجدی نمــاز جماعــت ای برپــا مــی 
ــد  ــد و بدانن ــی رون ــری م ــد و منب کنن

ــروز  ــوال ام ــر س ــوان و پ ــل ج ــه نس ک
نهاونــد نیازمنــد اســتادان و فقهــای 

ــت . ــرب اس ــته و مج کارکش
ــا  ــالگی ت ــی از ۳7 س ــم ربان ــن عال ای
ــن  ــق عمــر خویــش در ای ــن دقای آخری
مشــکل  و  خدمــت  بــه  شهرســتان 
گشــایی مــردم مــی پــردازد. در شــهری 
ــه  ــک مدرس ــا ی ــالها تنه ــه در آن س ک
)بــه نــام دبســتان بــدر تاســیس ۱۳۱۶ 
ــکان تحصیــات  شمســی (داشــت و ام
حــوزوی هــم بــرای جوانــان وجــود 
نداشــت و عاقمنــدان بــه کســب علــم 
و دیــن ناگزیــر مــی بایــد ایــن شــهر را 
تــرک می کردنــد ،ایشــان حــوزه علمیــه 
ســر خیابــان را در ســال ۱۳۲۶ )ش( 

ــرد . ــیس ک تاس
در ســالنامه فیــروزان کــه در ســال 
دبیرســتان  توســط  شمســی   ۱۳۳۶
ــای  ــت آق ــه مدیری ــد ب ــروزان نهاون فی
ــل و  ــی، وکی ــر زابل ــی )دکت ــی زابل عل
حقــوق دان فعلــی( بــه چــاپ رســیده، 
ــن  ــان، ضم ــم ایش ــه قل ــه ای ب در مقال
ــوم  ــدارس عل ــابقه ی م ــه س ــاره ب اش
ــت اهلل  ــد از مرحــوم آی قدیمــه در نهاون
ــس  ــوان مؤس ــه عن ــز ب ــان نی علیمرادی
ــه  ــت ب ــده اس ــاد ش ــه ی ــه علمی مدرس

ــرح :  ــن ش ای
فرهنــگ  لحــاظ  از  نهاونــد   ...  «
بــه  کهــن بســیار قــوی و نســبت 
ــه در  ــه ک ــت آنچ ــتغنی اس ــود مس خ
ســازمانهای مــدارس علــوم قدیمــه 
آنهــا می تــوان ذکــرت  و مدرســین 
ــه ی  ــام » مدرس ــه ن ــت ب ــه اس مدرس
ــی  ــه ی تاریخ ــن قلع ــدان« در پایی می
ــا]  ــًا [در آنج ــه فع ــی ک ــد، محل نهاون
دبســتانی بــه نــام »دبســتان بــدر« 

برپاســت. 
ایــن مدرســه در عصــر خــود از مــدارس 
بالنســبه بــا اهمیــت ایــن حــدود بــوده 
ــر  ــر نظی ــوار کمت ــهرهای همج و در ش
ــا  ــایر جاه ــاً از س ــت و غالب ــته اس داش
ایــن  بــه  بــرای کســب معلومــات، 
مدرســه می آمدنــد. از علمــای ایــن 
عصــر بایــد نام»مــا محمــد منجــم« را 

ــت. ــر داش در نظ
ــت  ــه ای اس ــر، مدرس ــه ی دیگ  مدرس
در بــازار حــاج میــرزا آقــا، ایــن مدرســه 
اول]  [پهلــوی  حکومــت  زمــان  در 
تبدیــل بــه یــک ســاختمان بــا ســبک 
ــعدی ] . در  ــتان س ــد [دبس ــد ش جدی
ــه ای  ــین عالی رتب ــه مدرس ــن مدرس ای
مشــغول بوده انــد، از قبیــل مرحــوم 
آقــای شــیخ جعفــر، مرحــوم مــا کاظم 
، مرحــوم حــاج شــیخ رضــا و مرحــوم 

ــی . ــادی قدوس ــا ه آق
عــاوه بــر مدرســین فــوق ، علمایــی از 
ــا  ــد م ــوم آخون ــت اهلل مرح ــل آی قبی
محمــد حســن ، مرحــوم آخونــد میــرزا 

محمدتقــی، مرحــوم آقــا محســن ، 
مرحــوم آقــا خونــد مامحمــد ، مرحــوم 
آخونــد مــا اکبــر ، مرحــوم آقــا میــرزا 
آقــا و مرحــوم حــاج شــیخ علــی اکبــر 
نهاونــدی کــه در مشــهد اقامت داشــتند 
ــزدی  ــه رحمــت ای و در همــان شــهر ب
پیوســتند. ایشــان از اجلــه ی پیشــوایان 
شــیعیان بوده انــد . دیگــر از علمــای 
نهاونــد در ســال هــای پیــش بــه رحمت 
ایــزدی پیوســته انــد شــادروان آیــت اهلل 
ــی  ــد] قدوس ــا احم ــت اهلل [م ــا، آی آق
هســتندکه از بزرگتریــن دانشــمندان 
عصرخــود بــوده انــد ، مرحــوم آیــت اهلل 
ذکــور  فرزنــد  ســه  دارای  قدوســی 
هســتند ، کــه یکــی از آنــان بــه نــام آقــا 
علی قدوســی [شــهید قدوســی] تأســی 
بــه پــدر بزرگــوار خــود نمــوده و در ایــن 
رشــته گام بــر می دارنــد و در حــوزه 
علمیــه قــم مشــغول تحصیــل هســتند 
و یکــی از طــاب مــورد توجــه حضــرت 

ــت اهلل بروجــردی هســتند . آی
ــوم  ــه عل ــک مدرس ــر ی ــال حاض  در ح
قدیمــه در نهاونــد هســت کــه در چنــد 
ــای  ــاج آق ــت ح ــه هم ــش ب ــال پی س
ــان و  ــز اهلل علیمرادی ــیخ عزی ــاج ش ح
ــدری و  ــی حی ــد ول ــیخ محم ــاج ش ح
گروهــی از مــردم خیــر تأســیس شــده 
ــه عهــده  ــن مدرســه ب ــس در ای و تدری
ــز اهلل اســت  ــاج شــیخ عزی ــای ح ی آق
عــده ی  ایشــان  درس  محضــر  در   .
ــل  ــغول تحصی ــه ای مش ــل ماحظ قاب
ــز اهلل  ــیخ عزی ــای ش ــند. آق ــی باش م
ــوده ،  ــل ب ــدی االص ــان، نهاون علیمرادی
ــان  ــه پای ــم ب ــود را در ق ــات خ تحصی
ــام  ــمت ام ــه س ــون ب ــانیده و اکن رس
جماعــت مــدرس مدرســه ی فــوق 

ــغولند «. ــر مش الذک
ــم  ــی عال ــی دوان ــام عل ــت االس حج
و مــورخ معاصــر نیــز در بخشــی از 
مصاحبــه ی خــود اظهار داشــته اســت : 
» بــا احــداث مدرســه و تأســیس حــوزه 
توســط  ی علمیــه در ســال ۱۳۲۶، 
ــان ، جنــب  مرحــوم آیــت اهلل علیمرادی
و جوشــی علمــی و فقهــی در مدرســه 
ایجــاد شــد . وجــود ایــن حــوزه موجــب 
شــد تــا اهــل منبــر بیشــتری بــه نهاوند 
ــر  ــد و رفــت و آمــد آنهــا تأثی روی آورن
ــی در ایــن شــهر و روســتاهایش  مطلوب
داشــت . ولــی در دو ســفر اخیر مســجد 
و مدرســه را محتــاج بازســازی دیــدم و 
در ســخنرانی ام ضــرورت مرمــت آن را 

ــادآور شــدم .« ی
دربــاره ی پیشــینه ی احــداث مدرســه 
ی علمیــه ی »ســرخیابان« آقــای ســید 
ــرده  ــل ک ــان نق ــن فتاحی ــجاع الدی ش
ــی  ــه ی قبل اســت : » مدرســه ی علمی
ــا  ــت اهلل آق ــوم آی ــتحدثات مرح از مس
ــرزا  ــته ی می ــت در راس ــرزا آقاحج می

ــان  ــوت ایش ــد از ف ــه بع ــود ، ک ــا ب آق
ــت  ــگ وق ــس فرهن ــی رئی ــای مینای آق
)آمــوزش و پــرورش( آن را تصاحــب 
نمــود و بــه مدرســه علــوم جدیــد 
تبدیــل کــرد . لــذا مدرســه ی علمیه ی 
ســرخیابان بعــد از ایــن جریــان احــداث 
گردیــد و ضمنــاً بعــد از پیــروزی انقاب 
اســامی ، آیــت اهلل علیمرادیــان نامه ای 
ــی )ره(  ــام خمین ــه محضرحضــرت ام ب
مرقــوم داشــت و درخواســت نمــود کــه 
مدرســه ی یادشــده )واقــع در راســته ی 
میــرزا آقــا( از تملــک آمــوزش و پرورش 
خــارج شــود و مجــدد در اختیــار حــوزه 
ــن کار  ــه ای ــرد، ک ــرار گی ــه ق ی علمی
عملــی شــد و عملیــات ســاختمانی آن 

ــده اســت .«   شــروع گردی
احداث مدرسه علمیه سر خیابان 

ــان  یکــی از اقدامــات آیــت اهلل علیمرادی
احــداث مدرســه و حــوزه علمیــه در 
نهاونــد اســت . ایشــان چنــد ســال پــس 
از بازگشــت بــه نهاونــددر صــدد برآمــد 
ــدرش  ــت پ ــردم و حمای ــک م ــا کم ب
مرحــوم حــاج کریــم علیمرادیــان ایــن 

ــد . خــأ را پرکن
ــاش و  ــت و ت ــم هم ــن مه ــه ای ــذا ب ل
شمســی   ۱۳۲۶ ســال  در  ســرانجام 
مطابــق بــا ســال ۱۳۶۶ قمــری ایــن بنــا 

ــد . ــاح گردی ــیس و افتت تأس
ــا  ــداث ت ــال اح ــه از س ــه علمی مدرس
بخــش  کــه  ســال ۱۳7۵ شمســی 
مهمــی از آن بازســازی شــد ،بــه مــدت 
۵۳ ســال محــل انجــام فرایــض دینــی و 
فعالیت هــای مذهبــی و تربیــت طــاب 

ــود . ــی ب ــوم دین عل
از آن جایــی کــه شبســتان مســجد 
در  را  جمعیــت  حضــور  جوابگــوی 
،فرزنــد  نداشــت  اخیــر  ســال های 
ــدس  ــای مهن ــته ،آق ــم برجس ــن عال ای
محمــد حســین علیمرادیــان بنیانگــذار 
بیمارســتان آیــت اهلل علیمرادیــان و 
ــی  ــی _ ورزش ــم فرهنگ ــع عظی مجتم
نهاونــد،  بخــش از ایــن مجموعــه را 

. می کنــد  بازســازی  )مســجد( 
ــل ســال )۱۳7۹( ــن بازســازی از اوای ای

شــروع شــد و مجموعــاً 7 مــاه بــه 
ــر  ــد غدی ــد و در روز عی ــول انجامی ط
ــد  ــاح گردی ــفند ۱۳7۹( افتت ــم )اس خ
آن  دیگــر  بخــش  اســت  قــرار  و 
)مدرســه ی علمیــه( نیــز بازســازی 
شــود. هــم اکنــون پــس از اجــرای 
طــرح توســعه ،ایــن مســجد رونــق 
ــتان  ــت و از شبس ــه اس ــتری گرفت بیش
ــف اســتفاده  آن در مناســبت های مختل

. می شــود 
نقش تربیتی مدرسه سر خیابان 

ــه  ــن مدرس ــتاوردهای ای ــرات و دس ثم
ــد  ــه از محــدوده شهرســتان نهاون علمی
فراتــر رفتــه اســت و همچنــان جریــان 
از  برجســته ای  شــخصیت های   . دارد 
ایــن مدرســه حتــی بــه مراحــل اجتهاد 
رســیده انــد و تالیفــات و تحقیقــات 
ــوده  ــم نم ــه تقدی ــه جامع ــدر را ب گرانق
انــد. ایــن بزرگــواران عمدتاً از شــاگردان 
آیــت اهلل علیمرادیــان بــوده انــد و اغلــب 
طلبگــی را در محضــر ایشــان آغــاز 

. کرده انــد 
ــی کــه  ــار و بناهای فهرســتی از آث
بــه وســیله آیــت اهلل علیمرادیــان 
ــردم  ــاری م ــک و همی ــا کم و ب
ــد تعمیر  شــهر و روســتاهای نهاون
و تکمیــل و یــا احــداث شــدند بــه 
نقــل از آقــای علــی علیمرادیــان) 
فرزنــد ایشــان( بدیــن شــرح 

ــت . اس
الف( در شهر 

 ســاخت مســجد و مدرســه ی 
ــان  ــر خیاب ــه س علمی

ساخت مسجد محمدیه 
بازسازی مسجد در سرداب 

بازسازی فاطمیه 
مرمت مسجد حاج خدارحم 

مرمــت مســجد جامــع امــام 
حســن 

مرمت مسجد امامزاده محمد 
بازسازی مسجد گلشن و 

ــان  ــه در زم ــدر ک ــی عالیق ــن روحان ای
حیــات پــر برکــت خــود منشــآ خدمات 
ــتان  ــردم شهرس ــرای م ــمندی ب ارزش
نهاونــد شــده بــود و از علمــای برجســته 
ــد  ــی ش ــوب م ــور محس ــرب کش ی غ
ــه در مســیر کســب  ــس از عمــری ک پ
و آمــوزش معــارف دینــی ســپری نمــود 
ســرانجام در 7 اردیبهشــت ۱۳۶۱ در 
ــه  ــدان جســم ب ســن 7۵ ســالگی از زن
ملکــوت اعــا پرکشــید . امــا همچنــان 
نــام نیــک و پــرآوازه ی آن عالــم ربانــی 
، ورد زبــان و اســباب افتخــار مــردم 

ــد اســت . روحــش شــاد .  نهاون
ــان رســید کار  ــه پای ــر کــه ب گمــان مب

مغــان                            
ــاک  ــورده در رگ ت ــاده ی ناخ ــزار ب ه

ــت اس

آیت اهلل حاج شیخ عزیز اهلل علیمرادیان
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شماره ی 
ارسال پیامك: 

09186906272

پیام تلفنی

      08133234645 
09186906272

فراخوان 
فریاد نهاوند

آماده ي دريافت و چاپ 
گزارش خدمات رساني 

ادارات ونهادهاي  محترم 
مي باشد.

براي دريافت عكس، مقاله، تحليل 
و اخبار از همشهريان گرامي 

نهاوندي

شــهر  شــورای  انتخابــات  بازهــم 
نزدیــک و هجــوم داوطلبــان بــرای 

ثبــت نــام آغــاز شــده اســت ! 
ــید و  ــب باش ــردم مراق ــدا م ــو رو خ ت
ــی  ــه توانای ــد ک ــانی رأی دی ــه کس ب
الزم را داشــته و بــه رأی شــما خیانــت 

ــد .  نکنن
)۰۹۱۹۰۰۰۰۸۶۱(

خبــر بســیار تلــخ و ناگــوار ادغــام 
دانشــگاه دولتــی دختــران نهاونــد 
ــنیدیم !  ــدان را ش ــا هم ــر ی ــا مای ب
از مســئولین بــه ویــژه نماینــده ی 
محتــرم تقاضــا داریــم بــه شــدت 
ــا  ــردم را ب ــت م ــت مخالف ــا جدی و ب
ــرای  ــد و ب ــوع درک نماین ــن موض ای
اســتقال دانشــگاه نهاونــد تــاش 

کننــد . 
)تعدادی از دانشجویان دانشگاه 
دختران نهاوند(

ــگاه آزاد  ــت دانش ــیله از ریاس بدینوس
ــر  ــای دکت ــاب آق ــد جن اســامی نهاون
ابراهیمــی بــه خاطــر برگــزاری مراســم 
ــژه  ــود شــهدای گمنــام تشــکر وی یادب
داریــم و بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت 

داریــم . 
)جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسامی نهاوند ( 

از مســئولین و مدیــران ارشــد نهاونــد 
ــت  ــرای بازگش ــم ب ــی کنی ــا م تقاض
ــد در  ــده از نهاون ــدا ش ــتاهای ج روس
بخــش خــزل و ایجــاد نهاونــد یکپارچه 
ــد و  همــه تــاش خــود را بعمــل آورن
ــه بخــش  ــد و متوجــه باشــند ک بدانن
ناپذیــر  جدایــی  بخــش   ، خــزل 

ــت . ــد اس ــتان نهاون شهرس
)۰۹۳۶۰۰۰۰۲۶۵( 

کردندکــه  ثابــت  مســئولین  واقعــاً 
بیشــتر اهــل شــعارند تــا اهــل عمــل، 
وگرنــه وضعیــت بــازار قیصریــه نهاونــد 
و آن ازدهــام عجیــب جمعیــت دعــوت 
علنــی و آشــکار بــه ســوی شــیوع 
ــرا  ــت، چ ــوس کروناس ــروس منح وی
ــد . مســئولین تدبیــری نیندیشــیده ان
)۰۹۱۸۰۰۰۰7۴۵( 

مــی خواســتم از طریــق نشــریه شــما 
ــبکه  ــه در ش ــرم ک ــان محت از فرهنگی
امــور تدریــس و   ، آموزشــی شــاد 
تحصیلــی فرزنــدان مــا را انجــام دهنــد 

ــم . ــی نمای ــکر و قدردان تش
)والدین یک دانش آموز ( 

فریادنهاوند :
در آخریــن نشســت مجمــع بســیج 
شهرســتان نهاونــد کــه بــا حضــور 
امــام جمعــه محتــرم ، فرمانــده محتــرم 
ســپاه ، بســیجیان شهرســتان ، روســای 
ــورای  ــرم ش ــای محت ــا ،اعض کارگروهه
شــهر، پیرامــون توســعه و حمایــت 
از فــرش دســتباف ایــن شهرســتان 
مطالــب و پیشــنهادات مهمــی به شــرح 

ــد :  ــرح گردی ــر مط زی
صنایــع دســتی بــه عنــوان مهــم تریــن 
ــن  ــه، بارزتری ــر منطق ــی ه صنعــت بوم
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی اســت. اقتصــاد 
ــیب  ــش آس ــای کاه ــه معن ــی ب مقاومت
پذیــری اقتصــاد کشــور نســبت بــه 
ــت.صنایع  ــادی اس ــای اقتص ــم ه تحری
دســتی جایــگاه ویــژه ای بــرای رســیدن 
ــی را دارد،  ــاد مقاومت ــرایط اقتص ــه ش ب
ــهر و  ــتی در ش ــع دس ــدات صنای تولی
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــب ب ــتاها، اغل روس
بــرای تهیــه مــواد اولیــه، دانــش فنــی، 
ابــزار تولیــد و...بــه طــور کامــل بــر توان 
داخلــی اســتوار بــوده و هیــچ وابســتگی 
ــد  ــی توان ــی م ــدارد و حت ــه واردات ن ب
در عرصــه صــادرات و ارز آوری نیــز 
ــکل  ــرد. مش ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــع دســتی  ــی کــه در توســعه صنای اصل
ــی  ــه چشــم م ــد ب ــتان نهاون در شهرس
خــورد، عــدم آشــنایی مــردم بــا ظرفیت 
ــف  ــت ضعی ــوزه، حمای ــن ح ــای ای ه
و پراکنــده از شــاغان و نبــود بــازار 
ــی  ــتی م ــع دس ــب صنای ــه مناس عرض
باشــد. لــذا پیشــنهاد میشــود محوریــت 
اصلــی طــرح بــا فــرش دســتباف نهاوند 
ــوزه  ــایر ح ــه س ــار آن ب ــد ودر کن باش
ــه شــود.  ــع دســتی پرداخت ــای صنای ه
از ســوغات و غذاهــای محلــی نیــز مــی 
ــن  ــی ای ــوان بخــش جانب ــه عن ــوان ب ت

ــرد. حــوزه بهــره ب
ــتان  ــطح شهرس ــر در س ــال حاض در ح
ــورد  ــدان م ــع دســتی چن ــد صنای نهاون
توجــه قــرار نگرفتــه اســت، الزم اســت 
بــا تحقیقــی علمــی و هدفمنــد، دالیــل 
مغفــول مانــدن صنایــع دســتی، راهــکار 
توســعه و ترغیــب جوانــان بــه اشــتغال 
در ایــن حــوزه بررســی و همچنیــن 
ــب  ــکاری مناس ــن راه ــه یافت ــبت ب نس
جهــت ایجــاد بــازار عرضــه محصــوالت 
ــا طــی  ــود. ب ــدام ش ــتی اق ــع دس صنای
ــت  ــه قابلی ــه ب ــا توج ــیر و ب ــن مس ای
هــای موجــود در صنایــع دســتی از نظر 
اشــتغال و درآمدزایــی مــی تــوان امیــد 
داشــت کــه در کوتــاه مــدت بــا افزایــش 
ثــروت در اقشــار ضعیــف جامعــه در 
ــی گام  ــت اجتماع ــق عدال ــیر تحق مس

برداشــت.

هدف طرح: 
فــرش  فــروش  و  تولیــد  توســعه 
دســتباف بــه منظــور اشــتغالزایی و 
ــز  ــا تمرک ــه ب ــروت در جامع ــش ث افزای
ــان  ــب جوان ــد. ترغی ــار نیازمن ــر اقش ب
جویــای کار بــه تولیــد، بازاریابــی و 
فــروش فــرش دســتباف و تبدیــل آنهــا 
بــه صنعتگــر، بازاریــاب و فروشــنده 
فــرش  حــوزه  ازشــاغان  حمایــت 
دســتباف )بافنــده، تامیــن کننــده مــواد 
ــه، خدمــات جانبــی، فروشــندگان(  اولی
جلــب ســرمایه گــذار بــرای رونــق 
بیشــتر فــرش دســتباف نهاوند_ایجــاد 
بازارهــای عرضــه فــرش دســتباف از 
طریــق برگــزاری نمایشــگاه دائمــی، 
ــرکت در  ــی و ش ــای فضل ــنواره ه جش
نمایشــگاه هــای اســتانی و ملــی عرضــه 
فــرش دســتباف و صنایــع دســتی. 
محورهــای  تریــن  اصلــی  از  یکــی 
فرمایشــات حضــرت امــام خمینــی)ره(

و مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( 
ــه،  ــروت در جامع ــش ث ــر افزای ــد ب تاکی
ــف در راســتای  ــت از اقشــار ضعی حمای
ــاد  ــدار، ایج ــتغال پای ــه اش ــیدن ب رس
شــغل، قطــع وابســتگی بــه درآمدهــای 
نفتــی و واردات، اقتصــاد مقاومتــی و 
ــی باشــد.  ــی م ــد داخل ــت از تولی حمای
ــار در  ــرای اولیــن ب اقتصــاد مقاومتــی ب
ــم  ــر معظ ــا رهب ــان ب ــدار کارآفرین دی
ــد  ــرح ش ــان مط ــوی ایش ــاب از س انق
اقتصــاد  و در تبییــن آن فرمودنــد:" 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــی معنای مقاومت
یــک اقتصــادی داشــته باشــیم کــه هــم 
رونــد رو بــه رشــد اقتصــادی در کشــور 
محفــوظ بمانــد، هــم آســیب پذیریــش 

ــد. ــش پیداکن کاه

راه کارهای تحقق طرح:
فــرش  تولیــد  تمــام محســنات  بــا 
ــا  ــد، ام ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــتباف ک دس

ــای کار و  ــراد جوی ــان، اف ــش جوان گرای
ــن  ــه ای ــت ورود ب ــد جه ــار نیازمن اقش
ــت، در  ــمگیر نیس ــدان چش ــه چن عرص
ــوده،  ــم ب ــدات ک ــزان تولی ــه می نتیج
مــواد اولیــه در شهرســتان تولیــد نشــده 
و در نتیجــه تامیــن آنهــا گاه بــا مشــکل 
ــوارد  ــع م ــرای رف ــی شــود: ب مواجــه م
ــرح در  ــود ط ــی ش ــنهاد م ــوق، پیش ف
ــام  ــل انج ــرح ذی ــه ش ــش ب ــت بخ هف

ــود:  ش
ــه منظــور یافتــن  ۱- انجــام پژوهــش ب
دالیــل عــدم گرایــش بــه تولیــد فــرش 
ــع و  ــن موان ــور یافت ــه منظ ــتباف ب دس

رفــع آنهــا 
۲- برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
و توجیهــی بــرای جوانــان و اقشــار 
ــه  ــه ورود ب ــب ب ــت ترغی ــد جه نیازمن

ــتباف ــرش دس ــوزه ف ح
جهــت  عاقمنــدان  از  حمایــت   -۳
ــد شــامل  ــل تولی ــره کام ــل زنجی تکمی
ــی،  ــه کش ــرزی، چل ــی، رنگ ــم ریس پش

تولیــد دارقالی،پرداخــت فــرش و...
ــی و  ۴- انجــام پژوهــش جهــت بازاریاب

یافتــن ســلیقه مشــتری 
ــرش دســتباف،  ــروش ف ــی ف ۵- بازاریاب
ــات  ــده و خدم ــد ش ــه تولی ــواد اولی م

ــرش  ــوزه ف ــه ح ــوط ب مرب
۶- حمایــت از ایجــاد بازارهــای فــروش 
مطمئــن از طریــق برگــزاری نمایشــگاه 
و  فصلــی  هــای  جشــنواره  دائمــی، 
شــرکت در نمایشــگاه هــای عرضــه 
ــتباف در  ــرش دس ــتی و ف ــع دس صنای

ــور  ــف کش ــای مختل ــتان ه اس
7- رایزنــی جهــت صــادرات و بازاریابــی 

بیــن المللــی فــرش دســتباف نهاونــد

الزامات تحقق طرح:
۱- توضیــح دقیــق امتیــازات تولیــد 

ــان ــرای جوان ــتباف ب ــرش دس ف
۲-پژوهــش دقیــق در مــورد موانــع، 

بازاریابــی و نیازهــای بــازار
ــره  ــدگان زنجی ــت از تولیدکنن ۳-حمای

ــد ــن و تولی ــرای تامی ــل ب کام
ــازار  ــاد ب ــرای ایج ــی ب ــت کاف ۴-حمای

ــن ــه مطمئ عرض
۵-تســهیل شــرکت تولید کننــدگان در 

نمایشــگاه هــای مختلف
ــادرات  ــرای ص ــای الزم ب ــی ه ۶- رایزن

ــتباف ــرش دس ف
صــورت  بــه  اعتبــار  7-تخصیــص 
فرصــت  بــا  کارآفرینــی  هــای  وام 
ــه  ــواد اولی ــن م ــرای تامی بازپرداخــت ب

دســتباف فــرش  تولیــد 
۸-آمــوزش قالــی بافــی وبقیــه زنجیــره 
تولیــد بــه صــورت کاربــردی بــرای 

عاقمنــدان
۹-هماهنــگ کــردن اقدامــات بــا نتایــج 
حاصــل از پژوهــش و برنامــه ریــزی بــر 

همیــن مبنــا
ــن ادارات و  ــی بی ــاد هماهنگ ۱۰- ایج
نهادهــای مختلــف مربــوط بــه کار برای 

تســهیل اقدامــات در ایــن حــوزه
7- پیامدهــا و نتایــج مــورد انتظــار 

اجــرای طــرح:
مهــم تریــن نتیجــه اجــرای ایــن طــرح، 
تولیــد ثــروت در جامعــه و تبدیــل 
ــد  ــار نیازمن ــای کار و اقش ــان جوی جوان
بــه تولیــد کننــده اســت، عــاوه بــر این 
کل مســیر در راســتای تحقــق اقتصــاد 
بــه منابــع  نیــاز  مقاومتــی وبــدون 
نفتــی و واردات مــی باشــد کــه بــا 
تکیــه بــر تــوان داخلــی ســبب تقویــت 
ــز خواهــد  ــی نی زیرســاخت هــای داخل
شــد. صــادرات فــرش دســتباف نهاونــد 
ــرح،  ــل ط ــق کام ــورت تحق ــه در ص ک
بــه صــورت راحــت امکانپذیــر مــی 
ــد، ســبب  ــر جهــش تولی باشــد،عاوه ب

ــد. ــد ش ــز خواه ارز آوری نی
سازمان های ذی ربط

 دراجرای طرح:

اقتصــادی  گــروه  کار  و  فرمانــداری 
ــش  ــودن بخ ــگ نم ــئولیت هماهن مس
هــا و دســتگاه هــای ذیربــط را برعهــده 
دارد، عــاوه بــر ایــن ســازمان هــا 
مراحــل  اجــرای  در  ذیــل  ادارات  و 
مختلــف طــرح الزم اســت حضــور 

ــند: ــته باش داش
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ۱-اداره 
ــی  ــه عنــوان متول ــد ب شهرســتان نهاون

ــتباف  ــرش دس ــی ف اصل
۲-بنیــاد ایــران شناســی دفتــر منطقــه 
ای زاگــرس بــه عنــوان نهــاد پژوهشــی 

مرتبــط بــا موضــوع
۳-اداره فرش استان همدان

فنــی و حرفــه ای  آمــوزش  ۴-اداره 
نهاونــد شهرســتان 

۵-کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
شهرســتان نهاونــد

۶- اداره بهزیستی شهرستان نهاوند
7-جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند

۸- اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی اســتان همــدان

ــادن و  ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ۹- ات
ــدان ــتان هم ــاورزی اس کش
۱۰- اتاق تعاون استان همدان

ــتان  ــای اس ــازمان نمایشــگاه ه ۱۱- س
همــدان

۱۲-نماینده دانشگاه های شهرستان
پیگیری اجرای طرح :

ــت  ــتان و اداره صنع ــداری شهرس فرمان
ــد  ــتان نهاون ــارت شهرس ــدن و تج مع
ــد پیگیــر  ــی مــی توان در مراحــل اجرای
عملیاتــی شــدن و رئیــس بنیــاد ایــران 
ــر منطقــه ای زاگــرس در  شناســی دفت
ــر  ــد پیگی ــی توان ــی م ــوارد پژوهش م
اجــرا و عملیاتــی شــدن مراحــل طــرح 
بــر اســاس یافتــه های پژوهشــی باشــد.

ارزیابی و گزارش اجرای طرح :
ــل  ــت کام ــر و مدیری ــق بهت ــرای تحق ب
مراحــل طــرح، کمیتــه ای متشــکل 
ــتان  ــیج شهرس ــع بس ــده مجم از نماین
ــداری رئیــس اداره صنعــت  نهاوند،فرمان
ــد و  ــتان نهاون ــارت شهرس ــدن تج مع
ــه  ــر منطق ــی دفت ــران شناس ــاد ای بنی
ــه  ــی و تهی ــرس، مســئول ارزیاب ای زاگ
گــزارش از اجــرای مراحــل مختلــف 

ــند. ــی باش ــرح م ط

امیــد اســت بــا توجــه بــه ســابقه 
ی درخشــان و عالــی و قدمــت 
فــرش و قالــی نهاونــد، بــا حمایت 
عملــی همــه جانبــه ی مســئولین 
ذیربــط ، شــاهد درخشــش مجــدد 
ــه  ــدگار ب ــت مان ــر صنع ــن هن ای

ــد باشــیم . ــام فــرش نهاون ن

طرح توسعه صنایع دستی شهرستان نهاوند با محوریت فرش دستباف
مجمع بسیج شهرستان نهاوند کار گروه اقتصادی شهرستان نهاوند

فریاد نهاوند 
حمیــد حســام نویســنده تحســین شــده 
همدانــی همزمــان بــا بــه شــهادت 
ــلگی  ــد س ــرزا محم ــاج می ــیدن ح رس
ــرد"  ــی می ــز نم ــاب "آب هرگ راوی کت

ــرد. ــر ک ــته ای را منتش دلنوش
همزمــان بــا بــه شــهادت رســیدن میــرزا 
محمــد ســلگی یکــی از فرماندهــان 
انصارالحســین)ع(   ۳۲ لشــگر  دالور 
در ســال های دفــاع مقــدس، حمیــد 
حســام نویســنده کتــاب "آب هرگــز 
نمی میــرد" دلنوشــته ای خطــاب بــه 

ــت. ــاب نوش ــن کت راوی ای
بــه نــام خــدای شــهیدان و بــرای نفــس 

مطمئنــه حــاج میــرزا
در روزهــای خلــوت خیابانهــا و ســکوت 
دور از هیاهــوی شــهرها، عبــور از نشــئه 
ــا،  ــمه بق ــر چش ــه س ــیدن ب ــا و رس دنی
ــی  ــم غریب ــس طع ــی دارد از جن طعم
حضــرت زهــرا) س( کــه تــو حــاج 
ــرزا، ای رفیــق خــوب خــدا، دیشــب  می

آن را چشــیدی.
انــگار کــه ســی و پنــج ســال بــا دو پــای 
بریــده و زخــم پهلــو و ســرفه هــای 
ــوع  ــودی کــه ایــن ن ــده ب شــیمیایی مان
ــان  ــا نش ــه م ــکوت را ب ــهادت در س ش
دهــی. شــهادت غریبانــه و دفــن شــبانه 
ــرای نیامــدن مــردم  و اصــرار و تاکیــد ب
ــان  ــواره متحدث ــه هم ــهر - ک ــک ش ی
حســنت بودنــد- جگــرم را در گلــزار 
ــد ســوزاند و ثانیــه هــای  شــهدای نهاون

ــرد. ــه ک ــر از روض ــم را پ خلوت
پیامــی  کــس  هــر  دیشــب، 
فرســتاد،برایش نوشــتم: نمــی دانــی 
چقــدر ســخت اســت دفــن شــبانه 
و غریبانــه مــردی کــه آقــا تمنــای 

داشــت . را  دیدنــش 
ــط  ــود و فق ــده ب ــو را ندی ــوز ت ــا هن آق
حدیــث میانــداری ابوالفضــل گونــه ات را 
ــود  ــده ب ــرد( خوان ــز نمیمی در )آب هرگ
ــود  ــن ب ــن ممک ــرای م ــر ب ــود: اگ فرم
ــرای  پــا میشــدم میرفتــم بــه همــدان ب

ــرد. ــن م ــدن ای دی
ــم  ــی برای ــن مومن ــه را محس ــن جمل ای
ــل  ــو نق ــرای ت ــن ب ــت و م ــی گف تلفن
ــوش  ــی خ ــا عل ــی: ب ــردم گفت ــول ک ق
ــارت حــاج  ــم زی ــا هــم بروی ــا ب لفــظ بی
ــتمداد  ــی و از روح او اس ــین همدان حس

ــم. بطلبی
ــوش  ــی خ ــهدا عل ــزار ش آن روز در گل
زخــم از شــدت درد حتــی نمی توانســت 
روی مــزار خــم شــود و همانجــا ایســتاد 
همــان نقطــه ای کــه یکســال بعــد 
مــزار خــودش شــد و تــو بــا آن دو پــای 
مصنوعــی ات خــم شــدی و صــورت 
چســباندی بــه ســنگ مــزار، مــا دو 
ــا گریــه تــو گریــه میکردیــم کــه  نفــر ب

ــدی میخوان
مــا تشــنه یــک جرعه ســخاوت هســتیم      

مشــک تــو هنــوز آب دارد عبــاس
از  نفــر کــه  بــرای هــزاران  دیشــب 
خانــه بــا اشــک بدرقــه ات کردنــد، 
شــب ســختی بــود و شــب راحتــی بــود 
بــرای تــو کــه ســی وپنــج ســال پیــش 
ــک«  ــی رب ــی ال ــدای »ارجع ــب ن مخاط
شــدی و مانــدی تــا علــم الهــدی باشــی 

دلتنگی هــا. عصــر  در 
مــرام  ابولفضــل  پهلــوان  خداحافــظ 
و مجنــون و  روز هــای رزم شــلمچه 
ــه سرچشــمه  ــه ب ــال ک ــاو و مرصاد.ح ف
ــه  ــه هم ــا را ب ــام م ــیدی س ــا رس بق
ــار  ــان را نث ــون قلبش ــه خ ــهیدانی ک ش
راه سیدالشــهدا)ع( کردنــد برسان.ســام 
همــه تشــنگان یــک جرعــه ســخاوت را. 

دلنوشته 
حمید حسام 

برای راوی کتاب
 "آب هرگز نمی میرد"

رهبر معظم انقالب پس از خواندن کتاب خاطرات حاج میرزا سلگی فرمودند: » واقعًا اگر 
ممکن بود برای من، پا می شدم می رفتم همدان، دیدن این مرد. «

شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصلشان عند ربهم یرزقونند. امام خمینی )ره(
به بهانه اولین سالگرد شهادت سردار شهیدحاج میرزا محمد سلگی
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فریاد نهاوند 
گفت و گو از علی سهرابی

یعنــی  ایــران  پایتخــت  دل  در 
دلســوزی  همشــهریان  تهــران 
داریــم کــه کمتــر کســی آنهــا 
ــا  ــار آنه ــی آث ــد ول ــی شناس را م
تلویزیونــی  هــای  شــبکه  در  را 
در  را  آنهــا  هــای  یامصاحبــه  و 
نشــریات مــی بینیــم علــی کاظــم 
ــادری کارگــردان و مســتند ســاز  ن
ــای  ــبکه ه ــت و ش ــینما حقیق س
صــدا وســیما یکــی از همشــهریان 
ــش  ــه بی ــت ک ــدی اس ــز نهاون عزی
مقیــم  کــه  اســت  ۳۵ســال  از 
ــه دل  ــی همیش ــت ول ــران اس ته
ــر  ــه خاط ــد دارد و ب ــرو نهاون در گ
عاقــه زیــاد بــه زادگاهــش نهاونــد 
تاکنــون بیــش از ۸ فیلــم مســتند 
در نهاونــد تولیــد و از شــبکه هــای 
سراســری و اســتانی پخــش کــرده 
اســت نــادری خــود را اینگونــه 
ــی  ــی م ــد معرف ــاد نهاون ــه فری ب
نــادری  کنــد   علــی کاظــم - 
ــال  ــاز و فع ــتند س ــردان مس کارگ
ــه  ــتم ک ــی هس ــی، اجتماع فرهنگ
شهرســتان  ۱۳۴7در   تاریــخ  در 
ــر   ــرم مطه ــوار ح ــد و در ج نهاون
امــام زاده ابراهیــم )ع( درروســتای 
ــد شــدم  بعدهــا  دره ابراهیــم متول
ــدرم در وزارت  ــر شــغل پ ــه خاط ل
نمایشــگاه  و  معــادن  و  صنایــع 
بیــن المللــی در اوایــل انقــاب 
ــم  ــکان کردی ــل م ــران نق ــه ته ب
مقــدس  دفــاع  دوران  طــول  در 
ــه  ــه جبه ــه ب ــه صــورت داوطلبان ب
ــا  ــات ه ــی از عملی ــم و در یک رفت
بــه افتخــار جانبــازی نایــل آمــدم 
ــدس  ــاع مق ــد از دف در دوران بع
وارد عرصــه هنــر و فیلــم ســازی 
الفبــای   ابتــدا  در  شــدم  وارد 
فیلــم ســازی  را در محضــر اســتاد 
ــی  ــی آوین ــید مرتض ــهیدم  س ش
در موسســه روایــت فتــح یــاد 
ــل  ــارغ التحصی ــد از ف ــم بع گرفت
ــی  فیلمســازی و کمــک کارگردان
ــه در  ــران ک ــر ته ــک هن اکادمی
ــدن دوره  ــا گذران ــال ۱۳۶۹ ب س
یکســاله فیلمســازی اولیــن فیلــم 
کوتــاه ۸میلیمتــری تجربــی خــود 
ــوان  ــار بعن ــند افتخ ــام س ــا ن را ب
ــی  ــه تولیــد و کارگردان ــان نام پای

ــردم . ک
سوابق هنری:

۱( همــکاری بــا واحــد تلویزیونــی 
حــوزه هنــری )۱۳۶۶(

۲( دســتیار کارگــردان برنامــه 
رمضــان  شــبهای  تلویزیونــی 

)۱۳7۱ (
فیلمنامــه  دوره  گذرانــدن   )۳
تدویــن  و  .عکاســی  نویســی 

ویدئویــی
از  هنــری   ۳ درجــه  دارای   )۴
ــیابی  ــی ارزش ــورای عال ــوی ش س

هنرمنــدان کشــور
ــتند  ــم مس ــد فیل ــاخت چن ۵( س
ــرای ســازمان  ــی ب ــزر تلویزیون و تی

ــران ــارت ای ــعه تج توس
۶( ســاخت فیلــم ویدئویــی لبخنــد 
شــادی در اســفند ماه ســال ۱۳۸۶

ــم  ــه فیل ــه تل ــگارش فیلمنام 7( ن
یــک خانــه یــک ماجــرا بــرای 
ــال  ــه در س ــیما ک ــک س ــبکه ی ش

۱۳7۴ســاخته شــد.
۸( ســاخت فیلــم کوتــاه فریــاد 

)۱۳7۱( شــادی 
رشــته  التحصیــل  فــارغ   )۹
کارگردانــی و فیلمســازی ، آکادمــی 

تهــران۱۳۹۰ هنــر 
امــور  مدیریــت  کارشــناس   )۱۰

فرهنگــی
ــی و  ــد تلویزیون ــئول واح ۱۱( مس
ســمعی و بصــری ســازمان توســعه 
ــا  ــال ۱۳۸۰ ت ــران از س ــارت ای تج

۱۳۹۳
۱۲( ســاخت بیــش از ۱۰۰۰ فیلــم 
تبلیغاتــی و نمایشــگاهی از بنگاهها 

و واحــد هــای تولیــدی کشــور
ــتان  ــر از شهرس ــر فاخ ــد ۸ اث تولی
ــای  ــبکه ه ــش از ش ــد و پخ نهاون
ــرواز  سراســری و اســتانی شــامل پ
موضــوع  بــا  العمــار  غربــت  در 
شــهیدان قیطاســی  پیرغام عشــق 
بــا موضــوع پیرغامــان اهــل بیــت 
ــا  ــع تاکرب ــن  از بقی ــام اربعی و ای
در مــورد نمایشــگاه روســتای تکــه 
ــمت  ــم  ۴ قس ــهدای دره ابراهی ش
ــخ و تمــدن  ــورد تاری مســتند در م
نهاونــد کــه ۲قســمت ان از شــبکه 

ــد هــم از  ــام عی ۴پخــش شــد و ای
دیگــر شــبکه هــا و شــبکه همــدان 

پخــش مــی شــود
آقــای نــادری بفرماییــد جدیــد 
در  شــما  تولیــدی  اثــر  تریــن 
چــرا  و  نهاونــد چیســت  مــورد 
ــی  ــای مذهب ــال کاره ــتر دنب بیش
دفــاع مقــدس و تاریخــی در مــورد 
نهاونــد مــی رویــد وصــف حماســه 
تولیــدی  کار  جدیدتریــن  هــا 
ــتند  ــن مس ــه در ای ــت ک ــن اس م
روایــت  ضمــن  ای  ۴۵دقیقــه 
آالیــش  بــی  و  ســاده  زندگــی 
حجــت االســام و المســلمین حــاج 

ــد  ــه نهاون ــام جمع ــی ام ــا مغیث آق
ــت در  ــال اس ــش از ۴۰ س ــه بی ک
ــه  ــت جمع ــاکن و امام ــد س نهاون
ــده دارد  ــر عه ــد را ب ــردم نهاون م
و عامــل اتحــاد مــردم و مســئوالن 
بــوده مــن قصــه حماســه هــای ۴۰ 
ــان  ــان ایش ــد را از زب ــاله نهاون س
ــوال  ــه س ــرده ام در ادام ــت ک روای
ــر در کشــور  ــم اگ ــد بگوی شــما بای
آبادانــی و امنیــت و آرامشــی دیــده 
حاصــل خــون شــهدا و مجاهــدت 
جوانــان در ســایه رهبــری و امــوزه 

ــد. ــی باش ــی م ــای دین ه
آقــای نــادری شــهدا و خانــواده 
و  مذهبــی  خادمــان  و  آنهــا 
ــار  ــت آث ــای ثاب ــک پ ــی ی فرهنگ
ــدی شماســت هــدف شــما از  تولی
ــد  ــی توان ــزی م ــه چی ــن کار چ ای
باشــد دلیــل خاصــی نیــاز نیســت 
مقــدس  دفــاع  دوران  در  چــون 
ــی  ــوان انقاب ــک ج ــوان ی ــه عن ب
ــت  ــجاعت مقاوم ــا ش ــه ه در جبه
دینــداری  و  پذیــری  والیــت  و 
ــردان  ــان و پیرم ــدگان و جوان رزمن
ــده ام و در  ــوم رادی ــرز و ب ــن م ای
ــار  ــاهد ایث ــم ش ــه ه ــت جبه پش
ــران  ــهدا ایثارگ ــای ش ــواده ه خان
و  ام  بــوده  رزمنــدگان  و  ازادگان 
اگــر در مــورد اینهــا فلیمــی نمــی 
لــه  را  خیانــت  اولیــن  ســاختم 
ــن  ــرده ام اولی ــای خــودم ک آرمانه
ــورد  ــم در م ــن ه ــاه م ــم کوت فیل
تهــران  در  ایثارگــران  و  آزادگان 
ــود در  ــری ب ــن ۱۶ میلیمت بادوربی

مــورد کارهــای مذهبــی و فرهنگی 
هــم اعتقــاد دارم بایــد کارهــای 
ــد  ــی بای ــی و مذهب ــوب فرهنگ خ
ــد الگــو  ــرای مــردم و نســل جدی ب

ــود ــازی ش س
از مسئوالن نهاوند

 به خاطر حمایت نکردن 
هنرمندان گالیه دارم 

اقــای نــادری مــی شــود بفرماییــد 
ــما از  ــی ش ــه و ناراحت ــت گای عل
مســئوالن نهاونــد چــه چیــزی 
هیــچ  متاســفانه  بلــه  اســت 
ــدم  ــوی ندی ــی و معن ــت مال حمای
حداقــل بــرای تولیــد ۸ اثــر در 

۳۰۰میلیــون  از  بیــش  نهاونــد 
هزینــه  تولیــد شــده  دریــغ از یــک 
ــد و  ــده نهاون ــک نماین ــال کم ری
ســایر مســئوالن قــول دادنــد بــرای 
ــورد  ــم در م ــمت فیل ــد ۴ قس تولی
ــد  ــدن نهاون ــگ و تم ــخ فرهن تاری
ــوغاتی  ــا و س ــه ه ــی جاذب و معرف
هــای  نهاونــد کمــک مالــی کننــد 
ــی  ــال و حت ــک ری ــغ از ی ــا دری ام
تعــارف یــک پــرس غــذا بــرای 
ــا  ــه اینه ــه هم ــد ک ــل تولی عوام
بــا هزینــه مــن و آقــای ســهرابی و 

ــد. ــام ش ــتان انج ــر دوس دیگ
چون خودی و اهل نهاوند 
هستیم حمایت نمی شویم

آقــای نــادری آیــا فکــر نمــی کنیــد 
چــون اصالتــی نهاونــدی داریــد 
ایــن برخوردهــا بــا شــما مــی شــود 
دقیقــا بــه نکتــه خوبــی اشــاره 
کردیــد بلــه مــا چــون همشــهری و 
نهاونــدی هســتیم ایــن برخوردهــا 
بــا مــا مــی شــود مــا غریبــه 
پرســت هســتیم قبــل از مــن هــم 
بــا دیگــر مســتند ســازان نهاونــدی 
و  برخــورد  هــم  تهــران  مقیــم 
ــا  ــت ب ــده اس ــی نش ــت خوب حمای
ــرمایه  ــئوالن س ــت مس ــن حرک ای
ــد  ــری نهاون ــی و هن ــای فرهنگ ه
دیگــر توجهــی بــه زادگاه خــود 
نمــی کننــد و دلســرد مــی شــوند 
ــف  ــت و لط ــر حمای ــدا اگ ــه خ ب
رســانه هــا و خبرنــگاران نهاونــدی 
بخصــوص نشــریه خــوب فریــاد 
ــدی   ــه من ــه و عاق ــد و توصی نهاون

ــرادران  ــم ب ــل خوب ــت و فامی دوس
ســهراب و روزبــه نبــود شــاید مــن 
ــدم  ــی آم ــد نم ــر نهاون ــم دیگ ه
ــا  ــی شــما ه ــه پشــت گرم ــی ب ول
ــد کار افتخــاری انجــام  ــرای نهاون ب

ــم.  ــی ده نهاوند م
بهشت مستند سازان است 

ــا  ــه بایکــی از خبرگزاریه درمصاحب
بهشــت  نهاونــد  کردیــد  اعــام 
مســتند ســازان اســت دلیــل ایــن 
حــرف شــما چــه مــی تونــه باشــه

 ببینیــد شهرســتان نهاونــد بــا 
تاریخــی،  فــراوان  جاذبه هــای 
طبیعــی و بــا باغ هــای فــراوان٬ 
ســراب و چشــمه ســاران زیــاد 
حماســه مــردان و زنــان غیــرت 
ابــوذر  انقابــی  گــروه  منــدش 
شــهدای دفــاع مقــدس و قهرمانــان 
ورزشــکارش بانــوان جهادیــش و 
صدهــا ســوژه دیگــر جــای کار 
ای  نقطــه  کمتــر  دارد  زیــادی 
دارد  را  شــرایط  ایــن  کشــور  از 
ــه  چنــد ســالی اســت مــورد  ک
ــی  توجــه مســتند ســازان تلویزیون
تهــران و همــدان قــرار گرفتــه 
ــام  ــر مق ــال اخی ــل در ۸س ــد اق ح
ــات  و  ــری در فرمایش ــم رهب معظ
دیدارهــای خصوصــی و عمــوی 
خــودش چندیــن بــار بــه ایــم 
ماننــد  قهرمانانــی  و  نهاونــد 
شــهید طالبیــان ســردار شــهید 
ســلگی  محمــد  میــرزا  حــاج 
بانــوان جهــادی و شــیخ علــی 
ــی  ــدری و قدوس ــهید حی ــر ش اکب

اشــاره کــرده اســت و اینهــا یعنــی 
ــار  ــد آث ــرای تولی ــاال ب ــت ب ظرفی
ــه  ــد ک ــتان نهاون ــردر شهرس فاخ
مــورد توجــه مســتند ســازان قــرار 

گرفتــه اســت.
ــی در  ــهدای بزرگ ــهر ش ــد ش نهاون

ــاب اســامی اســت . ــخ انق تاری
خــودم  هــای  مســتند  در  مــن 
بخصــوص مســتند وصــف حماســه 
فرهنــگ  تاریــخ  نهاونــد  و  هــا 
جاذبه هــای  بــه  تمــدن   و 
بــازار،  تاریخــی،  و  گردشــگری 
تاریــخ نهاونــد در چهــل ســال  
ــاب،  ــع دوران انق ــته و وقای گذش
ــد در دوران  ــاران نهاون ــوذر و بمب اب
همچنیــن  و  تحمیلــی  جنــگ 
دیدنــی  جاهــای  و  ســراب ها 
ایــن شــهر کهــن  و همچنیــن  
ــد  ــای نهاون ــاعران و علم ــا، ش ادب
ــت  ــد آی ــی مانن ــهیدان بزرگ و ش
ــرداران  ــدری س ــی و حی اهلل قدوس

بزرگــی ماننــد حــاج میــرزا محمــد 
ــروزن و  ــدر ســهرابی اب ُســلگی حی
ده هــا شــهید دیگــر از جملــه گروه 
انقابــی ابــوذر  را در برمی گیــرد 
ــهر را  ــن ش ــته ای ــخ و گذش و تاری

پرداختــم. می کنــد  معرفــی 
بــه نظــر شــما رســانه هــا  نشــریات 
در  نقشــی  چــه  خبرنــگاران  و 
ــران و  ــه ای ــد ب ــر نهاون ــی بهت معرف

ــد؟ ــان دارن جه
ــه  ــی مصاحب ــمت قبل ــن در قس م
گفتــم اگــر حمایــت هــای معنــوی 
و دوســتی بــا خبرنــگاران نهاونــدی 
ــتند  ــه مس ــن هم ــود ای ــد نب نهاون
در مــورد نهاونــد نمــی ســاختم در 
پایــان بایــد تشــکر کنــم از نشــریه 
فرهنگــی فریــاد نهاونــد و کارکنــان 
ــی ارزش  ــه خوب ــه ب ــوز آن ک دلس
هــای دفــاع مقــدس و شــهدا را 
ــد و  ــی کن ــی م ــی معرف ــه خوب ب
ــی  ــی م ــردم را بررس ــکات م مش
کنــد و ســایت بســیار خوبــی هــم 
در بســتر اینترنــت داریــد کــه جــا 
دارد نهاونــد مظلــوم را بیشــتر از ان 
معرفــی کنیــم در یــک کام بگویــم 
نمــره  خبرنــگاران نهاونــدی ۲۰ 
اســت و نشــریه فریــاد نهاونــد هــم 
ــه  ــقراول جبه ــبد و پیش گل سرس
اســتان  در  انقابــی  و  فرهنگــی 
و نهاونــد بــه خاطــر حمایــت و 

ــم. ــما ممنون ــری ش همفک
اقــای نــادری صحبــت پایانــی شــما 

بــا مــردم نهاونــد چیســت؟
ــی  ــران زندگ ــت در ته ــت اس درس
مــی کنــم انــا همــه شــما را از 
و  دارم  دوســت  قلــب  صمیــم 
حســاب بــی توجهــی و کمــک 
کاری تعدادی از  مســئوالن از شــما 
جداســت و شــما جــزو بهتریــن هــا 
هســتید و همــه ایــن مســتندها را 
ــردم  ــان ک ــما خوب ــه ش ــم ب تقدی
و از همیــن تریبــون پیشــاپیش 
ــک  ــتانی را تبری ــوروز باس ــد ن عی
مــی گویــم و از شــما دعــوت مــی 
کنــم گــوش بــه فرمــان رهبــر 
انقابــی  و  دلســوز  مســئوالن  و 
ــوری  ــس جمه ــال ۱۴۰۰رئی در س
جــوان و انقابــی را بــرای خدمــت 
ــی  ــب و ارزش ــردم نجی ــن م ــه ای ب
انتخــاب کنیــم  در پایــان یــک 
بــار دیگــر از نشــریه فریــاد نهاونــد 
خبرنــگاران  بســیج رســانه نهاونــد 
شــهید  وارشــیو  اســناد  مرکــز 
ــون فرهنگــی  حیــدر ســهرابی  کان
ــه   ــتای تک ــهدای روس ــری ش و هن
و  کننــد  تهیــه  ســهرابی  علــی 
ــدی و  ــگار نهاون ــردان و خبرن کارگ
تمــام کســانی کــه مــارا در ســاخت 
کردنــد  یــاری  مســتندها  ایــن 

ــم ــی کن ــژه م ــکر وی تش

گفت و گوی صمیمی فریاد نهاوند با کارگردان و مستند ساز نهاوندی مقیم تهران

انقالبی ماندن بهتر از انقالبی بودن است
دغدغه اصلی من حفظ ارزش های انقالبی در آثار تولیدی  ام است

فریاد نهاوند: 
ــاری و  ــی معم ــه )کارشناس ــا زنگن علیرض
ــی  ــازی - طراح ــد شهرس ــی ارش کارشناس

ــهری( ش
بــه معنــی درگیــر  مشــارکت جوانــان 
ســاختن و بــکار گیــری ایــن گــروه در 
احســاس  و  خــود  سرنوشــت  تعییــن 
مســئولیت نســبت بــه آن بیــان شــده 
ــه  ــی ک ــای اجتماع ــی از گروه ه ــت؛ یک اس
امــروزه نقــش آن بیش ازپیــش پررنــگ 
شــده اســت، گــروه اجتماعــی جوانــان 
ــرژی  ــی و ان ــروی جوان ــا نی ــه ب ــت ک اس
مضاعفــی کــه در اختیــار دارنــد می تواننــد 
نقــش  ســازمانی  مدیریــت  فراینــد  در 

ــد . ــا کنن ــری ایف مؤث
اشــتیاق و عاقه منــدی کــه جوانــان بــرای 
اجتماعــی  فعالیت هــای  در  سهیم شــدن 
مشــارکت های  در  نقــش  ایفــای  و 
اجتماعــی دارنــد قابل توجــه اســت امــا 
آنهــا از ســهمی کــه در شــرایط فعلــی 
دارنــد،  مشــارکت جویانه  فعالیت هــای 
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــد هســتند، ب گله من
ــرایطی  ــان ش ــد چن ــا بای ــه پوی ــک جامع ی
ــاق  ــه اکثریت قریب به اتف ــد ک ــاد کن را ایج
ــوق  ــور و ش ــرژی و ش ــد ان ــان بتوانن جوان
اجتماعــی  مشــارکت های  در  را  خــود 
صــرف کننــد و در پیشــرفت جامعــه خــود 

ــند. ــته باش ــزایی داش ــش بس نق
امــروزه در ســطح جامعــه و مجامــع علمــی 
ــی  ــت باالی ــروه از اهمی ــن گ ــارکت ای مش
آن  از  به طوری کــه  اســت  برخــوردار 
ــام  ــوان ن ــعه می ت ــدف و توس ــوان ه به عن

ــرد. ب
کــه  زنــده ای  موجــود  به عنــوان  شــهر 
دائمــاً در حــال تغییــر اســت، بخشــی 
انســان هایی  خواســته های  و  هویــت  از 
ــذا  ــد، ل ــال تغییرن ــم در ح ــه دائ ــت ک اس
ــت شــهر  ــان در اداره و مدیری حضــور جوان
ــا  ــته های آنه ــه خواس ــد ک ــک می کن کم
ــور  ــر حض ــاوه ب ــود و ع ــده ش ــر دی بهت
ــد  ــی، می توانن ــای مدیریت ــا در عرصه ه آنه
ــه در  ــادابی ای ک ــاق و ش ــای خ ــا ایده ه ب

ــوند. ــع ش ــر واق ــد مؤث ــار دارن اختی
شهرســازی  و  شــهر  توســعه  الزمــه 
و  جوانــان  به کارگیــری  مشــارکتی، 
ــت  ــان اس ــا و ایده هایش ــتفاده از طرح ه اس
ــدام  ــایی و اق ــا در شناس ــد از آنه ــه بای ک
ــت.  ــک گرف ــان کم ــع نیازهایش ــرای رف ب
بدیهــی اســت کــه جوانــان نمی تواننــد 
در حالــت انــزوا، گروهــی ســالم بــه لحــاظ 
در  تنهــا  و  باشــند  فیزیکــی  و  ذهنــی 
صورتــی می تواننــد احســاس ســامت و 
کمــال کننــد کــه بــه آنهــا به عنــوان یــک 

ــرد. ــگاه ک ــی ن ــرمایه اجتماع س
نســل جدیــد نســلی اســت خــاق بــا 
دیــدگاه و نیازهــای متفــاوت و احتمــاالً 
ــد؛  ــر جدی ــا عص ــازگارتر ب ــر و س باهوش ت
ــا  ــروه دنی ــن گ ــد ای ــوان از دی ــس می ت پ
ــدن  ــد جهانی ش ــا فراین ــرد و ب ــد ک را رص

ــود. ــراه ب هم
بســتری  می توانــد  شــهری  مدیریــت 
ــان  ــرای حضــور جوان مناســب و محــرک ب
در اداره جامعــه شــهری باشــد و آنچــه 
مشــهود اســت ایــن اســت کــه اگــر از ایــن 
گــروه اجتماعــی در توســعه شــهر اســتفاده 
ــار  ــهری دچ ــت ش ــتم مدیری ــود، سیس نش
مشــکل خواهــد شــد، شــهر دیگــر شــاداب 
ــز  ــود و پیشــرفتی نی و ســرزنده نخواهــد ب

ــت. ــد داش نخواه
ــازِی  ــا، شهرس ــهری پوی ــر ش ــن اگ بنابرای
خــاق و جامعــه ای هدفمنــد می خواهیــم، 
ــرمایه های  ــن س ــری از ای ــه بهره گی ــد ب بای
ــا را  ــم، آنه ــه کنی ــتر توج ــی بیش اجتماع
ببینیــم، بــه کار بگیریــم و بــه آنهــا اعتمــاد 

کنیــم.

جوانان، سرمایه های 
اجتماعی

 در شهرسازی
فریاد نهاوند :

ــرم  ــی ن ــد مهندس ــناس ارش ــوی )کارش ــه مول فاطم
ــزار( اف

چیــزی تــا شــروع شــدن همــان ۱۴۰۰ معــروف باقــی 
نمانــده اســت و کســی در گوش هایــم می خوانــد 
بــوی عیــدی، بــوی کاغــذ رنگــی امــا ایــن بــوی الــکل 
داخلــی اســت کــه مغــز و جانــم را پرکــرده و نمــاد ایــن 
ــود از  روزهــا شــده اســت! و ســالی کــه گذشــت پــر ب
ــر، از ویــروس  دل هــای تنــگ و خداحافظی هــای ناگزی
وارداتــی کــه ثابــت کــرد بااین همــه طمطــراق در علــم 
و پیشــینه فــراوان در تکنولــوژی صفــر هیــچ عقبیــم! و 
چقــدر دلــم می خواهــد بــا قطــار تدبیــر و امیــد بــه ۸ 
ســال قبــل برگردم همــان روزهایــی کــه ارز جهانگیری 
هنــوز اختــراع نشــده بــود و امــان از شــر " انتخــاب" ، 
بلــه همیــن انتخــاب کافــی اســت. اصــًا از آن روزی که 
توانســتیم انتخــاب کنیــم فاتحه مــان را از مــا بهتــران 

خواندنــد، همــان بــار امانتــی کــه مســتحضرید.
ــا  ــدارد و ب ــدن ن ــام ش ــال تم ــوز خی ــه هن ــالی ک س
ــن  ــش گرفت ــی، آت ــای قطب ــدن یخ ه ــات آب ش مکاف
... داغ محیط زیســت روی ســینه مان زده  جنــگل و 
اســت، ســالی کــه قــرار بــود کوویــد -۱۹ بــرود دریــغ 
از اینکــه از زمیــن و باالخــص ایــران بهتــر کجــا؟ ســالی 
ــدند و  ــازی ش ــوری مج ــاالی کش ــران رده ب ــه مدی ک
مــردم رده پاییــن کشــورم الجــرم در خیاباننــد و 
هشــتک زندگــی نرمــال می زنیــم و در نظرســنجی 
رســانه های ملــی شــرکت می کنیــم کــه مدیــران 
زحمــت کشــمان رصــد کننــد هنــوز می تواننــد از 

ــد! ــور دالر بگیرن ــی کش ــود روان ــاع گل آل اوض
امــا از حــق نگذریــم اتفاقــات گل و بلبلــی هــم افتــاد 
فرســتادن  فی المثــل  داشــت،  دســت مریزاد  کــه 
کاوشــگر بــه آن طــرف منظومــه شمســی در راســتای 

ــخ!  ــردن مری ــاد ک ــن و آب ــه زمی تخلی
در ایــن واپســین روزهــای آخــر ســال " بایــد" خــوب 
بنویســم ایــن آخریــن متــن ســال ۹۹ اســت و دیگــر 
ــال  ــم: ح ــروع می کن ــو ش ــس از ن ــود؛ پ ــرار نمی ش تک
ــاور  همــه مــا خــوب اســت زیبــا، امــا جــان مــادرت ب
مکــن. اینجــا کرونــا بیــن دســت وپای مــردم دارد 
ــت،  ــه اس ــرس آن ریخت ــو و ت ــود و تاب ــزرگ می ش ب

ــم.  ــه جماعــت عادتی الحــق ک
زاده  صــف  در  ایران زمیــن  خطــه  مخلوقــات  مــا 
شــده ایم؛ از همــان ازل. بلــه بــه ضــرس قاطــع عــرض 
می کنــم مــا از ازل در صــف زاده شــده ایم از صــف 
ــا  ــن روزه ــورس و ای ــام ب ــی و ثبت ن ــن کارت مل گرفت
ــای ســفره مــردم پیــش از پیــش درمیــان  هــم کــه پ

ــرغ! ــه ی م ــت، دغدغ اس
و انگشــت به دهان مانــده ام این همــه تدبیــر حیــف 
ای کاش  بشــود؟  حــرام  مملکــت  ایــن  در  نیســت 
ــر و  ــه تدبی ــردن این هم ــر صادرک ــه فک ــئولین ب مس

امیــد مــی شــدند که این طــور اســراف نشــود.
کــه نمی خواهــم سیاســی حــرف بزنــم کــه مــا ماهیــان 

اوزون بــرون دوریــم از حقیقــت ماهیتابه! 
ــرای "  ــم ب مــا غصــه شــهادت ســهراب در ســینه داری
ــی  ــن جای ــن اســت" و ای ــود، مصلحــت ای مصلحــت ب
کــه تــا گلــوی شــاعر دیــوار کشــیده اند در سراشــیبی 
پرزیدنــت مچکریــم نفــت را دوبــاره ملــی کردنــد رجال 
ــت !  ــب مل ــد در جی ــورد آم ــر خ ــت ُس ــت و نف سیاس
ــه  ــت همیشــه در صحن ــن جماع ــر ای ــه اگ و الحــق ک
ــم و کل  ــان می گرفتی ــم ن ــت می دادی ــد نف ــد بای نبودن
ایــران راضــی اســت، تــف بــه قبــر پــدر ناراضــی! حــال 
همه مــان خــوب اســت قبل تــر هم عــرض کــردم، 
ــا  ــط گوی ــی اســت فق ــش عال ــورس حال ــل ب ــی المث ف

ــم. پرسپولیســی دو آتیشــه اســت بگذری
ــا  ــن ج ــلیقه ای دارد و ای ــار س ــر اختی ــس بناب ــر ک  ه
ــه  ــه البت ــم ک ــده ای ــلیقه اشــخاص نیام ــد س ــرای نق ب
ــت شــده اســت ســلیقه  ــن جماع ــی در ای ســلیقه میل
ــد  ــی بای ــس انقاب ــون مجل ــف از تریب ــی! مع الوص مل
ــا  ــرد ام ــر را بگی ــوی تدبی ــردم گل ــراض م ــدای اعت ص
ــار ســنگین تری دارد.  ــای رئیــس ب ــه آق ــم ک چــه کنی
آنهــا دروغ می گوینــد و می دانیــم کــه دروغ مــی 
گوینــد و مــی داننــد کــه مــی دانیــم دروغ مــی گوینــد 
ــوند  ــی ش ــره م ــان خی ــه صورتم ــال ب ــن ح ــا ای ــا ب ام
و دروغ مــی گوینــد. " نجیــب محفــوظ" )چوپــان 

ــده!( ــت ش ــوی آپدی دروغگ
از زاویــه ادبــی بســیار نیــک و بدیــع فرمــوده انــد آقــای 
محفــوظ و اگــر بــا کــج ســلیقه ای خودتــان نخواهیــد 
سیاســی اش کنیــد دوبــاره بخوانیــدش، چقــدر ظریــف 
فرمــوده انــد آقــای کاندیــدای احتمالــی "ظریــف" کــه 
ــال  ــم کم ــن می گوی ــت و م ــات اس ــیطان در جزئی ش
هــم در جزئیــات اســت در تاروپــود درد اســت کــه آدم 
ــن دوره ۸ ســال  ــه در ای ــی شــود و الحــق ک شــاعر م
تــاش بــرای بقــا، عجیــب همه مــان شــاعر شــده ایــم.

ــن  ــارش را بســته اســت و در ای ــر، ۹۹ ب و در کام آخ
ــودی اش را  ــه خ ــد گل ب ــود نگذاری ــه ن ــات دقیق لحظ
ــا ایــن حــال مــن هنــوز  بزنــد! مــا جماعــت عادتیــم ب
ــاً  ــه ماســک روی صــورت عــادت نکــرده ام، لطف هــم ب
نگذاریــد بــه مانــدن ایــن مهمــان نحــس عــادت کنیــم؛ 
صف هــای کاالهــای اساســی پــر و خالــی مــی شــوند و 
خــود مــا ملــت بایــد بــه فکــر ســامتی مان باشــیم بــا 
حفــظ فاصلــه اجتماعــی و ماســک و ... ان شــاءاهلل کــه 
ــن، پیشــاپیش جــان  ــا برســد آمی ــه م واکســن هــم ب
دل هــا حــال دل و نوروزتــان ســر کیــف باشــد و رو بــه 

عالــی، نوروزتــان مبــارک.

چوپان دروغگوی دیروز 
سیاست مدار امروز



ورزشی اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  ماهنامه 
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مــا هرچــه خدمــت بکنیــم بــه ايــن ملــت، کــم خدمــت کــرده 
ايــم، بــرای ايــن کــه ايــن ملــت بــود که همــه ايــن گرفتــاری ها 
بــه دســت او رفــع شــد... مــا بايــد خدمتگــزار باشــیم، واقعــاً 
خدمتگــزار باشــیم و هرچــه خدمــت بکنیــم، بــاز کــم اســت... 
ايــن هــا بنــدگان خــدا هســتند، ايــن هــا کســانی هســتند کــه 
بــرای خــدا دارنــد خدمــت مــی کننــد بــه ايــن کشــور، و شــکر 
ايــن اســت کــه مــا بــه آن هــا خدمــت بکنیــم، هــر کــس در هــر 

مقامــی کــه هســت خدمــت بکنــد. 

حقیقتــاً  شــرايط  ايــن  در  کــه  هســتند  عــّده ای 
زندگی شــان بــه ســختی قابــل گــذران اســت، مردمــی 
کــه توانايــی دارنــد بايســتی در ايــن زمینــه فعالیّــت 
ــک  ــه ي ــد. چــه خــوب اســت ک وســیعی را شــروع کنن
رزمايــش گســترده ای در کشــور بــه وجــود بیايــد برای 
مواســات و همدلــی و کمــک مؤمنانــه بــه نیازمنــدان.

همکاران این شماره:
خانم ها : مهندس سمیه شفائی-مهندس زهرا سهرابی  

* فریاد نهاوند

يك زبان دارم، دو تا دندان لقمش صادق)59(
                        مي زنم تا مي توانم حرف حق

.به قلم..... جوالدوز 
چه خبره این فضای مجازی !! چی نوشته !! 

نوشــته ..... تنهــا دانشــگاه دولتــی نهاونــد کــه محصــول ســالها خــون دل و انتظــار مــردم ایــن دیار بــوده اســت ... زیــر مجموعه 
دانشــگاه مایــر قــرار گرفــت !!! بعنــی اســتقال دانشــگاه نهاونــد از دســت رفــت و دســتور از مایــر مــی گیرد !

تعییــن مدیــران و رؤســای آن هــم بــا مایــری هاســت ! هیئــت علمــی هــم از مایرمشــخص مــی شــود ! اســتخدام کارمنــدان 
هــم بــا مایــری هاســت !! 

ای شهر پر از سراب و لبخند !!
وای از ایــن مجــازی چــی هــا !! همــه چــی را زود مــی فهمنــد ! چــه مــی شــود 

کــرد ......
نسل امروزند و آگاه و بیدار ! و هرکس عکس العمل خاص خودش را داشت ! 

مایر که کاشانه زند بود                           دهی از دهات نهاوند بود 
اما در این خصوص عکس العمل مش صادق جالب بود ........

ــه بیــه ســری وره ایمــا عــو قدیمــا  یامــه موفتــن  ــه الر ، اِِس خــدا هــی خــدا ! ِم
.... ملیچــه مــار میــا نــاون آو موخــوره .... اِســه شــی بیــه ؟! چــه اتفاقــی افتیــه؟! 
وره شــورای حــل اختــاف کار بایــد بریــم مــار ، وره بهزیســتی بایــد بریــم مــار 
، وره گواهینامــه پایــه یــک بایــد بریــم مــار .... خــِرهِ َخــس بیریــم ســرمو بریــم 
مــار ، شــاید شــهروندی وه مــو بَیــن راحــت بایــم عــه ای شــهر تحــت الحمایــه !

 مسئولین ناون سرشونه بیَرن باالتر،  وا ای همه خدمات و افتخار . 
همــش وه زووو ! هــی دم مزنــن !! عــه قــه ایــم گفتــن : افتوعــه لگــن هفــت دس ... 

شــام و ناهــار هیچــی .... واهلل وا ای شهرشــو .

مش صادق و دانشگاه دولتی نهاوند

فریاد نهاوند 
سمیه شفائی )کارشناس نرم افزار(

شهرســتان تاریخــی نهاونــد در اســتان 
همــدان ، در کنــار دامنــه هــای زیبــای 
رشــته کــوه زاگــرس واقع شــده اســت. 
ــی در  ــون نگین ــتان همچ ــن شهرس ای
ــر،  ــرکان ، مای ــهرهای تویس ــن ش بی
کنــگاور  و  آبــاد  خــرم  بروجــرد، 
ــع  ــت . در واق ــده اس ــه ش ــرار گرفت ق
شهرســتان نهاونــد را مــی تــوان نقطــه 
ی اتصــال ســه اســتان غربــی کشــور؛ 
همــدان ، لرســتان و کرمانشــاه تصــور 

ــود .  نم
ــی  ــوب غرب ــد در جن ــتان نهاون شهرس
اســتان همــدان و در دامنــه هــای 
)گریــن(  گــرو  کوهســتان  شــمالی 
واقــع  اســت . مهمتریــن ارتفاعــات 
ــد از :  ــتان عبارتن ــن شهرس ــراف ای اط
کــوه گریــن در غــرب و جنــوب غربــی 
، کــوه شــادمانه در شــمال شــرقی،  
کــوه آردوشــان در شــرق شهرســتان و 
کــوه ســفید در حــد فاصــل شهرســتان 

ــر .  ــد و مای ــای نهاون ه
از پــای ایــن رشــته کــوه ســرابها 
جــاری  متعــددی  چشــمه های  و 
ــد  ــا عبارتن ــن آنه ــه مهمتری ــت ک اس

ــان  ــیاب، ســراب گی از : ســراب گاماس
ســراب   ، کبــود  گنبــد  ســراب   ،
ــه و  ــگاور کهن ــراب کن ــبان،  س فارس
ســراب مــاران .از کوههــای شــرقی 
نیــز ســراب هــای ملوســان و بــاروداب 

سرچشــمه مــی گیرنــد .
ــروف  ــرابها ، رود مع ــن س ــال ای از اتص
می آیــد  وجــود  بــه  گاماســیاب 
و  آبــاد(  )حــرم  مایــر  رودهــای  و 
تویســرکان )قلقــل رود وخــرم رود( 
ــن رود  ــد، ای ــی پیوندن ــه آن م ــز ب نی
ــش  ــاه پی ــتان کرمانش ــوی اس ــه س ب
ــتان و  ــن اس ــور از ای ــا عب ــی رود و ب م
ــتان وارد  ــه خوزس ــتان ب ــتان لرس اس
ــام مــی گیــرد . مــی شــود و کرخــه ن

عبــور ایــن رود از دامنه هــای کــوه 
ســبب  آردوشــان  و  گریــن  هــای 
دشــت  حاصلخیــزی  و  سرســبزی 
ــاورزی را  ــق کش ــده و رون ــد ش نهاون
ــداد  ــت .در امت ــته اس ــال داش ــه دنب ب
ایــن رود و دامنــه ی کــوه هــا ، ده هــا 
ــتقرار  ــک اس ــزرگ و کوچ ــتای ب روس
یافتــه انــد و روســتاییان ســاکن در 
متنــوع  فعالیت هــای  بــه  هــا  آن 

 . کشــاورزی مشــغولند 
مجموعــه شــرایط طبیعــی نهاونــد 

ایــن  کــه  اســت  شــده  ســبب 
شهرســتان یــک منطقــه ی فعــال 
کشــاورزی )قطــب کشــاورزی( کشــور 

باشــد .
  ســراب هــا و چشــمه هــای متعــدد، 
دشــت سرســبز و زیبــا و چشــم انــداز 
کــوه هــا بــه نهاونــد جلــوه ای خــاص 
ــای  ــی ه ــا توانای ــت ، ب ــیده اس بخش
ــزاران  ــت ه ــد توانس ــوه خودخواه بالق
ــول  ــرد را در فص ــرد و جهانگ ــران گ ای
بهــار و تابســتان بــه ســوی خــود 

ــد .  ــذب کن ج
تنهــا جنــگل طبیعــی اســتان همــدان 
ــدوده  ــد و در مح ــتان نهاون در شهرس
ــت  ــده اس ــع ش ــان( واق ــان )کی ی گی
ــی  ــوع گیاه ــای متن ــه ه و دارای گون
ــد ،  ــردو، بی ــار ، گ ــوط ، چن ــون بل چ
ــوع  ــت . تن ــک  و ... اس ــان گنجش زب
ــه هــای گیاهــی و  ــن گون ــی ای و زیبای
اســتقرار آنهــا در دره ی زیبــا و پــر آب 
ــان  ــراب گی ــاورت س ــان و در مج گی
ــاله  ــه س ــه هم ــت ک ــده اس ــبب ش س
مســافران و عاقــه منــدان بــه طبیعــت 
نــه تنهــا از شــهرهای همجــوار ، بلکــه 
ــتان  ــه شهرس ــت ب ــی دور دس از نواح
ــد  ــفر کنن ــان س ــراب گی ــد و س نهاون

و از چشــم اندازهــای زیبــای ایــن 
ــد  جنــگل طبیعــی و ســراب بهــره من
ــی  ــگل طبیع ــر جن ــاوه ب ــوند .  ع ش
کاشــت  دســت  جنــگل   ، گیــان 
ارتفاعــات ابــوذر در مجــاورت شــهر بــه 
ــه رشــد و  ــر رو ب مســاحت ۳۵ کیلومت
گســتردگی اســت و در آن گونــه هــای 
ــان گنجشــک ، کاج ، ســرو  اقاقیــا ، زب
نقــره ای همــراه بــا درختــان چنــار بــه 
ــوه ی خاصــی  ــن قســمت شــهر جل ای
بخشــیده و آن را بــه صــورت گردشــگاه 
ــت . ــد درآورده اس ــهر نهاون ــی ش اهال

 ۱۳ بــر  عــاوه  شهرســتان  ایــن 
هــای  جنــگل  و  خروشــان  ســراب 
ــده ای  ــر بینن ــه ه ــش ک ــیار زیبای بس
را مدهــوش خــود مــی کنــد دارای 
ــداز  مناظــر زیبــای طبیعــی، چشــم ان
هــای کوهســتانی منطقــۀ زاگــرس 
، اللــه زارهــا و گلزارهــای زیبــا در 
ــراوان و بیشــه  ــات ف ــار ، باغ فصــل به
 ، نــواز  چشــم  و  متراکــم  زارهــای 
ــون  ــه همچ ــل توج ــی قاب ــار تاریخ آث
ــتانی  ــۀ باس ــان ، تپ ــتانی گی ــۀ باس تپ
روســتای باباقاســم ، حمــام تاریخــی و 
ثبــت شــدۀ حــاج آقــا تــراب ، مســجد 
حــاج آقــا تــراب ، تــل گــره چقــا 

ــام  ــراها و حم ــه(، کاروانس ــل خان )طب
هــای قدیمــی شــهر، بافــت قدیمــی و 
ــه  ــد ، میــدان قیصری ــازار شــهر نهاون ب
، مســجد جامــع قدیمی)مســجد امــام 
حســن مجتبــی)ع(، مســجد حــاج 
پــای  میــدان  و  بــازار   ، خدارحــم 
ــهر)امامزاده  ــای ش ــزاده ه ــه، امام قلع
محمــد و علــی )ع( ، امامــزاده مهــدی 
ــع در  ــم )ع( واق ــزاده ابراهی )ع( ، امام

امامــزاده   ، ابراهیــم  دره  روســتای 
بدیــع الزمــان واقــع در روســتای بدیــع 
الزمــان و...( و پــل هــای قدیمــی )پــل 
زرامیــن ، پــل پیــل الغــه ، پــل حــاج 
ــاد  ــه عب ــج (، خان ــل وس ــراد ، پ علیم
مهــران ، خانــه صمصــام ، خانــه شــهید 
قدوســی، خانــه فاطمــی از جاذبــه 
هــای گردشــگری و تاریخــی ایــن 

ــد . ــی باش ــتان م شهرس

نهاوند ، سرزمین خاطرات کهن ، ديارچشمه های جوشان

 دکتراهلل مراد سیف)اقتصاددان(
این یادداشت :  نهاوند و مهاجرت 

مهاجــرت را  بــه درســتی برخــی اندیشــمندان و 
ــت  ــه شناســان  منشــاء تمــدن و موجــب مدنی جامع
ــا  ــد ب ــد نهاون ــهری مانن ــرای ش ــا ب ــد. ام ــته ان دانس
ویژگــی هــای خــاص خــود آنچــه از مهاجــرت نصیــب 
شــده اســت تــداوم مشــکات و نوعی»درجــا زدگــی« 
ــن شــده اســت ؟ پاســخ آن  ــرا چنی ــوده اســت . چ ب
اســت کــه جریــان مهاجــرت را  کســانی رقــم زده انــد 
ــی  ــرمایه های ــته و س ــی داش ــهر تجارت ــا در ش ــه ی ک
ــتفاده از آن  ــرای اس ــد ب ــد و در نهاون ــی زدن ــم م به
ــا  ــد و ی ــی دیدن ــب نم ــه ای مناس ــا زمین ــرمایه ه س
بــه َمدارجــی علمــی در حــوزه و دانشــگاه دســت پیــدا 
مــی کردنــد کــه زمینــه کار در نهاونــد را نداشــت . لذا 
ــی  ــد آنهــا را جامعــه نخبگان ، ایــن دو دســته کــه بای
ــه مقصــد  شــهر بنامیــم در اولیــن فرصــت مناســب ب
ــی  ــار م ــرک دی ــا ت ــهر ه ــر کان ش ــا دیگ ــران ی ته
ــم نداشــت  ــه بازگشــتی ه ــاری ک ــرک دی ــد . ت کردن
ــه  ــهر ب ــرت از ش ــان مهاج ــب ، جری ــن ترتی ــه ای .ب
مرکــز و در برخــی مــوارد از مرکــز بــه خــارج از وطــن 
بــه کانــال تخلیــه ظرفیــت هــا تبدیــل شــد و وضعیــت 
فعلــی را ایجــاد کــرد . در ایــن بحــث نمــی خواهیــم 
اصــل مهاجــرت را نفــی کنیــم بلکــه یــک طرفــه بودن 
ــه  ایــن مهاجــرت را در نظــر داریــم . اگــر وضعیــت ب
ــا  ــرت ه ــن مهاج ــه ای ــورد ک ــی خ ــم م ــه ای رق گون
در قــدم بعــدی بــه برگشــت حتــی بخــش اندکــی از 
ــی  ــداء م ــه مب ــادی ب ــانی و اقتص ــای انس ــرمایه ه س
انجامیــد وضعیــت بــه گونــه دیگــری رقــم مــی خــورد 
. امــا همــه مــا و همــه آنهــا کــه پیــش از مــا و پــس 
از مــا از ایــن دیــار رفتــه انــد ، تنهــا نهاونــد را بــرای 
مســافرت هــای تفریحــی و نیــز وطنــی کــه بایــد در 
ــی  ــه نم ــد . البت ــته ان ــه داشــت خواس ــدان ُعلق دل ب
تــوان منکــر برخــی اســتثنائات ماننــد شــهید حیــدری 
ــه دوران  ــاد هم ــاالی اجته ــام ب ــود مق ــا وج ــه ب ک
ــد و  ــد کردن ــر برکــت خــود را صــرف نهاون زندگــی پ
جنــاب حســین علیمرادیــان کــه انصافــا بــرای نهاونــد 
ســنگ تمــام گذاشــتند، شــد. غیــر از ایــن هــا، حتــی 
ــد  ــان عالمــان دینــی برجســته ای کــه از نهاون در می
ــم  ــر ســراغ داری ــد )جــز در مورد(کمت برخاســته بودن
ــی عمــر خــود هــم  ــرای ســالهای پایان کــه کســی  ب
کــه شــده بــرای خدمتــی علمــی بــه نهاونــد برگشــته 
ــانی و  ــای انس ــرمایه ه ــرت س ــان مهاج ــد. جری باش
ــد را  ــذاری و تولی ــرمایه گ ــای س ــه ه ــادی، پای اقتص
ــر  ــره فق ــهر را در چنب ــرد و ش ــب ک ــرور تخری ــه م ب
خــود باقــی گذاشــت . ایــن شــد کــه در نهاونــد 
چرخــه معیــوب فقــر شــکل گرفــت . جملــه معروفــی 
از یکــی از اندیشــمندان جهــان ســوم اســت کــه : »مــا 
فقیریــم چــون فقیریــم « . همــان طــور کــه ثــروت ، 
ثــروت مــی آورد،  فقــر هــم فقــر مــی آورد . شــهری 
کــه درآمــد ســرانه پایینــی دارد ، شــهرداری ضعیفــی 
هــم خواهــد داشــت و لــذا شــهر ضعیفــی هــم خواهــد 
ــراد مهاجــر  ــرای اف ــذا مهاجــرت اگرچــه ب داشــت . ل
نوعــی پیشــرفت محســوب مــی شــده و در نــگاه ملــی 
نیــز بــرای کشــور  مفیــد بــوده و شــخصیت هــای در 
ــه کشــور و نظــام  تقدیــم داشــته  تــراز مقامــات را  ب
ــک  ــد ی ــه نهاون ــه منطق ــرای مجموع ــا ب ــت ،  ام اس
پــس رفــت تاریخــی را رقــم زده اســت . از ایــن جهــت 
اســت کــه آن را بایــد از علــل عقــب ماندگــی نهاونــد 
قلمــداد کنیــم. ضایعــه ای کــه دلســوزان بایــد زودتــر 
بــه جبــران آن برخیزنــد تــا شــاید موفــق شــوند بــرای 
بهــره گیــری نهادینــه شــده از ظرفیــت هــای مــادی 
ــل  ــر ، در ح ــی مهاج ــه نخبگ ــن جامع ــوی ای و معن
ــزی  ــه ری ــا م ــد برن ــهر نهاون ــکات ش ــایل و مش مس

کننــد .

یادداشت اقتصادی

نهاوند و مهاجرت 


