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خطر	خودباختگی	فرهنگی	و	ناديده	انگاری	هويت	ملی
امــام	خمينــی)ره(:	آری،	اگــر	ملــت	ايــران	از	همــه	اصــول	و	موازيــن	
اســالمی	و	انقالبــی	خــود	عــدول	کنــد	و	خانــه	عــزت	و	اعتبــار	پيامبــر	
ــران	 ــود	وي ــت	های	خ ــا	دس ــالم(	را	ب ــن	)عليهم	الس ــه	معصومي و	ائم
ــک	 ــوان	ي ــه	عن ــواران	او	را	ب ــن	اســت	جهانخ ــت	ممك ــد،	آن	وق نماي
ملــت	ضعيــف	و	فقيــر	و	بی	فرهنــگ	بــه	رســميت	بشناســند؛	ولــی	در	
همــان	حــدی	کــه	آن	هــا	آقــا	باشــند	مــا	نوکــر،	آن	هــا	ابرقــدرت	باشــند	
مــا	ضعيــف؛	آن	هــا	ولــّی	و	قيــم	باشــند	مــا	جيره	خــوار	و	حافــظ	منافــع	
آن	هــا؛	نــه	يــک	ايــران	بــا	هويــت	ايرانــی	-	اســالمی؛	بلكــه	ايرانــی	که	
شناســنامه	اش	را	آمريــكا	و	شــوروی	صــادر	کنــد؛	ايرانــی	کــه	ارابــه	سياســت	آمريــكا	يا	شــوروی	
را	بكشــد	و	امــروز	همــه	مصيبــت	و	عــزای	آمريــكا	و	شــوروی	شــرق	و	غــرب	در	ايــن	اســت	کــه	
نــه	تنهــا	ملــت	ايــران	از	تحت	الحمايگــی	آنــان	خــارج	شــده	اســت،	کــه	ديگــران	را	هــم	بــه	خــروج	

از	ســلطه	جبــاران	دعــوت	می	کنــد.																																)صحيفــه	امــام،	ج۲۱،	ص۹۱و۹۲(				

به	لغزشگاه	ها	نزديک	نشويد
رهبرمعظــم	انقــالب:	جاهايــی	هســت	کــه	انســان	پايــش	
می	لغــزد:	»چوگل	بســيار	شــد،	پيــالن	بلغزند«؛	آدمهــا	که	جای	
خــود	دارنــد.	جاهايــی	لغزشــگاه	اســت.	بــه	آن	جاهــا	نزديــک	
نشــويد.	لغزشــگاه	ها	انواعــی	دارد.	هــر	کــس	نقطــه	ضعفــی	
دارد.	يكــی	نقطــه	ضعفــش	پــول	اســت؛	يكــی	نقطــه	ضعفــش	
رودربايســتی	و	رفاقــت	اســت؛	يكــی	نقطــه	ضعفــش	احتــرام	

کــردن	اســت؛	يكــی	نقطــه	ی	ضعفــش	زن	اســت؛	يكــی	نقطه	ضعفــش	ســورچرانی	و	شــكم	چرانی	
اســت.	هــر	کــس	نقطــه	ضعفــی	دارد.	آدم	خــودش	نقطــه	ضعــف	خــودش	را	خــوب	می	فهمــد.	
بــه	آن	نزديــک	نشــويد.	اگــر	نزديــک	شــديد،	بــرای	خودتــان	خطــر	درســت	کرده	ايــد.	عالوه	بــر	
نزديــک	نشــدن	بــه	نقطــه	ضعفهــا،	بايــد	در	تقويــت	معنــوی	خودتــان	کوشــا	باشــيد.اول	قدمــش	
ايــن	اســت	کــه	هميــن	نمــازی	را	کــه	در	شــبانه	روز	پنــج	نوبــت	می	خوانيــد،	بــا	توجــه	بخوانيــد.
	)امام	خامنه	ای(

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

يك زبان دارم، دو تا د   ندان لق

                                       مي زنم تا مي توانم حرف حق

		*	فریاد	نهاوند

مش	صادق)70(

 

ِإنَّا	هلِل	وِإّنا	ِإَليِه	َراِجُعوَن

ِإنَّا	هلِل	وِإّنا	ِإَليِه	َراِجُعوَن

ِإنَّا	هلِل	وِإّنا	ِإَليِه	َراِجُعوَن

بدینوســیله درگذشــت پــدر ارجمندتــان 
مرحــوم		مشــهدی	شــاه	داد	کيانــی	را 
ــدای  ــوده از خ ــرض نم ــت ع ــلیت و تعزی تس
بــزرگ بــرای آن مرحــوم رحمــت و 
مغفــرت و بــرای شــما و ســایر بازماندگان 

ــتاریم .  ــکیبایی خواس ــر و ش صب

دکتر علی چگنی مدیر مسئول و گروه رسانه ای فریاد نهاوند 

ــت  ــر درگذش ــف و تاث ــت تاس ــا نهای ب
مرحــوم		 ارجمندتــان  ی  پســرعمه 
علــی	عبــاس	ســوری	را تســلیت 
عــرض نمــوده از خــدای منــان بــرای آن 
مرحــوم رحمــت و مغفــرت و بــرای شــما 
ــکیبایی  ــر و ش ــدگان صب ــایر بازمان و س

ــتاریم .  خواس
دکتر علی چگنی مدیر مسئول و گروه رسانه ای فریاد نهاوند

مراتــب تســلیت و تعزیــت مــا را در 
ــاج	 ــوم	ح ــت مرح ــت در گذش مصیب

ــید. ــرا باش ــلگی پذی ــراهلل	س خي
ــوم  ــرای آن مرح ــان ب ــدای مهرب از خ
ــدگان  ــرای بازمان ــرت و ب ــت و مغف رحم

ــم. ــکیبایی خواهانی ــر و ش صب

دکتر علی چگنی مدیر مسئول و گروه رسانه ای فریاد نهاوند

برادر	ارجمند	سردار	پاسدار	حاج	
نظام	کيانی	و	سایر	بازماندگان

برادر	ارجمندجناب	آقای
	حاج	صفی	اهلل	خرم	آبادی

	و	سایر	بازماندگان

جناب	آقای	حاج	حميد	سلگی

جناب	آقای	مهندس	کياوش	سلگی

جناب	آقای	مهندس	بابک	سلگی

و	سایر	بازماندگان

 مش صادق................ به قلم جوالدوز

نشسته بودند کنار بخاری و از پنجره اتاق، نگاهشان به برفی بود که آرام و بی سر وصدا به زمین می نشست. 
تقریباً تا آن روز سنگین ترین برفی بود که باریده بود.

مش صادق، صبح باید می رفت بانک برای ضمانت وام قرض الحسنه  همسایه  قدیمی.
مش صادق نگران تردد صبح و یخ بندان و نبودن تاکسی در مسیر بانک بود.

نــوه مــش صــادق، گفــت پــدر بــزرگ نگــران نباشــید، شــهرداری امســال مانــور مقابلــه بــا بــرف برگــزار کــرده و اعــام کــرده انــد کــه همه 
امکانــات بــرای بــرف روبــی در ســطح شــهر آمــاده اســت... پــس نگرانــی نــداره.... قبــل از اینکــه، شــما از منــزل خــارج بشــید، شــهرداری ، 

حســاب بــرف هــا را میرســد وخیابــان هــا را پــاک و بــدون بــرف، بــرای تــردد آمــاده میکنــد.
مش صادق با شنیدن این حرف از نوه اش که مرتب نگاهش به صفحه موبایلش بود گفت:

رولــه، چــه شــم ، آو نموخــوره ، صــو زی  اینــا کاری بکنــن.... بــی خیــال مــان... بعــد  موعــن لودرمــو پنچــر بــی، بیلمــو دســه نــه شــت، 
باکســمو ماســه نــه شــت .... رولــه  هــزار دلیــل میــارن وره کــم کاری شــو....

نوه مش صادق، همینجوری مات و مبهوت به حرفهای او گوش میداد! که علت این همه بد بینی چیست!
باالخره صبح مش صادق،روانه بانک شد و حوالی ساعت ۱۰ برگشت منزل. پاچه ی یخ زده.... و اعصاب خط خطی....

گفت: گل نسا،  ای پسر کجو رفت که دی شو وره مه عه مانور برف حرف مه زه!؟
مــه رفتــم بانــک ..چوکســم بــرف ویــخ... هــزار گل، گلســم.... تــا رفتــم و آمیــم.... همــون لحظــه یعنــی ســاعت ۱۰صبــح ، کانال شــهرداری 
نوشــته بــود:  مامــوران خــدوم شــهرداری هــم اکنــون در حــال بــرف روبــی خیابــان هــا و معابــر هســتند وبابــت خالــی بــودن باکــس هــای 

شــن وماســه ونمــک، هــم کــه پاســخی بــرای ســئواالت  مــردم  نداشــتند!
یعنــی اقدامــی کــه مــی بایســت ســاعت ۶ صبــح بــرای پاکســازی معابــر انجــام میشــد، ســاعت ده صبح 

داشــت انجــام مــی شــد.
مش صادق که یخ زده وپریشان احوال از لیز خوردن های پشت سر هم بود گفت:

ــی ام! امــا بایــد بچســبم  ــر کرســی ب ــا گــرده زی ــد ت ــه االن مــه بای ــم خــراو کدیــم  وگرن ایمــا خومون
ــا هــزار جــام بســوزه! بخــاری، ت

شــهرداری ام جــور ایمــا..... ســیاخ دعــا گــم کــده.... همــو بــی کــه گفتــم وه یقیــن لودرشــو یــا پنچــر 
بیــه یــا باطریــش خفتیــه، دلشــو ســوخته بیــارش کنــن... کــه یــه هــو گلنســا بــا صــدای بلنــد خندیــد 
وگفــت: صــادق قیافــه ت دیــه نــی  بیه...بیــه ی مــث میــش آو کشســه...کمی بیــا دماتر...بــو ســوختن 

لباســات میا....مــش صــادق بــا عصبانیــت گفــت:
بــل بســوزم تــا عــه دس مســئولین  ای شــهر راحــت بــام زه لــم، عــه، عیــد مــره، شــهرداری اعــان کده، 
مخــوا وره عیــد مانــور آمادگــی  بــه لــه.... وی وی... خــدا وه  دادمــو برســه...وا عیــد امســال... بنــم مخــوا، 

شــی مــو بکنــن... خــدا هــی خــدا... عــه دس اینــا!
واهلل وا ای شهرشو، هیچی سر جاش نی...!!

هیچ چی به وقتش نی....!!

تبریک	انتصاب

ــتی ادارات  ــه سرپرس ــما را ب ــاب ش ــن انتص  حس
فــوق الذکــر تبریــک عــرض نمــوده و بــرای شــما 
در خدمــت  بــه مــردم کهــن شــهر تاریخــی نهاوند 

ــم . ــت داری ــامتی و موفقی آرزوی س
گروه رسانه ای فریاد نهاوند 

سرکارخانم

	معصومه	مهرزاد
 سرپرست اداره ی ثبت احوال شهرستان نهاوند

و

جناب	آقای	

علی	حسين	معصوم	عليشاهی	
سرپرست اداره دارایی و امور مالیاتی 
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سفر	بی	ثمر	ضرغامی	به	نهاوند
نهاوند بازهم صاحب موزه نشد!

امام جمعه نهاوند ؛ 

سپاه نقشه های دشمنان را 
خنثی کرده است 

نماينده	مردم	نهاوند:

ضرورت توسعه  مناطق گردشگری 
نهاوند و تامین اعتبارات الزم برای 

تملک خانه های تاریخی 

فرماندار	نهاوند	؛	

کلنگ زنی و افتتاح 80 پروژه ی 
عمرانی با اعتباری بالغ بر 205 

میلیارد تومان در نهاوند

معاون	سياسی	امنيتی	و	اجتماعی	
فرماندار	نهاوند:	

زنــان مؤمنــه و متدیــن و موفــق 
مــا بــر اســتفاده ابــزاری از 

ــند  ــان بکش ــط بط ــان خ زن

سر مقاله
به قلم مدیر مسئول: 

دکتر علی چگنی                                   

نهاوند....
بهشت	اصالح	طلبان	فتنه	گر

هنر برتر از گوهر آمد پدید...
معرفی چهره شاخص هنر در شهرستان نهاوند

استاد هنرمند و نقاش فریدون صالح
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فریــاد نهاونــد: ســمیه شــفائی – زهرا 
بی ا سهر

ــاه ۱4۰۱  ــتم دیم ــنبه هش ــج ش ــر پن عص
و  گردشــگری  فرهنگــی  میــراث  وزیــر 
صنایــع دســتی بــه همــراه مدیــر کل میــراث 
مســئولین  و  همــدان  اســتان  فرهنگــی 
ــن  ــور در اماک ــا حض ــد ب ــتان نهاون شهرس
ــد از  تاریخــی وگردشــگری شهرســتان نهاون
ایــن اماکــن و همچنیــن ســفره خانه ســنتی 
فارســبان و… بازدیــد کردنــد و بــه بررســی 
ــار  ــن و آث ــن اماک ــکات ای ــت و مش وضعی
ــران  ــجد دوخواه ــد . مس ــی پرداختن تاریخ
و بافــت فرســوده ایــن محلــه و منطقــه 
ــن  ــد اولی ــه در نهاون ــد الئودیس کاوش معب
ــد شــد و مشــکات  ــه بازدی ــود ک ــی ب مکان
ساخت وســاز در ایــن منطقــه مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفــت و همچنین درخواســت 
تأمیــن اعتبــار بــرای شــروع مرحلــه ششــم 
توســط  نیــز  الئودیســه  معبــد  کاوش 
مســئوالن شهرســتان مطرح گردیــد.   کانون 
مرکــزی و شناســنامه شــهر نهاونــد که ســال 
هاســت پرونــده هــم پوشــانی بافــت تاریخــی 
ــرای  ــه هــا ب و فرســوده اش ســرگردان گمان
یافتــن الئودیســه اســت و اجــازه ســاخت و 
ســاز نــدارد و از طرفــی هــم بافــت فرســوده 
و ناکارآمــد آن هشــداری جــدی بــرای شــهر 
اســت کــه گســل زلزلــه آن را احاطــه کــرده 
و بــه گفتــه کارشناســان اگــر زلزلــه ای چنــد 
ــات  ــت نج ــی فرص ــد حت ــه ای رخ ده ثانی
ــوده و  ــه فرس ــم در آن محل ــده ه ــک پرن ی
ــران نخواهــد داد. از  ــداد گ ــه ام قدیمــی را ب
طرفــی تبدیــل بناهــای فرســوده و مخروبــه 
ــرای  ــی ب ــه ی قدیم ــده در آن محل ــا ش ره
بزهــکاری اجتماعــی و… بــای هویــت 
اجتماعــی جوانــان منطقــه شــده اســت و اگر 
چــه تاکنــون وعــده هــا و مصوبــات بســیاری 
بــرای تعییــن تکلیــف ایــن محــدوده تاریخی 
ــه اجــرا نرســیده اســت.  عنــوان شــده امــا ب
ضرغامــی هــم وعــده ۵۰۰ میلیــون تومــان 
بــرای ادامــه کاوش هــا و اتمــام فصــل ششــم 
گمانــه ها بــرای جســتجوی الئودیســه را داد 
تــا بلکــه  در خصــوص ایــن بافــت فرســوده 

بــرای ســاخت و ســاز تصمیــم نهایــی اتخــاذ 
شــود. بــه گفتــه مســئولین درصــورت تأمین 
اعتبــار، ۶مــاه زمــان خواهــد بــرد تــا تعییــن 
تکلیــف و کاوش هــا بــه اتمــام و جمــع 
بنــدی برســد. ضرغامــی ســپس بــه مســجد 
ــن  ــدوده ای ــه در مح ــت ک ــران رف دوخواه
محوطــه تاریخــی قرار دارد و دو ســالی اســت 
کــه تعطیــل شــده و قــرار شــد بــرای تملــک 
ــدام و  ملــک مجــاور مســجد دوخواهــران اق
بــا دســتور وزیــر  بــه مســجد الحــاق شــود.

 کاروانسراها احیاء  و مرمت می شوند
وزیــر میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع 
ــه  ــد ب ــه حضــورش در نهاون ــتی در ادام دس
ــرای  ــت و از کاروانس ــهر رف ــنتی ش ــازار س ب
ــی از  ــا یک ــن بن ــرد. ای ــعادت« بازدیدک »س
کاروانســراهای قدیمــی شــهر نهاونــد اســت 
ــی  ــار مل ــت آث ــه فهرس ــال ۹۶ ب ــه در س ک
ــه اواخــر  اضافــه شــده اســت. بنــا متعلــق ب
ــاور  ــی و  مج ــت تاریخ ــار و در باف دوره قاج
بــازار قدیمــی شــهر )بازارســنگ میــل( 
نهاونــد قــرار دارد. کاروانســرای گلشــن هــم 
ــار  و در فهرســت  ــه دوره قاج ــوط ب ــه مرب ک
آثــار ملــی و دســتور بــرای ادامــه مرمــت هــر 

ــد. ــادر ش ــرا ص دو کاروانس

 اعتبار برای مرمت مسجد بازار
ــد  ــم مقص ــازار ه ــن ب ــام حس ــجد ام مس
بعــدی بازدیــد هــای وزیــر میــراث بــود ایــن 
ــامی  ــل دوره اس ــه اوای ــوط ب ــجد مرب مس

ــون  ــت آن ۵۰۰ میلی ــرای مرم ــه ب ــت ک اس
از محــل اعتبــارات ســفر  مصــوب و منتظــر 

ــود. ــد ب ــص آن خواهن تخصی

 معامله خانه صمصام ناتمام ماند!!
ــه تاریخــی فاطمــی و صمصــام هــم  دو خان
از دیگرمــکان هــای مــورد بازدیــد بــود کــه 
ــه قدیمــی صمصــام کــه  بحــث تملــک خان
ــک شــده اســت  ــون بخشــی از آن تمل تاکن
ــه کــه  ــک را صاحبخان ــه تمل و مابقــی هزین
مشــغول زندگــی درآن اســت را ۲۰میلیــارد 
ــی  ــراً توافق ــه ظاه ــرد ک ــوان ک ــان عن توم
انجــام نگرفــت. ایــن بنــای مانــدگار مربــوط 
بــه دوره قاجــار در یکــی از محــات قدیمــی 
شــهر نهاونــد واقــع شــده و ســال ۱۳۸۰ در 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــی ب ــراث مل ــت می فهرس
اســت و ضمنــاً ســه دانــگ آن از مالــک 
توســط میــراث فرهنگــی خریــداری گردیــده 

اســت . 

خانه فاطمی ثبت ملی می شود
خانــه فاطمــی هــم بــا مســاحت حــدود ۶۰۰ 
متــر پرونــده آن در راه وزارتخانــه بــرای ثبــت 
در لیســت آثــار ملــی اســت تــا بتــوان بــرای 
مرمــت آن اعتبــار گرفــت و اقــدام کــرد. ایــن 
خانــه مربــوط بــه دوران قاجــار و مالــک هــم 

در آن زندگــی مــی کنــد.

 تسهیات بوم گردی سقف ندارد
ضرغامــی در جمــع خبرنــگاران دربــاره 

ایــن    : نهاوندگفــت  تاریخــی  اهمیــت 
ــاده  ــوق الع ــای ف ــت ه ــهر دارای موقعی ش
ــم  ــه ه ــت ک ــگری اس ــوزه گردش ای در ح
ــم  ــع دســتی دارد ه ــای صنای ــدی ه توانمن
ســراب هــای پــرآب و هــم طبیعــت گــردی 
ــذب  ــعه و ج ــی در توس ــاخصه مهم ــه ش ک
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــت.  ضرغام ــم اس توریس
ــر  ــی دارد و ه ــت تاریخــی باالی ــد هوی نهاون
گوشــه آن نشــانی از تمــدن ایرانــی اســت. او 
گفــت: در ایــن ســفر بخش هایــی از میــراث 
فرهنگــی ارزشــمند نهاونــد را بازدیــد کردیم 
ــت بخــش  ــرای تقوی ــردی  ب ــی راهب اعتبارات
میــراث فرهنگــی و گردشــگری در نظــر 
داریــم و برخــی هــم از جملــه مســجد جامع 
امــام حســن بــازار و خانــه هــای قدیمــی کــه 
ــوده  ــل توجــه ب نگهــداری و حفــظ آنهــا قاب
اســت،بر اســاس جــدول اعتبــارات خــاص آن 

ــت. ــا تخصیــص خواهــد یاف ه

 بازارچه های دائم صنایع دستی
ــع دســتی  ــد از محــل نمایشــگاه صنای بازدی
برنامه هایــی  نهاونــداز دیگــر  شهرســتان 
ــا حضــور ضرغامــی در شهرســتان  بودکــه ب
نهاونــد انجــام شــد و احــداث نمایشــگاه 
ــه  ــد مطالب ــع دســتي در نهاون دائمــی صنای
هنرمنــدان صنایــع دســتی از وزیــر بــود کــه 
ــد. ــه ش ــر گرفت ــرای آن  در نظ ــی ب اعتبارات

 بوم گردی را ترویج دهید

مراکــزی همچــون ســفره خانــه های ســنتی 
نیــاز بــه ســرمایه گــذاری و تســهیات دارد 
کــه وام مناســب بــرای ایــن هــا نیــاز اســت. 
ــه  ــذاری ک ــرمایه گ ــر س ــم ه ــقف نداری س
ــوم گــردی ،  محــل اقامتــی احــداث کنــد ب
ــاز باشــد  ــزان وام نی ــر می شــهربازی و… ه
دولــت بدلیــل عملکــرد خــوب وزارت میــراث 
ــوزه  ــد در ح ــرده و نهاون ــن نک ــقفی تعیی س
ــی  ــده خوب ــد و آین ــه رش ــگری رو ب گردش
دارد اگــر طــرح هــای خوبــی داشــته باشــد 
ــوان  ــگری بعن ــذب گردش ــد در ج ــی توان م
مقصد گردشــگری کشــوری قــرار بگیــرد. در 
ایــن بازدیــد ضرغامــی را احمدونــد فرماندار ، 
کیانــی معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی 
ــه  ــران و برنام ــاون عم ــدار، ســلگی مع فرمان
ــردم  ــده م ــهبازی نماین ــدار، ش ــزی فرمان ری
ــی  ــتان همراه ــگاران شهرس ــد و خبرن نهاون

نمودنــد.

فریــاد نهاونــد : راســتی نماینــده 
محتــرم و مدیــران ارشــد شهرســتان 
ــور  ــا حض ــه ب ــفر ک ــن س ــرا در ای چ
وزیــر محتــرم میــراث فرهنگــی 
انجــام شــد و بهنریــن فرصــت بــرای 
گرفتــن امتیــازی بــرای تأســیس موزه 
نهاونــد و بازگشــت اشــیاء آن کــه پس 
ــه انبــار  از تعطیلــی مــوزه ی ســابق ب
های همــدان منتقــل  گردیــد، امتیازی 
نگرفتیــد و ایــن ... رنجــی اســت کــه 

ــم. ــی بری م

سفر بی ثمرضرغامی به نهاوند

	نهاوند	باز	هم	صاحب	موزه	نشد!
سرمقاله

به قلم مدیر مسئول: دکتر علی چگنی                                   

ــد: بانیــان  ــاه فرمودن آیــت اهلل رئیســی در جملــه ای مختصــر  و کوت
وضــع موجود،  )اشــاره بــه دوران  منحــوس اصاحــات  و دوران روحانی 

(نمــی تواننــد  در دولــت وی ،نقشــی داشــته باشــند.
وقتــی ریاســت جمهــوری اســامی  ،این ســخن را بیــان کردنــد، ترس 
و واهمــه بانیــان  وضــع موجــود مــورد نظــر را گرفــت کــه گاه رفتــن و 
ــه ناحــق و در کمــال  هنگامــه  دل کنــدن از پســتهایی اســت کــه ب

ناتوانــی و نــاکار آمــدی ،اشــغال کــرده بودنــد!
ــه  ــر از همیش ــا ت ــی حی ــود، ب ــع موج ــان آن وض ــان وحامی ــا بانی ام
،بــا البــی و حمایــت بعضــی اشــخاص چنــد منظــوره کــه در نهاونــد 
اصاحاتــی ودر تهــران انقابی،جلــوه می نماینــد ، در جایگاههایشــان 

ماندنــد  و چــوب الی چــرخ دولــت انقابــی شــدند. 
ــی  ــتند در دولت ــن را داش ــجاعت ای ــزار چهره،ش ــراد ه ــن اف کاش ای
ــگاه  ــدن در پســتها وجای ــال مان ــد، دنب ــش نداشــته وندارن کــه قبول
ــن الوقــت و بادیســم  ــران  اب مدیریتــی نباشــند.اما ایــن گــروه  مدی
،فرومایــه تــر از آننــد کــه چنیــن رویــه ای داشــته باشــند! بــا حمایت 
افــرادی  در جایگاههایشــان نشســته انــد و جالــب اینکــه در دولتــی 
ــدن  ــرای روی کار آم ــد  وب ــش ندارن ــه قبول ــد ک ــت میکنن مدیری
رقبایــش،از هیــچ اقدامــی کوتــاه نیامدنــد! وخــود را بــه آب و آتــش 
ــه  ــی، روی کار نیاید...چ ــت اهلل رئیس ــی آی ــت انقاب ــا دول ــد ت زدن
تهمتها،چــه نامردمــی ها،چــه هزینــه هــا و چــه جلســات عمومــی و 

ــر رئیســی! ــب دکت ــرای تخری ــد ب ــزار نکردن ــه برگ ــه ای ک محرمان
ــه  ــران  همــان دولتــی هســتند ک ــان مدی ــون این ــب اســت اکن جال
ــد و در ابتــدای  ــرای نیامــدن آن، انجــام دادن همــه تــاش خــود را ب
ســخنرانی هــای خــود در ادارات یــا جلســات  بــا تظاهــر تمــام بــرای 

موفقیــت دولــت انقابی،رجــز خوانــی میکننــد....
ای مگس،عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست

عرض خود  می بری  و رونق  ما می داری
ــل دارم  ــت قب ــی دول ــران اصاحات ــئوال ار مدی ــک س ــتی ی راس
،شــما کــه بــه ســلیقه ی سیاســی و ایــده هــای حزبــی خود،وفــادار 
نماندید،چگونــه میخواهیــد در دولــت انقابــی  کــه هیــچ نقشــی در 
روی کار آمــدن  آن نداشــته ایــد و اصــا قبولــش نداریــد، همچنــان 

ــت! ــتان اس ــی در کفش ــا ریگ ــت نمایید...قطع مدیری
ــلیقه و  ــاع از س ــجاعت دف ــرخ، ش ــای الی چ ــوب ه ــن چ کاش ای
ــداری از  ــای طرف ــه ،ادع ــز دالن ــتند  و ب ــود را داش ــی خ تفکرسیاس
دولــت انقابــی نمیکردنــد و در عمــل  بــا کــم کاری و ناتوانــی مانــع 

ــوند. ــت ش ــن دول ــای همی ــه ه ــرای برنام اج
بله.....نهاوند،بهشــت مدیــران  اصــاح طلبــی اســت کــه ماننــد کنــه 
ــد و با حفــظ پســتهای خــود  ــی چســبیده ان ــت انقاب ــه دول ــه بدن ب
ــت نیــز محکــم و  ــی، در ایــن دول ــت روحان از دوران اصاحــات و دول
اســتوار بــه میزهــای خــود چســبیده انــد و بــز دالنه،ایــده و ســلیقه 
سیاســی قبلــی خــود را انــکار میکننــد و....از انقابــی ها،انقابــی تــر 
ــا کــج اندیشــی و کــم کاری،بــه جــای  شــده انــد! و همیــن افــراد ب
ــرخ   ــوب الی چ ــش، چ ــه های ــرای برنام ــت در اج ــا دول ــی ب همراه
دولــت شــده انــد واســباب نارضایتــی  و نــا امیــدی مــردم را فراهــم 

مــی نماینــد.
ــهر،حتی از  ــن ش ــران ادارات ای ــن مدی ــد  دربی ــت بدانی ــب اس جال

ــم! ــم داری ــدوم ه ــن مع ــواده ی منافقی خان
ــن  ــن  اداره ای ــاس تری ــس حس ــا، رئی ــی ه ــع اصاحات ــس مجم رئی

ــت ! ــهر اس ش
عضــو  ســتاد دختــران خاتمــی و روحانــی کــه مملکــت را بــه فاکــت 

انداختنــد، در ایــن شــهر مدیــر نــاکار آمــد یــک اداره اســت!
ــتی و  ــرز نیس ــه م ــرورش را ،ب ــوزش وپ ــه آم ــند۲۰۳۰ ک ــان س مجری

ــد ! ــی دهن ــوالن م ــوز ج ــوق میدادند،هن ــودی س ناب
ــی  ــت انقاب ــر دول ــال از عم ــت،قریب دو س ــتان هس ــتی، حواس راس

ــم ! ــدر خــم یــک کوچــه ای ــا هنــوز ان گذشــته اســت و م
ــت و  ــهر کیس ــن ش ــت در ای ــن دول ــت مخالفی ــداوم مدیری ــت  ت عل

ــت!؟ چیس
ــاح  ــه اص ــی اش، ب ــی انتخابات ــت بده ــال پرداخ ــی در ح ــه کس چ

ــت!؟ ــان اس طلب
ــل  ــود عم ــه خ ــه وظیف ــس ب ــد هرک ــه ای نفرمودن ــام خامن ــر ام مگ

ــد!؟ ــت نکنن ــر دخال ــف یکدیگ ــت در وظای ــوای مملک ــد و ق کن
ــت....چرا در  ــداری هاس ــه فرمان ــران  وظیف ــای مدی ــب ه ــزل ونص ع

ــد!؟ ــم میگیرن ــران تصمی ــهر دیگ ــن ش ای
این دخالتها دولت انقابی را زمین گیر خواهد کرد.

نمی شــود  داعیــه طرفــداری از دولــت را داشــته باشــیم ودر 
ــه  ــهر رفت ــان ش ــتان وف ــان اس ــن در ف ــم م ــخنرانی ها،بگویی س
ــرای  تبلیــغ ایــن دولت،ســخنرانی هــا کــرده ام امــا در عمــل،  ام وب

ــویم! ــت ش ــن دول ــزاران همی ــات کارگ ــع اقدام ــم و مان مزاح
ــت  ــن اس ــل  ای ــت قب ــده از دول ــران بازمان ــه مدی ــنهاد ب ــک پیش ی
خودشــان اســتعفا بدهنــد و احتــرام اعتقــادات و ســلیقه ی سیاســی 
خــود را حفــظ نمایند....البتــه اینــان تهــی از ایــن شــجاعت هســتند 
ــه همــان ســلیقه سیاســی  ــد ب ــا رفتارشــان نشــان داده ان چــون  ب

خــود هــم پــای بنــد نیســتند.
خاصــه ی کام....امیــد اســت کارگزاران دولــت انقابی در شهرســتان،  
اوالً تکلیــف اداراتــی کــه بــا سرپرســت مدیریــت میشــوند  و تکلیــف 
مدیــران وابســته بــه تفکر غیــر انقابــی و اصاحاتــی  را هرچه ســریع 
ــران وحامیــان آن  ــا وجــود  ایــن مدی ــر مشــخص نماینــد چــون ب ت
وضــع موجــود، برنامــه هــای دولــت انقابــی آیــت اهلل دکتــر رئیســی، 

در ایــن شــهر ،پیشــرفتی نخواهــد داشــت.....همین.

نهاوند....
بهشت	اصالح	طلبان	فتنه	گر

فریاد نهاوند: سمیه شفائی 
فرهنــگ  شــورای  جلســه  ششــمین 
ــت  ــه  ریاس ــد ب ــتان نهاون ــی شهرس عموم
ــام  ــی ام ــلمین مغیث ــام والمس حجت االس
ــدار و  ــد فرمان ــا حضــور احمدون ــه و ب جمع
ــی و  ــگ عموم ــس شــورای فرهن ــب رئی نائ
ــهدای  ــالن ش ــه در س ــای جلس ــایر اعض س

ــد. ــزار ش ــداری برگ فرمان

قیام ۱۹ دی مردم قم، سرآغاز سلسه 
حرکت های اعتراض آمیز مردم علیه  
نظام پادشاهی پهلوی بود که منجر به 
پیروزی انقاب شکوهمند اسامی شد

حجــت االســام و المســلمین مغیثــی امــام 
ــن جلســه  ــد در ای جمعــه شهرســتان نهاون
ــام ۱۹  ــالروز قی ــلیت س ــرض تس ــن ع ضم
دی و ســالروز شــهادت یــردار شــهید حــاج 
ــر  ــت : پیامب ــار داش ــلیمانی اظه ــم س قاس
اکــرم)ص( مــی فرمایــد : هرکــس بمیــرد در 
حالــی کــه امــام زمــان خویــش را نشــناخته 
ــت  ــرگ جاهلی ــه م ــد ب ــرده باش و درک نک
مــرده اســت و ایــن متــن مشــهورترین 
حدیــث شــریف اســت کــه جمــع کثیــری از 
علمــای شــیعه و ســنی آن را روایــت کــرده 
انــد بنایرایــن معرفــت امــام زمــان )ع( یعنی 
اینکــه مســلمان پــس از شــناخت توحیــد و 
ــدی  ــیار ج ــه بس ــه مقول ــوت، ب ــاد و نب مع
ــردد و  ــنا گ ــت آش ــت و امام ــی والی و حیات
ــی آن  پــس از آن مصــداق حقیقــی و بیرون
)شــخص امــام علــی )ع(( و بــه ویــژه امــام 
ــه او  عصــر و زمــان خویــش را بشناســد و ب

معرفــت کامــل پیــدا کنــد.
عمومــی  فرهنــگ  شــورای  رئیــس 
شهرســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه منویــات 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه ایام 
ــوش  ــد فرام ــد و نگذاری ــی بداری اهلل را گرام
ــاه ۱۳۵۶  ــت:  ۱۹ دی م ــان داش ــوند، بی ش
ــاب  ــران و انق ــخ ای ــام اهلل تاری ــی از ای یک
اســامی اســت کــه نبایــد بــه دســت 

ــود.  ــپرده ش ــی س فراموش
وی افــزود : ایــن تجمــع و راهپیمایــی مردم 
و طــاِب شــهر قــم در ســال ۱۳۵۶ در 
اعتــراض بــه انتشــار مقاله ایــران و اســتعمار 
ــه  ــات ک ــه اطاع ــیاه در روزنام ــرخ و س س
امــام  علیــه  مطالبــی  آن  از  بخشــی  در 
خمینــی)ره( بیــان شــده بــود، انجــام شــد. 
امــام جمعــه نهاونــد گفت:قیــام ۱۹ دی 
ــای  ــه حرکت ه ــرآغاز سلس ــم، س ــردم ق م
اعتراض آمیــز مــردم علیــه  نظــام پادشــاهی 
پهلــوی بــود کــه منجــر بــه پیــروزی انقاب 
شــکوهمند اســامی شــد. وی در ادامــه بــا 

ــی  ــرزا تق ــهادت می ــالروز ش ــه س ــاره ب اش
خــان فراهانی)امیرکبیــر( گفــت : میــرزا 
تقــی  خــان فراهانــی از نــوادر تاریــخ کشــور 
مــا و صدراعظــم  ایــران در دوره ناصرالدیــن 

ــود . شــاه قاجــار ب
ــر در  ــم امیرکبی ــات مه ــزود: از اقدام وی اف
ــیس   ــران تأس ــه ای ــگ جامع ــعه فرهن توس
دارالفنــون بــود کــه بایــد امیرکبیــر را بانــی 
ــران دانســت. ــن ای ــگ نوی و موســس فرهن

ــت از  ــوص تبعی ــه در خص ــی در ادام مغیث
ــت ،  ــه وحدانی ــهادت ب ــت: ش ــت گف والی
رســالت و والیــت در اذان آمــده اســت و در 
ــه از  ــت فقی ــت از والی ــت ، تبعی ــان غیب زم

ــات اســت. ــم واجب اه
در  و  خاتمــه  در  نهاونــد  جمعــه  امــام 
خصــوص ســاماندهی معتادیــن بــی خانمان 
در ســطح شــهر بیــان داشــت : یکــی 
از موضوعاتــی کــه در شــورای فرهنــگ 
ــه آن پرداختــه  ــد ب عمومــی شهرســتان بای
ــت  ــی اس ــات اصل ــی از معض ــود و یک ش
ــان  ــی خانم ــن ب ــاماندهی معتادی ــث س بح
اســت کــه بایــد مــورد پیگیــری قــرار 
ــل  ــن معض ــر ای ــه زودت ــر چ ــه و ه گرفت

ــود. ــع ش مرتف

امروز بهترین فرصت برای رد آسیب 
است، معضات شهرستان باید دسته 

بندی و به آنها رسیدگی شود

ــده  ــاری فرمان ــی مخت ســپس ســرهنگ عل
ــت  ــن گرامیداش ــد ضم ــه نهاون ــپاه ناحی س
یــاد و خاطــره شــهدای عملیــات کربــای ۵ 
اظهــار داشــت : در عملیــات کربــای پنــج 
۳۵ فرمانــده و رزمنــده ازشهرســتان نهاونــد 
در ایــن عملیــات حضــور داشــته وبــه 

شــهادت رســیده انــد. فرمانــده ســپاه ناحیه 
نهاونــد در ادامــه و در خصــوص دســتور کار 
جلســه گفــت:  موضوعاتــی کــه در جلســه 
شــورای فرهنــگ عمومــی عنــوان مــی 
شــوند عمومــی هســتند و متاســفانه برخــی 
دســتگاه های  بــه  مربــوط  موضوعــات 
ــود و  ــی نمی ش ــه عملیات ــت ک ــی اس اجرای

ــد . ــری بیشــتری دارن ــه پیگی ــاز ب نی
وی بــا تاکیــد بــر برخــورد قاطــع بــا 
در  حجابــی  بــی  و  بدحجابــی  موضــوع 
ســطح شهرســتان در جلســات مختلــف 
ــی  ــی و ب ــه بدحجاب ــی ک ــا اصناف ــت ب گف
ــد برخــورد  ــی را ترویــج می کننــد بای حجاب
قاطــع شــود کــه متاســفانه تاکنــون چنیــن 

ــت. ــده اس ــوردی نش برخ
ــروز  ــت: ام ــان داش ــاری بی ــرهنگ مخت س
ــت،  ــیب اس ــرای رد آس ــت ب ــن فرص بهتری
معضــات شهرســتان بایــد دســته بنــدی و 

ــا رســیدگی شــود. ــه آنه ب
وی بیــان داشــت : بدحجابــی و بــی حجابــی 
ضعیــف  ادارات،  و  اصنــاف  برخــی  در  
ــی  ــای مذهب ــی هیات ه ــردن برخ ــل ک عم
شهرســتان  نســبت بــه شــهرهای اطــراف و 
دزدی زبالــه  از جملــه معضــات شهرســتان 
اســت کــه بایــد در خصــوص آنهــا کارهــای 

فرهنگــی انجــام شــود. 
فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد اظهار داشــت: 
اغتشاشــات اخیــر، توطئــه هــا و ناامنــی هــا 
ــاز هــم بایــد مراقــب  فروکــش کــرده امــا ب
بــود ، چــرا کــه ریشــه ی مشــکل همچنــان 
وجــود دارد و از فرصــت هــای طایــی پیش 
ــد آســیب  ــرد و بای ــد اســتفاده ک ــده بای آم
هــا را تبییــن و ریشــه یابــی کنیــد و راهــکار 
ــای  ــزود: مناســبت ه ــد .  وی اف ــه دهی ارائ
پیــش رو )والدت حضــرت زهــرا)س( ، ایــام 

اهلل دهــه ی فجــر ( را بــه عنــوان یــک 
ــاز  ــرای بحــث جهــاد تبییــن و ب فرصــت، ب
ــتفاده  ــتگاهها اس ــا در دس ــره ه ــردن گ ک

کنیــم.
وی تصریــح کــرد: در بحــث اغتشاشــات 
ــازی  ــاع س ــی و اقن ــی بخش ــر و آگاه اخی
و  رســانه  اصحــاب  نقــش  جامعــه  
خبرنــگاران را نبایــد نادیــده گرفــت، برخــی 
از خبرنــگاران مــا بســیار فعــال بــوده و 
ــاد  ــبانه روزی در بحــث جه ــه صــورت ش ب
ــاب  ــای انق ــا و ارزش ه ــان ه ــن،  آرم تبیی
ــنهاد  ــد و پیش ــی کنن ــت م ــامی فعالی اس
مــی شــود در شــورای فرهنــگ عمومــی از 
ایــن فعــاالن رســانه ای تقدیــر شــود و البته 
ــر از اصحــاب  ــم کاری برخــی دیگ ــت ک عل

ــرد. ــی ک ــد بررس ــانه را بای رس
مختــاری در خاتمــه گفــت: پیشــنهاد مــی 
شــود؛ بودجــه هــای فرهنگــی ادارات ســتاره 
دار شــوند تــا ایــن بودجــه هــا صــرف 
ــدزا  ــوند و ادارات درآم ــر نش ــای دیگ کاره
در بحــث فرهنگــی کمــک حــال شهرســتان 

باشــند.

شخص امام جمعه نهاوند برای ما 
الگوست و باید از شخصیت برجسته ی 

امام جمعه نهاوند الگوبرداری کنیم

ابتــدای  در  نهاونــد  فرمانــدار  احمدونــد 
ســخنان خــود در ششــمین جلســه شــورای 
فرهنــگ عمومــی شهرســتان ضمــن گایــه 
از عــدم حضــور برخــی روســای ادارات 
شــهادت  ســالگرد  ســومین  مراســم  در 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
اظهــار داشــت: انتظــار مــی رفــت همــه ی 
ــری  ــتان حضــور پررنگ ت مســئولین شهرس

ــآن  ــند و  ش ــته باش ــم داش ــن مراس در ای
نهاونــد بیشــتر از اینهــا بــود و ایــن مراســم 

ــد. ــی ش ــزار م ــر برگ ــد بهت بای
فرمانــدار نهاونــد در ادامــه در خصــوص 
ــن  ــده در ای ــرح ش ــوارد مط ــات و م جلس
جلســات گفــت: برخــی موضوعاتــی کــه در 
ابــن جلســه  مطــرح مــی شــوند بایــد ابتــدا 
ــوند و  ــی ش ــی بررس ــه ی تخصص در کمیت
ــی  ســپس نتیجــه ی آن در جلســه ی اصل
شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان مطرح 
ــر  ــوان دبی ــه عن ــامی ب ــاد اس ــود و ارش ش
شــورای فرهنــگ بایــد گــزارش ادارات را در 
مــورد مباحــث مطــرح شــده پیگیــری و در 

ــد . ــن جلســه مطــرح نمای ای
ــور  ــدم حض ــه از ع ــن گای ــد ضم احمدون
برخــی روســای ادارات در شــورای فرهنــگ 
ــدم  ــت : ع ــان داش ــتان بی ــی شهرس عموم
حضــور برخــی مدیران در جلســات شــورای 
فرهنــگ عمومــی بایــد بررســی شــود چــرا 
کــه هیــچ کاری مهمتــر از مســائل فرهنگــی 

ــتان نیســت . شهرس
فرمانــدار نهاونــد بــا اشــاره بــه حضــور 
مغیثــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
ــده  ــه زن ــتان در برنام ــه شهرس ــام جمع ام
تلویزیونــی بــه عنــوان یکــی از ائمــه جمعــه 
ــی و کار  ــت: ســبک زندگ ــر کشــور، گف برت
ــان از  ــت بودنش ــه وق ــتی و ب ــاده زیس ، س
مهمتریــن مســائلی اســت کــه بایــد در 
جلســات شــورای فرهنــگ عمومــی بــه آن 

ــود .  ــه ش پرداخت
وی بــا اشــاره بــه اینکه شــخص امــام جمعه 
نهاونــد بــرای مــا الگوســت، افــزود: شــخص 
ــا الگوســت و  ــرای م ــد ب ــه نهاون ــام جمع ام
ــه در  ــی ک ــاری و وحدت ــیوه ی رفت ــن ش ای
ــر  ــل  تقدی ــد قاب شهرســتان ایجــاد کــرده ان
اســت،  ایشــان در همــه ی زمینــه هــا 
ــد از  کمــک حــال مســئولین هســتند و بای
شــخصیت برجســته ی امــام جمعــه نهاونــد 

ــرداری کنیــم. الگوب

راه اندازی مجدد ستاد مشاهیر نهاوند

فرمانــدار نهاونــد در خاتمــه بــه راه انــدازی 
مجــدد ســتاد مشــاهیر نهاونــد اشــاره 
ــن ســتاد در  ــه ای کــرد و گفــت : دبیــر خان
ســال های گذشــته تحــت عنــوان برگــزاری 
همایــش هــا و کنگــره هــا راه انــدازی شــده 
ــه علــت عــدم فعالیــت تعطیــل  ــا ب ــود ام ب
شــد ، امــا ایــن ســتاد بایــد دوبــاره در 
ــر و  ــاندن مفاخ ــرای شناس ــتان و ب شهرس
ــان و  ــه نوجوان ــد ب مشــاهیر و عالمــان نهاون

ــود . ــدازی ش ــان راه ان جوان

در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند چه گذشت
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مشاهير	نهاوند6

  – فریادنهاونــد: ســمیه شــفائی 
ــهرابی ــرا س زه

هنــر نقاشــی یکــی از مهــم تریــن و 
ــه  ــت ک ــر هاس ــن هن ــدار تری ــر طرف پ
ــه خــود جلــب  توجــه اکثــر انســانها را ب
ــه  ــدان ب ــای هنرمن ــد زیب ــد. دی ــی کن م
مناظــر و اشــیاء انســان را وادار بــه تفکــر 
مــی کنــد. تصاویــری کــه الهــام گرفتــه 
ــان  ــروردگار رحم ــی و عظمــت پ از بزرگ

. دارد 
ــر منــدی  ــن گــزارش ســخن از هن در ای
اســت کــه در ایــن شــهر هنــر نمایــی و 
آثــار نقاشــی اش چشــم انســان را خیــره 

مــی نمایــد. 
مــرد خــوش زبانــی کــه تابلوهایــش 
حرفهــا بــرای گفتــن دارنــد، همــت 
ــارغ از اینکــه  بلنــد وی و صبــوری اش ف
ــزد  ــز اســت زبان هنــرش تحســین برانگی
ــی  ــی زمان ــت. حت ــار اس ــن دی ــردم ای م
ــک  ــی از بان ــت یک ــت ریاس ــه درقام ک
هــای شــهر خدمتگــزار مــردم شــهر بــود. 
خصوصیــات اخاقــی ایشــان در حــال و 
ــوالد و  ــن و ف ــای آه ــن روزه ــوای ای ه

ــود. ــی ش ــده م ــر دی ــات کمت مادی
صمیمیــت کامــش و مهربانــی کامــش 
مــردم  و  جامعــه  بــه  احترامــش  و 
ــت . ــش داده اس ــت وی را افزای محبوبی

مناعــت طبعــش و فروتنــی وی کار مــارا 
ــود  ــرده ب ــوار ک ــه دش ــن مصاحب در ای
ــر نقاشــی  ــه او شــاخص هن ــی ک در حال
ایــن اســتان اســت هرچنــد مظلومانــه و 
محــروم از هــر تشــویق ونگاهــی از ســوی 

ــوده اســت . مســئوالن ب

  جناب استاد لطفًا خودتان را به 
صورت کامل معرفی نمائید و در 
خصوص هنر و شغلتان توضیح دهید

ن و القلم و مایسطرون 
به نام آنکه قلم را آفرید  

قلــم زبــان و بیــان عقــل و معرفــت 
هاســت...    انســان 

در عالــم هنــر حقیــرم و ناچیــز،  فریــدون 
متولــد ۱۳۳4  فرزنــد محمــد  صالــح 

ــد .  ــتان نهاون شهرس
کودکــی  در  را  قلــم  دســتم  بــه  داد 
خواهــر  دو  کــه  زمــان  آن  خداونــد، 
ــد ، آن  ــی رفتن ــه م ــه مدرس ــرم ب بزرگت
ــط  ــه خ ــه ب ــا توج ــدرم ب ــه پ ــان ک زم
تحریــری شکســته و خوشــی کــه داشــت 
و گاهــاً کشــیدن چهــره ای برکاغــذ ، 
ــر صفحــه  ــود را ب ــام خ ــه ن ــان ک آن زم
ــا  ــیم ، ام ــتم بنویس ــی توانس ــذ نم کاغ
آنچــه را کــه بــه فکــر و احســاس و 
ــا  ــرا ب ــید آن ــی رس ــم م ــم و ذهن نگاه
افــکار کودکانــه و نقــش آن برکاغــذ ، 
ــه امــروز یعنــی حــدود  ــا ب ازآن زمــان ت
ــم  ــا قل ــه ب ــرن اســت ک ــم ق ــش از نی بی
خلــوت میکنــم ، بــا هــم مــی نشــینیم ، 
درددلهــا و خــوش بــش هــا مــی کنیــم، 
مــی گوئیــم از نیکــی هــا و خوبیهــا، 
بــرای   ، باهــم  هســتیم  رنــگ  یــک 
ــم،  ــار قل خــود بهشــتی ســاخته ام درکن
احســاس آرامــش و شــادمانی مــی کنــم 

ــت .   ــن بهش در ای
جــز بــه راه صــراط المســتقیم نرفتــه ایــم 
بــا قلــم ، یعنــی قلــم ایــن اجــازه را نــداد، 

حتــی در زمــان کار اداری . 

  تحصیات شما در چه مقطعی 
است؟ 

ــد.  ــی باش ــی م ــم ادب ــم دیپل تحصیات
ــه  ــر ب ــه ی هن ــرای ادام ــتم ب آرزو داش
هنرســتان و دانشــکده هنرهــای زیبــا 
ــه  ــان ک ــر آن زم ــر فق ــه بخاط ــروم ک ب
نداشــتن  و  بــود  مــردم  گریبانگیــر 
ــا  ــان،  ن ــغ دو هــزار توم ــه مبل شــهریه ب
ــدا و  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــتم و ب ــد برگش امی
پشــتکارفراوان هنــر نقاشــی را دنبــال 

ــردم .  ک
مــا  هنــر  معلــم   ، دبیرســتان  دوران 
ــه  ــان )علی مرحــوم  اســتاد احــد معماری
الرحمــه( بــود کــه از محضــر ایشــان 
بهــره گرفتیــم و در مواقــع جشــنها و 
مراســم دیگــر و یادبودهــا ، آثــارم را 
ــابقات  ــرای مس ــتان ب ــن ۵ دبیرس از بی

ــرد . ــی ک ــال م ــاب و ارس انتخ

  دیگراساتید شما در این حرفه
 چه کسی بود ؟ 

و  عاقــه  و  عشــق  اول  ی  وهلــه  در 
پشــتکار ، اســتادم بــود. امــا در بهــار 
محضــر  در  مــاه  چنــد   ۱۳۵۳ ســال 
مرحــوم اســتاد اســماعیل محبــی) علیــه 
الرحمــه( ســاخت تابلــو پاســتیک ، 
ــته ،  ــروف برجس ــتیک و ح ــون پاس نئ
ــوزش  ــری را آم ــل ب فیکســه کاری ، فوی

ــدم . دی

 تــا آن زمــان ، کمتــر تابلوســازی بــه این 
ــو  ــنایی داشــت، چــون کاری ن ــور آش ام
ــر ،  ــاتی از کرمانشــاه ، مای ــود. سفارش ب
ــا لبــه هــای  بروجــرد و ســایر شــهرها، ب
پنــج تــا پانــزده ســانتی انجــام مــی 
دادیــم و بــرای اولیــن بــار ایــن هنــر در 
اســتان همــدان و لرســتان جــان گرفــت . 
عشــق و عاقــه خیلــی زیــادم بــه نقاشــی 
و تابلوســازی باعــث شــد کــه ایــن کار را 

بــا پشــتکار فــراوان دنبــال کنــم .

 جناب استاد به یاد دارید اولین بار 
چگونه نقاشی کشیدید و اولین 

مدلتان چه چیزی بود؟ 

اولیــن بــار بــا انگشــت نقاشــی کشــیدم و 
بــا همــه تابلوهایــم خاطــره و گفتگوهایی 
ــی ام از  ــای نقاش ــدل ه ــن م دارم و اولی
پرنــدگان بودنــد کــه بــه جوجــه هایشــان 

غــذا مــی دادنــد .
 آیــا در کنــار هنــر نقاشــی مشــاغل 

دیگــری را تجربــه کــرده ایــد ؟
بــه   ۱۳۵4 ســال  مهرمــاه  در   ! بلــه 
درآمــدم  ایرانشــهر  بانــک  اســتخدام 
ــر  ــی دیگ ــک خارج ــا ده بان ــداً ب ــه بع ک
ادغــام شــد و بانــک تجــارت نــام گرفــت 
.مــدت ۳۰ ســال خــادم و خدمتگــزار 
همشــهریان و مراجعــه کننــدگان بــودم و 
در ایــن راســتا دارای گروههــای تشــویقی 

ــده ام . ــی ش فراوان
 در ســال ۱۳۸۰ از طــرف مدیرعامــل 
بانــک جنــاب آقــای مهنــدس میانــی ، 
بــه عنــوان کارمنــد نمونــه بانــک تجــارت 
معرفــی شــدم و از جوائــز ارزنــده ای 
بهــره منــد گشــتم و بــرای ســیاحت 
ــهد،  ــش، مش ــه کی ــک ، ب ــه بان ــا هزین ب
اصفهــان و شــیراز دعــوت شــدم کــه بــه 
خاطــر شــرایط زندگــی و موقعیتــی کــه 

ــم . ــتم، نپذیرفت داش
ــغل و  ــوان ش ــه عن ــی ب ــه نقاش ــز ب هرگ
درآمدزایــی فکــر نکــرده ام و هرگــز 
تابلویــی را بــرای فــروش نقاشــی نکــرده 
ــری  ــا اث ــوده ت ــن ب ــرم ای ــا نظ ام ، تنه
ایجــاد کنــم تــا از نظــر روحــی – روانــی 

ــم . ــدا کن ــش پی آرام
 امــرار معــاش را بــا کشــیدن تابلــو 
کاری  شــرایط   ، ام  نخواســته  هرگــز 
ــوم  ــگ و ب ــم و رن ــا قل ــه ب ــن ک ام همی
هســتم راضــی ام و هیچــگاه بــه داشــتن 
ــروت فکــر نکــرده ام و دنیایــی  مــال و ث

کــه دارم دور از مادیــات اســت.

  به نظر خودتان مهمترین کارها و 
آثارشما کدام کارهایتان هستند ؟ 

در زمینــه هــای مختلــف کار کــرده ام ، 
نمــی شــود گفــت کــه مهمتریــن آثــارم 
کــدام اســت ولــی مــی توانــم بگویــم کــه 
بهتریــن آثــارم بــه میهمانــی رفتــه انــد و 

نشــانی از آنهــا نــدارم .
ــان  ــی هایت ــرای نقاش ــون ب ــا تاکن ۸ آی
یــا  ایــد؟  برگزارکــرده   نمایشــگاهی 
از طــرف مســئولین ارشــاد نهاونــد از 
ــان  ــش آثارت ــکیل نمای ــرای تش ــما ب ش
ــده  ــل آم ــه عم ــی ب ــگاه دعوت در نمایش

ــت ؟ اس
ــردم،  ــک کار میک ــه در بان ــان ک   همزم
نمایشــگاه جمعــی خانــواده بانــک تجارت 
از سراســر ایــران واقــع در میــدان مــوزه 
تهــران برگــزار شــد کــه شــرکت نمــوده 
و مقــام برتــر را کســب نمــودم ، درکنــار 
کاردولتــی ســاعات فراغــت و اســتراحت 
ــا  ــم .ام ــی پرداخت ــری م ــور هن ــه ام ، ب
متاســفانه در نهاونــد مــا مغفــول و مهجور 
مانــده ایــم و آقایــان ارشــاد فرصــت 
ــه ایــن امــور را ندارنــد و تــا  پرداختــن ب
ــگاه  ــکیل نمایش ــوص تش ــون در خص کن
ــی نشــده اســت. ــب صحبت ــن جان ــا ای ب

  چه سبک های هنری کار 
می کنید؟ 

بیــن ســبک هــا و مکتــب هــای مختلــف 
 ، رئالیســم  ؛  کاســیک   ، همچــون 
 ، نئوامپرسیونیســم   ، اکسپرسیونیســم 
مــدرن ، کوبیســم ، تنهــا ســبک رئالیســم 
ــا  ــال کــردم کــه از ســال ۱۳۵۰ ت را دنب
بــه حــال تعــدادی را بــه یــادگار دارم ، در 
زمینــه هــای مختلــف ، چهــره ، طبیعــت 
بــی جــان ، گل ، پرنــده ، میــوه .   ســبک 
هــای بســیاری را خــودم ایجــاد کــرده ام 
ــگ ،  ــک رن ــه کاری ، ت ــد از کهن عبارتن
ــار  ــی ، آث ــر روی گون ــا ، کار ب ورق ط

ــی . ــار حســی تخیل تلفیقــی ، آث

  تاکنون کاس نقاشی 
برگزار کرده اید؟  

ــه درخواســت  ــا ب ــل ســال ۱۳7۰ بن اوای
عاقــه منــدان و پافشــاری خیلــی زیــاد ، 
ــن کار را  ــت ای ــد اســتحقاق و لیاق هرچن

ــن  ــرای اولی ــاژگروس ب ــتم در پاس نداش
بــار آموزشــگاه نقاشــی را تشــکیل دادیــم 
ــد کــه  و بیــش از ۵۰ نفــر شــرکت کردن
تعــدادی از آنــان در شــهرهای دیگــر 
رشــته  ایــن  بــه  و  آموزشــگاه  دارای 
ــال  ــر را دنب ــن هن مشــغول هســتند و ای

ــد . ــی کنن م

 هنرمند واقعی از دید شما 
چه کسی است ؟ 

هنرمنــد واقعــی کســی اســت کــه نــگاه 
ــاوه  ــد و ع ــی کن ــد و درک م ــی کن م
ــه  ــی ک ــی و احساس ــن آگاه ــر آن ضم ب
دارد بــه کمــال و فهــم هــم متصــل 
ــی  ــدا م ــایرین ج ــرا از س ــه آن ــت ک اس
ــر اســت ،  ــد همیشــه فقی ــد ، هنرمن کن
او تشــنه ی کمــال ، کشــف و انتقــال 
ــت  ــش اس ــای آفرین ــا و معناه ــانه ه نش
و هــدف او ایــن اســت کــه بــا شکســتن 
ــا  ــد آنه ــم و پیون ــا و گاه ترمی ــنت ه س
ــه هــم، دریچــه ای از شــعور و آگاهــی  ب
ــه جامعــه بشــری بگشــاید و انتظــار  را ب
ــورد توجــه  ــده م ــه آفری ــری را ک دارد اث

ــد. ــردم باش م
 هنرمنــد شــهرت و دوامــش را از راه نفوذ 
در دل مــردم دارد و مهــم نیســت کــه چه 
لباســی بپوشــد بلکــه وجــود اوســت کــه 
ــر  ــد، هن ــی ده ــخصیت م ــاس ش ــه لب ب
ــی  ــا زیبای ــد تنه ــت و هنرمن ــق اس عش
ــتی  ــه زش ــه او ب ــدارد بلک ــت ن را دوس
ــی  ــون م ــی ورزد، چ ــق م ــم عش ــا ه ه
ــد  ــان بده ــا را نش ــت ه ــد واقعی خواه
ــنهادی را از  ــا پیش ــی ی ــل حرف او تحم
روی اجبــار نــدارد و اگــر کاری را بــه 
ــود  ــی ش ــرده م ــد ، افس ــل کنن او تحمی
.  بهتریــن هنرمنــد کســی اســت کــه در 
ــر دارد و از  ــدم ب ــتقیم ق ــراط مس راه ص
ــس  ــد  و از نف ــاع نمای ــاس دف ــق الن ح

ــد. ــاره دوری کن ام
 پیــام و آثــارش موجــب خشــنودی خــدا 
و عمــوم مــردم باشــد تــا بتوانــد تــا حــد 
ــد و در  ــت کن ــه خدم ــه جامع ــن ب ممک

دلهــا نفــوذ کنــد.

 جناب استاد آیا در سطح شهر 
مکان و در فضای مجازی پیج و 
کانالی دارید برای عاقه مندان؟

کارگاه کوچکــی دارم بــرای مشــتاقان 
ــه آدرس  ــام نگارســتان راز ب ــه ن هنــر ، ب

پائیــن تــراز میــدان شــریعتی،  نرســیده 
بــه کوچــه شــهید برزویــی ، طبقــه دوم .

پیــج  بــا  هــم  مجــازی  فضــای  در 
  negarestan_raz اینســتاگرامی 
آثــارم را بــرای عاقــه منــدان هنــر 

ام. گذاشــته  نمایــش  بــه  نقاشــی 

 در پایان اگر حرفی باقی مانده 
است بفرمائید؟ 

ــا درد  ــدارم ام ــه ای ن  از هیچکــس گای
دل بســیار اســت هــر ســه فرزندانــم 
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــه دارن ــات عالی تحصی
ــت مــن کاری  ــتند و از دس ــکار هس بی
برایشــان بــر نمــی آیــد و ایــن مــرا رنــج 

ــد .   ــی ده م
ــی دراز و  ــم و زبان ــی داری ــت کوتاه دس
ــه  ــیار چ ــرف بس ــت و ح ــم اس ــت ک وق

ــدار ــم ... خدانگه بگوی

فریاد نهاوند :
ــخ ،  ــرآوازه تاری ــهر پ ــد ش نهاون
ــزرگ  ــای ب ــان ه ــود انس در دل خ
و شــریفی را تقدیــم جامعــه ی 
ــک  ــه ی ــت ک ــرده اس ــی ک جهان
فریــدون  اســتاد  آن  ی  نمونــه 
ــح نقــاش و هنرمنــد برجســته  صال
درایــن شــماره ی نشــریه ی فریــاد 

ــد. ــی ش ــما معرف ــه ش ــد ب نهاون
ــزارش ،  ــن گ ــار ای ــم انتش امیدواری
گامــی در جهــت معرفــی نخبــگان 
ــری  ــردم و تلنگ ــه م ــهر ب ــن ش ای
ــه  ــه وظیف ــد ک ــی باش ــه مدیران ب
ایــن  از  در حمایــت  را  ی خــود 
ایــن  افتخــارات  و  برجســتگان 
ــوش  ــی فرام ــهر تاریخ ــن ش که
ــا در  ــش آنه ــا نق ــد و تنه ــرده ان ک

ــت. ــر اس ــی ثم ــات ب جلس
ــال  ــد متع ــت خداون ــد اس آرزومن
صالــح  فریــدون  اســتاد  بــه 
ــد  ــزت بده ــا ع ــر ب ــامتی و عم س
ــباب  ــه اس ــواره و همیش ــه هم ک
ســرافرازی ایــن کهــن دیــار را 

ــد . ــرده ان ــم ک فراه
ــا  ــی دارد ت ــد آمادگ ــاد نهاون فری
بــا دریافــت اطاعــات از شــما 
مــردم گرانقــدر در جهــت معرفــی 
نخبــگان و برجســتگان افتخــار 
آفریــن نهاونــدی گامهای بیشــتری 

ــد. ــاری نمائی ــا را ی ــردارد... م ب

هنر برتر از گوهر آمد پدید...
معرفی چهره شاخص هنر در شهرستان نهاوند

استاد هنرمند و نقاش فریدون صالح
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ستاره	های	دنباله	دار

شهیدی از روستای شعبان

سردارشهید یوسف رضا ابوالفتحی
نام  پدر : سبزعلی 

ــعبان  ــتای ش ــخ والدت : ۰۱ / ۰۱ /۱۳۳4 روس تاری
ــد -  نهاون

ــارس-  ــتان ف ــهادت : ۱۳78/۱۲/۱۱  اس ــخ ش تاری
ــا قاچــاق مــواد مخــدر عملیــات مبــارزه ب

نـحوه شـهادت : درگیری با اشرار
مدفــن شــهید : تهــران بهشــت زهــرا )س( قطعه 

۲۹
شهیدان قصه پر سوز عشقند            

                               شهیدان شمع عالم سوز عشقند

زندگینامه سردار شهید یوسف رضا ابوالفتحی :
روســتای  در  ســال ۱۳۳4  فروردیــن  روز  اولیــن  در 
ــع اســتان شــهیدپرور همــدان  ــد از تواب عســگرآباد نهاون
دیــده بــه جهــان گشــود، پــدرش بــا توســل بــه حضــرت 
امــام رضــا )ع( نامــش را یوســف رضــا برگزیــد. وی 
تحصیــات ابتدایــی را در روســتای شــعبان نهاونــد 
گذرانــد و پــس از آن بــه شــهر تهــران مهاجــرت نمــود بــا 
کمــک یکــی از اقــوام پــدر در تهــران ســاکن و مشــغول 
ــور  ــا مجب ــل اشــتغال در روز ه ــه دلی ــد و ب ــه کار گردی ب
شــد تحصیــات متوســطه را در مــدارس شــبانه بــه اتمام 
برســاند. او پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا گذراندن 
دوره هــای مختلــف مدیریــت و فرماندهــی در رشــته علوم 
ــه اخــذ درجــه  ــق ب ــت موف ــی و مدیری ــی و نظام انتظام
لیســانس در رشــته های مربوطــه شــد. در همــان اوایــل 
اقامتــش در تهــران بــا مرحــوم آیتــاهلل موســوی همدانــی 
ــدان(  ــه هم ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــد، ول ــده فقی )نماین
ــام جماعــت مســجد  آشــنا شــد ایشــان در آن زمــان ام
فرشــته تهــران بودنــد. ســردار شــهید مدت ها در جلســات 
ــد و  ــرکت میکردن ــی ش ــوی همدان ــای موس ــی آق مذهب
زیربنــای تفکــر مذهبــی و دینــی و والیــی ســردار شــهید 
توســط ایــن روحانــی وارســته و عــارف بنــا گذاشــته شــد. 
ــته  ــاره داش ــوع اش ــن موض ــه ای ــا ب ــهید بار ه ــردار ش س
ــه نظــام مقــدس  انــد کــه وفــاداری و اعتقــاد راســخ او ب
جمهــوری اســامی ریشــه در ارتبــاط وی بــا آقــای 
ــی داشــته اســت. شــهید ابوالفتحــی در  موســوی همدان
جریــان پیــروزی انقــاب اســامی بــه رهبــری حضــرت 
امــام خمینــی )ره( همــراه مــردم و بــا هدایــت روحانیــت 
منطقــه شــمیرانات تهــران نقــش فعــال داشــت و در بــدو 
پیــروزی انقــاب اســامی، زندگی شــخصی را رهــا کرد و 
بــه عنــوان پاســدار در کمیتــه انقــاب اســامی فعالیتش 
را در مســاجد شــمال تهــران آغــاز کــرد. بــا تمــام تــوان 
ــد.  ــاع و پاســداری از انقــاب اســامی گردی مشــغول دف
ــجاعت  ــتگی و ش ــام، شایس ــه نظ ــه او ب ــد و عاق تعه
ــه  ــد ک ــث گردی ــه باع ــور محول ــت او در اداره ام و مدیری
ــد.  ــرار بدهن ــر دوش او ق ــتری را ب ــئولیت های بیش مس
ــدای راهــی  ــردم در ابت ــود، م شــرایط کشــور حســاس ب
ــرف  ــه ط ــاب از هم ــد و انق ــه بودن ــرار گرفت ــوار ق دش
تهدیــد میشــد و در چنیــن شــرایطی دفــاع و پاســداری از 
نظــام اســامی کار ســاد های نبــود در ایــن برهــه از زمــان 
ــتاورد های  ــداری از دس ــدن در راه پاس ــته ش ــث کش بح
انقــاب اســامی یــک احتمــال نبــود، واقعیتــی حتمــی 
و قطعــی بــود و پذیرفتــن مســئولیت بیشــتر یعنــی بــه 
ــه  ــم ب ــا عل ــذا ســردار شــهید ب خطــر نزدیــک شــدن، ل
ــه میــدان آمــد و  ــا آگاهــی ب ــن خطــرات تمامقــد و ب ای
ــود.  ــت نظــام ب ــی پرافتخــارش در خدم ــان زندگ ــا پای ت
فرماندهــی عملیــات کمیتــه ســعدآباد، فرماندهــی 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــزی، فرمانده ــه مرک ــات کل کمیت عملی
مــواد مخــدر، فرماندهــی کمیتــه انقــاب اســتان فــارس، 
فرماندهــی یــگان دریایــی، فرماندهــی نیرو هــای انتظامی 
در اســتان های ســمنان، فــارس، تهــران بــزرگ، معاونــت 
جنــگ در کمیتــه انقــاب اســامی و فرماندهــی قــرارگاه 
مرکــزی محمــد رســوالهلل در شــرق کشــور و... را در طول 
مــدت ۲۲ ســال مجاهــدت بــرای اعتــای نظــام اســامی، 
برعهــده داشــت. اخــاص و سادهزیســتی از خصوصیــات 
بــارز آن ســردار رشــید اســام بود. شــجاع بود و شــجاعانه 
میجنگیــد. بار هــا طعــم جراحــت را در راه پرخطــر 
پاســداری از نظــام اســامی چشــید. جانبــاز شــدن او را 
ــان بازنداشــت، او،  ــکار و پنه ــای آش ــه مجاهدت ه از ادام
چــون ســرو راســت قامــت ایســتاد و هیچــگاه احســاس 
ــان  ــهید از فرمانده ــردار ش ــرد. س ــی نک ــف و ناتوان ضع
ــاد راســخ داشــت  ــن مهــم اعتق ــه ای ــود و ب والیتمــدار ب
ــه همیــن دلیــل جریان هــای فاســد  و افتخــار میکــرد ب
ــه در آن  ــت ک ــام و ضدوالی ــمنان نظ ــه دش ــته ب و وابس
زمــان متأســفانه بخش هایــی از مناصــب دولتــی را 
ــا او مخالفــت میکردنــد،  غصــب کــرده بودنــد، بشــدت ب
ــروی  ــی نی ــمت فرمانده ــل او را از س ــن دلی ــه همی ب
انتظامــی تهــران بــزرگ جابــه جــا کردنــد. از آنجــا کــه 
ــود،  ــرش ب ــرای رهب ــون و چ ــد بیچ ــهید مقل ــردار ش س
در آن زمــان ســکوت اختیــار کــرد و ناگفته هایــی را 
بــا خــود بــه جمــع شــهدا بــرد و مظلومانــه در ســنگری 
ــرای او حفــظ نظــام  ــه مجاهداتــش ادامــه داد. ب دیگــر ب
ــود. او  ــی ب ــش واجــب عین ــری برای ــان رهب اصــل و فرم
ــتان از  ــت دنیاپرس ــم و ضدی ــا اخ ــه ب ــود ک ــرداری نب س
صحنــه بگریــزد، آمــده بــود کــه بمانــد و بــا فیــض زیبای 
ــای آن  ــرود. حاصــل مجاهدت ه ــا ب ــن دنی شــهادت از ای
ســردار بــی ادعــا و جانبــاز، تربیــت هــزاران فدایــی رهبــر 
عزیــز بــود. در کارنامــه درخشــانش هــزاران عملیــات در 
شــهر تهــران و جایجــای میهــن اســامی ثبــت و ضبــط 
اســت و بــه عنــوان اســناد افتخــار در دفــاع مقــدس بــه 
ــا  ــن مأموریت ه ــت. او در خطرناکتری ــده اس ــادگار مان ی
شــخصاً شــرکت میکــرد و چنین بود کــه درس فــداکاری 
و جانبــازی را عمــًا بــه نیروهایــش نشــان میــداد. نامــش 
کــه میآمــد، بــا خــود امنیــت و اطمینــان میــآورد و ایــن 
ممکــن نبــود اال بــه ایمــان و اخاصــی کــه در وجــودش 
خداونــد قــرار داده بــود. اگرچــه ســیمای مجاهدت هــای 
۲۲ ســاله ســردار شــهید پــر از فــداکاری، عشــق و ایثــار 
اســت او توانســت وجــب بــه وجــب خــاک گلگــون ایــن 
ســرزمین الهــی را بــه عطــر خویــش مزیــن نمایــد و بــا 
ــام  ــن نظ ــای ای ــه خوبی ه ــق ب ــال از عش ــی ماالم قلب

مقــدس باالخــره در غــروب روز یازدهــم اســفندماه ۱۳7۸ 
در تعقیــب اشــرار و آدمربایــان در شــرق اســتان فــارس به 
همــراه چهــار تــن از یارانــش بــه شــهادت برســد و پــس 
ــه  ــرانجام ب ــداکاری س ــار و ف ــدت و ایث ــال ها مجاه از س
بــرادر شــهیدش و خیــل عظیــم شــهدای دفــاع مقــدس 

بپیونــدد.

وصیت نامه شهید سید وجیه اهلل امیدی :
بــه نــام اوآغــاز میکنــم، تــا شــاید خــوف از دلــم بــرود. در 
ــای وانفســا کــه نفــس کشــیدن در آن دشــوار  ــن دنی ای
ــم بشــریت حضــرت  ــه منجــی عال ــام یگان ــه ن اســت و ب
مهــدی )عــج( خدایــا! قســم بــه خــون شــهیدان عزیــزت 
خصوصــا حضــرت اباالفضــل العباس علمــدار راه ســعادت، 
شــهادت را نصیــب مــا هــم بگــردان. احســاس میکنــم که 
دنیــا بــا اســام در جنــگ اســت؛ و فقــط خــون میتوانــد 
بــر شمشــیر پیــروز شــود. دیگــر ایــن قفــس تنــگ دنیــا 
بــرای مــن ارزشــی نــدارد. ســفارش میکنــم، شــما را کــه 
ــا و  ــز در معن ــه چی ــد. هم ــا نگذاری ــه را تنه ــت فقی والی
مفهــوم والیــت اســت. خداونــد تبــارک را شــکر میگویــم 
کــه توفیــق زیــارت ســرور و ســاالر شــهیدان را نصیــب 
ایــن حقیــر نمــود. زیــارت قبــر شــش گوشــه آقــا، امــام 
حســین )ع( و زیــارت بــرادر باوفایــش حضــرت قمــر بنــی 
هاشــم )ع(، ســقای تشــنه کربــا. خدایــا تــو را بــه بزرگی 
خــودت شــکر میگویــم و از تــو سپاســگذارم. خدایــا چنان 

کــن ســرانجام کار تــو خشــنود باشــی و مــا رســتگار

 دست نوشته شهید :
بسمه تعالی

ــه  ــم گرفت ــی کوچــک شــده اســت، دل ــم خیل ــا برای دنی
اســت؛ بســیار ناراحتــم؛ آقــا تنهاســت؛ امــام مــا خامنه ای 
عزیــز تنهاســت؛ لیبرا هــا دارنــد مــردم و جوانــان را 
ــم  ــت آن ه ــد؛ دوس ــت می کنن ــاری هدای ــد وب ــی بن ب
ــا  ــی از آن ه ــد؟ بعض ــت باش ــط والی ــه در خ ــتی ک دوس
ــم  ــد، تهاج ــر می دارن ــدم ب ــکا ق ــان آمری ــط اربابش درخ
فرهنگــی کشــور را فراگرفتــه اســت. زحمــات امــام راحــل 
و رهبــر عزیــز انقــاب را زیرپــا گذاشــتند؛ هــرروز فتنــه 
ــا  ــند این ه ــدا نمی ترس ــد؛ ازخ ــا می کنن ــدی را برپ جدی
نمی داننــد کــه مســئله والیــت باراعتقــادی دارد، مبنــای 
ــی  ــادی خاص ــار اعتق ــی دارد؛ ب ــرعی و قرآن ــی ش عقای
ــزدور  ــت م ــک مش ــت. ی ــه اس ــت نهفت ــوم والی درمفه
ــوز  ــه دلس ــور یکدفع ــتند؛ چط ــه هس ــت بیگان درخدم
مــردم شــدید، ایــن ممکلــت صاحــب دارد. رهبــری فرزانه 
ــد  ــه ش ــاره چ ــک اش ــا ی ــد ب ــا وشــجاع دارد؛ دیدی و دان
وای اگــر خامنــه ای حکــم جهــادم دهــد؛ همســر عزیــزم 
مــرا ببخشــید شــما خــوب میدانــی کــه همــه توانــم را در 
جهــت حفاظــت از دســت آورد هــای انقاب هزینــه کردم؛ 
بچــه هایــم را مثــل دیگران نتوانســتم بــه مســافرت ببرم؛ 
ــازه  ــردم، اج ــختگیری ک ــی س ــا خیل ــه آن ه ــزل ب درمن
معاشــرت بــا دوســتان را بــه آن هــا نــدادم، چــون 
ترســیدم کــه بــا افــراد نابــاب رفــت و آمــد کننــد آن هــا 
را منحــرف کننــد؛ خــدا را شــکر آن هــا از ســامت تعهــد 
ــتند؛  ــت هس ــط والی ــتند. درخ ــوردار هس ــن برخ و تدی
ــد،  ــان می دانن ــوالی خودش ــاب را م ــم انق ــر معظ رهب
ــاز هــم نیــاز اســت کــه بیشــتر مراقــب آن هــا باشــی.  ب
ــت  ــا امان از فاطمــه و زهــرا خــوب نگهــداری کــن؛ آن ه
فاطمــه زهــرا دختــر نبــی گرامــی اســام )ص( هســتند. 
ــریعاًَ  ــد س ــده ان ــزرگ ش ــدا ب ــکر خ ــر ش ــای دیگ بچه ه
ــه ای  ــر مومن ــده؛ دخت ــواده ب ــکیل خان ــا تش ــرای آن ه ب
ــه دار؛  ــرس باشــد و اورا درکنارخــودت نگ ــه خــدا ت را ک
علــی را مواظــب بــاش علــی هــم بیمــار اســت البتــه او 
هــم خــدا را دارد، هیــچ آرزویــی نــدارم تنهــا زیــارت قبــر 
امــام حســین )ع( برادربزرگــوارش و دیگــر شــهدای کربا؛ 
پدربزرگــوارش انشــاءاهلل؛ هــر هفتــه شــب جمعــه امامزاده 
صالــح را فرامــوش نکنیــد بــرای مــن گناهــکار هــم دعــا 
کنیــد. مقــداری بــه مبلــغ پانصــد هزارتومــان از صنــدوق 
ــه  ــم آن را ب ــی وام گرفت ــروی انتظام ــنه نی ــرض الحس ق
حســاب مخابــرات جهــت گرفتــن حوالــه تلفــن موبایــل 
دادم کــه ماهانــه از حقوقــم کــم می شــود؛ پــدرم بیمــار 
اســت دلــم بــرای او تنــگ شــده اســت ســام مــرا خدمت 
ــم و از  ــانید. از دور دســت ایشــان را می بوس ایشــان برس
محضرمبارکــش عذرخواهــی می کنــم؛ مــاردم تنهاســت؛ 
بــرای مــن خیلــی زحمــت کشــیده اســت امیــدوارم کــه 
شــیرش را بــر مــن حــال کنــد؛ امیــدوارم کــه انشــاءاهلل 
همــه فامیــل و دوســتان مــرا ببخشــند اگــر از مــن بــدی 

دیــده انــد فرامــوش کننــد.
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 : 
ــن  ــهید همی ــردار ش ــن س ــت ای درمظلومی
ــر  ــش ب ــد نام ــش نهاون ــه در زادگاه ــس ک ب
هیــچ خیابــان و بلــواری نهــاده نشــده اســت . 
هرچندشــهدا معروفــون فــی الســماء هســتند 
ــه  ــهدا در قهقه ــن ش ــر خمی ــول پی ــه ق و ب
ــد  ــول، عن ــه ی وص ــان و در لحظ ــتانه ش مس

ــد. ــون ان ــم یرزق ربه

فریاد نهاوند:
مراســم بیســت و چهارمیــن یــادواره شــهدای بخــش خزل و شــهر 
ــالگرد  ــومین س ــت س ــام و گرامیداش ــهید گمن ــروزان و دو ش فی
شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و همرزمانــش بــا 
حضــور ســردار شــریف ســخنگو و مســئول روابــط عمومــی ســپاه 
پاســداران، ســردار مهــدی ظفــری مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و 
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان همــدان، حجــت االســام 
نجــاری مســئول نمایندگی ولــی فقیه در ســپاه انصارالحســین)ع(، 
مســئولین شهرســتان نهاوند و مــردم مومن و انقابی و شــهیدپرور 

بخــش خــزل و شــهر فیــروزان شهرســتان نهاونــد برگــزار شــد.

 حاج قاسم الگویی برای تربیت نسل جوان

ســردار ســرتیپ پاســدار رمضــان شــریف در ایــن مراســم اظهــار 
کــرد: مــا بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی معتقدیــم شــهدا زنــده و 
ناظــر بــر اعمــال و رفتــار مــا هســتند؛ از ایــن رو باید مراقب باشــیم 
تــا خدایــی ناکــرده بــا رفتارمــان خــود را از اهــداف و مســیر نورانی 
ــلیمانی  ــردار س ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم. وی ب ــهدا دور نکنی ش
ــذاری او  ــزود: تاثیرگ ــود، اف ــامی ب ــاب اس ــراز انق ــربازی در ت س
در فراینــد تحقــق اهــداف انقــاب اســامی در ســطح منطقــه و 
ــت.  ــمند اس ــه و ارزش ــل توج ــی قاب ــت مل ــب امنی ــش ضری افزای
ســخنگوی ســپاه پاســداران بــا اشــاره بــه اهمیــت تربیــت نســل 
جــوان انقابــی افــزود: دشــمن امــروز در بســتر فضــای مجــازی به 

دنبــال کاشــت بــذر یــأس و ناامیــدی و دور کــردن نســل جــوان از 
اهــداف انقابــی اســت؛ در حالــی کــه مــا بایــد از مکتــب ســردار 
ســلیمانی بــه عنــوان یــک الگــوی رفتــاری در تربیــت فرزنــدان و 
نســل جــوان کشــور مــدد بگیریــم. وی در ادامــه افــزود: در وصیــت 
نامــه شــهدا اصــل تبعیــت از والیــت همــواره مــورد تاکیــد قــرار 
ــه دنبــال تخریــب  ــا فرافکنــی ب گرفتــه اســت و دشــمن امــروز ب
ــت  ــل والی ــرار دادن اص ــدف ق ــی و ه ــامی و دین ــای اس آموزه ه

فقیــه اســت.

دشمن به دنبال بی هویت کردن نسل جوان است

ــامی  ــاب اس ــراز انق ــواِن در ت ــروز ج ــت: ام ــریف گف ــردار ش س
کســی اســت کــه ضمــن تاســی از آمــوزه هــای دینــی در حــوزه 
ــد،  ــرآمد باش ــه س ــت فقی ــت از والی ــواده و تبعی ــه خان ــرام ب احت
ــری،  ــه شــهیدان باک ــادی ب ــد شــباهت زی ــی تردی ــن جــوان ب ای
ــروز  ــه داد: ام همــت و شــهید کاظمــی دارد. ســردار شــریف ادام
دشــمنان و فریــب خــوردگان داخلــی بــه دنبــال ترویــج اباحه گری 
و برهنگــی در فضــای مجــازی هســتند تــا بدیــن ترتیــب جوانان ما 
را از اصالــت و هویت شــان دور کننــد بنابرایــن در چنیــن ورطــه ای 
ــن  ــوم ای ــب ش ــار و عواق ــد آث ــور بای ــی کش ــتگاه های فرهنگ دس

اقدامــات را بــرای نســل جــوان تبییــن کننــد.
وی بــا اشــاره بــه آموزه هــای دفــاع مقــدس گفــت: دفــاع مقــدس 
بــه مــا یــاد داد کــه بایــد بــرای مقابله بــا تهدیــدات دشــمنان خود 

ــر  ــن ام ــم و همی ــا دهی ــی را ارتق ــای دفاع ــوی و توانمندی ه را ق
ســبب شــده تــا دشــمن دیگــر فکــر حملــه نظامــی را علیــه ایــران 
اســامی بــه مخیلــه راه ندهــد. مســئول روابــط عمومــی کل ســپاه 
ــاب  ــتاوردهای انق ــه دس ــه ب ــاب اســامی در ادام ــداران انق پاس
اســامی اشــاره کــرد و گفــت: الحمــداهلل بــه برکــت خــون شــهدا 
امــروز از همــه نعمــات الهــی برخورداریــم ودر بیشــتر حوزه هــای 
علمــی و فناورانــه جــز ده کشــور اول جهــان هســتیم. وی بــا تاکید 
بــر  اینکــه مهمتریــن شــاخص بــرای پیشــرفت یــک کشــور امــن 
بــودن آن کشــور از دسیســه هــای دشــمنان اســت، افــزود: امــروز 
ــع  ــتای رف ــود را در راس ــوان خ ــام ت ــد تم ــور بای ــئوالن کش مس
ــع کمبودهــای کشــور تــاش  ــرارداده و در رف مشــکات مــردم ق
ــی زن،  ــعار تبلیغات ــا ش ــمن ب ــزود: دش ــریف اف ــردار ش ــد. س کنن
ــا ترویــج برهنگــی  هویــت  زندگــی، آزادی در واقــع می خواهــد ب
یــک زن مســلمان را در جامعــه از او بگیــرد در حالــی کــه انقابــی 

اســامی بــه زنــان مــا کرامــت بخشــید.

در حاشــیه ی ایــن مراســم، از طــرح حجــم بافــی دانــش 
بنیــان منقــش بــه تمثــال ســردار ســپهبد شــهید حــاج 

قاســم ســلیمانی رونمایــی شــد.
همچنیــن ازخانــواده هــای معظــم شــهیدان؛ )مفقوداالثر 
ــی،  ــد خزای ــلگی، احم ــوروز س ــو، ن ــد تکل ــی احم عل
حمــزه چهاردولــی، فــرج اهلل خزایــی، فــرج اهلل ســلگی، 

ــی تجلیــل شــد. ــز اهلل خزای ــی، عزی ــدون خزای فری

برگزاری	بيست	و	چهارمين	يادواره	شهدای	روستای	فيروزان	نهاوند:

حاج	قاسم	الگویی	برای	تربيت	نسل	جوان
دشمن به دنبال بی هویت کردن نسل جوان است

در ایــن نشســت خبــری مصطفــی علینــژاد مســئول ســتاد 
اکــران مردمــی جشــنواره فیلــم عمــار گفــت: شهرســتان نهاونــد 
از برتریــن اکــران کننــدگان فیلــم عمــار در کشــور اســت و ایــن 
یــک موفقیــت بــرای شهرســتان اســت. وی اظهــار داشــت: نهاونــد 
ــی اســت و  ــزرگ و انقاب ــای ب ــا و شــخصیت ه ــی ه دارای ویژگ
شــهدای گرانقــدری را تقدیــم انقــاب کــرده و برگــزاری نشســت 
ــاس  ــه پ ــی ب ــهید کرمعل ــزل ش ــنواره در من ــن جش ــری ای خب
ــران  ــتاد اک ــئول س ــت. مس ــهدا اس ــامخ ش ــام ش ــی از مق قدردان
ــه از  ــت: در ۲۰ نقط ــار داش ــار اظه ــم عم ــنواره فیل ــی جش مردم
اســتان هــای مختلــف کشــور افتتاحیــه جشــنواره عمــار برگــزار 
شــده و یــا در روزهــای آینــده برگــزار مــی شــود کــه اولیــن برنامه 
در حــرم مطهــر شــاهچراغ در شــیراز برگــزار شــد. علینــژاد گفــت: 
بــا توجــه بــه فعالیــت هــا و شایســتگی هــای زیــادی کــه خانــم 
اکــرم حیــدری دیرنــد وی کــه از فعــاالن فرهنگــی نهاونــد و رابــط 
جشــنواره در اســتان همــدان نیــز هســتند بــه عنــوان دبیر شــبکه 
اکــران مردمــی جشــنواره عمــار در کشــور معرفــی مــی شــوند.

ــان داشــت: اکــران هــای  وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بی
مردمــی در مســجد، مــدارس، پایــگاه هــا و کانــون هــای فرهنگی و 
هنــری و حتــی در پــارک هــا بــرای مــردم نمایــش داده می شــود.
ــار  مســئول ســتاد اکــران مردمــی جشــنواره عمــار ادامــه داد: آث
اکــران مردمــی امســال 4۶ اثــر اســت کــه شــامل ۲ اثر ســینمایی، 
ــت. وی  ــتند اس ــگ و مس ــر نماهن ــن اث ــتانی و چندی ــر داس ۸ اث
گفــت: امســال آثــاری در مــورد محــور مقاومــت، شــهدای عزیــز 
مدافــع حــرم و ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی تولید شــده و 
بــه صــورت عمومــی اکــران می شــوند و همچنیــن آثاری از ســبک 
زندگــی اســامی، کــودک و نوجــوان، قهرمانــان مردمــی و ملی نیز 

اکــران مــی شــوند. علینــژاد بیــان داشــت: هــدف ایــن جشــنواره 
گســترش فرهنــگ بصیــرت افزایــی، مقاومت، بیــان دســتاوردهای 
ــان هنــر در بیــن  ــا زب انقــاب اســامی و ترویــج ایــن فرهنــگ ب
ــران  ــردم در همــه جــا اســت. مســئول ســتاد اک همــه اقشــار م
مردمــی جشــنواره عمــار ادامــه داد: اســتقبال مــردم از جشــنواره 
عمــار بســیار خــوب اســت و ایــن اســتقبال بــه دلیــل ســوژه هــای 
مردمــی و در واقــع مردمــی بــودن و مردمــی برگــزار شــدن ایــن 
جشــنواره اســت. وی افــزود: فیلــم هــای جشــنواره عمــار بــه دلیل 
ــه  ــهرهایی ک ــی در ش ــا حت ــه ج ــش در هم ــت نمای ــه قابلی اینک
ســینما ندارنــد را دارد مــورد اســتقبال اســت. وی گفــت: باتوجــه 
ــه  ــدری« ک ــرم حی ــم اک ــترده »خان ــت گس ــارب و فعالی ــه تج ب
پیشــتر رابــط جشــنواره عمــار در اســتان همــدان بــود بــه عنــوان 
دبیــر اکــران مردمــی جشــنواره فیلــم عمــار کشــور منصــوب شــد. 
ــی از  ــد یک ــتان نهاون ــت: شهرس ــان داش ــژاد بی ــی علی ن مصطف
شــهرهای فعــال در عرصــه اکــران فیلــم هــای مردمــی عمار اســت 
ــه عنــوان دبیــر اکــران  ــم اکــرم حیــدری ب و دالیــل معرفــی خان
ــی ســوژه هــای  مردمــی کشــور فعالیــت هــای گســترده و معرف
ــا کیفــت خیلــی خــوب در تمــام مناطــق و  خــوب و اکرانهــای ب
مــکان هــای فرهنگــی و توجــه ویــژه بــه خانــواده شــهدا و مســائل 
اجتماعــی و به خصــوص مشــکات زنــان سرپرســت خانــوار اســت. 
ــال در  ــنواره امس ــای جش ــم ه ــران فیل ــه اک ــان اینک ــا بی وی ب
ــرا  ــینما اج ــالن های س ــا و س ــا، پارک ه ــنیه ه ــگاه ها، حس دانش
می شــود ، گفــت: ســیزدهمین جشــنواره فیلــم عمــار در بیــش از 
۱۰۰ نقطــه کشــور اکــران می شــود کــه عمــده آنهــا در دهــه فجــر 
خواهــد بــود و در اســتان همــدان بــه میزبانــی نهاونــد از تاریــخ ۲۶ 
دیمــاه انجــام مــی شــود. وی گســتره زمانی جشــنواره ســیزدهم را 
یکســاله عنــوان کــرد و گفــت: امســال 4۶ اثــر از سراســر کشــور به 
دبیرخانــه جشــنواره رســید کــه ۲ اثــر آن ســینمایی، هشــت اثــر 
داســتانی، ۱۸ اثــر مســتند و هشــت اثــر نیــز بــه صــورت نماهنــگ 
ــم  ــا کمــک ســرکار خان ــار داشــت: ب ــژاد اظه ــی باشــند.  علین م

ــای  ــام ه ــا ن ــت ب ــا کیفی ــتند ب ــم مس ــون دو فیل ــدری تاکن حی
ــد ســاخته شــد، تعــدادی  ــان پیشــمرگ در نهاون وصیتنامــه و زن
ســوژه هــم بــرای ســاخت فیلــم معرفــی شــد و صدهــا فیلــم هــم 
در نقــاط مختلــف نهاونــد اکــران شــد. در این مراســم کــه در منزل 
شــهید عــزت اهلل کرمعلــی گیانــه انجــام شــد خانم اکــرم حیدری 
دبیــر کشــوری اکــران مردمــی جشــنواره عمــار کشــور گفــت: ۲۶ 
ــتان  ــار در اس ــیزدهم عم ــنواره س ــه جش ــال افتتاحی ــاه امس دیم
همــدان بــه میزبانــی نهاونــد برگــزار مــی شــود. وی گفــت: در این 
مراســم افتتاحیــه از بانــوان و همســران شــهدای امنیــت و مدافــع 
وطــن و کســانی کــه عضــوی اهــدا کــرده انــد و در جریــان آشــوب 
هــای اخیــر آســیب دیــده انــد تجلیــل مــی شــود. اکــرم حیــدری 
ــت  ــن نشس ــار در ای ــی عم ــران مردم ــتاد اک ــوری س ــر کش دبی
اظهــار داشــت : در نهاونــد از ســال ۱۳۹۶ اکــران فیلــم هــای عمــار 
ــن جشــنواره  ــی کــه در ای ــد ، ســوژه های ــه نمایــش در مــی آی ب
اکــران مــی شــوند از جنــس خــود مــردم هســتند و مخاطــب هــم 
مردمــی اســت.  دبیــر کشــوری اکــران مردمــی عمــار بیان داشــت 
: از شــعارهای جشــنواره فیلــم عمــار پرداختــن بــه موقعیــت زن 
ایرانــی اســت کــه در ایــن خصــوص نیــز فیلمهــای بســیاری نیــز 
ســاخته شــده اســت. وی افــزود : فیلــم هــای کوتاهــی در خصوص 
شهرســتان نهاونــد تولیــد و پخــش شــده کــه از آن جملــه فیلم آن 
۶ مــرد )فیلمــی در خصــوص گــروه انقابــی ابــوذر(و پیشــمرگان 
)در خصــوص عــده ای از بانــوان پیــش مــرگ در شهرســتان 
ــهیدش را  ــد ش ــه فرزن ــه وصیتنام ــادری ک ــت )م ــد(و وصی نهاون
تابلــو فــرش کــرد( از جملــه ایــن فیلــم هاســت. حیــدری گفــت: 
فیلــم وصیــت ، سرگذشــت وصیــت نامــه شــهیدی اســت کــه مادر 
بزرگــوار ایــن شــهید گرانقــدر آن را بــه صــورت تابلــو فــرش بافتــه 
بــود و مــورد تقدیــر رهبــر انقــاب قــرار گرفــت . وی در خاتمــه 
گفــت : ایــن وصیــت نامــه بارهــا توســط ایــن مــادر شــهید بافتــه 
شــده و یــک نســخه آن در مــوزه و دو نســخه هــم بــه مقــام معظم 

رهبــری و دفتــر ریاســت جمهــوری اهــدا شــده اســت.

برگزاری	نشست	خبری	جشنواره	عمار	در	منزل	شهيد	عزت	اهلل	کرمعلی	نهاوندی
اکران 4۶ اثر در سراسر کشور

عمار به دنبال سوژه های مردمی است

فریادنهاوند: سمیه شفائی- خبرنگار
ســیزدهمین  مردمــی  اکــران  خبــری  نشســت 
ــور  ــا حض ــور ب ــار کش ــم عم ــی فیل ــنواره مردم جش
ــی  ــران مردم ــتاد اک ــئول س ــژاد مس ــی علین مصطف
ایــن جشــنواره در منــزل شــهید عــزت اهلل کرمعلــی 

ــد. ــزار ش ــد برگ در نهاون
ــزل  ــری در من ــت خب ــن نشس ــزاری ای ــت برگ عل
ــو  ــم گل بان ــه خان ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــهید ب ش
ســوری مــادر شــهید عــزت اهلل کرمعلــی در اقدامــی 
ــا  ــا وجــود اینکــه ســواد نداشــت ب ــل تحســین ب قاب
تــاش خــود موفــق شــد ســواد بیامــوزد و وصیــت 
ــش  ــرش منق ــر روی ف ــهیدش را ب ــد ش ــه فرزن نام

ــد. کن
ــر  ــین رهب ــورد تحس ــوری م ــم س ــدام خان ــن اق ای
ــهید  ــادر ش ــن م ــت و ای ــرار گرف ــاب ق ــم انق معظ
ــدش را  ــه فرزن ــت نام ــه وصی ــی را ک ــدر فرش گرانق
ــام  معظــم  ــا مق ــدار ب ــود در دی ــه ب ــر روی آن بافت ب

ــرد. ــم ک ــان تقدی ــه ایش ــری ب رهب
 فیلــم مســتند »وصیــت« بــا مضمــون زندگــی ایــن 
مــادر شــهید در جشــنواره عمــار امســال بــه نمایــش 

در آمــد.
جشــنواره  دوره  ســیزدهمین  افتتاحیــه  مراســم 
مردمــی فیلــم عمــار در اســتان همــدان روز ۲۶ دی 

ــود. ــی ش ــزار م ــد برگ ــی نهاون ــه میزبان ب
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ــرا  ــردآوری- زه ــد : گ ــاد نهاون فری
و  ماهنامــه  ،خبرنــگار  ســهرابی 

ــد  ــاد نهاون ــری فری ــگاه خب پای
ــه  ــت ک ــی اس ــن ، اصطاح ــاد تبیی جه
معظــم  رهبــر  دنبــال ســخنرانی  بــه 
انقــاب اســامی در اردیبهشــت ســال 
۱۳۹۵ش، مــورد اشــاره قــرار گرفتــه، 
جهــت  ۱4۰۰ش،  ســال  آذرمــاه  در  و 
ــبت  ــی نس ــکار عموم ــردن اف ــن ک روش
ــام  ــده در نظ ــام ش ــای انج ــه فعالیت ه ب
ــد.  ــرح ش ــران مط ــامی ای ــوری اس جمه
ــان واژه هــای  نوشــتار پیــش رو ضمــن بی
و  اهمّیــت  بــه  »تبییــن«  و  »جهــاد« 
جایــگاه آن و آثــاری کــه تبییــِن حقایــق 
ــف،  ــری از تحری ــد جلوگی ــه مانن در جامع
ایجــاد گفتمــان، از بیــن رفتن مشــکات و 
...، دارد، می پــردازد. عــاوه بــر ایــن، جهــاد 
تبییــن الگوهــا و الزامــات اخاقــی ای دارد 
ــا، اثربخــش  ــت آن ه کــه در صــورت رعای

ــود. ــد ب خواه

   مفهوم شناسی

ــن« از  ــاد« و »تبیی ــب دو واژه »جه ترکی
ــورت  ــاب، به ص ــم انق ــر معظ ــوی رهب س
توأمــان بــه  معنــای تــاش جهــت مقابلــه 
ــوده  ــار آل ــت غب ــداف دشــمن، جه ــا اه ب
کــردن ذهــن جوانــان و عمــوم مــردم 
ــارت  ــاد« عب ــه واژه ی »جه ــت. چراک اس
ــش در  ــاش و کوش ــارزه و ت ــت از مب اس
ــا  ــا درگیــرِی ب راه پیشــبرد هدفــی کــه ب
ــن اســاس  ــر ای ــراه اســت.  ب دشــمن هم
ــد  ــاد نخواه ــی جه ــاش و کوشش ــر ت ه
بــود. زیــرا از شــرایط اصلــی جهــاد، 
مقابلــه بــا حرکــت خصمانــه و غرض آلــود 
بــه  »تبییــن«  واژه ی  اســت.  دشــمن 
منطقــی،  بیــان  روشــنگری،  معنــای 
مســتدل و دور از هیاهــو و جنجــال اســت.  
زیــرا مســاله »تبییــن« و بیان حقیقــت، از 
ــوده اســت.  عمــده اهــداف انبیــاء الهــی ب
ــل  ــت، عام ــناخت حقیق ــدم ش ــه ع چراک
ــن  ــی انســان اســت.  به همی ــِم گمراه مه
جهــت بایســتی حقیقــت را آشــکار کــرده 
و گره هــای ذهنــی را بــاز نمــود.  بــر 
ــواع  ــز از ان ــاد فکــری نی ــن اســاس جه ای
جهــاد بــوده و بایــد دشــمنی را کــه 
ــر  ــراف فک ــق انح ــت از طری ــن اس ممک
و اندیشــه ها، انســان را در ورطــه ی خطــا و 
اشــتباه  انداختــه و عنصــر جــوان و عمــوم 
ــری  ــد؛ از آن جلوگی ــل نمای ــردم را غاف م

ــود. نم

   اهمیت و جایگاه

مســاله »جهــاد تبییــن« بــه تصریــح قرآن 
ــُه لِلّنــاِس َو ال تَْکُتُمونَُه( . کریــم )لَُتَبیُِّننَّ

ــم  ــه ه ــیار ژرف دارد، چراک ــی بس  اهمّیت
جنبــه ی الهــی دارد، هــم جنبــه ی انســانی 
ــن، دســتگیری  ــه تبیی ــان ک دارد. بدین بی
از دل  و ذهــن ِانســان هایی اســت کــه 
دچــار عــدم علــم، شــک و جهالتنــد.  
به همیــن جهــت مواجهــه بــا حرکــِت 
گمراه کننــده ای کــه هــدف دشــمن بــوده 
ــردم را  ــوم م ــوان و عم ــن ج ــر، ذه و فک
در ابهــام و شــک نگــه مــی دارد؛ از مســیر 
جهــاد تبییــن، قابــل جلوگیــری و خنثــی 
کــردن اســت. زیــرا بــر اســاس ایــن 
ــاالِت  ــوَن ِرس ــَن یَُبلُِّغ َِّذی ــریفه )اَل ــه ش آی
ااِلَّ  َن اََحــداً  نَُه َو ال یَْخَشــوْ اهللِّ َو یَْخَشــوْ
و  تبلیــغ   ، وظیفــه  مهم تریــن    .  ) اهللَّ
ــت  اهلل  ــه آی ــه ای ک ــت.  به گون ــن اس تبیی
خامنــه ای در بیــان اهمّیــِت ایــن موضــوع 

می فرمایــد:
ــه ی  ــق جامع ــد حقای ــت کنی ــما روای »ش
ــان  ــان و انقابت ــور خودت ــان و کش خودت
را. شــما اگــر روایــت نکنیــد، دشــمن 
ــاب را  ــر انق ــما اگ ــد؛ ش ــت می کن روای
روایــت نکنیــد، دشــمن روایــت می کنــد؛ 
شــما اگــر حادثــه ی دفــاع مقــّدس را 
روایــت نکنیــد، دشــمن روایــت می کنــد، 
هــر جــور دلــش می خواهــد؛ توجیــه 
می کنــد، دروغ می گویــد آن هــم ۱۸۰ 
درجــه خــاف واقــع؛ جــای ظالــم و 

مظلــوم را عــوض می کنــد«.
بنابرایــن تبییــِن حقیقــت و اطّاع رســانی 
ــت؛  ــم اس ــیار مه ــی بس ــکار عموم ــه اف ب
زیــرا در یکــی از جریان هــای تاریخــی 
)صلی اهلل علیه وآله وســلّم(،  خــدا  رســول 
خــدای تعالــی نیــز از طریــق آیــه ی 
َعلَْیــِه  اهلَلّ  اَنَْعــَم  لِلَّــِذی  تَُقــوُل  اِْذ  )َو 
ــَک  ــَک َزْوَج ــْک َعلَْی ــِه اَْمِس ــَت َعلَْی َواَنَْعْم
ــا اهلَلّ  ــَک َم ــی نَْفِس ــی فِ ــِق اهلَلَّ َوتُْخِف َواتَّ
ُمْبِدیــِه َوتَْخَشــی الَنّــاَس َواهلَلّ اََحــُقّ اَْن 

ــت  ــرد و حقیق ــانی ک ــاُه.( اطّاع رس تَْخَش
ــول  ــرت رس ــتور ازدواج حض ــه )دس قضّی
همســر  بــا  م(  )صلی اهلل علیه وآله وســلّ
مطلّقــه زیــد »پســرخوانده پیامبــر اکرم«( 
داد.  همچنیــن در ماجــرای  نشــان  را 
مجاهدت هــای حضــرت زینــب کبــری 
)ســام اهلل علیها(، ایــن بزرگــوار جهــاد 
ــت؛  ــت را، راه انداخ ــاد روای ــن و جه تبیی
نگذاشــت و فرصــت نــداد کــه روایــت 
دشــمن از حادثــه غلبــه پیــدا کنــد؛ کاری 
ــی  ــکار عموم ــر اف ــت او ب ــه روای ــرد ک ک
ــا توجــه بــه مطالبــی  غلبــه پیــدا کنــد. ب
ــوان  ــن، عن ــاد تبیی ــت جه ــه در اهمّی ک
شــد می تــوان بــه ایــن مهــم اشــاره نمــود 
ــه ی  ــای آی ــر مبن ــامی ب ــر اس ــه تفّک ک
َّمــا َعلَْیــَک الَْبــاُغ( اهمّیــت و  شــریفه )َفاِن
جایــگاه تبییــن در روش ِ اندیشــدن ِجامعه 

ــت. اس
ــای  ــن حرکت ه ــی از مهمتری ــه یک  چراک
جهــادی ائمــه )علیهم الّســام( بــر اســاس 
ــا  ــداً اَْحَی ُ َعْب ــَم اهللَّ ــریف َرِح ــث ش حدی
ــر آن  ــوده و ب ــن« ب ــاد تبیی ــا »جه َ اَْمَرن

تاکیــد ورزیده انــد.

    ثمره و آثار تبیین

در  اگــر  مجاهدانــه  به صــورت  تبییــن 
بســتر فکــر و  اندیشــه ی اســامی و رعایت 
آن،  مؤلفه هــای  و  شــرایط، شــاخصه ها 
ــد  ــاره خواه ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ک
ژرف  آثــاری  پذیــرد  صــورت  شــد، 
اجتماعــی،  سیاســی،  عرصه هــای  در 
به دنبــال   ،... و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
خواهــد داشــت کــه برخــی از آن هــا 

از: عبارتنــد 

 جلوگیری از تحریف
ــف  ــا تحری ــارزه ب ــای مب ــی از جلوه ه یک
»جهــاد تبییــن« اســت. به ایــن بیــان 
ــف  ــال تحری ــه دنب ــروز دشــمن، ب ــه ام ک
تــا  اســت  مــردم  چشــم  در  حقایــق 
ــردم را  ــازو و اراده ی م ــل و ب ــد عم بتوان
ــی  ــه یک ــاند؛  ک ــی بکش ــمت گمراه به س
ــوت  ــم طاغ ــر رژی ــای آن تطهی از نمونه ه
ــه  ــی ک ــت.  در حال ــوی( اس ــم پهل )رژی
سم پاشــی و تشــویش اذهــان و افــکار 
جوانــان و پوشــاندن چهــره ی تابنــاک 
ــا  ــان ب ــاختن جوان ــرف س ــام و منح اس
عناویــن فریبنــده و رنگارنــگ، از مهمترین 
آســیب های فکــری بــود کــه توســط 
ــن  ــر ای ــورد. ب ــم می خ ــوی رق ــم پهل رژی
اســاس امــروز همــه ی افــراد، ـ چــه 
کســانی کــه بیاناتشــان در حوزه هــای 
وســیع کاربُــرد دارد، چــه کســانی کــه در 
ــر  ــان مؤثّ ــر سخنانش ــای کوچکت حوزه ه
واقــع می شــود ـ اگــر دیدنــد حقایــق 
مــورد  انقــاب  و  اســام  محکمــات  و 
ــد  ــه دارن ــرد، وظیف ــرار می گی ــف ق تحری
تبییــن کننــد. امــام  خمینــی در تحلیــل 
انحــراف بــه ســه حــوزه فــردی، اجتماعــی 
و سیاســی توجــه دارد؛ در تحلیــل انحــراف 
ــم  ــرآن کری ــای ق ــق آموزه ه ــردی طب ف
ــه  ــت ک ــار اس ــان مخت ــود انس ــد ب معتق
ــان صــراط مســتقیم و راه کــج، یکــی  می
ــر از راه راســت دور  ــد و اگ را انتخــاب کن
شــود، منحــرف اســت، همچنیــن تخطــی 
ــال خــاف  ــی، اعم ــن و احــکام دین از دی
اخــاق و هــر کاری را کــه مــورد رضایــت 
خــدا نباشــد، عامــل انحــراف می دانســت.  
بنابــر نظــر ایشــان، چنیــن انحرافــی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــته از خودخواه برخاس
حــب دنیــا تجلــی کــرده  اســت و انســان 
ــه  ــاند ب ــا می کش ــج روی و خط ــه ک را ب
بــاور امــام  خمینــی تربیــت نکــردن نفــس 
موجــب بیماری هــای گوناگــون روحــی و 
ــود، در  ــراف می ش ــی و انح ــاد اخاق فس
ایــن راه علــم و دانــش، بــدون توجــه بــه 
ــال و  ــب م ــرای کس ــت و ب ــدا و معنوی خ
مقــام، نیــز موجــب انحــراف اســت.  امــام  
ــی  ــراف اجتماع ــل انح ــی در تحلی خمین
ــه  ــه جامع ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــز ب نی
متشــکل از فــرد فــرد انسان هاســت و 
برطــرف  فــردی  انحرافــات  چنان کــه 
ــج روی  ــزش و ک ــز از لغ ــه نی ــود، جامع ش
ــر  ــان ب ــن روی ایش ــد ازای ــان می مان در ام
رعایــت قانــون در جامعــه اســامی توســط 
ــئوالن و  ــم از مس ــای آن، اع ــی اعض تمام
ــل  ــاس عام ــرد و اس ــد می ک ــردم تاکی م
کــج روی را شکســتن قوانیــن جامعــه 
می دانســت. از ســوی  دیگــر از نظــر امــام  
خمینــی انحــراف فکــری و فرهنگــی، 
خطرناک تریــن نــوع انحــراف اســت و 
فرامــوش کــردن اهــداف اصلــی و مشــغول 
ــر  ــه مســائل فرعــی و اختــاف ب شــدن ب
ســر آن را از مصادیــق انحــراف فکــری 
می دانســت. همچنیــن امــام  خمینــی 
در بعــد سیاســی، ضمــن تاکیــد بــر 
حکومــت عــادل و صالــح، انحــراف ملت هــا 
حکومت هــا  انحــراف  از  برخاســته  را 
ــان را  ــراف حاکم ــه انح ــمرد و ریش می ش
گرفتــاری در هواهــای نفســانی، وابســتگی 
بــه شــرق و غــرب و تلقــی جدایــی دیــن 
ــدگاه  ــرد از دی ــی می ک ــت ارزیاب از سیاس
ــوی  ــدان پهل ــدن خان ــان روی کار آم ایش
و جایگزینــی و ترویــج فرهنــگ غربــی 
بــه  جــای فرهنــگ اســامی ازجملــه 

عوامــل مؤثــر در شــکل گیری انحرافــات و 
کج روی هــای سیاســی بــوده  اســت.

 ایجاد گفتمان
ــه تبییــن صحیــح و جامــع، گفتمــان  ارائ
مســائل  و  موضوعــات  در  را  جدیــدی 
مختلــف ایجــاد می کنــد کــه عامــل 
ــدن  ــی ش ــت عملیات ــت جه ــی اس مهم
ارزش هــای انقــاب کــه ریشــه در مبانــی 
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــد. ب ــن دارن محکــم دی
یکــی از نتایــج تبییــن، باعــث شــکل گیری 
ــر  ــه تاثی ــه می شــود ک ــان در جامع گفتم
ــا  ــردن آرمان ه ــدا ک ــق پی ــی در تحق ژرف
به همیــن   دارد.  انقــاب  ارزش هــای  و 
جهــت امــام خمینــی جهــت به ثمــر 
مردمــی،  انقــاب  و  نهضــت  نشــاندن 
ــان را  ــن جری ــذاران در ای ــه ی تاثیرگ هم
بــه تبییــن جنایت هــای شــاه وا داشــته و 
ــی، شــرعی  ــوان مســاله ای عقل آن را به عن
و جدانــی تکلیــف می نمایــد.  زیــرا ایجــاد 
ــان  ــک جری ــک گفتمــان، ی ــک فکــر، ی ی
ــواص  ــت خ ــه دس ــه، ب ــری در جامع فک
آن هــا  اســت؛  جامعــه  و اندیشــمندان 
ــا را  ــر ملت ه ــد فک ــه می توانن ــتند ک هس
بــه ســمتی جهــت داده و هدایــت نماینــد 
کــه مایــه ی نجــات ملت هــا شــود؛  و ایــن 
ــی،  ــن منطق ــِن الزم ـ تبیی ــا تبیی ــم ب مه
تبییــن عالمانــه و دور از زیاده روی هــای 
ــان  ــا زب ــود؛ ب ــل می ش ــون ـ حاص گوناگ
صحیــح، بــا زبــان علمــی و منطقــی و بــا 
ــب را  ــن مطال ــتی ای ــوش، بایس ــان خ زب

ــرد. ــل ک منتق

 حفظ پشتوانه اجتماعی
از دیگــر آثــار تبییــن بــا لحــاظ شــیوه ها و 
شــرایط مطلــوب آن، حفــظ حضــور مــردم 
در صحنه هــای مهــم اجتماعــی اســت. 
زیــرا اگــر تبییــن به هنــگام و درســت 
انجــام پذیــرد، اهــداف دشــمن جهــت نــا 
امیدســازی، شــک و تردیــد و بدبینــی بــه 
ــت جــوان  ــن جمعّی نظــام اســامی در بی
ــت.  ــد رف ــن خواه ــه، از بی ــوم جامع و عم
چراکــه غفلــت از حیله هــای دشــمن، 
در  مهــم  ایــن  و  بــوده  فرصت آفریــن 
توصیه هــای حضــرت امیــر )علیه الســام( 

ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م
 زیــرا آن حضــرت )صلوات اهلل علیــه( در 
ایــن خصــوص می فرمایــد: »َمــن  نــامَ  لـَـم  
یَُنــم َعنــُه؛ آن کــه بــه خــواب رود، )بدانــد 
کــه ( دشــمِن او نخوابیــده اســت.« بــر ایــن 
اســاس جهــت حفــظ پشــتیبانی های 
روشــنفکران،  بایســتی  مردمــی 
نویســندگان، شــاعران علمــای دیــن ـ 
کــه وظیفــه ی ســنگین تری دارنــد ـ ایــن 
مهــم را بــرای مــردم تبییــن کننــد کــه در 
کجــای راه قــرار دارنــد و ایشــان را آگاه و 

ــد. ــه دارن ــرت نگ ــا بصی ب

 از بین رفتن مشکات
اگــر به هنــگام، توســط  هنــر تبییــن 
علمــا، اهــل فرهنــگ و ادب کــه بــا دل هــا 
ــر و کار  ــلمان س ــای مس ــکار ملّت ه و اف
دارنــد، درســت و منطقــی صــورت پذیــرد؛ 
اراده و توانمندی هــای مــردم، مشــکات و 

ــود. ــد نم ــع خواه ــختی ها را مرتف س

مصادیق تبیین

کارکردهــا و مصادیــق جهــاد تبییــن اگــر 
ــی و  ــخ واقع ــناد و تاری ــر اس ــه ب ــا تکی ب
همچنیــن فعالیت هــای انجــام گرفتــه 
ــرد، بســیاری  ــه آن صــورت پذی نســبت ب
ــردم  ــوم م ــن عم ــه در ذه ــی ک از گره های
پدیــد خواهــد آمــد را، از بیــن خواهــد برد. 
ــوان  ــوص، می ت ــن خص ــت در ای بدین جه
ــه برخــی از مصادیــق بســیار مهــم کــه  ب
ــاره  ــاز دارد، اش ــن نی ــه تبیی ــه ب در جامع

ــود: نم

دستاوردهای انقاب و کارآمدی نظام
دســتاوردهای انقــاب حقیقتــاً عظیــم 
ــفانه در  ــه متاّس ــت؛ البّت ــگفت آور اس و ش
تبییــِن ایــن دســتاوردها، کار کمی صورت 
پذیرفتــه اســت.  زیــرا دشــمنان به شــدت 
در تاشــند کــه ناکارآمــدی نظام اســامی 

را القــا کننــد.
تبلیغــاِت خــود  در  به همیــن جهــت   
ــک  ــتاوردها را کوچ ــد دس ــعی می کنن س
ــت  ــن مل ــه ای ــه را ک ــان داده و آنچ نش
بیندازنــد.   قلــم  از  آورده،  به دســت 
بنابرایــن تبییــن دقیــق دســتاوردهای 
ــدی و  ــزان کارآم ــامی و می ــاب اس انق
موّفقّیــت آن، نقــش بســیار مهّمــی در 
ــی نظــام  ــای مردم ــم پایه ه ــت تحکی جه

و حفــظ و تــداوم آن دارد.

ظرفیت های نظام و انقاب
تبییــن و تکیــه بــر ظرفیت هــای داخلــی، 
ــی ـ  ــد ملّ ــی، تولی ــاد مقاومت ــر اقتص نظی
ــت  ــه آن، ظرفّی ــت دادن ب ــی و اولوی داخل
ــّدی  ــا ج ــه ب ــوان، ک ــانی ج ــروی انس نی
ـ در حوزه هــای گوناگــون  گرفتــن آن 
فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و امنیتــی 
ــاح  ــه اص ــا رو ب ــردم، کاره ــک م ـ و کم
خواهــد رفــت.  به همیــن جهــت ایــن 
امــام  تبییــن  و  تاکیــد  مــورد  مهــم، 

ــت.   ــوده اس ــز ب ــره( نی ــی )قّدس س خمین
چراکــه قــرآن کریــم، در آیــه ی )َواَل تَِهُنــوا 
ُکنُتــم  اِن  االْْعلَــْوَن  َواَنُتــُم  تَْحَزنُــوا  َواَل 
ّمْؤِمِنیــَن( .  بــه ایــن موضــوع اشــاره 
ــن  ــاس، تبیی ــن اس ــر ای ــت. ب ــوده اس نم
ــرای  ــور ب ــل کش ــه داخ ــگاه ب ــرورت ن ض
ــات و  ــزء واضح ــد ج ــکات، بای ــّل مش ح
ــن  ــد ای ــود. بای ــردم بش ــری م ــات فک بّین
ــه  ــود ک ــن بش ــود، تبی ــه بش ــدر گفت ق
ــد. ــی درآی ــان ِقطع ــک گفتم به صــورت ی

تاریخ معاصر و مشروطه
صــورت  بــه  مشــروطه  تاریخ نــگاری 
مســائلی  از  یکــی  قــوی،  و  مســتند 
ــود  ــن ش ــت تبیی ــد درس ــه بای ــت ک اس
ــطوح  ــه در س ــف ـ چ ــطوح مختل و در س
در  چــه  دانشــگاهی،  و  دانش آمــوزی 
ســطوح تحقیقــی ـ پخــش و منتشــر 
شــود.  زیــرا کشــوری کــه دویســت ســال 
ــار آورده  ــر آن فش ــون ب ــب گوناگ از جوان
شــده تــا همــه ی خصوصیــات ممتــاز یــک 
ــف  ــد و ضعی ــزرگ را در آن بکوبن ــت ب مل
ــه  ــاز ب ــق آن نی و ســرکوبش کننــد؛ حقای

تبییــن دارد.

دشمنی های استکبار
شــناخت و شناســاندن دشــمن بــه جامعه 
ــای الزم و  ــی از کاره ــردم یک ــوم م و عم
ضــروری اســت. زیــرا بعــد از شــکل گیری 
سیاســی،  ســاختار  اســامی،  انقــاب 
دنیــا،  بــر  حاکــم  سیاســی  نظــِم  در 
شکســته شــدو انقــاب اســامی ایــن 
»ساختارشــکنی« را پدیــد آورد. از همیــن 
رو دشــمن در مقابــل ایــن ساختارشــکنی 
جنــگ،  طریــق  از  و  ننشســت  بیــکار 
تحریــم، فحــش و تهمــت، نفــوذ و توطئــه 
ــه  ــام و ضرب ــف نظ ــال تضعی ــه دنب و... ب
زدن بــه آن بــوده و هســت؛ کــه ایــن 
ــد  ــل نوپدی ــرای نس ــتی ب ــوع بایس موض
ــن اســاس  ــر ای ــن شــود.  ب و جــوان تبیی
شــناخت آن کــه عبــارت از آمریــکا، رژیــم 
صهیونیســتی و دســتگاه اســتکبار اســت؛ 
ــای  ــه فض ــی ک ــرا هنگام ــت.  زی الزم اس
کشــور، از ضّدیــت بــا دولــت متجــاوز 
ــر  آمریــکا ـ بــه صــورت تبییــن شــده ـ پُ
باشــد، ایــن دولــت نمی توانــد در سیاســت 
اقتصــاد و فرهنــِگ جامعــه دخالت داشــته 

ــد. باش

خطر نفوذ
غالبــاً عمــوم مــردم یــا حّتــی بســیاری از 
ــه ی  ــه برنام ــع نمی شــوند ک خــواص مّطل
ــّدی  ــه ی ج ــک برنام ــور، ی ــوذ در کش نف
اســتکبار اســت.  ایــن موضــوع بــا دو هدف 
ــرد؛ در  ــورت می پذی ــمن ص ــوی دش از س
مرحلــه اول محاســبات مســئوالن را عوض 
ــن نتیجــه برســد  ــه ای ــا ب ــر داده ت و تغیی
ــان  ــد، ف ــع کن ــه را قط ــان رابط ــه ف ک
رابطــه را ایجــاد کنــد.  هدف بعــدی تغییر 
ــه اســام  ــردم نســبت ب ــای م دادن باوره
سیاســی، انقــاب و وظایفــی که مــردم در 
قبــال آن دارنــد. همچنیــن بــه فراموشــی 
ــر  ــرب یکــی دیگ ــای غ ســپردن خیانت ه
از اهــداف جریــان نفــوذ اســت.  بنابرایــن 
ــم،  ــگ، تحری ــون جن ــائل همچ ــن مس ای

نفــوذ، و... بایســتی تبییــن بشــود.

حفظ وحدت
سیاســت تفرقــه بــرای دشــمنان اســام، از 
ــا حرکــت سیاســی  هــر جنــگ نظامــی ی

ــر اســت. ــا صرفه ت ــش اقتصــادی ب و چال
سیاســتمداران،  جهــت  به همیــن   
نخبــگان علمــی و فرهنگــی، نویســندگان، 
ــن  ــتی روی ای ــدان بایس ــعرا و هنرمن ش
نقطــه تکیــه نمــوده و همــه ی مســلمان ها 
بــا ایــن شــعار »حفــظ وحــدت« بــه هــم 

ــوند. ــک ش نزدی

 اندیشه ی مقاومت
نظریــه و  اندیشــه ی مقاومــت را در مقابــِل 
)تبییــن(  تبلیــغ  قوی پنجــه  دشــمِن 
ــن جهــت کــه  ــج کنیــد. بدی کنیــد، تروی
بعضــی تصــّور نکننــد کــه چــون دشــمن 
بمــب دارد، موشــک دارد، دســتگاه های 
مــا  قبیــل،  ایــن  از  و  دارد  تبلیغاتــی 
ــه ی  ــر، نظریّ ــم(؛ نخی ــینی )کنی عقب نش
مقاومــت، یــک نظریـّـه ی اصیــل و درســت 
اســت؛ هــم در مقــام نظــر، هــم در مقــام 
عمــل؛ از لحــاظ نظــری و از لحــاظ عملــی 
ـ از هــر دو جهــت ـ بایــد )ترویــج شــود( .

تکیه بر توان داخلی
ــره  ــا، عقب نشــینی و مذاک عــاج تحریم ه
ــی  ــاج واقع ــه ع ــا دشــمن نیســت! بلک ب
آن، تکیــه بــر توانایی هــای ملــی، وارد 
کــردن جوانــان بــه میــدان و احیــای 
ــک  ــور، و در ی ــراوان کش ــای ف ظرفیت ه
ــی  ــاد مقاومت ــه ارکان اقتص ــل ب کام عم
ــت. ــی اس ــی و برون گرای ــی درون زای یعن

 سبک زندگی اسامی
اســامی  زندگــی  ســبک  مســئله ی 
ایرانــی کــه مطــرح شــده اســت، یکــی از 
موضوعاتــی اســت کــه بایــد مــورد تبییــن 
ــد  ــه نیازمن ــرد؛ چراک ــرار گی ــی ق و بررس
تبییــن اســت.  زیــرا وجــود ســبک زندگی 

غلــط، ناشــی از مشــکات فرهنگــی اســت 
و ایــن فرهنــِگ حاکــم بــر ذهن هــا اســت 
کــه در عمــل، ایــن مشــکات را بــه وجــود 
ــدی،  ــای تقلی ــه زندگی ه ــی آورد. چراک م
اشــرافیگری،  و  تجّماتــی  زندگی هــای 
ــی دارد.  ــه ی فرهنگ ــا و ریش ــاً منش غالب
یکــی دیگــر از جلوه هــای ســبک زندگــی 
غلــط، نــگاه و منطــق غــرب و روش آن هــا 
در مــورد زن اســت کــه بــر اســاس مبانــی 
دینــی آنــان بــه زن ظلــم می کننــد. زیــرا 
بــر اســاس منطــق قــرآن )اِنَّ الُمســلِمیَن 
َوالُمؤِمنــِت  َوالُمؤِمنیــَن  َوالُمســلِماِت 
َوالقِنتیــَن َوالقانِتــِت َوالصِدقیــَن َوالّصاِدقــِت 
از  مــرد  و  زن  َوالّصابِــرات.(  َوالصابِریــَن 

ــد. ــای انســانی برابرن لحــاظ ارزش ه

     الگوهای تبیین
  

ــم  ــیار مه ــات بس ــر از موضوع ــی دیگ یک
و ضــروری شــناخت الگوهــای »جهــاد 
تبییــن« اســت. زیــرا اســاِس تبییــن، برای 
حرکــت کــردن و جهــت پیــدا کــردن در 
مســیر حقیقــی و واقعــِی اســامی اســت. 
ضمــن  بایســتی  اســاس  بــر  همیــن 
آشــنایی بــا مفاهیــم آن، موضوعاتــی کــه 
بــه تبییــن نیــاز دارد را، »تبییــن« نمــود؛ 
و ایــن مهــم هنگامــی صــورت می پذیــرد 
کــه بــا الگوهایــی کــه می توانــد تبییــن را 
ــد،  ــرار ده ــی ق ــح و منطق ــدار صحی در م

همــراه شــود.
ــوان  ــوع، می ت ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ب
انبیــای الهــی را از سرسلســه داران تبییــن 
امیر المؤمنیــن  چراکــه  نمــود؛  یــاد 
ــت  ــت بعث ــوص علّ ــام( در خص )علیه الس
پیامبــران فرمــوده اســت: »یَُذکِّروُهــم 
َعلَیِهــم  یَحَتّجــوا  ِو  نِعَمِتــه  َمنِســیَّ 
بِالّتبلِیــِغ؛ حّجــت را بــر مــردم تمــام 
ــا  ــوش آنه ــه گ ــق را ب ــخن ح ــد، س کنن
ــا آشــکار  ــرای آنه برســانند، حقیقــت را ب
کننــد.« زیــرا تبییــن و بیــان از مهمتریــن 
ــدا  ــول خ ــت. رس ــران اس ــف پیغمب وظای
ــن  ــه مهمتری م( ک ــلّ )صلی اهلل علیه وآله وس
کار او دعــوت بــه حــّق و حقیقــت، و جهاد 
ــن  ــا همی ــود؛ او ب ــوت ب ــن دع در راه ای
مــدل موفــق شــد در میدان هــای نبــرد و 
َــَرد  دعــوت، جامعــه ی اســامی را پیــش ب
ــه  ــه اوج عــّزت و اقتــدار رســانده و ب ــا ب ت
ــس از  ــد.  پ ــل کن ــا تبدی ــدرت اول دنی ق
ــلّم( حضــرت  ایشــان )صلی اهلل علیه وآله وس
علــی )علیه الســام( عهــده دار موضــوع 
»تبییــن حقایــق اســامی« بــود کــه یکی 
از خصوصیــات حکومــت او، همین مســاله 
اســت کــه در خطبه هــا و نامه هــای نهــج 
الباغــه، تبلــور یافتــه اســت. ایــن رشــته، 
یعنــی خــط جهــاد و مبــارزه توســط ائمــه 
 ۲۵۰ دوران  تمــام  در  )علیهم الّســام( 
ســاله در شــکلهای گوناگــون اســتمرار 
داشــته اســت و هــدف از آن تبیین اســام 
نــاب و تفســیر صحیــح قــرآن و مســاله ی 
امامــت بــوده اســت؛ کــه در پــی آن 
جامعــه اســامی کــه هــدف پیامبــر 
معّظــم اســام )صلی اهلل علیه وآله وســلّم( 
بــوده، تشــکیل شــود. در همیــن خصــوص 
ــری  ــی دیگ ــای تبیین ــه الگوه ــوان ب می ت
در صــدر اســام، نظیــر جنــاب عمــار 
یاســر در آوردگاه صفّیــن،  بازمانــدگان 
ــه و شــام، اشــاره  نهضــت عاشــورا در کوف
نمــود. چراکــه امــام خمینــی نیــز بــا الگــو 
ــه  ــان وارد صحن ــن جری ــن از همی گرفت
شــد و اصــول خــود را بــرای مــردم تبییــن 
ــن بینانه  ــان روش ــه ایم ــان را ب ــود و آن نم
ــهدایی  ــن ش ــاند.  همچنی ــه رس و آگاهان
ــا  ــری ، ب ــتی و مطّه ــی، بهش ــد مدن مانن
پیــروی از همیــن الگــو اهــداف و حقایــق 
ــد و در  ــرار دادن ــن ق ــورد تبیی ــی را م دین

ــپردند. ــان س ــن مســیر ج همی

   الزامات اخاقی و محتوایی

آشــکارکردن حقایــق و واقعیت هــا بــا 
ــناِد  ــتوانه ی اس ــا پش ــی و ب ــِن منطق تبیی
ُمتَقــن، همــراه بــا اخــاق اســامی قابــل 
تحقــق و اجــرا اســت. زیــرا جهــاد تبییــن، 
ــرار دارد و  ــمن ق ــت دش ــل حرک در مقاب
مــورد وصیــت و تاکیــد امیرالمؤمنیــن 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــام( نی )علیه الس
ــی خطــاب  ــه آن حضــرت در وصیت چراک
بــه حســنین )علیهماالســام( فرمــوده 
اســت: اهلَلَ اهلَلَ فِــی الِجَهــاِد بِاَمَوالُِکــم َو 
اَنُفِســُکم َو اَلِســَنِتُکم فِــی َســِبیِل اهلَل؛ 
خــدا را خــدا را در بــاره جهــاد بــا امــوال و 
ــدا.   ــش در راه خ ــای خوی ــا و زبان ه جانه
بــر همیــن اســاس تبییــن مجاهدانــه 
هنگامــی صــورت خواهــد پذیرفــت کــه بــا 
الزامــات اخاقــی مبتنــی بــر دیــن، همراه 
ــاد  ــس از شــناخت ضــرورت جه باشــد. پ
تبییــن، به عنــوان یــک الگــوی دینــی 
ــی  ــاء اله ــاء و اولی ــیره ی انبی ــه در س ک
ــی از  ــه برخ ــردن ب ــاره ک ــه دارد، اش ریش
الزامــات اخاقــی آن ضــرورت دارد؛ کــه در 
ایــن بیــن می تــوان بــه ایــن امــور اشــاره 

نمــود:
 توکل و اخاص

ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــق، ب ــن حقای تبیی

مرتبــه ی  در  بایــد  آن  ناپذیــر  انــکار 
ــی  ــدای تعال ــه خ ــوکل ب ــا ت ــت ب نخس
ــرا  ــود؛ زی ــاز ش ــتن از او آغ ــداد جس و ام
پایــداری در مقابــل  از راه هــای  یکــی 
توطئه هــای دشــمن، ایمــان بــه خــدا 
و اعتمــاد بــه وعده هــای الهــی اســت. 
ــده ی  ــاس وع ــر اس ــه ب ــان ک ــن بی ــه ای ب
ــُرهُ .(   ــْن یَْنُص ُ َم ــَرنَّ للّاٰ ــد )َو لََیْنُص خداون
کســی کــه دیــن خــدا را نصــرت و یــاری 
کنــد، خــدای متعــال او را تنهــا نخواهــد 
ــد  ــروز خواه ــق و پی ــت و او را موّف گذاش
کــرد. چراکــه ایــن جهــاد، جهــادی اســت 
کــه اخــاص الزم دارد؛ زیــرا رفتــار و 
افعــال انســان هــرگاه بــا »اخــاص « 
توامــان شــود، )حجــم معنــوی پیــدا 
آن،  ویژگی هــای  از  یکــی  و  می کنــد( 
ــه ی روح  عمــل  ــه منزل ــه ب ــن اســت ک ای

ــت. اس
 تقوای قلم و زبان

یکــی از موضوعاتــی کــه بایــد در جامعــه 
ــت،  ــامی« اس ــود، »ادب اس ــترده ش گس
ــژه ادب در ســخن گفتــن؛ کــه مــورد  بوی
)علیهم الّســام(  ائمــه  جــّدی  اهتمــام 
قــرار داشــته اســت.  زیــرا حضــرت امیــر 
)علیه الســام( در بیانــی خطــاب بــه یــاران 
ــْم اَْن  ــَرُه لَُک ِّــی اَْک خــود فرمــوده اســت: اِن
ــْم  ــْو َوَصْفُت َ ــْم ل ــبَّابِیَن َو لَِکنَُّک ــوا َس تَُکونُ
ــَوَب  ــْم َکاَن اَْص ــْم َحالَُه ــْم َو َذَکْرتُ اَْعَمالَُه
فـِـی الَْقــْوِل َو اَبْلـَـَغ فـِـی الُْعــْذرِ؛ من دوســت 
نــدارم کــه شــما دشــنام دهنــده باشــید؛ 
ولــی اگــر اعمــال زشتشــان را شــرح دهید 
ــار  ــه گفت ــد ب ــان کنی ــا را بی و احــوال آنه
صحیــح نزدیک تــر و بــرای اتمــام حّجــت 
ــارات، در  ــن در اظه رســاتر اســت.  بنابرای
ــت،  ــم، غیب ــر عل ــه غی ــول ب ــا، ق صحبته
تهمــت و بدگویــی و بدزبانــی نبایــد باشــد.  
از طرفــی رعایــت اخــاق و ادب اســامی 
ــه  ــت؛ ب ــری الزم اس ــز ام ــته ها نی در نوش
ایــن بیــان کــه مطبوعــات و رســانه ها 
و غیــر  اختافــات جزئــی  از  بایســتی 
اصولــی پرهیــز نمــوده و بــه شایعه ســازی، 

ــد. ــن نزنن ــت، دام ــایعه پراکنی تهم ش

 پرهیز از سیاه نمایی
انتقــاد از تصمیم هــای مدیــران و عملکــرد 
آنــان، بایــد منصفانــه و بــه دور از مبالغــه و 
ســیاه نمایی باشــد.  زیــرا بــه نســل جــوان 
ــه  ــود؛ چراک ــد داده ش ــتر امی ــد بیش بای
ســیاه نمایی و ناامیدســازی و آینــده را 
تاریــک نشــان دادن ســّمی ُمهلــک اســت.  
ــه و  ــه، عاقان ــد منصفان ــد بای ــن نق بنابرای

مســئوالنه باشــد.

شجاعت و حّریت در بیان
افــرادی کــه بــه دنبــال تبییــن حقایــق و 
واقعیت هــای جامعــه هســتند بایســتی بــا 
بکارگیــری الزامــات اخاقــی بیان شــده در 
خصــوص »جهــاد تبییــن«، مطالــب خــود 
ــراه  ــری و هم ــن بینی، بلندنظ ــا روش را ب
ــان  ــا شــجاعت کامــل در بی ــا عمــق و ب ب
ارائــه نماینــد؛  و ایــن مهــم بدیــن جهــت 
ــه ای در  ــه تقی ــد هیچ گون ــه نبای ــت ک اس
ــرد.  ــی ک ــا و مبان ــداف، ارزش ه ــان ِاه بی
ــوده و در  ــان نم ــق را بی ــد حقای ــرا بای زی
روشــهای خــود تجدیــد نظــر کنیــم 
و ببینیــم چــه کاری بایــد انجــام داده 
ــد  ــه نشــده، و چــه کاری نبای می شــده ک
انجــام می گرفتــه کــه انجــام گرفتــه 

اســت.

  نتیجه گیری

جهــاد تبییــن بــه  عنــوان یــک مســأله ی 
ــد  ــن می توان ــد بخــش و وحــدت آفری امی
در  فکــری  گوناگــون  حوزه هــای 
میــان اقشــار مختلــف جامعــه را بــه 
ــادی از  ــش زی ــد داده و بخ ــر پیون یکدیگ
ــوذ  ــل و نف ــر جه ــه در اث ــی ک تحریف های
ــت را  ــده اس ــود آم ــمن بوج ــری دش فک
ــا  ــم ب ــن مه ــه ای ــردارد. چراک ــان ب از می
ــه آن  ــتر ب ــه پیش ــی ک ــه مطالب ــه ب توج
ــیره ی  ــه در س ــت، ریش ــده اس ــاره ش اش
فــردی، اجتماعــی و سیاســی تمــام انبیــاء 
و اولیــاء الهــی دارد. بــه ایــن بیــان کــه بــه 
تصریــح آیــات وحیانــی قــرآن ازمهمتریــن 
وظایــف همــه ی انبیــاء مبــارزه بــا جهــل 
و نادانــی و آشــنا کــردن بشــر بــا حقایــق 
آفرینــش و قــرار دادن آنــان در مســیر 
ــن  ــت؛ و ای ــوده اس ــی ب ــت و بندگ عبودی
هــدف همــواره بــا مخالفهــای دشــمنان رو 
بــه رو بــوده اســت کــه پیامبــران و اولیــاء 
ــارزه مســتمر در  ــا مب ــن راه ب ــی در ای اله
ــراد بشــر  جهــت آگاه ســاختن همــه ی اف
تبیین«بــه   بنابراین»جهــاد  برآمده انــد. 
ــن  ــی، ضم ــه ی قطع ــک فریض ــوان ی عن
ــر همــگان الزم و ضــروری اســت  ــه ب آنک
آمــده  پدیــد  تحریف هــای  می توانــد 
ــد و  ــمن را بزدای ــانه های دش ــط رس توس
گفتمانــی درســت، منطقــی و مســتدل بــا 
ــیر از  ــی در مس ــتوانه اجتماع ــظ پش حف
بیــن بــردن مشــکات، رقــم بزنــد؛ و ایــن 
ــت  ــد یاف ــق خواه ــی تحق ــم در صورت مه
کــه مصادیــق عنــوان شــده در جهــاد 
ــی آن  ــات اخاق ــت الزام ــا رعای ــن ب تبیی

ــق شــود. ــه تزری ــه جامع ب

جهاد	تبيين	از	حرف	تا	عمل
فریاد نهاوند: نویسنده: نام محفوظ

ــر  ــی دکت ــت انقاب ــران دول ــه مدی ــل توج قاب
ــا  ــت ب ــال اس ــه دوس ــک ب ــه نزدی ــی ک رئیس
ــوز  ــد و هن ــدارا میکنن ــند ۲۰۳۰ م ــان س مجری
ــد: ــته ان ــی گذاش ــا باق ــت ه ــان را در مدیری آن

آموزش روابط جنسی به کودکان و نوجوانان
فاجعــه آمــوزش ســکس بــه کودکانــی کــه 
ــی از  ــد، یک ــیده ان ــوغ نرس ــن بل ــه س ــوز ب هن
مفــاد ســند ۲۰۳۰ اســت. کتابهایــی هــم در ایــن 
ــط  زمینــه چــاپ شــده اســت کــه در آنهــا رواب
جنســی، تفــاوت بــدن زن و مــرد، طریقــه تولیــد 
مثــل و ... را بــه همــراه عکــس، بــرای کــودکان 
ــند  ــن در س ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی کن ــف م توصی
۲۰۳۰، ســه نــوع خانــواده را معرفــی مــی کنــد:

• یک زن و یک مرد
• دو مرد
• دو زن

یعنی جواز هم جنس بازی.
و متاســفانه ایــن ســند بطــور مخفیانــه و در ۲۵ 
شــهریور ۹۵، توســط دولــت یازدهــم امضــا و در 
آذر همــان ســال، رونمایــی شــد. ایــن کار دولــت 
ــون  ــل 77 و ۱۵7 قان ــاس اص ــر اس ــم، ب یازده
ــر  ــون ب ــود. چ ــون ب ــاف قان ــک خ ــی، ی اساس
اســاس ایــن دو اصــل دولــت قبــل از امضــاء هــر 
گونــه قــرارداد بیــن المللــی یا ســند بیــن المللی 
کــه تعهــدی بــرای کشــور بــه دنبــال دارد، بایــد 
الیحــه پیشــنهادی را بــه مجلــس ارســال کنــد 
ــان. متاســفانه در ســند  و ســپس شــورای نگهب
ــات ۲۹  ــران، در صفح ــط ای ــده توس ــته ش نوش
و 7۵ بــه " آمــوزش جامــع جنســی" اشــاره 
شــده اســت.  یعنــی دولــت یازدهــم پــا را از ۵۰ 
ــی"  ــتن داری جنس ــه "خویش ــکا ک ــت آمری ایال
ــوزش  ــود آم ــان خ ــودکان و نوجوان ــرای ک را ب
مــی دهنــد، فــرا تــر نهــاد. فاجعــه دیگــر ســند 
۲۰۳۰ ایــن اســت کــه ارتبــاط همجنــس گرایانه 
را جــزء حقــوق انســانها معرفــی مــی کنــد! آری  
مجریــان و کســانی کــه بــرای اجــرای ایــن ســند 
ــاش  ــه ی ت ــی، هم ــر اخاق ــی و غی ــد دین ض
ــوالن  ــهر ج ــن ش ــوز در ای ــد، هن ــود را کردن خ
میدهنــد و در جایگاههــای اداری و مدیریتــی  
خــود، مانــده انــد. انتظــار ایــن اســت کــه دولــت 
ــه مدیریتــی خــود  انقابــی دکتــر رئیســی،  بدن

را از ایــن افــراد، پــاک و مبــرا. نمایــد.

نامه	ی	وارده:

فریاد نهاوند:
بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین 
مغیثــی امــام جمعــه، کیانــی معاون سیاســی 
ــئولین  ــدار و مس ــی فرمان ــی و اجتماع امنیت
ــدی  ــران نهاون ــر از دخت ــتان ۱۱۱ نف شهرس
بــه مناطــق عملیاتــی جنــوب اعــزام شــدند. 
فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد اظهــار داشــت:  
ــتان  ــن شهرس ــر از ای ــش آموزدخت ۱۱۱ دان
ــور در  ــان ن ــزام کاروان راهی ــتین اع در نخس
ــی جنــوب  ــه مناطــق عملیات ســال جــاری ب
ــاری روز  ــی مخت ــزام شــدند. ســرهنگ عل اع
ــیه  ــاه درحاش ــن م ــم بهم ــنبه پنج چهارش
ــت:  ــار داش ــور اظه ــان ن ــزام کاروان راهی اع
۱۱۱ دانش آمــوز دختــر در مقطــع متوســطه 
ــن  ــزل ای ــش خ ــد و بخ ــهر نهاون دوم از ش
شهرســتان در قالــب ۳ دســتگاه اتوبــوس بــه 
مناطــق عملیاتــی جنــوب اعــزام شــدند. وی 
افــزود : در ایــن اردوی ســه روزه کــه از پنجم 
تــا هشــتم بهمــن مــاه جــاری می باشــد 
ــی  ــل اجرای ــراه عوام ــه هم ــوزان ب ــش آم دان
از مناطــق عملیاتــی ارونــد، شــلمچه، هویــزه 
، دهاویــه و دو کوهــه ،منطقــه عملیاتــی 
ــق  ــا مناط ــک ب ــد و از نزدی ــای ۵ بازدی کرب
جنگــی و بــا فرهنــگ ایثــار، شــهادت و 
دوران  در  اســام  رزمنــدگان  جان فشــانی 

ــوند. ــنا می ش ــدس آش ــاع مق دف
وی تصریــح کــرد: اعــزام دانــش آمــوزان 
بــه اردوهــای راهیــان نــور عــاوه بــر هــدف 
انتقــال فرهنــگ ایثــارو شــهادت درراســتای 
برگــزاری کنگــره ملــی هشــت هــزار شــهید 
اســتان همــدان انجــام خواهدشــد. مختــاری 
بیــان داشــت: اردوهــای راهیــان نــور در 
ــر  ــای موث ــی از روش ه ــاب یک گام دوم انق
جهادتبییــن و آشــنایی نســل ســوم و چهــارم 
واالی  آرمان هــای  و  اهــداف  بــا  انقــاب 
شــهدا و ایثارگــران اســت.  وی درخاتمــه 
توانــد  مــی  نــور  راهیــان  اردوی  گفــت: 
الگوهــای موفــق و حماســه های مانــدگار 
ــوان و  ــل های نوج ــه نس ــاز را ب ــت س و هوی

ــد. ــی کن ــوان معرف ج

نخستین اعزام کاروان راهیان 
نور دانش آموزان دختر  نهاوند 

به مناطق عملیاتی جنوب
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پيام	تلفنی

فریــاد  نشــریه  طریــق  از  میخواســتم 
نهاونــد، از مهنــدس ســوری  رئیــس و 
بســیح دانشــجویی  دانشــگاه آزاد اســامی  
نهاونــد،  بــه خاطــر برگــزاری یــادواره 
شــهدا، تقدیــر و تشــکر نمایــم. انشــاءاهلل، 
ــول  ــورد قب ــدام خــدا پســندانه، م ــن اق ای

ــرد.... ــرار بگی ق
)جمعی از دانشجویان دانشگاههای نهاوند(

ــد،  ــرم  نهاون ــهرداری محت ــم ش امیدواری
ــرای  ــر ب ــرف، زودت ــدی ب ــهای بع در بارش
ــار  ــن ب ــد. ای ــدام نمای ــر اق پاکســازی معاب
کیســه هــا و باکســهای شــن وماســه، همه 
ــت.                 ــود نداش ــا وج ــا اص ــد ی ــی بودن خال
  ) جمعی از شهروندان(

امیدواریــم  آمــوزش وپــرورش، تعطیــات 
ــا  ــرورش ب ــوزش وپ ــد. آم ــل کن را تعطی
ــم  ــت! قدی ــه فنارف ــی ب ــه تعطیل ــن هم ای
بــا یــک متــر برف،مــدارس روســتائی  هــم 
ــا  ــفانه ب ــا االن متاس ــد ام ــل نمیش تعطی
ــه ای مــدارس تعطیــل میشــوند.  هــر بهان
)جمعی از اولیا دانش آموزان (

ــه  ــری ب ــی، فک ــی ورانندگ ــا راهنمای لطف
ــد،  ــار راه آزادگان بکن ــک چه ــال ترافی ح
مرکــز شــهر بــا تریلــی ۱۸ چــرخ ، وســط 
روز بــار خالــی میکننــد و مامــوران نظــاره 
یــا فروشــندگان مبــل   ، گــر ســاکت 
ــد...  ــی کنن ــدود م ــان را مس ــد خیاب وکم
ــوص  ــن خص ــی در ای ــی و رانندگ راهنمای
مشــخص  علتــش  میکندکــه  کوتاهــی 
نیســت...لطفا بــه فکــر حــل ایــن معضــل 

ــید. باش
)۰۹۱۸۰۰۰۰4۵۸(                  

محتــرم   فرمانــدار   از  ویــژه  ســپاس 
ومعــاون سیاســی ایشــان بخاطــر حضــور 
روســتاها    و  شــهر  ســطح  در  میدانــی 
مخصوصــاً هنــگام بــارش بــرف کــه  بــرای 
ــد.  ــاش میکنن ــردم ت ــکات م ــل مش ح
ارائــه  منتظــر  مشــابه(  پیــام  )چنــد 
نماینــده ی  اقدامــات عملــی  گــزارش 
ــان  ــای ایش ــوص فعالیته ــرم در خص محت
درشهرســتان وبخــش هــا، هســتیم.... 

ــم .                                  ــا بدانی ــد ت بفرماین
)یک شهروند(

در  تغییــرات   منتظــر  عمومــی  افــکار 
از  بعــد  شهرســتان   نماینــده   دفتــر 
اتفاقــی  هیــچ  بود،امــا  دولــت  تغییــر 
ــر  ــان دردفت ــان  همچن ــاد! اصاح طلب نیفت
ــت و  ــغول  تاخ ــتان، مش ــده شهرس نماین
ــه خانــی   ــه خانــی امــده ون ــگار ن ــد. ن تازن
انتظــار  شــهبازی،  مهنــدس  از  رفتــه! 

بیشــتری داشــتیم.                  
)۰۹۱۸۰۰۰۰۶۱۹( 

ــا دســت فروشــان و  چــرا در ایــن شــهر ب
میــوه فروشــانی کــه تــا وســط خیابــان را 
اشــغال میکننــد، برخــوردی نمــی شــود؟ 
ــوند؟  ــت نمیش ــازار روز هدای ــه ب ــرا ب چ
ایــن یــک معضــل جــدی اســت کــه 
شــهرداری و راهنمایــی و رانندگی،بــی 
ــوص  ــاً درخص ــد! لطف ــده ان ــال آن ش خی
حــل ایــن معضــل شــهری، اقــدام نماییــد 
ــد را  ــهری نهاون ــان ش ــره ومبلم ــه چه ک

ــد! ــوده ان ــند نم ــت وناپس زش
 )جمعی از شهروندان(

تقاضــا وخواهــش دارم مدعــی العمــوم  و 
دادســتان  محتــرم، مراکــز و مطبهــای 
فــروش داروی متــادون و شــربت تریاک را 
کنتــرل کننــد. آب قاطــی آن میکننــد و با 
قیمت هــای گــزاف، بــه دســت متقاضیــان 
ــازه هــای  ــد از مغ ــا بای ــار میرســد ی گرفت
ــا  ــم. م ــه کنی ــا تهی ــخصی و  دالل ه ش
گرفتــار ایــن مشــکل هســتیم. لطفــاً 
ــه  کمــک کنیــد حــل شــود. ســود ماهیان
ــاالی  ــاد، ب ــرک اعتی ی مطبهــای داروی ت

ــت.                                                                      ــان اس ــون توم ۸۰ میلی
)یک معتاد درحال ترک(

ــد  ــه نهاون ــام حمع ــی از ام ــر جالب تصوی
در فضــای مجــازی دیدیــم کــه بعــد 
از  بــارش بــرف  و یخبنــدان، درحــال 
پاکســازی خیابــان همــراه چنــد شــهروند  
گرامــی بودندخواســتیم ا ز ایــن طریــق از 

ــم.      ــی نمایی ــکر و قدردان ــان تش ایش
       )جمعی از شهروندان(

فریاد نهاوند : عباس حاجی نجاری
اقــدام نشــریه هتــاک فرانســوی شــارلی ابــدو کــه ســابقه اهانــت بــه 
ــدام  ــر چــه اق ــه خــود دارد، اگ ــی اســام را در کارنام ــر گرام پیامب
جدیــدی از ســوی گرداننــدگان نظــام ســلطه بــرای مقابلــه با اســام 
نیســت، امــا از آنجایــی کــه محــور اصلــی ایــن فراخــوان معطــوف به 
مخالفــت بــا نظــام دینــی و ارزش هــای الهــی اســت، مســئله را بایــد 

فراتــر از اقــدام یــک نشــریه دیــد. 
ــا تصــور توفیــق در  ــن نشــریه در فراخــوان اولیــه ب گرداننــدگان ای
جنــگ ترکیبــی دشــمنان علیــه اســام و مــردم ایــران در ماه هــای 
ــدان  ــی ومعان ــمنان بیرون ــازی های دش ــر از جریان س ــر و متأث اخی
داخلــی، ضمــن اهانــت بــه امامیــن انقــاب، ریشــه اصلــی خصومــت 
ــی سیاســی  ــه جــاه طلب ــی شــدند ک ورزی خــود را آشــکار و مدع
آیــت اهلل خمینــی بــرای ایجــاد یــک جمهــوری اســامی بــه پایــان 
ــه  ــرای اداره جامع ــاش ب ــودن ت ــوچ ب ــه نشــان دهنده پ ــیده ک رس

مــدرن بــر اســاس احــکام دینــی اســت.
ــدار  ــی اقت ــه اصل ــه اینکــه پای ــم ب ــا عل  دشــمنان نظــام اســامی ب
کشــور و ســتون نظــام اســامی، ولی فقیــه و رهبــری نظــام هســتند، 
در پــی تخریــب جایــگاه رهبــری بــرای وارد آوردن ضربــه اساســی 
ــد  ــه درســتی دریافته ان ــد. آن هــا ب ــه ریشــه نظــام دینــی برآمده ان ب
تــا زمانــی کــه اقتــدار و اعتبــار رهبــری در ایــران محفــوظ باشــد، 
ــت  ــامی، قابلی ــوری اس ــه ای در جمه ــروژه براندازان ــچ پ ــاً هی مطلق
طــرح و اجــرا نخواهــد داشــت؛ چــرا کــه امامیــن انقــاب در طــول 
ــی  ــان را خنث ــای آن ــن طراحی ه ــته، پیچیده تری ــه گذش ــار ده چه
ــتقامت  ــدگاری و اس ــه راز مان ــم اینک ــا فه ــن رو ب ــد. از ای کرده ان
ــه ای از  ــت، لحظ ــری اس ــه و رهب ــت فقی ــامی، والی ــوری اس جمه

ــد.  ــذار نکرده ان ــن نظــام، فروگ ــن رک ــه ای هجــوم علی
بــه همیــن دلیــل یکــی از محور هــای اصلــی جنــگ ترکیبــی اخیــر 
دشــمنان علیــه مــردم ایــران کــه ماه هــا قبــل از آغــاز اغتشاشــات 
ــاز از  ــن ف ــود. ای ــه رهبــری نظــام ب ــود، هجمــه ب عملیاتــی شــده ب
ــر  ــز و می ــریه نیویورک تایم ــترک نش ــروژه مش ــی، پ ــگ ترکیب جن
ــود. از  ــتان ۱4۰۱ ب ــه ۸۸ در تابس ــران فتن ــوی از س ــین موس حس
ــود و از  ــری می ش ــاری رهب ــی بیم ــز مدع ــو نیویورک تایم ــک س ی
ــرای  ــام ب ــه نظ ــی برنام ــوی مدع ــین موس ــر حس ــر می ــوی دیگ س

ــود. ــری می ش ــردن رهب ــی ک موروث
ــری  ــمت رهب ــه س ــن ب ــای آغازی ــعار ها از روز ه ــی ش ــت ده  جه
ــل  ــاه قب ــد م ــه از چن ــازی ک ــن جریان س ــه ای ــام، نشــان داد ک نظ
ــر  ــود، اتفاقــی نبــوده و مبتنــی ب از آغــاز اغتشاشــات آغــاز شــده ب
ــد  ــای بع ــه در ماه ه ــود ک ــده ب ــی ش ــش طراح ــه از پی ــک برنام ی
نقــش ســازمان های جاسوســی در شــکل گیری و مدیریــت آن 

ــًا آشــکار شــد. کام
اغتشاشــات رســانه های وابســته   در همیــن راســتا در طــول 
ــازی  ــا جریان س ــی، ب ــوی داخل ــات ناهمس ــمنان و جریان ــه دش ب
ــی  ــا ب ــد ب ــاش کردن ــته ت ــانه های وابس ــی در رس ــات منف وتبلیغ
ــد.  ــیه ببرن ــه حاش ــری آن را ب ــای رهب ــاختن رهنمود ه ــار س اعتب
رصــد فضــای مجــازی در بــازه زمانــی 4۰ روز اول ا غتشاشــات نشــان 
می دهــد از ابتــدای شــروع اغتشاشــات در رابطــه بــا رهبــری فقــط 

ــد. ــر ش ــوا منتش ــون محت ــر۱۰ میلی در توئیت
 در تلگــرام بیــش از ۲۵۰ هــزار و در اینســتاگرام هــم حــدود ۲۰۰ 
هــزار محتــوا منتشــر شــد. ایــن حجــم از محتــوا درایــن بــازه زمانــی 

علیــه رهبــر معظــم انقــاب بــی ســابقه بــوده اســت؛
 و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بعــد از ناکامــی دشــمنان در 
نتیجه گیــری از ایــن بعــد از جنــگ ترکیبــی، نوبــت بــه آن نشــریه 
هتــاک می رســد تــا بــه تکمیــل پــروژه دشــمنان نظــام بپــردازد. در 
ــان اغتشاشــات و  ــه رهبــری نظــام در جری مــورد چرایــی هجمــه ب
اقــدام موهــن ایــن نشــریه، بــه ایــن دالیــل می تــوان اشــاره کــرد:

ــی،  ــاب در بســیج کنندگ ــر معظــم انق ــی رهب ــی مثال زدن * توانای
مقاوم ســازی و آگاهــی بخشــی بــه جامعــه در برابرتهدیــدات و 

ــی ــی و خارج ــای داخل فتنه ه
* نقــش رهبــری در ارتقــای فرهنــگ دینــی و ارزش هــای اســامی 

وانقابــی
* نقــش بــی بدیــل و برجســته و تأثیرگــذار رهبــر معظــم انقــاب 
در خنثی ســازی توطئه هــا و فتنه هــای گذشــته وحــال و عبــور 

ــا. ــش ه ــا وچال ــور از بحران ه کش
ــوی  ــازی الگ ــل هویت س ــامی عام ــام اس ــری در نظ ــه رهب * اینک
ــرای  اســامی-ایرانی پیشــرفت و ترســیم کننده نقشــه راه کشــور ب
رســیدن بــه تمــدن نویــن اســامی ومطالبــه گــر از دولت هــا بــرای 

تحقــق آن اســت.
* مــروری بــر رونــد پیشــرفت های علمــی کشــور بیانگــر آن اســت 
ــی و  ــاد علم ــوق جه ــی و مش ــا حام ــر از دولت ه ــری فرات ــه رهب ک
پیشــرفت های علمــی کشــور و مشــوق اصلــی تشــکیل شــرکت های 
دانــش بنیــان و رســیدن کشــور بــه خودکفایــی در تولیدبســیاری از 

نیازمندی هــای صنعتــی و کشــاورزی در کشــور اســت.
و  نقــش ممتــاز رهبــری در تحقــق دســتاورد های دفاعــی   *

رســیدن کشــور بــه تــوان بازداندگــی دفاعــی.
* نقــش رهبــری در حفــظ و تقویــت وحــدت شــیعه و ســنی 

درکشــور وتقویــت انســجام و وحــدت ملــی.
ــع  ــه نف ــه ب ــوا در منطق ــه ق ــم زدن موازن ــری در بره ــش رهب * نق
انقــاب اســامی و کشــور های مســتقل و مظلــوم در برابــر اســتکبار 

جهانــی.
* مقابلــه بــا نفــوذ امریــکا در منطقــه و ســرعت بخشــی بــه تغییــر 

هندســه جهانــی و انتقــال قــدرت از غــرب بــه شــرق.
ــی  * جلوگیــری از نفــوذ و پیاده ســازی سیاســت های اســتعمار غرب

در منطقــه.
ــاب  ــداف انق ــرای پیشــبرد اه ــازی ب ــازی و گفتمان س * فرهنگ س

اســامی.
* نقــش رهبــری در ایجــاد هماهنگــی بیــن قــوا و هم افزایــی آن هــا 

بــه منظــور خدمــت بــه مــردم و اهتمــام بــه حــل مشــکات.
اگرچــه دولــت فرانســه باحمایت از شــارلی ابــدو، مدعــی آزادی بیان 
در ایــن کشــور اســت، امــا مــروری بــر مواضــع مســئوالن این کشــور 
و دیگرســران کشــور های غربــی در حمایــت از اغتشاشــگران در 
ــذارد  ــی نمی گ ــدی باق ــریه، تردی ــن نش ــدام ای ــر و اق ــای اخی ماه ه
کــه اقــدام شــارلی ابــدو بخشــی از همــان جنــگ ترکیبــی دشــمن 
ــلطه  ــام س ــدگان نظ ــه گردانن ــاوت ک ــن تف ــا ای ــی ب ــت، منته اس
تصــور می کننــد کــه بــا توجــه بــه فروکــش کــردن اغتشاشــات در 

داخــل، بــا ایــن اقــدام قادرنــد اغتشاشــات را احیــا کننــد.
 امــا غافــل از آننــد کــه اینگونــه هنجارشــکنی ها، همچــون 
اهانت هــای گذشــته غربی هــا بــه پیامبرگرامــی اســام و ارزش هــای 
ــان  ــتضعفان جه ــلمانان و مس ــتر مس ــی بیش ــب آگاه ــی، موج دین
نســبت بــه ابعــاد فتنــه طراحــی شــده غــرب علیــه ایــران اســامی 

خواهــد شــد.

فریاد نهاوند: 
مجیــد یوســفی نویــد شــهردار 
نهاونــد بــا اشــاره بــه نزدیــک 
ــار ۱4۰۲  ــوروز و به ــام ن ــدن ای ش
و  ســاله  همــه  داشــت:  اظهــار 
همزمــان بــا آغــاز ســال نــو و بهــار 
طبیعــت شــهرداری نهاونــد بــه 
اســتقبال از بهــار و ایــن مناســبت 
ــال و  ــره و ح ــی رود و چه ــی م مل
هــوای شــهر را دگرگــون میکنــد تا 
ــزی  ــا و خاطره انگی ــای زیب جلوه ه
پیــش روی گردشــگران ومســافران 

نهاونــدی قــرار گیــرد. وی بــا بیــان 
اینکــه عدالــت محــوری در توزیــع 
توجــه  و  خدمــات  و  فعالیت هــا 
بــه حاشــیه شــهر در اســتقبال 
ــات جــدی  ــار یکــی از مطالب از به
مــردم اســت گفــت: در شهرســتان 
نهاونــد بــرای اســتقبال از بهــار 
در  خوبــی  اقدامــات   ۱4۰۱
وحاشــیه  مختلــف  قســمتهای 
شــهر انجــام گرفــت کــه ایــن 
اقدامــات بایــد بــا غنــای بیشــتری 
ــود،یک  ــال ش ــار ۱4۰۲ دنب در به
نکتــه مهــم دیگــر کــه بســیار 
اســتقبال  در  اهمیــت  حائــز 
اســت میتوانــد جلــب  بهــار  از 
مشــارکت های مردمــی و اســتفاده 
ــد  ــات باش ــای مح ــت ه از ظرفی
کــه تأثیــر بســزایی در کیفیــت 

فعالیت هــا خواهــد داشــت. 
از  ادامــه  در  نهاونــد  شــهردار 
تشــکیل تیــم هــای زیباســازی 

ــزی  ــه ری ــا برنام ــت: ب ــان داش بی
ــت  ــه در جه ــورت گرفت ــای ص ه
ــر ســیمای  ــر و تغیی اســتقبال بهت
اســتقبالی  و  نــوروز  در  شــهری 
نــوروزی،  مهمانــان  از  متفــاوت 
در  هــا  نخالــه  آوری  جمــع 
ــا ورودی  ــهر مخصوص ــر ش سرتاس
ــت  ــام گرف ــالها انج ــد از س ــا بع ه
ــا شــاهد تغییــرات در ورودی هــا  ت
و ســاماندهی باشــیم، روشــنایی 
در  و  پیگیــری  شــهر  در  شــب 
برنامــه  و  اســت  انجــام  حــال 
ریــزی هایــی جهــت اضافــه شــدن 
برنامــه  در  نــوروزی  المان هــای 
تــا  می باشــد  شــهرداری  ایــن 
هرچــه بهتــر بــه اســتقبال بهــار و 
مهمانــان نــوروزی برویــم. یوســفی 
خصــوص  در  ادامــه  در  نویــد 
اصــاح  گفــت:  ســبز  فضــای 
ــای گیاهــی در  ــه ه کاشــت و گون
ــا  ــده و ب ــروع ش ــبز ش ــای س فض

کاشــت گل هــای دائمــی و کاشــت 
و تولیــد در گلخانــه شــهرداری 
ــا  ــت ه ــادی از درخواس ــم زی حج
در شــهرداری تامیــن میگــردد و در 
کنــار اصــاح کاشــت،انجام آبیاری 
ــر کاهــش  قطــره ای نیــز عــاوه ب
حــد  تــا  را  آب  هزینه،مصــرف 

می دهــد. کاهــش  باالیــی 
بــا  رابطــه  نهاونــد در  شــهردار 
ــر و جــدول گــذاری  آســفالت معاب
ــان داشــت:  هــای ســطح شــهر بی
ــام  ــته انج ــای گذش ــاه ه ــی م ط
مناطــق  همــه ی  در  آســفالت 
شــهر و ورودی هــا بــه جدیــت 
بــا  همچنــان  و  گرفــت  انجــام 
انجــام لکه گیــری هــا در حــال 
ــداول و  ــاح ج ــت، اص ــام اس انج
ــدون  ــز ب ــا نی ــذاری ه ــدول گ ج
وقفــه توســط شــهرداری پیگیــری 
ــون در  ــت و هــم اکن و انجــام گرف
مناطــق مختلــف ادامــه دارد،ایجاد 

ــکات  ــع مش ــا و رف ــاخت ه زیرس
مناطــق اولویــت انجــام کارهاســت 
و بــر همیــن اســاس طــی یکســال 
ــذاری  ــفالت،جدول گ ــته آس گذش
ــت  ــام گرف ــوان انج ــر ت ــا حداکث ب
و ایــن بحــران از شــهر رفــع شــد 
ــده درخواســت  ــی مان ــداد باق و تع
ــت.   ــام اس ــال انج ــز در ح ــا نی ه
یوســفی نویــد عنــوان داشــت: 
در  موتــوری  نــاوگان  نوســازی 
شــهرداری بــا تجهیــز ماشــین 
ماشــین  شــدن  اضافــه  و  آالت 
ــه  ــی ادام ــی و خدمات آالت عمران
داشــته و تاکنــون شــش دســتگاه 
ــاش،  ــانی، قیرپ ــش نش ــر آت )باالب
ــاش،  ــور، نمک پ ــی لودر،تراکت مین
هفــت  و  خریــداری  شــاهین( 
شــده  تجهیــز  دیگــر  دســتگاه 
ــال  ــون در ح ــم اکن ــه ه ــت ک اس
ــهریان  ــه همش ــات ب ــام خدم انج

ــند. ــی باش م

شارلی ابدو و عرصه ای دیگر از
 جنگ ترکیبی دشمن

آمادگی و استقبال شهرداری نهاوند از بهار ۱4۰۲ با رنگ و بوی متفاوت در نهاوند
تشکیل تیم های مختلف جهت استقبال از بهار

فریاد نهاوند: 
والمســلمین  االســام  حجــت 
عباســعلی مغیثــی امام جمعــه نهاوند 
در خطبــه هــای نمــاز جمعــه گفــت: 
همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری 
تبییــن واجــب  فرمودنــد؛ جهــاد 
ــف  ــر تحری ــی در براب ــوری و همگان ف

و دروغ اســت. وی اظهــار داشــت: 
ــروز دشــمنان در فضــای مجــازی  ام
و بــا ابزارهــای رســانه ای مــدام دروغ 
پراکنــی و شــایعه ســازی مــی کنــد و 
ــا  ــد واقعیــت هــا را بگوییــم ت ــا بای م
نســل جــوان فریــب ایــن دروغ هــا و 
تحریــف هــا را نخــورد. امــام جمعــه 
نهاونــد افــزود: جوانــان بایــد دشــمنی 
هــا را بشناســند و بداننــد کــه در ایــن 
ســال ها چــه خطراتــی از ناحیــه 
دشــمن بــرای کشــور ایجــاد شــده و 
بایــد مراقــب ایــن تحریفــات باشــیم. 
ــی  ــن یعن ــاد تبیی ــه داد: جه وی ادام
ــخ  ــان و پاس ــا و بی ــت ه ــان واقعی بی

دادن بــه شــبهاتی کــه دشــمنان 
انتشــار مــی دهنــد.  حجــت االســام 
مغیثــی در بخــش دیگــری از خطبــه 
ــان  ــا از هم ــی ه ــت: آمریکای ــا گف ه
ــه  ــودی انقــاب برنام ــرای ناب ــدا ب ابت
ــد  ــه کار کردن ــد و هم ــزی کردن ری
ــردم در  ــور م ــت حض ــه برک ــی ب ول
صحنــه و والیتمــداری مردم، همیشــه 
شکســت خوردنــد.  وی در بخــش 
ــه  ــا اشــاره ب دیگــری از خطبــه هــا ب
توهیــن نشــریه فرانســوی بــه والیــت 
و مرجعیــت اظهــار داشــت: اهانــت و 
مســخره کــردن بــرای کســانی اســت 
ــان  ــد و نش ــت دارن ــف و ذل ــه ضع ک

ــر منطــق انقــاب  مــی دهــد در براب
ــد.  ــرای گفتــن ندارن ــی ب ــا حرف م

امــام جمعــه نهاونــد گفت: دشــمنان 
اخیــر  اتفاقــات  و  هــا  فتنــه  در 
ــا ایــن اهانــت  شکســت خوردنــد و ب
بــه مرجعیــت و والیــت مــی خواهند 
انتقام شکســت هــای خــود را بگیرند 

ــد.  ــی برن ــی نم ــه جای ــی راه ب ول
ــای  ــت ه ــن شکس ــه داد: ای وی ادام
ــر  ــم و تدابی ــش مه ــمنان و نق دش
رهبــر معظــم انقــاب در ناامیــد 
کــردن دشــمنان باعــث شــده اســت 
ــریه  ــک نش ــط ی ــمنان توس ــه دش ک
بــه ســاحت مرجعیــت و والیــت 
فقیــه اهانــت کننــد.  حجــت االســام 
مغیثــی بیــان کــرد: ایــن اهانــت هــا 
نشــان از ناتوانی و شکســت دشــمنان 
اســت و ســابقه هــم دارد ولــی مــردم 
ــتیبان  ــد پش ــان دادن ــی نش ــه خوب ب
مقــام معظــم رهبــری هســتند.  وی 
در بخــش دیگــری از خطبــه هــا بــه 
ــاره  ــا اش ــت ه ــدات صهیونیس تهدی
کــرد و بیــان داشــت: ایــن تهدیدهــا 

ــا  ــرای آنه ــی ب ــرف داخل ــا مص صرف
دارد و خودشــان بــه خوبــی از قــدرت 
ایــران اســامی خبــر دارنــد.  حجــت 
االســام  مغیثــی بــا اشــاره به ســالروز 
والدت حضــرت زهــرا)س( و روز مــادر 
افــزود: همــه زندگانــی ایشــان بــرای 
همــه بانــوان الگــو و دارای پیــام 
ــان  ــته ایش ــخصیت وارس ــت و ش اس
ــت.   ــی اس ــیار باالی ــب بس دارای مرات
امــام جمعــه نهاونــد بیــان کــرد: 
ــژه ای و  ــگاه وی ــام از جای زن در اس
خاصــی برخــوردار اســت و معیــار در 
اســام جنســیت نیســت بلکــه ماک 
ــوا اســت.   وی  ارزشــها، اخــاق و تق
در بخــش پایانــی خطبــه هــا گفــت: 
صرفــه جویــی در مصرف انــرژی و  گاز 
ــن روزهــا بســیار ضــروری و مهــم  ای
اســت و از همشــهریان درخواســت 
ــن روزهــا کــه برخــی از  ــم در ای داری
مناطــق با مشــکل کمبــود گاز مواجه 
ــی  ــه جوی ــه صرف ــبت ب ــتند نس هس
اقــدام کننــد تــا گاز بــه ایــن مناطــق 

نیــز برســد.

			امام	جمعه	نهاوند:

جهاد تبیین واجب فوری و همگانی است
 توهین نشریه فرانسوی به رهبر انقاب نشان دهنده شکست های آنها است

زن در اسالم جایگاه و مقام ویژه ای دارد

فریاد نهاوند:
جلســه شــورای آمــوزش وپــرورش 
شهرســتان نهاوند بــه ریاســت احمدوند 
فرمانــدار و بــا حضــور حجــت االســام و 
المســلمین مغیثــی امــام جمعــه، کیانی 
ــی  ــی و اجتماع ــی امنیت ــاون سیاس مع
فرمانــدار، دارایــی ریاســت آمــوزش 
ــاون اداره  ــی مع ــادر بیگ ــرورش ، به وپ
کل نوســازی مــدارس اســتان همــدان و 
ســایر اعضــا در ســالن جلســات آموزش 

ــزار شــد. ــرورش برگ وپ

ارزش عمل در مکتب ما 
به خالص بودن و اثر گذاری آن است

 
ــی  ــلمین مغیث ــام والمس ــت االس حج
امــام جمعــه نهاونــد در جلســه شــورای 
ــار  ــتان اظه ــرورش شهرس ــوزش وپ آم
ــی  ــه نیات ــا ب ــال م ــت : ارزش اعم داش
ــر  ــم ، اگ ــی دهی ــام م ــه انج ــت ک اس
ــد  ــدا باش ــای خ ــرای رض ــا ب ــال م اعم

ــت.  ــمند اس ارزش
وی ارزش کارهــا بــه نیــت اســت و 
هرکــس متناســب بــا نیــت خــود بهــره 
خواهــد برد، افــزود: ارزش عملــی که در 
آن نیــت خدایــی وجــود نداشــته باشــد 
ــب  ــس متناس ــت و هرک ــی ارزش اس ب

بــا نیــت خــود بهــره خواهــد بــرد. امــام 
جمعــه نهاونــد گفــت: کارهــای مــا اعــم 
از فرهنگــی ، اجتماعــی ، سیاســی و ... 
هــر چــه عیــارش بیشــتر باشــد ، ارزش 

ــود. آن بیشــتر خواهــد ب
ــی  ــلمین مغیث ــام والمس ــت االس حج
بیــان داشــت : اگــر کاری خالــص و 
بــرای رضــای خــدا نباشــد ، بــی ارزش 
ــه اینکــه ارزش  ــا اشــاره ب اســت . وی ب
عمــل در مکتــب مــا بــه خالــص بــودن 
و اثــر گــذاری آن اســت، افــزود : ارزش 
عمــل در مکتــب مــا بــه خالــص بــودن 
ــال  ــرای مث ــر گــذاری آن اســت ، ب و اث
شــهید ســلیمانی در ســخت تریــن 
ــرد  ــی ک ــدا م ــور پی ــا حض ــدان ه می
و بــرای رضــای خــدا کار می کــرد و 

اینچنیــن بــود کــه خــدا این شــخصیت 
واال را بــزرگ کــرد، پــس اثرگــذاری 
کارهــا بســیار اهمیــت دارد. امــام جمعه 
نهاونــد در خاتمــه بیــان داشــت:آموزش 
ــام  ــه انج ــی ک ــد کارهای ــرورش بای و پ
می دهــد ارزشــمند و بــرای رضــای 

ــد . ــذار باش ــدا و اثرگ خ

مدیران ما سردار سلیمانی را 
سرلوحه ی کار های خود قرار دهند 

ــه  ــد در جلس ــدار نهاون ــد فرمان احمدون
ایــن  وپــرورش  آمــوزش  شــورای 
ــک  ــا ی ــود را ب ــخنان خ ــتان س شهرس
ســئوال آغــاز کــرد و گفــت: چــه شــد 
ــاج قاســم شــد،  ــاج قاســم،  ح ــه ح ک

ــن  ــرد اینچنی ــک ف ــه ی ــد ک ــه ش چ
جهــان را متحیــر می کنــد؟  وی در 
ادامــه افــزود : بهتریــن پاســخ بــرای این 
ســئوال ایــن اســت کــه حــاج قاســم از 
خــدا پــروا می کــرد و خــدا محــور بــود. 
فرمانــدار نهاونــد در ادامــه بیان داشــت: 
ــد ســردار ســلیمانی را  ــا بای ــران م مدی
ســرلوحه ی کار هــای خــود قــرار دهند 
واز خــدا پــروا کننــد، پاســخگو باشــند 
ــادی  ــود را جه ــای خ ــه ی کاره و هم
ــه و  ــد در ادام ــد.  احمدون ــام دهن انج
ــر  در خصــوص مشــکات مســاکن مه
فرهنگیــان گفــت: دغدغه هــای مــردم و 
فرهنگیــان ، دغدغــه ی مــا نیــز هســت 
و بایــد مشــکل مســکن مهــر فرهنگیان 
مرتفــع شــود و مســئولین مربوطــه باید 

در ایــن خصــوص پاســخگو باشــند. وی 
ــان  ــر فرهنگی ــر مســکن مه ــزود : اگ اف
اســتاندارد ســاخته نشــود، مشــکلی کــه 
بــرای ســاختمان نیمــه  کاره ی آموزش 
و پــرورش پیــش آمــد ، پیــش خواهــد 
آمــد.  احمدونــد در ادامــه بــا تاکیــد بــر 
لــزوم تکمیــل شــدن هــر چه ســریع تر 
پــروژه هــای عمرانــی آموزش وپــرورش 
ــه  ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب ــد، اظه نهاون
ــوزان در برخــی  ــاالی دانش آم ــم ب تراک
مــدارس ســطح شــهر و کمبــود فضــای 
ــه  ــن اســت ک ــا ای آموزشــی، انتظــار م
بــا همــت و توجــه ویــژه ی اداره کل 
ــت  ــتان و مدیری ــدارس اس ــازی م نوس
ــه  ــی ک ــروژه ی آموزش ــادی ، ۵ پ جه
در ســطح روســتاها وجــود دارد، در 
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــر امس ــه فج ده
ــزود : اداره کل نوســازی  برســند. وی اف
مــدارس، تعمیــر مدارســی کــه در حــال 
تخریــب هســتند را در اولویــت ســاخت 
و ســازهای خــود قــرار دهــد، چــرا کــه 
ــاط دارد.  ــوزان ارتب ــش آم ــا جــان دان ب
وی در خصــوص بوفــه هــای مــدارس و 
تغذیــه ی ســالم  دانــش آمــوزان اظهــار 
داشــت: فروشــنده و مــواد خوراکــی کــه 
در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار گرفتــه 

مــی شــود بایــد بهداشــتی باشــند.

شورای	آموزش	و	پرورش	شهرستان	نهاوند	برگزار	شد

ارزش عمل در مکتب ما به خالص بودن و اثر گذاری آن است
مدیران ما سردار سلیمانی را سرلوحه ی کار های خود قرار دهند

شهبازی	مطرح	کرد:

ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در برنامه هفتم توسعه
 ترک فعل مسئولین؛ آفت برنامه های توسعه ای
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فریاد نهاوند:
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه 
معتقــد  مجلــس  محاســبات  و 
اســت توجــه بــه موضــوع اقتصــاد 
مقاومتــی در برنامــه هفتم توســعه 
مــی توانــد بســیاری از تنگناهــای 
ــا  ــد. علیرض ــرف کن کشــور را برط
ــت  ــه اولوی ــاره ب ــا اش ــهبازی ب ش
هــای برنامــه هفتــم توســعه اظهار 
کــرد: مهمتریــن مســئله در برنامــه 

هفتــم توســعه، موضــوع رونــق 
تولیــد اســت. وی بیــان کــرد: 
اگــر مســائل اقتصــادی کشــور 
ســاماندهی پیــدا کنــد موضوعاتــی 
از قبیــل تولیــد و اشــتغال و بهبــود 
تغییراتــی  معیشــتی  وضعیــت 
ــم  ــن مه ــرد و ای ــد ک ــدا خواه پی
خواســته همــه دســت اندرکاران 
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه 
ــه  ــیون برنام ــو کمیس ــت. عض اس

و بودجــه مجلــس بــا بیــان اینکــه 
برنامــه هفتــم توســعه بایــد در 
ــادی  ــرایط اقتص ــود ش ــت بهب جه
ــد  ــرد: بای ــان ک ــد ، بی ــور باش کش
بــه موضــوع اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــعه توج ــم توس ــه هفت در برنام
ــر  ــذا اگ ــرد ل ــورت گی ــدی ص ج
مــا بــه مبحــث اقتصــاد مقاومتــی 
خیلــی  باشــیم  داشــته  توجــه 
برطــرف  کشــور  تنگناهــای  از 

نماینــده  ایــن  شــد.  خواهــد 
ــدات  ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
هرســاله مقــام معظــم رهبــری در 
ــان  ــد بی ــع تولی ــع موان ــه رف زمین
کــرد: متاســفانه مدیــران و برخــی 
توجــه  آنچنــان  مــا  مســئولین 
ای بــه ایــن موضــوع ندارنــد و 
وقتــی بــه آخــر ســال مــی رســیم 
ــزان  ــه می ــویم ب ــی ش ــه م متوج
ــه دســت  ــداف برنام ــه اه ــی ب کاف
ــئله  ــن مس ــم و ای ــرده ای ــدا نک پی
متاســفانه در ســالهای گذشــته رخ 
داده اســت. نماینــده مــردم نهاونــد 
در مجلــس بیــان کرد:امیدواریم در 
ــه پنج ســاله  ــب برنام جهــت تصوی
هفتــم توســعه بــه نحــوی حرکــت 
کنیــم کــه بــه هــدف نهایــی 

ــت  ــعه ای دس ــای توس ــه ه برنام
نماینــده  ایــن  کنیــم.  پیــدا 
تضامیــن  زمینــه  در  مجلــس 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــرای اج الزم ب
برنامــه  ویــژه  بــه  ای  توســعه 
متاســفانه  کــرد:  بیــان  هفتــم 
مشــکل تنهــا ایجــاد تضامیــن 
ــد  نیســت و برخــی مســئولین بای
احســاس مســئولیت خــود را در 
اجــرای برنامــه بــاال ببرنــد و تــرک 
ــد  فعــل نداشــته باشــند. وی تاکی
براســاس  مســئولین  کرد:اگــر 
کننــد،  عمــل  خــود  تعهــدات 
خواهــد  بهتــر  خیلــی  شــرایط 
شــد. همچنیــن بایــد هماهنگــی و 
همدلــی بیــن مســئولین اقتصادی 

ــد. ــته باش ــود داش ــت وج دول



فریادنهاوند:
همایــش بزرگداشــت دومیــن ســالگرد ارتحــال 
عامــه محمدتقــی مصبــاح یزدی،اســتاد فکــر و 
آئیــن اختتامیــه هشــتمین جشــنواره رســانه ای ابوذر 
باحضــور معــاون اجرایــی رئیــس جمهور و مســئولین 
اســتانی در ســالن شــهدای اســتانداری همــدان 

ــد. ــزار ش برگ

امروز باید ابوذروار در مسائل اجتماعی و مقابله 
با انحرافات اجتماعی صحبت کرد

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان گفــت: امــروز 
ــی و  ــائل اجتماع ــوذروار در مس ــه اب ــت ک ــاز اس نی
ــرد و  ــت ک ــی صحب ــات اجتماع ــا انحراف ــه ب مقابل
ــق آن  ــت و تحق ــال عدال ــه دنب ــد ب ــن راه بای در ای
ــت  ــود. آی ــن ب ــاح اینچنی ــت اهلل مصب ــه آی ــود ک ب
ــش  ــن همای ــی در ای ــعبانی موثق ــب اهلل ش اهلل حبی
ــم ربانــی  ــا بیــان اینکــه ســخن گفتــن از ایــن عال ب
ــه ویژگی هــای اخاقــی  ــرای مــن ســخت اســت، ب ب
ــا علمــای  ــرد: م ــار ک و علمــی ایشــان اشــاره و اظه
بزرگــی داریــم کــه ســتودنی بــوده و از نظــر علمــی و 
اخاقــی برجســته هســتند کــه می تواننــد الگــو قــرار 
بگیرنــد و آیــت اهلل مصبــاح جــزو ایــن بزرگان اســت. 
ــاح  ــت اهلل مصب ــارز آی ــای ب ــن ویژگی ه ــا تبیی وی ب
ــیار  ــان بس ــود ایش ــع در وج ــه تواض ــان اینک ــا بی ب
ــه ای  ــه گون ــان ب ــی انس ــت: گاه ــود، گف ــته ب برجس
متواضــع اســت کــه تواضــع او محاســبه گرایانه و 
ــم  ــن عال ــع ای ــا تواض ــت ام ــع اس ــال مناف ــه دنب ب
ــبه گرایانه  ــوده و محاس ــرت ب ــول هج ــته محص وارس
ــه کســی او را  ــود ک ــن نب ــال ای ــه دنب ــود چــرا ک نب
ببینــد و منفعتــی برایــش داشــته باشــد و تنهــا برای 
ــه در  ــی فقی ــده ول ــرد. نماین ــدا کار می ک ــای خ رض
اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه آیــت اهلل مصبــاح بــا 
مقــام علمــی و اخاقــی بســیار برجســته، دارای مقام 
علمــی بــاال و صاحــب نظــر بــود، عنــوان کــرد: یکــی 
از برجســتگی های علمــی ایشــان تصــورات دقیــق از 

ــود. ــات ب مســائل و موضوع
وی بــه بعــد سیاســی آیــت اهلل مصبــاح اشــاره 
و عنــوان کــرد: ایشــان در عرصه هــای سیاســی 
موضع گیــری می کــرد بــه طــوری کــه قبــل از 
ــه  ــبت ب ــت و نس ــری داش ــم موضع گی ــاب ه انق
نیــز  علمــی  میــدان  در  انحرافــی  صحبت هــای 

مبارزاتــی انجــام مــی داد.
شــعبانی به برگــزاری هشــتمین جشــنواره رســانه ای 
ابــوذر در اســتان همــدان اشــاره و بیــان کــرد: 
ــی  ــاد عدالتخواه ــه فری ــت ک ــاد اس ــک فری ــوذر ی اب
و مطالبه گــری ســر می دهــد و همــه انتقــادات و 
تولیداتــش تنهــا بــرای رضــای خــدا اســت و دنبــال 
ــه  ــت ک ــاز اس ــروز نی ــود و ام ــخصی نب ــع ش مناف
ابــوذروار در مســائل اجتماعــی و مقابلــه بــا انحرافــات 
اجتماعــی صحبــت کــرد و در ایــن راه نبایــد دنبــال 
منافــع شــخصی بــود بلکــه بایــد بــه دنبــال عدالــت 
ــود کــه البتــه آیــت اهلل مصبــاح نیــز  و تحقــق آن ب
اینچنیــن بــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نــگاه جامــع 
ابــوذر در مبانــی تفســیری قابــل توجــه اســت، الزمــه 
موفقیــت در مســائل اجتماعــی و ایســتادگی در برابــر 
انحرافــات اجتماعــی را بازگشــت راســتین بــه قــرآن 
کریــم دانســت و بیــان کــرد: امــروز بــا توجــه بــه این 
ــه  ــه بازگشــت ب ــاز ب ــا نی ــو و گرفتاری  ه ــه هیاه هم
قــرآن راســتین داریــم، چــرا کــه فتنه هــا و مشــکات 
ــه  ــت ب ــا بازگش ــم ب ــروز می بینی ــه ام ــی ک اجتماع

ــود. ــل می ش ــش تبدی ــه ســکوت و آرام ــرآن، ب ق
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان اضافــه کــرد: 
مــا علمــای زیــادی داریــم ولی گاهــا برخــی  از تبلیغ، 
تربیــت و وظیفــه ای کــه قــرآن کریــم بــرای روحانیت 
قائــل اســت، غفلــت می کننــد ایــن در حالــی اســت 
کــه آیــت اهلل مصبــاح یــزدی فــارغ از جایــگاه علمــی، 
ــهر و  ــه ش ــهر ب ــودن، ش ــه ب ــرآن و عام ــر ق مفس
ــرای تربیــت حاضــر می شــدند  ــه اســتان ب اســتان ب

و در ایــن مســیر هیــچ اســتراحتی نداشــتند.
وی بــا بیــان اینکــه آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، جهــاد 
تبییــن را از همــان زمــان کــه اســام و دیــن مــورد 
هجمــه قــرار گرفــت شــروع کــرد، ادامــه داد: باید فکر 
اصیــل اســامی را بــه جامعــه منتقــل کنیــم و بــرای 
ایــن امــر تولیــدات علمــی و پژوهش هــای مناســبی 
وجــود دارد کــه دانشــگاه مــا بایــد علــوم تولیــد شــده 
را در جامعــه مخابــره کنــد و حــوزه علمیــه نیــز بایــد 
ــه  ــه جامع ــرار داده و ب ــه ق ــورد توج ــر را م ــن ام ای

منتقــل کنــد.
شــعبانی بــا اشــاره بــه قطعنامــه ضــد ایرانــی پارلمان 
اروپــا علیــه ســپاه پاســداران بــا اشــاره بــه قــدرت و 
اقتــدار ایــن نهــاد انقابــی خاطرنشــان کــرد: ســپاه 
ــروز  ــر ام ــذار اســت و اگ ــم و اثرگ ــه ای عظی مجموع
ــر روی تخــت خــود  ــا در کمــال آرامــش ب اروپایی ه
ــذار  ــات اثرگ ــا و اقدام ــون تاش ه ــته اند موه نشس
شــهید ســلیمانی ها اســت و امــروز بــه واســطه مقابله 
ســپاه بــا داعــش و امنیــت ایجــاد شــده همــه پشــت 
میــز نشســته اند حــال بــا ایــن وجــود اقدامــی غیــر 
انســانی و غیــر قانونــی علیــه ســپاه صــادر می کننــد 

کــه ایــن کفــران نعمــت اســت.

آیت اهلل مصباح یزدی در مقابله با فرهنگ 
منحط غرب بسیار تاشگر بود

ــاح  ــت اهلل مصب ســپس اســتاندار همــدان گفــت: آی
یــزدی یکــی از متفکریــن بــزرگ، فیلســوف، اســام 
شــناس و مفســر بــزرگ قرآن بــود، در مقابله و ســتیز 
بــا فرهنــگ منحــط غــرب بســیار تاشــگر و کوشــا 
بــود و بــه هیــچ وجــه بــا ایــن فرهنــگ ســر ســازش 

نداشــت.
ــار  ــش اظه ــن همای ــرزاد در ای ــمی ف ــا قاس علیرض
کــرد: امــروز مراســم تکریــم و نکوداشــت مردمــی از 
ــد راســتین  ــای الهــی و فرزن ــاکان و از اولی ســاله پ
امــام راحــل اســت کــه همــواره در تــاش بــود افــکار 
و عقایــد اســامی و اعتقــادی را در جامعــه نشــر دهد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات اثربخــش آیــت اهلل مصباح 
در طــول دوران عمــر بــا برکتــش عنــوان کرد: ایشــان 
از همــان ســال های اول مبــارزه در کنــار امــام راحــل 
بــود و شــیوه مبــارزه او بــه قــدری بــا دقــت بــود کــه 
رژیــم منحــوس پهلــوی متوجــه ایــن حرکت نشــد و 
در راه مبــارزه اقدامات بســیار اثربخشــی را انجــام داد.
اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکــه در ســیر احــوال و 
حــاالت ایشــان خصایــص بســیار نیــک و ارزشــمندی 
ایشــان یکــی  براینکــه  داشــت، گفــت: عــاوه 
ازمتفکریــن بــزرگ، فیلســوف، اســام شــناس و 
ــا  ــتیز ب ــه و س ــود، در مقابل ــرآن ب ــزرگ ق ــر ب مفس
ــا  ــگر و کوش ــیار تاش ــرب بس ــط غ ــگ منح فرهن
بــود و بــه هیــچ وجــه بــا ایــن فرهنــگ ســر ســازش 

ــت. نداش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن عالــم بــزرگ خدمــات 
ارزشــمندی در راه تعالی و گســترش فرهنگ اسامی 
و اعتقــادی داشــت، افــزود: ایشــان موسســه آموزشــی 
امــام خمینــی )ره( را در ســال 74 پایه گــذاری کــرد و 
بســیاری از افــکار نــاب اســامی و اعتقــادی را از ایــن 
راه گســترش داد، بــا طــرح والیتــی کــه دانشــجویان 
ــا  ــه م ــرار داد ک ــورد توجــه ق ــف را م و اقشــار مختل
امــروز نتیجــه آن را می بینــم کــه جوانــان گام دومــی 

تربیــت شــدگان ایــن مکتــب و حــوزه هســتند.
قاســمی فــرزاد اضافــه کــرد: بایــد بــا تمــام تــوان بــا 
ــر  ــتگی در براب ــدت و همبس ــجام و وح ــاد و انس اتح
فرهنــگ منحــط غربــی و فرهنــگ رســانه غربــی کــه 
مکتــب و راه و آرمان هــای امــام)ره( را مــورد هجمــه 

قــرار داده ایســتادگی کنیــم.
وی بــه تصویــب قطعنامــه ضدایرانــی پارلمــان اروپــا 
علیــه ســپاه اشــاره و خاطرنشــان کــرد: ایــن حرکــت 
ــام  ــر قــرار دادن ن ــا مبنــی ب ــه پارلمــان اروپ نابخردان
ســپاه در لیســت تروریســتی را محکــوم می کنیــم و 
معتقدیــم اگــر اندکــی خــرد و عقانیــت در شــورای 
اروپــا باشــد ایــن مســیر را ادامــه نمی دهنــد و نظــر 

ــذارد. ــار می گ ــورتی را کن مش
ــا  ــات ســپاه ب ــه اقدام ــا اشــاره ب اســتاندار همــدان ب
تاکیــد بــر اینکــه ســپاه در همــه عرصه هــا در تــاش 
ــا،  ــام آرمان ه ــت و از تم ــدم اس ــط مق ــوده و در خ ب
ــاع  ــه دف ــی جانان ــت ارض ــردم و تمامی ــا، م ارزش ه
می کنــد کــه مایــه افتخــار اســت، یــادآور شــد: اگــر 
ســپاه نبــود کشــور نیــز نبــود و همــه مــردم ایــران 

ــد. ســپاه را مثــل جــان و قلبشــان دوســت دارن

آیت اهلل مصباح ذوب در والیت بود
ــتان  ــین)ع( اس ــپاه انصارالحس ــده س ــه فرمان در ادام
ــت  ــخصیتی آی ــای ش ــن ویژگی ه ــدان در تبیی هم
ــه والیت مــداری ایشــان اشــاره کــرد و  اهلل مصبــاح ب
گفــت: ایشــان ذوب در والیــت بــود. ســردار مظاهــر 
ــاب  ــل انق ــه ماحص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدی ب مجی
اســامی تربیــت نیــروی انســانی بــوده اســت، 
ــد  ــت خداون ــت خلق ــه عظم ــی ب ــرد: وقت ــار ک اظه
ــتی و  ــت هس ــد از خلق ــد بع ــم خداون ــگاه می کنی ن
ــه خــود تبریــک گفــت بنابرایــن  آفرینــش انســان ب
نتیجــه می گیریــم ماحصــل هســتی همیــن انســانی 

ــده اســت. ــد آفری ــه خداون اســت ک
وی بــا اشــاره بــه فکــر و اندیشــه آیــت اهلل مصبــاح به 
اهمیــت و جایــگاه ایــن مهــم در اســام اشــاره و بیان 
کــرد: قــرآن کریــم زمانــی کــه می خواهــد از عظمــت 
ــد  ــاره می کن ــم اش ــم و قل ــه عل ــد ب ــاد کن انســان ی
وبــه آن قســم می خــورد کــه ایــن عالــم بــزرگ نیــز 
در جایــگاه واال قــرار داشــت و دارای اندیشــه و فکــری 
ــتان  ــین)ع( اس ــپاه انصارالحس ــده س ــود. فرمان ــو ب ن

همــدان در تبییــن ویژگی هــای شــخصیتی آیــت اهلل 
ــوان  ــاره و عن ــان اش ــداری ایش ــه والیت م ــاح ب مصب
کــرد: ایشــان ذوب در والیــت بــود و اگــر امــروز بغض 
و کینــه ای نســبت بــه ایشــان دیده می شــود یکــی از 
دالیــل اصلــی آن ذوب شــدن ایــن عالــم بزرگــوار در 
والیــت اســت و زیبایی فکر، اندیشــه، نــوآوری در فکر 
و عمــل و تربیــت نیــروی انســانی عظمــت ایشــان را 
می رســاند. وی بــا بیــان اینکــه در آســتانه دو رویــداد 
ــد از تمــام ظرفیت هــای آن  ــزرگ هســتیم کــه بای ب
اســتفاده کــرد، ادامــه داد: در اســتان همــدان زمینــه 
ظرفیــت آیــت اهلل مصبــاح دیــده شــود و بایــد تــوان 
بگذاریــم تــا در اســتان از ایــن ظرفیــت بــرای حرکت 
در حــوزه فرهنگــی اســتفاده کنیــم. ســردار مجیــدی 
بــه برگــزاری کنگــره ۸ هــزار شــهید اســتان همــدان 
در ســال آینــده بــه عنــوان دیگــر رویــداد بــزرگ در 
اســتان اشــاره و بیــان کــرد: بایــد بــا اســتفاده از ایــن 
رویــداد بــرای معرفــی ظرفیت هایــی همچــون آیــت 

اهلل مصبــاح بهــره ببریــم.
ــتان  ــی در اس ــه ظرفیت های ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتانی  ــر اس ــاید در کمت ــه ش ــود دارد ک ــدان وج هم
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــته باش ــود داش ــت وج ــن ظرفی ای
ــی هســتند  ــای بزرگ ــا، علم ــن ظرفیت ه ــی از ای یک
ــری  ــتند و دیگ ــی هس ــارف علم ــدر مع ــه در ص ک
حضــور ۸ هــزار شــهید اســتان همــدان کــه اتفاق هــا 

ــد. ــق کردن ــری را خل ــای بی نظی و رخداده
ــدان  ــتان هم ــین)ع( اس ــپاه انصارالحس ــده س فرمان
ــگاه زن در  ــه جای در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
ــرد: در  ــان ک ــاره و بی ــامی اش ــوری اس ــام جمه نظ
کشــور بــرای اولیــن بــار تنهــا یــک فرمانده ســپاه زن 
داشــتیم کــه خانــم مرضیــه دبــاغ بــود کــه می تــوان 
ــورد  ــروز م ــه ام ــوان بســترهایی ک ــه عن از ایشــان ب
ــه در آن  ــم ک ــاد کنی ــت ی ــه اس ــرار گرفت ــم ق تهاج
شــرایط ســخت دوران انقــاب یــک خانــم فرمانــده 

ــود. ســپاه یــک اســتان ب
از  را  ابــوذر  رســانه ای  جشــنواره  برگــزاری  وی 
ظرفیت هــای خــوب دانســت و یــادآور شــد: در ایــن 
ــی  ــانه و فرهنگ ــتان رس ــت دوس ــنواره در خدم جش
ــم  ــا ه ــت ت ــی اس ــیار عال ــه بس ــه زمین ــتیم ک هس
افزایــی بــرای برگــزاری کنگــره ۸هزار شــهید اســتان 

ــیم. ــته باش ــتر داش را بیش

کادرسازی ضروری ترین و 
اولویت دارترین نیاز امروز کشور

ســپس معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور کادرســازی 
امــروز  نیــاز  اولویت دارتریــن  و  ضروری تریــن  را 
کشــور دانســت و گفــت: آیــت اهلل مصبــاح در عرصــه 

کادرســازی تاش هــای بی شــائبه ای داشــت.
محســن منصــوری با گرامیداشــت یــاد و خاطــره این 
عالــم ربانــی اظهــار کــرد: آیــت اهلل مصباح اندیشــمند 
ــای  ــزو مصیبت ه ــان ج ــه ارتحالش ــود ک ــی ب بزرگ
ــات  ــت و کرام ــه عنای ــا ب ــود ام ــا ب ــان م ــزرگ زم ب
ــام  ــه مق ــوری ک ــه ط ــتیم ب ــوش هس ــان دل خ ایش
معظــم رهبــری نیــز فرمونــد عنایــت و کرامــات ایــن 
اســتاد فکــر بعــد از فوتشــان هــم جــاری و ســاری 
خواهــد بــود و بــه فریــاد شــاگردانش خواهــد رســید.
ــخصیتی  ــای ش ــن ویژگی ه ــن مهم تری وی در تبیی
و  زمان شناســی  بــه  یــزدی  مصبــاح  اهلل  آیــت 
اولویت شناســی ایشــان اشــاره و عنــوان کــرد: ایشــان 
ــات را  ــکل موضوع ــن ش ــه بهتری ــود ب ــر خ در عص
اولویــت شناســی کــرده و بــه آن می پرداخــت و یکــی 
از اولویت هایــی کــه بــه درســتی بــر آن متمرکــز شــد 
و در جــای جــای کشــور متبلــو اســت مســئله مهــم 
کادرســازی اســت. معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور 
اولویت دارتریــن  و   ضروری تریــن  را  کادرســازی 
ــت  ــرد: آی ــان ک ــت و بی ــور دانس ــروز کش ــاز ام نی
تاش هــای  کادرســازی  عرصــه  در  مصبــاح  اهلل 
بی شــائبه ای داشــت کــه شــکل گیری ســاختارهایی 
همچــون موسســه امــام خمینــی)ره( و طــرح والیــت 
کادرســازی و از جملــه اقدامــات مهــم در ایــن زمینــه 
اســت کــه اگــر ایــن مهــم در برهــه خــودش اتفــاق 
ــزرگ  ــا و مشــکات ب ــا چالش ه ــاد کشــور ب نمی  افت

ــد. ــه می ش مواج
وی میــدان داری و در میــدان بــودن را از دیگــر 
ویژگی هــای بــارز آیــت اهلل مصبــاح دانســت و گفــت: 
ــر  ــه دارد و ه ــودن هزین ــدان ب ــدان داری و در می می

ــام  ــخ اس ــی رود؛ در تاری ــمت آن نم ــه س ــی ب کس
ــارزه  ــدان مب ــد در می ــی بودن ــای بزرگ ــا و علم فقه
بــه دلیــل آنکــه هزینــه داشــت حاضــر نشــدند امــا 
آیــت اهلل مصبــاح همــواره در میــدان بــود و در ایــن 
راه از آبــرو و جــان خــود مایــه گذاشــت و بــه همیــن 
دلیــل همــواره در صــدر تهاجمــات و انتقــادات و آماج 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــوی جریان ه ــات از س حم

بــود.
منصــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه کادرســازی های 
صــورت گرفتــه توســط آیــت اهلل مصبــاح باعث شــده 
ــترین  ــی بیش ــی و خارج ــای داخل ــا جریان ه ــود ت ب
ــه ایشــان وارد کننــد، گفــت: ایشــان در  هجمــه را ب
ایــن راه جــان و مــال و آبــروی خــود را هزینــه کــرد 
کــه باعــث عزتمنــدی بیــش از پیــش ایــن بزرگــوار 

شــد.
ــر  ــوان دیگ ــه عن ــاح ب ــت اهلل مصب ــع آی وی از تواض
ویژگــی بــارز ایشــان نــام بــرد و اظهــار کــرد: ایشــان 
ــه  ــت تواضــع را در هم ــرو نهای ــدار و آب ــن اقت در عی
ــور  ــس جمه ــی رئی ــاون اجرای ــا داشــت. مع عرصه ه
بــه مردمــداری ایــن عالــم بــزرگ اشــاره و بیــان کرد: 
مکتــب آیــت اهلل مصبــاح از جنــس تواضــع و جریــان 

ــت. ــا اس ــن جریان ه ــزو انقابی تری ــان ج ایش
ــاح  ــت اهلل مصب ــداری آی ــه والیتم ــاره ب ــا اش وی ب
ــق  ــر اینکــه والیت مــداری ایشــان و تعل ــد ب ــا تاکی ب
خاطــر بــه رهبــری مثــال زدنــی بــود، تصریــح کــرد: 
انصافــی کــه ایشــان در مواجهــه بــا مصادیــق مختلف 
و جــدب حداکثــری نســبت بــه همــه افــراد داشــت 
ــود، امــا متاســفانه عــده ای در تــاش  قابــل توجــه ب
ــدرو  ــان را تن ــه ایش ــب ب ــان منتس ــا جری ــد ت بودن
ــی کــه ایشــان انصــاف را در  ــد در صورت نشــان دهن
ــری نســبت  ــا جــذب  حداکث ــا داشــت و ب تحلیل ه
ــر  ــن تعبی ــراد تصمیــم می گرفتنــد و ای ــه همــه اف ب

ظلــم اســت.
منصــوری بــا تاکیــد بــر اینکه تقویــت والیــت و حکم 
ــاح  ــت اهلل مصب ــت جــزو ارکان تصمیم گیــری آی والی
بــود، عنــوان کرد: ایشــان اســتقامت ورزی و پافشــاری 
ــتحکام  ــه آن اس ــت و نتیج ــق داش ــع ح ــر موض ب
ــی اســت. وی  ــرس و نگران ــز از ت شــخصیتی و پرهی
بــا بیــان اینکــه آیــت ااهلل مصبــاح هــر ماموریتــی را 
بــه بهتریــن شــکل و بــدون سســتی و بــا نهادســازی 
ــه  ــار توج ــت: ایشــان در کن ــرد، گف ــش می ب ــه پی ب
ــر  ــواره ب ــی هم ــردی و اصول ــه مســائل کان، راهب ب
جزئیــات هــم توجــه داشــت، کــه توجــه بــه جزئیــات 
بــا ظرافــت تمــام توســط یــک مجتهــد و عالــم ربانی 
باعــث رشــد و محبوبیــت او خواهــد شــد کــه شــاید 
رمــز دلدادگــی جوانــان بــه ایشــان از همیــن جنــس 

باشــد.
معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر 
ــاح، معمــاری نظــام فکــری را  ــت اهلل مصب اینکــه آی
در موسســه حضــرت امــام)ره( و در دوره هــای طــرح 
والیــت بــه منصــه ظهــور رســاند، یادآور شــد: ایشــان 
در هــر حــوزه و فعالیتــی کــه وارد شــد چــه در حــوزه 
ــر و  ــه خی ــوزوی مای ــی و ح ــه علم ــت و چ سیاس

ــود. برکــت ب
وی بــر لــزوم توجــه جــدی بــه منظومــه فکــری آیت 
اهلل مصبــاح و تقویــت دوره هــای طــرح والیــت تاکیــد 
و خاطرنشــان کــرد: طــرح والیــت یــادگار ارزشــمند 
ــم  ــه امیدواری ــته اســت ک ــی و وارس ــم ربان ــن عال ای
ــت اهلل  ــری آی ــه فک ــا و منظوم ــن دوره ه ــت ای تقوی

مصبــاح مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد.

تکلیف مداری از ویژگی های بارز 
عامه مصباح یزدی بود

ــداری را  ــزدی تکلیف م ــاح ی ــت اهلل مصب ــد آی فرزن
از ویژگی هــای بــارز شــخصیتی عامــه مصبــاح 
یــزدی دانســت و گفــت: ایشــان در صحنــه علمــی و 
مبارزاتــی بــه دنبــال تشــخیص وظیفــه خود بــود و از 

ــید. ــری نمی ترس ــچ مامتگ ــت هی مام
ــه  ــان اینک ــا بی ــاح ب ــی مصب حجــت االســام مجتب
کار  بــزرگان  و  علمــا  شــخصیت ها،  بزرگداشــت 
ارزشــمند، مفیــد، الزم و وظیفــه اســت، اظهــار کــرد: 
بــا برگــزاری ایــن مجالــس باید ویژگــی های بــزرگان 
بــه ویــژه خصوصیــات متناســب بــا شــرایط کنونــی 
جامعــه را بایــد بــرای زندگــی خودمــان اســتفاده و از 
آنهــا درس گرفتــه و الگــو بگریــم و بــه جامعــه نیــز 

معرفــی کنیــم.
وی بــا تبییــن ویژگی هــای شــخصیتی عامــه 
مصبــاح یــزدی، تکلیف مــداری را از ویژگی هــای 
بــارز ایشــان دانســت و بیــان کــرد: ایشــان در صحنــه 
علمــی و مبارزاتــی بــه دنبال تشــخیص وظیفــه خود 
ــری  ــچ مامتگ ــت هی ــتا از مام ــن راس ــود و در ای ب

نمی ترســید.
ــی)ره(  ــام خمین ــه ام ــی موسس ــات علم ــو هی عض
ــال  ــه دنب ــزدی ب ــاح ی ــه مصب ــان اینکــه عام ــا بی ب
مطالبــی بــود کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
امــا نیــاز بیشــتری بــه آنهــا اســت، گفــت: در اوایــل 
ــه  جوانــی بــه درجــه اجتهــاد رســید و پــس از آن ب
دنبــال تاســیس مراکــزی بــود کــه طــاب بتوانــد در 

ــان باشــد. ــن مراکــز پاســخگوی نیازهــای جوان ای
وی بــه روحیــه وظیفه مــداری آیــت اهلل مصبــاح 
یــزدی بــه عنــوان دیگــر ویژگــی بــارز ایشــان اشــاره 
و عنــوان کــرد: ایــن روحیــه قبــل از انقــاب نیــز در 
ایشــان بــود و بعــد هــم ادامــه یافــت بــه طــوری کــه  
بــه دنبــال تاســیس موسســه ای بــرای اسامی ســازی 
ــل  ــام راح ــویق ام ــا تش ــه ب ــود ک ــانی ب ــوم انس عل

همــراه بــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــزدی ب ــاح ی ــت اهلل مصب ــد آی فرزن
ــاح  ــت اهلل مصب ــی آی ــی و مبارزات ــات اجتماع اقدام
ــای  ــایر کاره ــرای س ــرد: ب ــد ک ــود، تاکی ــیار ب بس
اجتماعــی و مبارزاتــی و بــرای جهــاد تبییــن در 
دورانــی شــهر بــه شــهر و اســتان بــه اســتان بــرای 
ســخنرانی و تبییــن حضــور می یافــت بــه طــوری که 
ــه چنــد اســتان رفتــه و اصــا  گاهــی در یــک روز ب

ــت. ــتراحتی نداش اس
وی اضافــه کــرد: اوایــل انقــاب کــه ســتاد فرهنگــی 
ــد  ــه بای ــد ک ــرح ش ــوع مط ــن موض ــیس و ای تاس
ــل  ــام راح ــرد، ام ــامی ک ــگاه ها را اس ــه دانش چگون
بــرای اســامی کــردن دانشــگاه فرمودنــد کــه بایــد 
ســراغ حــوزه علمیــه رفــت و در ایــن زمینــه از آیــت 
ــه دهــد کــه وی  اهلل مصبــاح خواســتند طرحــی ارائ
ــکاری حــوزه و دانشــگاه را مطــرح  ــر هم طــرح دفت
ــری  ــت و پیگی ــان اینکــه جدی ــا بی ــاح ب ــرد. مصب ک
عامــه مصبــاح در انجــام تکالیفــی کــه بــه او محــول 
ــز اهمیــت اســت، ادامــه  ــود ســتودنی و حائ شــده ب
داد: در دورانــی کــه دوســتان وی او را بــه علــت ســفر 
شــهر بــه شــهر و تبلیــغ مامــت می کردنــد کــه در 
شــأن و جایــگاه شــما نیســت، ایشــان شــأن و مقامی 
بــرای خودشــان قائــل نبــود که مانــع از انجــام وظیفه 

شــود.
ــن  ــارز ای ــای ب ــر ویژگی ه ــدی را از دیگ وی غیرتمن
ــان در اوج  ــت: ایش ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــم ربان عال
غیــرت دینــی بــود؛ غیــرت را کســی نشــان می دهــد 
ــوس  ــن و نام ــد، ارزش وط ــا را می دان ــه ارزش ه ک
ــه  ــد ک ــاور باش ــن ب ــر ای ــه ب ــی ک ــد و کس را می دان
ارزش دیــن از همــه چیــز باالتــر اســت و بــرای حفظ 
دیــن و آرمان هــای آن غیــرت نشــان می دهــد، کــه 
آیــت اهلل مصبــاح اینگونــه بــود. عضــو هیــات علمــی 
موسســه امــام خمینــی)ره( بــا اشــاره بــه مشــکات 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــود در کش ــی موج فرهنگ
مقــام معظــم رهبــری بیــش از ۲۰ ســال بــه هجمــه 
ــی  ــوی فرهنگ ــی و نات ــبیخون فرهنگ ــی، ش فرهنگ
اشــاره دارنــد امــا کســانی واکنــش نشــان می دهنــد 
کــه صاحــب بصیــرت بــوده و ریشــه های عمــق نفــوذ 
ــدام  ــع اق ــه موق ــند و ب ــرده باش ــمن را درک ک دش
کننــد، گفــت: آیــت اهلل مصبــاح حاصــل 7۰ ســال کار 
علمــی را در طــرح والیــت روان، آســان و منطقــی بــا 

ــه داد. ــا ارائ ــت پله ه رعای
ــل  ــزار فارغ التحصی ــش از ۱۰۰ ه ــود بی ــه وج وی ب
طــرح والیــت اشــاره و عنــوان کــرد: امــروز جوانانــی 
در عرصه هــای مختلــف تربیــت یافتنــد کــه بــا ایمان 
ــای خــود  ــن، نظــام و آرمان ه ــاد راســخ از دی و اعتق
دفــاع می کننــد کــه رهبــری هــم فرمودنــد روحیــه 

غیرتمنــدی خردورزانــه نیــاز جامعــه امــروز اســت.
مصبــاح بــا بیــان اینکه هجمــه فرهنگــی را کــه امروز 
ــای  ــا و هجمه ه ــف  ه شــاهد هســتیم ناشــی از ضع
ســنگین فرهنگــی اســت، بــر لــزوم اقدامــات اثربخش 
ــمن  ــی دش ــای فرهنگ ــر هجمه ه ــی در براب فرهنگ
تاکیــد و عنــوان کــرد: هــر چنــد کارهــا و اقدامــات 
ــا  ــا متناســب ب ــه ام ــی صــورت گرفت فرهنگــی خوب
هجمــه دشــمن نبــوده اســت بنابرایــن باید متناســب 

ــان  ــا بی ــام داد. وی ب ــی انج ــه کار فرهنگ ــا هجم ب
اینکــه افــکار آیــت اهلل مصبــاح افــکار نــاب اســامی 
ــی در  ــم ربان ــن عال ــکار ای ــر اف ــزوم نش ــر ل اســت، ب
ــاب  ــکار ن ــر اف ــرد: نش ــوان ک ــد و عن ــه تاکی جامع
اســامی در طــرح والیــت جوانــان را معتقــد و معتمد 
ــا در  ــدگان م ــر رزمن ــد و اگ ــه می کن ــام را بیم و نظ
دفــاع مقــدس مردانــه ایســتادند و امــروز جوانــان بــر 
ای دفــاع از اســام و انقــاب مردانــه ایســتاده اند بــه 

خاطــر باورهــای عمیــق و اعتقــاد آنهــا اســت.

مکتب آیت اهلل مصباح باید در آثار و اهالی 
رسانه ای گسترش یابد

مســئول بســیج رســانه اســتان همــدان گفــت: مکتب 
ــانه ای  ــی رس ــار و اهال ــد در آث ــاح بای ــت اهلل مصب آی
گســترش یابــد و در ایــن صــورت اندیشــه های 
متعالــی انقــاب اســامی صــادر می شــود و در جــان 

ــان خواهــد نشســت. جوان
ناصــر قوامــی مشــفق اظهــار کــرد: از مجمــوع یــک 
ــنواره  ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــر ارس ــزار و ۳۵ اث ه
رســانه ای ابــوذر و تصمیــم هیــات انتخــاب اولیــه در 
مجمــوع 7۵۱ اثــر تولیــدی بــه مرحله داوری اســتانی 

راه یافــت.
وی افــزود: هشــتمین جشــنواره رســانه ای ابــوذر کار 
ــان  ــا آب ــاز و ت ــاه ســال ۱4۰۰ آغ ــان م خــود را از آب
ــانه  ــی رس ــدی اهال ــار تولی ــرای آث ــال ۱4۰۱ پذی س
اســتان همــدان بــود. مســئول بســیج رســانه اســتان 
ــود را در  ــار خ ــدان آث ــه داد: عاقه من ــدان ادام هم
ــی و  ــزارش تحقیق ــری، گ ــزارش خب ــای گ قالب ه
ــر،  ــرمقاله، تیت ــت و س ــه، یادداش ــی، مصاحب تحلیل
اینفوگرافــی، موشــن گرافــی، عکــس، کلیــپ، گزارش 

ــد. ــی، مســتند و پادکســت ارســال کردن ویدئوی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جایــگاه و حکمرانــی 
رســانه ای بــر کســی پوشــیده نیســت، افــزود: تــاش 
ــی  ــانه های داخل ــت رس ــدن مرجعی ــرای بازگردان ب
ــفق  ــی مش ــت. قوام ــروری اس ــش ض ــش از پی بی
اظهــار داشــت: جنــگ رســانه ای دشــمن ثابــت کــرد 
ــد  ــه می توان ــه چگون ــانه ای بیگان ــیطان رس ــه ش ک
دروغ هــای متعــدد را برجســته و بــه آرمان هــای 

ــد. ــل کن ــان تبدی جوان
وی گفــت: تحقــق نظــام صنفــی اهالــی رســانه ای در 
ــر  ــگار وزی ــه در روز خبرن کشــور مســاله ای اســت ک
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اعــام کــرد کــه در هیــات 
دولــت در ایــن بــاره تصمیــم خواهنــد گرفــت و ایــن 
ــراز  ــانه ای در ت ــه رس ــاد جبه ــرای ایج ــه ای ب مقدم
انقــاب اســامی است.مســئول بســیج رســانه اســتان 
ــد در  ــاح بای ــت اهلل مصب ــب آی ــزود: مکت ــدان اف هم
ــن  ــد و در ای ــترش یاب ــانه ای گس ــی رس ــار و اهال آث
صــورت اســت کــه اندیشــه های متعالــی و مســتدل 
انقــاب اســامی صــادر می شــود و در جــان جوانانــی 
کــه امــروز در مکتــب انقــاب رشــد پیــدا مــی کنند، 

خواهــد نشســت.
ــن هــای جشــنواره  ــن همایــش از برتری ــان ای در پای
ابــوذر کــه بــا  محورهــای »تولیــد، دانش بنیــان 
و اشــتغال آفرین«، جهــاد تبییــن، پیونــد رســانه 
اجتماعــی،  آســیب های  بــا  مقابلــه  صنعــت،  و 
دســتاوردهای انقــاب اســامی، بســیج و حوزه هــای 
ــب  ــامی، مکت ــاب اس ــه گام دوم انق ــدام، بیانی اق
شــهید ســلیمانی، امیــد و نشــاط  آفرینــی، خانــواده، 
ــی و  ــی ایران ــبک زندگ ــدآوری و س ــه و فرزن جامع
اســامی برگــزار شــده بــود، تجلیــل شــد. از مجمــوع 
یــک هــزار و ۳۵ اثــر ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره 
ــوع 7۵۱  ــه در مجم ــاب اولی ــات انتخ ــم هی و تصمی
اثــر بــه مرحلــه داوری اســتانی راه پیــدا کردنــد و در 
نهایــت بــا نظــر هیــأت داوران منتخبیــن جشــنواره 
ــدا از داوران  ــنواره ابت ــن جش ــدند. در ای ــی ش معرف
ایــن جشــنواره حســین صادقیــان، زهــره پوروهابــی، 
عبدالرحمــان رافتــی، ســیدحامد تروهیــد، محمدرضا 
ــم  ــرو نوروزی منع ــه و خس ــا ینگج ــگفتار، رض خوش
تجلیــل بــه عمــل آمــد. ســپس در بخــش گــزارش 
خبــری ســولماز عنایتــی از خبرگــزاری فــارس حائــز 
رتبــه اول و فرنــوش رئیســی و معصومــه موســوی از 
شهرســتان مایــر مشــترکاً مقــام دوم و رتبه ســوم از 
آن فاطمــه فراقیــان ، در بخــش تیتر ســولماز عنایتی 
نفــر اول و ســیده فریده حســینی فرزام نفــر دوم از 
ــتان  ــهرابی از شهرس ــی س ــارس و عل ــزاری ف خبرگ
نهاونــد مقــام ســوم ، در بخــش ســرمقاله و یادداشــت 
صفــورا کاظمیــان مقــاوم ســوم، احمــد رجبــی راغب 
ــام ســوم ، در بخــش  ــام دوم و حســن افشــار مق مق
عکــس راضیــه حاجیلویــی و طیبــه یوســفی مظاهــر 
ــز رتبــه دوم و  ــه ترتیــب حائ از خبرگــزاری بســیج ب

ســوم شــدند.
در بخــش گــزارش تحلیلــی و تحقیقــی فاطمــه 
ــام دوم و  ــی مق ــتو الماس ــام اول، پرس ــی مق رحمت
ــه  ــش مصاحب ــوم، در بخ ــام س ــه مق ــه زنگن فاطم
فرنــوش رئیســی مقــام اول، ســمیرا گمــار مقــام دوم 
و عطیــه صفــی زاده مقــام ســوم  و در بخــش کلیــپ 
ــیفی  ــد س ــام اول، امی ــدم، مق ــی مق ــم اولیای هاش
ــوم و  ــام س ــار مق ــی وق ــن رحیم ــام دوم و بهم مق
پرنیــا ســاالری البــرز و محبوبــه اکبــری بــه عنــوان 

ــدند. ــی ش ــر و معرف ــتگان ، تقدی شایس

همایش	بزرگداشت	دومين	سالگرد	ارتحال	آیت	اهلل	مصباح	یزدی	
آیین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر برگزارشد
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فریاد نهاوند:
و  راهــداری  اداره  مدیــر 
حمــل  و نقــل جــاده ای 
از  نهاونــد  شهرســتان 
نیــروی   ۳۰ آماده بــاش 
آماده ســازی  و  راهــدار 
دســتگاه   ۲۰ از  بیــش 

ــه  ــه راهدارخان ــداری در س ــنگین راه ــین آالت س ماش
مســتقر در شهرســتان خبــر داد. عمیــد الونــد در جمــع 
ــه وجــود بیــش از ۶۰ کیلومتــر  ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
راه اصلــی و ۵۰۰ کیلومتــر راه  روســتایی و فرعــی در 
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــال ب ــرد: امس ــار ک ــتان اظه شهرس
راهــداری زمســتانی، ســه راهدارخانــه در فیــروزان، 
ــه  ــی شــده ک ــز اداری جانمای ــیاب و مرک ــه گاماس گردن
آمــاده ارائــه خدمــات هســتند. وی اضافــه کــرد: در 
طــرح راهــداری زمســتانی امســال ۳۰ نفــر نیــروی 
ــداران و  ــین آالت، راه ــای ماش ــامل اپراتوره ــانی ش انس
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــتیبانی و نظارت ــای پش نیروه
ــوان  ــر اســاس ت ــات رســانی ب ــن ســطح خدم ــا بهتری ت
لجســتیکی بــرای کاربــران جــاده ای ارائــه شــود.  
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای نهاونــد 
افــزود: ماشــین آالت موجــود کــه عمدتــاً در مرکــز اداره 
و راهدارخانــه گریــن در گردنــه گاماســیاب مســتقر 
هســتند شــامل گریــدر، کامیــون ســنگین مایلــر 
ــی و  ــرای برف روب ــدوزر ب ــر و بول ــودر، تریل ــاش ، ل خودپ
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــدان جاده ه ــری از یخبن جلوگی
می گیرنــد. وی از تامیــن و ذخیــره ســازی بیــش از 
۶۸۰ تــن مخلــوط نمــک، شــن و ماســه و دپــوی آنهــا 
در راهدارخانه هــا خبــر داد و تصریــح کــرد: مصالــح 
مــورد نیــاز بــرای برفروبــی و نمــک پاشــی و یــخ زدایــی 
از ســطح راههــا تامیــن شــده و در ســه مرکــز راهدارخانه 
قــرار گرفته انــد. الونــد دربــاره چگونگــی دسترســی 
ــه اطاعــات هواشناســی نیــز گفــت: اداره هواشناســی  ب
اســتان گــزارش هواشناســی را بــه  طــور مــداوم و مرتــب 
در اختیــار ایــن اداره قــرار می دهــد و مــا نیــز تغییــرات 
ــتقر در  ــای مس ــاع اکیپ ه ــه اط ــه ب ــوی را در لحظ ج
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــانیم. وی عن ــا می رس جاده ه
ــت  ــده، اولوی ــایی ش ــیب پذیر شناس ــاط آس ــه نق اینک
خدمات رســانی بــاز نگــه داشــتن راه هــای اصلــی و 
مناطــق برف گیــر و کوالک خیــز اســت و پــس از آن 
برفروبــی و بازگشــایی راه هــای روســتایی انجــام می شــود 
کــه البتــه ســعی بــر ایــن اســت بــا اســتفاده از ظرفیــت 
ــای  ــی راه ه ــتیجاری برفروب ــین آالت اس ــاران و ماش دهی
روســتایی نیــز همســو بــا راه هــای اصلــی انجــام گیــرد.  
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای نهاونــد 
ــیاب در  ــه گاماس ــیب پذیر را گردن ــه آس ــن نقط مهمتری
محــور نورآبــاد لرســتان دانســت و گفــت: مهمترین نقطه 
ــاد-  ــور نورآب ــیاب در مح ــه گاماس ــیب پذیر را گردن آس
لرســتان اســت کــه در فصــل ســرد و هنــگام بــارش برف 
بــا کــوالک همــراه بــوده و مشــکاتی را بــرای راننــدگان 
و مســافران ایجــاد می کنــد. وی تاکیــد کــرد: راننــدگان 
در فصــل زمســتان حتمــاً تجهیــزات ایمنــی مــورد نیــاز 
ــای  ــر بارش ه ــر اث ــا ب ــند ت ــته باش ــراه داش ــه هم را ب
ناگهانــی دچــار مشــکل نشــده و خللــی در رونــد برفروبی 
ــا بیــان اینکــه  ــد ب و ترافیــک جــاده ایجــاد نکننــد. الون
ــق ســامانه و  ــه ســفر از طری ــدام ب ــل از اق ــدگان قب رانن
تلفــن گویــای شــبانه روزی ۱4۱ اطاعــات الزم از آخرین 
وضعیــت مســیر مــورد نظــر را بگیرنــد و ســپس اقــدام 
ــد از  ــی کــه قصــد دارن ــه ســفر کننــد گفــت: رانندگان ب
گردنــه برفگیــر گاماســیاب عبــور کننــد حتمــا مجهــز به 

ــند. ــالم باش ــتیک های س ــرخ و الس زنجیرچ

تجهیز کامل راهدارخانه های
 نهاوند در زمستان 

 ذخیره سازی بیش از ۶8۰ تن  مخلوط ماسه و نمک

ــهرابی-  ــرا س ــد: زه ــاد نهاون فری
ــگار خبرن

بــا حضور اســتاندار همــدان و در راســتای  
پیگیــری مصوبــات و اعتبــارات ســفر 
ریاســت جمهــوری بــه اســتان همــدان و 
پیگیــری پــروژه هــای شهرســتان جلســه 

ــد برگــزار شــد. شــورای اداری نهاون
بــا حضــور علیرضــا قاســمی فــرزاد 
ــتاندار،  ــن اس ــدان، معاونی ــتاندار هم اس
امــام  همــدان،  اســتان  کل  مدیــران 
ــد در  ــدار نهاون ــده و فرمان ــه، نماین جمع
مجلس جلســه شــورای اداری شهرســتان 
نهاونــد در فرمانــداری ایــن شــهر برگــزار 
ــارات  ــری اعتب ــص و پیگی ــد.  تخصی ش
ســفر آیــت اهلل رئیســی ریاســت جمهوری 
بــه اســتان همــدان و ســهم نهاونــد از این 

ــود.  ــن جلســه ب ــتور کار ای ــفر دس س

بهسازی و نوسازی ۹۰ درصد 
واحدهای مساکن روستایی

ــد در  ــدار نهاون ــد فرمان ــام احمدون ضرغ
ایــن جلســه گفــت: از زمــان روی کار 
ــه  ــود هم ــا وج ــد ب ــت جدی ــدن دول ام
ــی در عرصــه  ــای خوب ــا کاره ســختی ه
هــای مختلــف شــده اســت.  وی اظهــار 
داشــت: طــرح جهــش تولیــد مســکن در 
ــهید  ــهرک ش ــاز در ش ــه ف ــد در س نهاون
حیــدری در بلــوک هــای ۲74 واحــدی، 
واحــدی در حــال  و 4۶  واحــدی   4۹
اجــرا اســت و در بخــش اســکلت حــدود 
۸۰ درصــد پیشــرفت دارد.  احمدونــد 
افــزود: همچنیــن در شــهرک امیــر کبیــر 
ــرای ســاخت مســکن ملــی  ۲۱ هکتــار ب
تعییــن شــده و در اختیــار بنیــاد مســکن 
قــرار مــی  گیــرد.  وی ادامــه داد: مســاکن 
مهــر ســال هــای گذشــته در شــهرهای 
فیــروزان ۲۱۰ واحــد، گیــان ۲۵۸ و برزول 
ــن  ــتیم ای ــر هس ــه پیگی ــد ک ۲7۶ واح
ــتای طــرح مســکن  ــا را در راس طــرح ه
ملــی اقداماتشــان انجــام شــود.  فرمانــدار 
ــکن ۱44  ــن مس ــت: همچنی ــد گف نهاون
واحــدی فرهنگیــان پیگیری شــد و ســند 

ــرگ صــادر شــد. تــک ب
ــاره  ــکن اش ــاد مس ــش بنی ــه بخ   وی ب
کــرد و اطهــار داشــت: اعتبارات بهســازی 
و نوســازی روســتاهای شهرســتان ۸۲ 
میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه در ۱۰۲ 
روســتا هزینه شــده و در ســال جــاری 4۱ 
روســتا در دســت اقــدام اســت.  احمدونــد 
افــزود: ۲۱ هــزار واحــد مســکن روســتایی 
معــادل ۹۰ درصد کل مســاکن روســتایی 

شهرســتان نوســازی شــده اســت.

نهاوند قطب
 کشاورزی و گردشگری استان است

  فرمانــدار نهاونــد گفــت: نهاونــد در 
ــب  ــگری قط ــاورزی و گردش ــش کش بخ
ــعبان  ــر ش ــث نه ــت و در بح ــتان اس اس
کــه بــه یــک معضــل تبدیــل شــده 
بــود بــا اعتبــار تخصیــص داده شــده ۶۰ 
میلیــارد تومانــی بــرای ایــن نهــر در ســفر 
ریاســت جمهــوری در نظــر گرفتــه شــده 
ــای  ــاده ه ــرد: در ج ــان ک اســت.  وی بی
ــده  ــث چهاربان ــتان در بح ــی اس مواصات
کــردن، تعریــض و روکــش آســفالت 
اقدامــات خوبــی شــده اســت.  احمدونــد 
ــی و  ــات امنیت ــت: موضوع ــان گف در پای
سیاســی خاصــی در شهرســتان نداشــتیم 
ــا توجــه بــه بصیــرت و  کــه ایــن مهــم ب

ــد انجــام شــد . ــردم نهاون ــی م بزرگ

۹۲7 میلیارد تومان سهم نهاوند از 
سفر هیئت دولت به استان

اینکــه  بیــان  بــا  همــدان  اســتاندار 
ــت و دوری از  ــه خدم ــط ب ــا فق ــه م توج
حواشــی اســت، گفــت: ســهم اســتان از 
ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان ۱4 
هــزار میلیــارد تومــان و ســهم شهرســتان 
نهاونــد ۹۲7 میلیــارد تومــان اســت. 
علیرضــا قاســمی فــرزاد اســتاندار همــدان 
ــا هــدف  ــه ب ــد ک در شــورای اداری نهاون
اعتبــارات ســفر  بررســی مصوبــات و 
ریاســت جمهــوری برگــزار شــد، گفــت: 
دولــت ســیزدهم از همــان آغــاز فعالیتش 
ــا  ــی ب ــی و انقاب ــت مردم ــعار دول ــا ش ب
انبوهــی از مشــکات و موانــع و در کنــار 
آن ویــروس کرونــا و مــرگ بیــش از 
7۰۰ نفــر در روز مواجــه بــود.  وی اظهــار 
ــه  ــت ب ــت خدم ــن دول ــای ای داشــت: بن
مــردم اســت و در همــان اوایــل بــا تهیــه 
واکســن کرونــا و بــه دلیــل تعهــدی کــه 
ــی  ــه مــردم داشــت؛ تعــداد فوت ــت ب دول
ــی  ــن در حال ــد ای ــی ش ــک رقم ــا ت ه
اســت کــه تعــداد فوتی هــای کشــورهای 
اســت.   رقمــی  ســه  هنــوز  مدعــی 
اســتاندار همــدان افــزود: دولت ســیزدهم 
۶۵۰ هــزار میلیــارد تومــان بدهــی از 
ــن  ــی ای ــرد ول ــه ارث ب ــل را ب ــت قب دول
بدهــی در حــال پرداخــت اســت و ماهانــه 
بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان ســود 
ایــن اوراق بــود کــه در حــال انجام اســت.    
وی بیــان داشــت: ســفرهای اســتانی 

ریاســت جمهــوری منشــا خیــر و برکــت 
ــه  ــادی در عرص ــای زی ــتند و کاره هس
هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی در 
ایــن دولــت انجــام شــده اســت.  قاســمی 
فــرزاد گفــت: ســفر ریاســت جمهــوری به 
اســتان در ۶ مــرداد امســال انجام شــد که 
ایــن ســفر کــم نظیر بــود و بــرای اســتان 
پــروژه هــای زیــادی تعریــف کردیــم.  وی 
بیــان کــرد: ۱4 هــزار میلیــارد تومــان در 
ــه اســتان اختصــاص یافــت  ایــن ســفر ب
ــی  ــارات خوب ــم اعتب ــا ه ــتان ه و شهرس
در ایــن زمینــه جــذب کردنــد کــه بــرای 
پــروژه هــای نیمــه تمــام و بــرای ایجــاد 
زیرســاخت اســت.  اســتاندار همــدان 
اظهــار داشــت: ۹۲7 میلیــارد تومــان 
ــارات  ــد از اعتب ــتان نهاون ــهم شهرس س
ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
اســت.  وی عنــوان کــرد: ایــن اعتبــارات 
بــه غیــر از اعتبــارات تملــک دارایــی 
اســت و عمــده اعتبــارات ایــن ســفر برای 

ــت.  ــال ۱4۰۲ اس ــال و س امس

توجه به حواشی خیانت و مانع خدمت 
رسانی است

دیگــری  بخــش  در  فــرزاد  قاســمی 
از ســخنانش گفــت: توهیــن نشــریه 
فرانســوی بــه مرجعیــت و والیــت فقیــه 
بــه شــدت محکــوم اســت و ایــن توهیــن 
بــه دلیــل نقــش بــی بدیــل مقــام معظــم 
ــای  ــردن نقشــه ه ــی ک ــری در خنث رهب
دشــمنان اســت و نشــانه کینــه دشــمنان 
رهبــر معظــم  وارســته  از شــخصیت 
انقــاب اســت.  وی همچنیــن بیــان 
ــذاران  ــوان خدمتگ ــه عن ــا ب ــت: م داش
اســتان بــا خــدا و مــردم عهــد بســتیم که 
بــه دنبــال خدمــت بــه مــردم هســتیم و 
ــا نیســتیم چــون  ــیه ه ــال حاش ــه دنب ب
ایــن کار خیانــت و مانــع از انجــام کار 
اســت.  اســتاندار همــدان گفــت: ذره ای 
ــم و در  ــه نمی کنی ــا توج ــیه ه ــه حاش ب
ــی  ــاش م ــردم ت ــه م ــت ب ــیر خدم مس
ــن  مســیر خدمــت رســانی را  ــم و ای کنی

ــم. ــی دهی ــه م ــدرت ادام ــا ق ب

تخصیص ۳۰ میلیارد تومان 
 از اعتبارات سفر ریاست جمهوری 
جهت تکمیل کانال های آبرسانی 

شهرستان نهاوند
ادامــه کیــوان کاظمــی مســتقیم  در 
سرپرســت اداره کل فنــی اســتانداری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه  ب ــن جلس ــدان در ای هم

اینکــه در ســفر هیــأت دولــت بــه اســتان 
همــدان ۱4 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای پــروژه هــای عمرانــی اســتان 
اختصــاص یافتــه اســت، اظهار داشــت: در 
ســفر هیــات دولــت بــه اســتان همــدان، 
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ۱4 ه
ــاص  ــتان اختص ــی اس ــای عمران پروژه ه
اعتبــارات  ایــن  کــه  اســت،  یافتــه 
اختصــاص یافتــه بــه اســتان همــدان در 
ســفر هیــات دولــت رقــم قابــل توجهــی 
ــفر  ــن س ــارت ای ــزود: اعتب اســت . وی اف
از محــل اعتبــارات نفــت اســت و شــرط 
ــرای  ــارات ب ــن اعتب ســه ســاله جــذب ای
مــا برداشــته شــده اســت و تخصیص هــا 
ــه ای خواهــد شــد. سرپرســت اداره  مرحل
ــه  ــدان در ادام ــتانداری هم ــی اس کل فن
بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع کل 
ــت، ۹۲7  ــفر دول ــتان در س ــارات اس اعتب
و نیــم میلیــارد تومــان بــرای پروژه هــای 
ــتان  ــه کاره شهرس ــم و نیم ــی مه عمران
نهاونــد در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
ــرای  ــارات ســفر ب ــن اعتب ــرد: ای ــان ک بی
ــل  ــامل تکمی ــتان ش ــای شهرس پروژه ه
ــه  ــر، چهارخط ــان – مای ــور آورزم مح
کــردن محــور نهاونــد بــه ســه راهی  
ــای  ــازی راه ه ــداری و نوس ــگاور ، نگه کن
حادثه خیــز  نقــاط  رفــع   ، شــریانی 
ــز راه هــای  شهرســتان و تکمیــل و تجهی
روســتایی ، تکمیــل کانال هــای آبرســانی 
شهرســتان، احیــاء و مرمــت قنــوات، 
بازســازی تاسیســات خســارت دیــده 
ســیل ســال ۹۸ ، تکمیــل ورزشــگاه 
ــی،  ــیده ورزش ــتخر سرپوش ــوان ، اس بان
خانــه امــن، تکمیــل و تجهیــز مــدارس ، 
جــاده بیــن مــزارع و برخــی پــروژه هــای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد . وی ب ــی باش ــر م دیگ
اعتبــارات پــروژه هــای راهســازی گفــت: 
ــه  ــر ک ــان- مای ــور آورزم ــل مح تکمی
۵۰ میلیــارد تومــان بــرای حــوزه نهاونــد 
و ۱۵۰ میلیــارد تومــان بــرای حــوزه 
ــرای  ــت ، ب ــه اس ــاص یافت ــر اختص مای
ــه  ــد ب ــور نهاون ــردن مح ــه ک چهارخط
ــان  ــارد توم ــگاور ۳۰ میلی ــه راهی  کن س
اعتبــار اختصــاص داده شــده و بــرای 
نگهــداری و نوســازی راه های شــریانی ۶۰ 
میلیــارد تومــان، رفــع نقــاط حادثه خیــز 
شهرســتان ۳7 میلیــارد تومــان و تکمیــل 
ــز راه هــای روســتایی شهرســتان  و تجهی
4۶ میلیــارد تومــان اختصــاص داده شــده 
ــتان  ــه شهرس ــان اینک ــا بی ــت. ی  ب اس
هایــی  شهرســتان  از  یکــی  نهاونــد 

ــوات  ــا و قن ــمه ه ــه دارای چش ــت ک اس
ــت ،  ــیاری اس ــانی بس ــای آبرس و کاناه
اظهــار داشــت: از محــل اعتبــارات ســفر 
محتــرم ریاســت جمهــوری بــرای تکمیل 
ــد  ــتان نهاون ــانی شهرس ــای آبرس کانال ه
۳۰ میلیــارد تومــان، احیــاء و مرمــت 
ــازی  ــان و بازس ــارد توم ــوات ۱۰ میلی قن
تاسیســات خســارت دیده ســیل ســال۹۸ 
مبلــغ ۳۲ میلیــارد تومــان در نظــر گرفته 
شــده اســت. کاظمــی مســتقیم در خاتمه 
ــروژه ی  ــد پ ــفر چن ــن س ــت: در ای گف
ــد  ــار شــده ان مهــم دیگــر مشــمول اعتب
ــد  ــوان نهاون ــگاه بان ــل ورزش ــه تکمی ک
۳4 میلیــارد تومــان، اســتخر سرپوشــیده 
ــه  ــان، خان ــارد توم ورزشــی هشــت میلی
امــن نهاونــد دو میلیــارد تومــان، تکمیــل 
و تجهیــز مــدارس 4۰ میلیــارد تومــان و 
جــاده بیــن مــزارع ۹میلیــارد تومــان بــه 
همــراه برخــی دیگــر از پروژه هــا از جملــه 

ــتند . ــا هس ــن پروژه ه ای

بیش از ۱۳ درصد کل اعتبارات استان 
به شهرستان نهاوند

 اختصاص یافته است
تــورج الوانیــان رئیــس ســازمان مدیریــت 
و برنامــه ریــزی اســتان همــدان در ایــن 
ــه اینکــه معــادل ۱۱  ــا اشــاره ب جلســه ب
درصــد اعتباراتــی اســتان بــه شهرســتان 
نهاونــد احتصــاص داده شــده اســت، 
اظهــار داشــت:  ۹۲7میلیــارد تومــان کــه 
معــادل ۱۱ درصــد اعتبــارات اســتانی 
اســت  بــه شهرســتان نهاونــد اختصــاص 
ــارات  ــزود : اعتب ــده اســت. وی اف داده ش
 ۱۱۲7 جــاری  ســال  در  اســتان  کل 
ــون ۱۵  ــه تاکن ــوده ک ــان ب ــارد توم میلی
ــص داده  ــارات تخصی ــن اعتب ــد ای درص
ــت  ــازمان مدیری ــس س ــده اســت. رئی ش
و برنامه ریــزی اســتان همــدان گفــت: 
ــرای همــه برنامه هــا  اعتبــارات اســتانی ب
ــی  ــارات تملک داری و شهرســتان ها و اعتب
خاصــی  مناطــق  و  برنامه هــا  بــرای 
ــخص  ــا مش ــرای م ــور ب ــه وزارت کش ک
می شــود.  گرفتــه  نظــر  در  می کنــد 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــان در ادام اولوانی
در ســال جــاری تاکنــون در مجمــوع ۱۵ 
درصــد منابــع و اعتبــارات اســتانی در کل 
اســتان و شهرســتان ها تخصیــص داشــته 
اســت ، بیــان داشــت : کل اعتبــارات 
اعتبــارات  محــل  از  همــدان  اســتان 
ــوازن منطقــه ای و نفــت و گاز  اســتانی، ت
میلیــارد تومــان اســت کــه تاکنــون ۸۱۸ 

ــع  ــارات توزی ــن اعتب ــان ای ــارد توم میلی
ــد  شــده اســت و ســهم شهرســتان نهاون
از کل اعتبــارات اســتان در ســال جــاری 
ــش  ــه بی ــت ک ــان اس ــارد توم ۱۰۸ میلی
ــه  ــتان ب ــارات اس ــد کل اعتب از ۱۳ درص
شهرســتان نهاونــد اختصــاص یافتــه 

اســت.

مهمترین هدف سد گرین در نهاوند 
بحث کشاورزی، صنعت و آب شرب 

این شهرستان است
در پایــان علیرضــا شــهبازی نماینــده 
ــان  ــد بی ــردم شــریف شهرســتان نهاون م
و  محتــرم  اســتاندار  داشــت: حضــور 
کــه  را  مدیــران  و  ایشــان  معاونیــن 
ــام والدت حضــرت فاطمــه  ــا ای ــارن ب مق
)س( اســت را بــه فــال نیــک مــی 
ــتان  ــه اس ــم  مجموع ــم  و امیدواری گیری
ــم  ــم بتوانی ــا همــکاری ه و شهرســتان ب
ــم  ــردم را فراه ــدی م ــات رضایتمن موجب
کنیــم. وی افــزود: وظیفــه همــه مــا 
ــه مــردم اســت و طــرح هــای  خدمــت ب
ــری  ــی پیگی ــطح مل ــتان را در س شهرس
ــا  ــرح ه ــن ط ــم ای ــم و امیدواری می کنی
ــردم  ــده م ــند. نماین ــرانجام برس ــه س ب
نهاونــد در ادامــه در خصــوص ســد گریــن 
ــن  ــد گری ــدف س ــن ه ــت: مهمتری گف
ــت و  ــاورزی، صنع ــث کش ــد بح در نهاون
ــه  ــت ک ــتان اس ــن شهرس ــرب ای آب ش
ــد  کشــاورزی و صنعــت شهرســتان نهاون
را تضمیــن خواهــد کــرد . شــهبازی بیــان 
ــا پیگیــری هــای  داشــت : ســد گریــن ب
ــه  صــورت گرفتــه از محــل مــاده ۵۶ و ب
ــک  ــه بان صــورت ســندیکایی توســط س
کشــاورزی،ملت و تجــارت تامیــن اعتبــار 
شــده اســت کــه تــا بــه امــروز دو قســط 
ــئوالن  ــت و مس ــده اس ــت ش آن پرداخ
ــد  ــرح بای ــن ط ــرای ای ــه اج ــرای ادام ب
ــژه داشــته باشــند  همــکاری و همــت وی
وضعیت هــای  صــورت  امیدواریــم  و 
ایــن پــروژه زودتــر ارســال شــود تــا 
قســط های بعــدی نیــز واریــز شــوند. وی 
ــیمی  ــوز پتروش ــت :  مج ــه گف در خاتم
ــت  ــن پس ــت ، همچنی ــده اس ــذ ش اخ
هــای بــرق نهاونــد ۳ و نهاونــد 4 کلنــگ 
زنــی شــده انــد و در حــوزه راه هــا جــاده 
آورزمــان و نهاونــد بــه ســه راهــی کنگاور 
ــال  ــت و در ح ــده اس ــار ش ــن اعتب تأمی
ــی  ــم تمام ــند و امیدواری ــی باش ــرا م اج
ــر  ــه زودت ــتان هرچ ــای شهرس ــروژه ه پ

ــند. ــرانجام برس ــه س ب

تخصيص	و	پيگيری	اعتبارات	سفر	آیت	اهلل	رئيسی	ریاست	جمهوری	به	استان	همدان
	در	شورای	اداری	شهرستان	نهاوند

فریاد نهاوند: 
اســتان  در  نهاونــد  شهرســتان 
ــا برخــورداری از زیباترین  همــدان ب
ــز،  ــق حاصلخی ــا از مناط ــراب ه س
پُــرآب و مســتعد کشــور بــرای 
ــود. ــی ش ــوب م ــاورزی محس کش

ــت  ــا کاش ــهرها ب ــبز ش ــای س فض
ــر  ــی زیبات ــی و دائم ــای فصل گله
ــد  ــهرداری نهاون ــود و ش ــی ش م
ــدازی  ــم ان ــاد چش ــدف ایج ــا ه ب
ــات  ــه ، عملی ــر منطق ــا از معاب زیب
ــطح  ــی در س ــای فصل ــت گله کاش
ــن  ــا ، میادی ــا ،پارکه ــر ، بلواره معاب
و لچکیهــا و گذرگاههــای اصلــی 
ــا   ــه ای ب ــداث گلخان ــه اح ــدام ب اق
ــال  ــه نه ــزار اصل ــش از ۳۰۰ ه بی
فصلــی و دائمــی کــرده اســت و این 
ــهرداری  ــی ش ــن خودکفای چندمی
ــفالت ،  ــد آس ــس از تولی ــد پ نهاون
شــن و ماســه و کارگاه ســرامیک 

ــد . ــی باش ــازی م س
ــه  ــزار اصل ــش از ۳۰۰ ه ــاالنه بی س
ــه  ــی از گلخان ــی- دائم ــال فصل نه
ــد تولیــد میشــود،  شــهرداری نهاون
ــدود ۲  ــون ح ــر تاکن ــن ام ــه ای ک
ــهرداری  ــرای ش ــان ب ــارد توم میلی
نهاونــد کاهــش هزینــه داشــته 

ــت.  اس

ــد  ــهردار نهاون ــد ش ــفی نوی ــد یوس مجی
ــد  ــاد نهاون ــگار فری ــا خبرن ــو ب در گفتگ
اظهارداشــت: منابــع مالــی محــدود و 
ــاالی تهیــه گل از جملــه  هزینــه هــای ب
در  شــهری  مدیریــت  دغدغه هــای 
ــت  ــاح کاش ــبز، اص ــای س ــعه فض توس
و کاهــش هزینــه هاســت، شــهرداری 
ــه  ــاز ب ــده نی ــای آین ــال ه ــد در س نهاون
خریــد گل و گیــاه نــدارد و در ایــن 
ــید. ــد رس ــی خواه ــه خودکفای ــه ب زمین

ــه و اســتفاده  ــزود : احــداث گلخان وی اف
ــد  ــهر از چن ــرمایه های ش ــت از س درس
ــا  ــت و ب ــده اس ــاز ش ــته آغ ــاه گذش م
پیگیــری هــای صــورت گرفتــه، گلخانــه 
ای در محــل بــاغ بهشــت جهــت تکثیــر 

ــد.  ــداث ش ــت گل اح و کاش

ــن  ــاله تأمی ــر س ــرد : ه ــح ک  وی تصری
گل جهــت کاشــت در بلوارهــا و میادیــن 
ــا  ــت و ب ــام میگرف ــهرها انج ــر ش از دیگ
ــن کار  ــه گل کاری ای ــاز ب ــه نی ــه ب توج
اجتنــاب ناپذیــر بــود و منجــر بــه هزینــه 
هــای هنگفتــی بــرای شــهرداری میشــد، 
لــذا تصمیــم گرفتــه شــد از افــرادی کــه 
ــن  ــد در ای ــن رشــته تخصــص دارن در ای
ــه تولیــد گل اقــدام کنیــم، در  ــه ب گلخان
ــتفاده  ــی اس ــای فصل ــته از گل ه گذش
ــی در حــال حاضــر از گلهــای  میشــد ول

دائمــی اســتفاده میشــود.
ــد بیــان داشــت : فعالیــت  شــهردار نهاون
ایــن گلخانــه زمینــه ایجــاد اشــتغال برای 
ــهرداری را  ــران ش ــر از کارگ ــن نف چندی
فراهــم نمــوده اســت و در حــال حاضــر 

بــا امکانــات موجــود حداکثــر اســتفاده را 
در راســتای توســعه فضــای ســبز شــهری 
گلخانــه ی  خصــوص  در  وی  داریــم. 
شــهرداری گفــت: ایــن فضــا در گذشــته 
بــه عنــوان محلــی جهــت نگهــداری 
ــه تنهــا  ــوده کــه ن ــی ب گل هــای آپارتمان
ــهرداری  ــهر و ش ــرای ش ــتفاده ای ب اس
ــنگین  ــای س ــه ه ــه هزین ــته بلک نداش
نگهــداری را بــرای شــهرداری بــه همــراه 

داشــته اســت. 
ــاح  ــت: اص ــار داش ــد اظه ــفی نوی یوس
روش نگهــداری فضــای ســبز بــه صــورت 
برنامــه  یکســال  طــی  و  ای  مرحلــه 
ــن  ــه در گام اول جایگزی ــد ک ــزی ش ری
کــردن آبیــاری قطــره ای بجــای آبیــاری 
ــا تانکــر و روش هــای ســنتی در اکثــر  ب

انجــام  پارک هــا  و  میادیــن  بلوارهــا، 
گرفــت و در ســال جدیــد تانکرهــای 
آبیــاری فضــای  از چرخــه ی  آبیــاری 
ــن کار  ــه در ای ــوند ک ــذف میش ــبز ح س
صرفه جویــی در مصــرف آب، هزینــه و 
ــم داشــت کــه  ــروی انســانی را خواهی نی
ــاری  ــام آبی ــذاری و انج ــترین لوله گ بیش
قطــره ای فضــای ســبز را تاکنــون در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــد اجرای ــهر نهاون ش
ــه داد: در گام دوم  ــد ادام ــهردار نهاون ش
ــق  ــبز طب ــای س ــت در فض ــاح کاش اص
ــد  ــی ش ــاله عملیات ــزی یکس ــه ری برنام
کــه شــامل، شــاخه زنــی، کاشــت گونــه 
هــای گیاهــی متناســب بــا آب و هوایــی 
گیاهــی  گونه هــای  حــذف   منطقــه، 
ــن و  ــن در میادی ــاح چم ــر و اص پرآب ب

بلوارها،کاشــت گل هــای دائمــی و... بــود.
ــد گل و  ــی در تولی ــزود: خودکفای وی اف
احــداث گلخانــه از جملــه اهــداف دیگــر 
در اصــاح شــیوه نگهــداری فضــای ســبز 
ــی  ــز اجرای ــات نی ــن عملی ــه ای ــود ک ب
ــزار  ــش از۳۰۰ه ــت بی ــا کاش ــده و ب ش
قلمــه از انــواع گل در ســال جدید،شــاهد 
کاشــت گل هــای تولیــدی شــهرداری 
ــارد  ــش از دو میلی ــه بی ــود ک ــم ب خواهی
نگهــداری  در  را  صرفه جویــی  تومــان 
بــا  و  دارد  بــه همــراه  فضــای ســبز 
گســترش ایــن گلخانــه و افزایــش فضــای 
ــرای  ــدار ب ــدی پای ــه درآم کاشــت و قلم

ــود.  ــد ب ــی خواه ــالهای آت س
شــهردار نهاونــد گفــت: جلوگیــری از 
هزینــه هــای اضافــه و مدیریــت ســرمایه  

، گام اول در رســیدن بــه درآمــد پایــدار 
اســت، اســتفاده از امکانــات موجــود 
شــده  تعییــن  اهــداف  راســتای  در 
را ســریع تر  توســعه  بــه  ،  رســیدن 
کــرده و بــا برنامــه ریــزی هــای صحیــح 
انجــام کارهــا  کاهــش هزینــه را در 

ــت. ــم داش خواهی
یوســفی نویــد در خاتمــه بیــان داشــت: 
ــرار دارد و  ــعه ق ــیر توس ــد در مس نهاون
ــهروندان  ــارکت ش ــکاری و مش ــا هم ب
ــق  ــر چــه ســریعتر محق ــدف ه ــن ه ای
ــن دوره از  ــان ای ــد و در پای ــد ش خواه
مدیریــت شــهری بســیاری از مشــکات 
و بحران هــای کهنــه در شــهر رفــع 

ــد. ــد ش خواهن

یوسفی	نوید	شهردار	نهاوند	خبر	داد:

گلخانه	شهرداری	نهاوند	گامی	در	راستای	خودکفایی	و	صرفه	جویی
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فریادنهاوند:
نماینــده مــردم نهاونــد بــا اشــاره بــه ســفر 
وزیــر میــراث فرهنگــی بــه ایــن شهرســتان 
گردشــگری  مناطــق  توســعه  خواســتار 
بــرای  الزم  اعتبــارات  تامیــن  و  نهاونــد 

ــد. ــی ش ــای تاریخ ــه  ه ــک خان تمل
ــد  ــردم نهاون ــده م ــهبازی نماین ــا ش علیرض

اســتان  نماینــدگان  مجمــع  عضــو  و 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــدان در مجل هم
ــراث  ــر می ــک روزه وزی ــفر ی ــه س ــاره ب اش
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــه 
ــت:  ــر، گف ــد و مای ــای نهاون ــتان ه شهرس
ــه هــای  ــی در ســفر برنام مهنــدس ضرغام
مختلفــی را در نظــر داشــت کــه در بخشــی 
از آن از خانــه فاطمــی، بازارچــه، محلــه 
ــد  ــران و چن ــران، مســجد دو خواه دوخواه
ــد  ــتان نهاون ــر شهرس ــی دیگ ــکان تاریخ م
ــدار و  ــن مناطــق دی ــردم ای ــا م ــد و ب بازدی

ــرد. ــو ک ــت  و  گ گف
ــا بیــان ایــن کــه ســفر وزیــر میــراث  وی ب
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
بــه نهاونــد بســیار خــوب و ارزشــمند بــود، 
افــزود: روحیــه و خصوصیــات اخاقــی 
مهنــدس ضرغامــی اثــرات مثبــت بســیاری 
را در میــان مــردم و جامعــه شهرســتان 

ــت. ــای گذاش ــد برج نهاون
ایــن نماینــده مجلــس در دوره یازدهــم 
ــابقه  ــد دارای س ــه نهاون ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــه داد:  ــت، ادام ــاله اس ــزار س ــی 7 ه تاریخ
ظرفیــت  هــای  دارای  شهرســتان  ایــن 
ــی اســت  ــا اهمیت ــگری ب تاریخــی و گردش
کــه نیازمنــد جــذب اعتبــارات و توجــه 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
ــا اشــاره  صنایــع دســتی اســت. شــهبازی ب
ــه توســعه مناطــق گردشــگری  ــن ک ــه ای ب
شهرســتان نهاونــد و تامیــن اعتبــارات الزم 
بــرای تملــک خانــه  هــای تاریخــی از جملــه 
نــکات مطــرح شــده در ســفر مهنــدس 
ــه  ــد ب ــرد: نهاون ــار ک ــود، اظه ــی ب ضرغام
شــهر ســراب  هــای خروشــان معــروف 
اســت و در ایــن شهرســتان حــدود ۱7 
ســراب معــروف داریــم کــه در زمــره مهــم 
ــه  ــای گردشــگری منطق ــت ه ــن ظرفی تری

محســوب مــی شــوند. وی بــا بیــان ایــن که 
توســعه زیرســاخت  هــای گردشــگری و رفع 
مشــکات ایــن ســراب  هــا از جملــه مســائل 
ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــا وزی ــده ب ــرح ش مط
ــود، گفــت:  گردشــگری و صنایــع دســتی ب
ــد از  ــان بازدی ــی در جری ــدس ضرغام مهن
ایــن ســراب هــا دســتوراتی را مطــرح کردند 
کــه باعــث تشــویق ســرمایه گــذاران بــرای 
ســرمایه گــذاری در این منطقــه و در نهایت 

ــی شــود. ــه م ــن منطق ــای ای احی
مجلــس  در  نهاونــد  مــردم  نماینــده 
ــت  ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــامی  ب ــورای اس ش
ــی و  ــای تاریخ ــش ه ــد در بخ ــای نهاون  ه
ــه  ــی ب ــدس ضرغام گردشــگری، ســفر مهن
ــش و دارای  ــه  بخ ــتان را نتیج ــن شهرس ای
دســتاوردهای خوبــی بــرای گردشــگری 
ــاعد  ــک مس ــزود: کم ــت و اف ــه دانس منطق
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 

ــدس  ــژه مهن ــه وی ــتی و توج ــع دس صنای
ضرغامــی باعــث شــد تــا قــول هــای 
ــای  ــای وام ه ــوص اعط ــاعدی در خص مس
تبصــره ۱۸ بــه منظــور توســعه زیرســاخت 
شــود.  داده  نهاونــد  گردشــگری  هــای 
را وزیــری موفــق،  شــهبازی، ضرغامــی 
مســلط و دوســت داشــتنی دانســت و ادامــه 
داد: برخــورد مثبــت و صمیمانــه وزیــر 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی بــا مــردم و اهالــی منطقــه در 
جریــان ســفر یــک روزه اش بــه شهرســتان 
نهاونــد عــاوه بــر ایــن کــه آثــار مثبتــی را 
ــه  ــه بارق ــت بلک ــای گذاش ــه برج در جامع
هــای امیــد را بــرای شــکوفایی اقتصــادی و 
توانمنــدی بیشــتر مــردم در زمینــه تامیــن 
معــاش در پرتــوی رشــد و توســعه ظرفیــت 
ــاد  ــتان ایج ــن شهرس ــگری ای ــای گردش ه

ــرد. ک

شهبازی	با	اشاره	به	سفر	وزير	ميراث	فرهنگی	به	نهاوند	عنوان	کرد:

ضرورت توسعه مناطق گردشگری نهاوند و تامین اعتبارات الزم برای تملک خانه  های تاریخی

فریادنهاوند:
خانــواده  و  بانــوان  کارگــروه  جلســه 
ــهروز  ــت ش ــه ریاس ــد، ب ــتان نهاون شهرس
ــا  ــدار و ب ــی فرمان ــاون سیاس ــی مع کیان
حضــور حجــت االســام گروســی مســئول 
ــوری  ــتان، قپان ــات شهرس ــورای تبلیغ ش
مســئول امــور بانــوان فرمانــداری، و ســایر 
مســئولین و اعضــاء بــا محوریــت نشســت 
تخصصــی زنان بــا موضــوع والدت حضرت 
زهــرا ســام اهلل علیهــا و شــعار)پرواز تــا بی 
ــداری  ــات  فرمان ــالن جلس ــت( در س نهای

ــزار شــد. برگ

حضور بانوان و شناخت ظرفیت 
ارزشمند بانوان امسال پررنگ تر از 

همیشه باشد
الهــام قپانــوری درجلســه کارگــروه بانــوان 
و خانــواده کــه بــا محوریــت نشســت 
تخصصــی زنان بــا موضــوع والدت حضرت 
زهــرا ســام اهلل علیهــا و شــعار)پرواز تــا بی 
ــداری  ــات  فرمان ــالن جلس ــت( در س نهای
ــاپیش  ــک پیش ــن تبری ــد، ضم ــزار ش برگ
ــرا )س(  ــه مناســبت والدت حضــرت زه ب
و گرامیداشــت مقــام مــادر اظهــار داشــت: 
امســال نقــش زنــان میبایســت پررنــگ تر 
و ویــژه تــر از همیشــه جلــوه پیــدا کنــد.

وی افــزود: بــا توجــه بــه نزدیــک تــر 
ــرا  ــرت زه ــام والدت حض ــن ای ــدن ای ش
)س( برنامــه هــای منســجم تــری در 
ــه  ــد نهادین ــتان بای ــه ادارات شهرس برنام
شــود کــه نقــش الگــوی ســوم زن جهــان 
را بتــوان جلــوه گــر باشــیم. مســئول 

ــه  ــه ب ــا توج ــداری  ب ــوان فرمان ــور بان ام
اهمیــت بحــث خانــواده و فرزنــداوری 
افــزود: اولویــت بــر بحــث جمعیــت اســت 
ــژه شــود  ــن مهــم توجــه وی ــه ای حتمــا ب
ــتر  ــت بیش ــدآوری و جمعی ــث فرزن و بح
مدنظــر گرفتــه شــود. وی در ادامــه خاطــر 
ــیره  ــگ و س ــترش فرهن ــان کرد:گس نش
ــان و  ــتاوردهای زن ــکاس دس ــی، انع فاطم
تجلیــل از زنــان وترویــج گفتمــان بانــوان، 
ــا  فراهــم ســاختن مشــارکت همــه نهاده
بــرای معرفــی بهتــر جایــگاه زن از طریــق 
ــود. ــه ش ــف نهادین ــای مختل ــون ه تریب

قپانــوری درپایــان برنامــه هــای ویــژه ایــام 
والدت حضــرت زهــرا )س( را عنــوان کــرد 
ــی امســال  ــای متنوع ــه ه ــزود : برنام و اف
بــا محوریــت برنامــه هــای اجتماعــی، 
کار  دســتور  در  فرهنگــی  و  سیاســی 
ــای  ــی نمایشــگاهها در مکانه اســت، برپای
ــه  ــتان، بازارچ ــطح شهرس ــف در س مختل
هــای فــروش، تبلیــغ و بنرهــای علمــی و 
ــوان و  ــش بان ــای دان ــت ارتق ــی جه مذهب
ــات محیطــی توســط  ــا، تبلیغ ــواده ه خان
و  زنــان  از  تجلیــل  شهرســتان،  ادارات 

دختــران نمونــه در عرصــه هــای اجتماعی 
ــود. ــزار ش ــی برگ و فرهنگ

زنان مؤمنه و متدین و موفق ما
 بر استفاده ابزاری از

 زنان خط بطان بکشند
ــی معــاون سیاســی امنیتــی  شــهروز کیان
ــه  ــد در جلس ــدار نهاون ــی فرمان و اجتماع
کمیســیون بانــوان شهرســتان بــا اشــاره به 
نــگاه حضــرت امــام خمینــی )ره( و مقــام 
ــان اظهــار  ــه جایــگاه زن معظــم رهبــری ب
ــه  ــش او در جامع ــی، نق ــت: زن ایران داش
و خانــواده همچنیــن در عرصــه هــای 
ــد  ــادی و... را بای ــی اقتص اجتماعی؛فرهنگ
ــع  ــایر جوام ــه س ــان ب ــوی زن ــوان الگ بعن
معرفــی کــرد.  وی افــزود : امــروز باید زنان 
مؤمنــه و متدیــن و موفــق مــا خــود را بــه 
جامعــه بشناســانند و بــا توجــه بــه حوادث 
ــان خــط  ــزاری از زن ــر اســتفاده اب ــر ب اخی
بطــان بکشــند.  کیانــی در ادامــه گفــت: 
ــادر و زن  ــام م ــت مق ــه ی گرامیداش هفت
فرصتــی اســت تــا بــه جوامــع غربــی کــه 
بــه زنــان صرفــاً بــه عنــوان یــک ابــزار نگاه 

مــی کننــد، تفهیــم کنیــم کــه نگاه اســام 
ــه  ــامی ب ــوری اس ــدس جمه ــام مق و نظ
زن نــگاه بلنــد و رفیعــی اســت و توفیقــات 
ــود را در  ــردان خ ــواده و م ــه و خان جامع
هــر عرصــه ای مرهــون همــت و تــاش و 
پشــتیبانی آنــان مــی دانــد.  وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در کــدام کشــور یــک روز بنــام 
زن نامگــذاری شــده اســت ، بیــان داشــت: 
آنانــی کــه دم از حقــوق زن مــی زننــد در 
ــک  ــم کشورشــان ی ــخ و تقوی کجــای تاری
هفتــه بنــام بزرگداشــت مقــام زن در نظــر 
گرفتــه انــد، امــا نــگاه انقــاب و بنیانگــذار 
ــه  ــامی ک ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
ــه  ــاب اســت ب ــه از اســام ن نشــآت گرفت
ــف  ــوکت وص ــت و ش ــگاه منزل ــن جای ای

ناپذیــری بخشــیده اســت.
معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی 
فرمانــدار نهاونــد اظهــار داشــت : در هفتــه 
ــاش  ــام ت ــد تم ــام زن بای بزرگداشــت مق
ــوان  ــان و بان ــی زن ــت معرف ــود را جه خ
ــا  ــیم و ب ــته باش ــاب را داش ــراز انق در ط
ــن  ــد و تبیی ــر و مفی ــه موث ــرای برنام اج
ــران  ــن دخت ــدس در بی ــگاه مق ــن جای ای
عزیزمــان و بانــوان قهرمــان پرورمــان 
دیــن خــود را بــه آنانــی کــه بهشــت زیــر 

ــم.    ــت ادا کنی ــان اس پایش
الزم بــه ذکــر اســت ؛ در ایــن جلســه مقرر 
ــن  ــی بی ــم افزای ــری و ه ــا همفک ــد ب ش
ــتان  ــای شهرس ــه ه دســتگاهها و مجموع
ــب در  ــای مناس ــه ه ــزاری برنام ــر برگ ب
طــول هفتــه گرامیداشــت مقــام زن را 

ــیم. ــته باش داش

درکارگروه	بانوان	و	خانواده	شهرستان	نهاوند	عنوان	شد

حضور	بانوان	و	شناخت	ظرفيت	ارزشمند	بانوان	امسال	پررنگ	تر	از	هميشه	باشد
زنان مؤمنه و متدین و موفق ما بر استفاده ابزاری از زنان خط بطان بکشند

فریاد نهاوند:
ــاه  ــه م ــت: رجــب از جمل ــی گف ــناس مذهب کارش
ــت  ــن فرص ــه بهتری ــت ک ــی اس ــر فضیلت ــای پ ه
بــرای خودســازی و تهذیــب نفــس و آمــاده شــدن 
ــعبان و رمضــان اســت. حجــت االســام  ــرای ش ب
ــا  ــو ب ــت و گ ــوی در گف ــاس مول ــلمین عب والمس
خبرنــگاران گفــت: مــاه رجــب و مــاه هــای شــعبان 
و رمضــان، از مــاه هــای بســیار پرفضیلتــی هســتند 
ــکام  ــرای اح ــت اج ــر اهمی ــدد ب ــت متع و در روای
ایــن مــاه تاکیــد شــده اســت. وی اظهــار داشــت: 
ــدا  ــاه خ ــی دارد و م ــازات خاص ــب امتی ــاه رج م
ــت  ــده اهمی ــه نشــان دهن ــده شــده اســت ک نامی
ــزود:  ــی اف ــناس مذهب ــن کارش ــت. ای ــب اس رج
ــان  ــعبان و رمض ــاه ش ــرای م ــه ای ب ــب مقدم رج
ــد  ــرت محم ــام حض ــی اس ــر گرام ــت و پیامب اس
ــده اســت؛  ــّب« نامی ــاه اََص ــاه رجــب را »م )ص( م
زیــرا رحمــت خــدا در ایــن مــاه بــر اّمــت فــرو مــی 
ــیار  ــاد بس ــاه اعی ــن م ــه داد: در ای ــزد. وی ادام ری
ــن  ــث در ۲7 اُم ای ــد مبع ــه عی ــم ک ــی داری مبارک
ــب از  ــان در ۱۳ اُم رج ــوالی متقی ــاه و والدت م م
جملــه ایــن اعیــاد مبــارک اســت و لیلــه الرغائــب 
ــرار  ــم ق ــاه عظی ــن م ــز در ای ــا نی ــب آرزوه ــا ش ی
دارد. حجــت االســام مولــوی گفــت: روزه گرفتــن 
و عبــادت در این مــاه بســیار ســفارش شــده اســت 
ــام  مبــارک اعتــکاف نیــز در مــاه رجــب قــرار  و ای
دارد تــا مومنــان در مســجد بــا خــدای خــود راز و 
نیــاز کننــد. وی بیــان داشــت: از روایــات متعــددی 
کــه دربــاره روزه هــای مــاه رجــب حتــی یــک روز 
از آن وارد شــده، اهّمّیــت فــوق العــاده ایــن مــاه و 
ــی  ــن م ــًا روش ــازی در آن کام ــادت و خودس عب
شــود. ایــن کارشــناس مذهبــی افــزود: در حدیثــی 
از رســول خــدا)ص( مــی خوانیــم؛ هــر کــس 
ــنودی  ــرد، خش ــاه را روزه بگی ــن م ــک روز از ای ی
ــی از  ــه دســت آورده، خشــم اله ــم خــدا را ب عظی
او دور مــی شــود و درهــای جهنــم بــه روی او 
بســته خواهــد شــد. وی بیــان داشــت: مــاه رجــب 
ماهــی اســت کــه رحمــت بــی انــدازه الهــی بیــش 
ــاه  ــازل شــده و اهمیــت م ــدگان ن ــر بن از پیــش ب
ــب  ــد ش ــه خداون ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــب ب رج
ــت و دارای  ــرار داده اس ــاه ق ــن م ــا را در ای آرزوه
ــوی  ــام مول ــت االس ــت. حج ــزرگ اس ــازی ب امتی
گفــت: پیامبــر اســام در خصــوص اهمیــت شــب 
آرزوهــا مــی فرماینــد: از اولیــن شــب جمعــه مــاه 
رجــب غافــل نشــوید چــون فرشــتگان آن را »لیلــة 

ــد. ــی نامن ــب« م الرغائ
وی بیــان کــرد: طبــق روایــات هــرگاه کســی نتواند 
در ایــن مــاه روزه بگیــرد هــر روز صــد مرتبــه ایــن 
تســبیحات را بخوانــد تــا ثــواب روزه آن را دریابــد؛ 
ــی  ــْن ال یَْنَبِغ ــْبحاَن َم ــِل، ُس ــِه الَْجلی ــْبحاَن االِْل ُس
ــَرِم، ُســْبحاَن  ــزِّ االْْک َــُه، ُســْبحاَن االَْع التَّْســبیُح ااِلَّ ل
ــٌل. ایــن کارشــناس  َــُه اَْه َة َوُهــَو ل ــزَّ ــَس الِْع َمــْن لَِب
مذهبــی اظهــار داشــت: از مجمــوع احادیــث 
ــه خوبــی اهمیــت و فضیلــت ایــن مــاه  اســامی ب
ــت.  ــخص اس ــس مش ــب نف ــازی و تهدی در خودس
حجــت االســام مولــوی در پایــان گفــت: بــرکات و 
خیــر کثیــری در مــاه رجــب وجــود دارد و ســپس 
ــه  ــان ادام ــعبان و رمض ــاه ش ــل در م ــن فضائ ای
خواهــد داشــت و خوشــا بــه حــال کســانی کــه از 
منزلــت و بــرکات ایــن ســه مــاه اســتفاده کننــد و 

ــد. بهــره معنــوی ببرن

رجب ماه تهدیب نفس 
و خودسازی است

 در ماه رجب رحمت بی اندازه الهی بیش از 
فریاد نهاوند:پیش بر بندگان نازل می شود

والمســلمین  االســام  حجــت 
عباســعلی مغیثــی امــام جمعــه 
نهاونــد بــا لبــاس ســپاه نمــاز 
ایــن هفتــه شهرســتان  جمعــه 
کــرد. حجــت  اقامــه  را  نهاونــد 
عباســعلی  والمســلمین  االســام 
مغیثــی امــام جمعــه در خطبــه 
هــای نمــاز جمعــه گفــت: اتحادیــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــده و کین ــا عق اروپ

ــن  ــای ای ــرفت ه ــد و از پیش ــدس دارن ــاد مق ــن نه ــرد ای ــپاه و عملک س
ــد  ــمنان بای ــت: دش ــار داش ــتند. وی اظه ــت هس ــی و ناراح ــاد عصبان نه
بداننــد همــه مــا ســپاهی هســتیم و همــه پشــتیبان ســپاهیان قهرمــان و 
بســیجیان همیشــه در صحنــه هســتیم.  امــام جمعــه نهاونــد افــزود: ســپاه 
ــن انقــاب مردمــی و اســامی اســت و  ــظ انقــاب و دســتاوردهای ای حاف
بــه حــق بــه خوبــی بــه وظایفشــان عمــل کردنــد.  وی ادامــه داد: دشــمنان 
بایــد ناراحــت باشــند زیــرا هــر برنامــه ای بــر علیــه انقــاب تــدارک دیدنــد 
توســط ســپاه و بســیج خنثــی شــده اســت. حجــت االســام مغیثــی گفــت: 
ــی  ــد ول ــتفاده کردن ــات اس ــه امکان ــمنان از هم ــر دش ــات اخی در اغتشاش
نــاکام شــدند و ایــن شکســت هــا را از چشــم ســپاه و بســیج مــی بیننــد و 
بــه همیــن دلیــل پارلمــان اروپــا دســت بــه اینگونــه اقدامــات مــی زننــد. 
وی اظهــار داشــت: امــروز ســپاه در  مقابــل نقشــه هــای دشــمنان ایســتاده 
ــران اســامی  ــن ایســتادگی و از پیشــرفت هــای ای اســت و دشــمنان از ای
عصبانــی هســتند و دســت بــه اقداماتــی ماننــد پارلمــان اروپــا مــی زننــد. 
امــام جمعــه نهاونــد بیــان کــرد: امــروز کشــور بــه برکــت حضــور مــردم بــا 
بصیــرت در همــه عرصــه هــا و هدایــت هــای امــام راحــل و رهبــر معظــم 
انقــاب پیشــرفت کــرده اســت و دشــمنان تــوان دیــدن ایــن پیشــرفت هــا 
ــرکاری  ــا ه ــال ه ــن س ــول ای ــمنان در ط ــرد: دش ــان ک ــد.  وی بی را ندارن
توانســته انجــام داده ولــی همیشــه نــاکام شــده انــد و از ایــن بــه بعــد هــم 
ــای دشــمنان را  ــیار باشــیم و نقشــه ه ــد هوش ــد و بای ــی کنن دشــمنی م
بشناســیم.  حجــت االســام مغیثــی گفــت: دشــمن در اغتشاشــات اخیــر 
ــاد و  ــد و از اعتق ــباتی ش ــتباه محاس ــار اش ــی دچ ــرد ول ــزی ک ــه ری برنام
ــرد:  ــان ک ــتند. وی بی ــر نداش ــامی  خب ــران اس ــن ای ــردم موم ــدرت م ق
امــروز وحــدت دولــت و ملــت ضــروری اســت و شــیاطین بــه دنبــال تفرقــه 
ــامی  ــی و اس ــهای انقاب ــت و ارزش ــد والی ــدت بای ــور وح ــتند و مح هس
باشــد. امــام جمعــه نهاونــد گفــت: دشــمنان مشــغول یــک ســری فعالیــت 
ــرا  ــد و یکــی از اقداماتشــان اخی ــزوی کنن ــران را من ــا ای ــی هســتند ت های
ــوان  ــه عن ــی ســپاه را ب ــر قانون ــی غی ــه در اقدام ــود ک ــا ب در پارلمــان اروپ
ســازمانی تروریســت اعــام کــرد ولــی در ایــن راه هــم راه بــه جایــی نمــی 
برنــد. وی عنــوان کــرد: فکــر مــی کننــد بــا ایــن اقدامــات مــی تواننــد از 
ســپاه انتقــام بگیرنــد و جلــوی قــدرت بیــن المللــی ســپاه را بگیرنــد ولــی 
بایــد بداننــد مــردم حامــی ســپاه مردمــی هســتند. حجــت االســام مغیثــی 
در پایــان گفــت: در جریــان اغتشاشــات اخیــر بیشــتر تخریــب هــا وتوهیــن 
هــا بــه جایــگاه والیــت و رهبــر معظــم انقــاب شــد چــون دشــمنان مــی 
داننــد ایــن والیــت فقیــه اســت کــه در مقابــل نقشــه هــای انهــا ایســتاده 

اســت.

سپاه نقشه های دشمنان را خنثی کرده است
دشمنان به دلیل شکست هایشان از سپاه و بسیج کینه و عقده دارند

فریاد نهاوند:
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نهاونــد 
کشــفیات  بحــث  در  نهاونــد  گفــت: 
مــواد مخــدر، انــواع ســاح و کاهــش 
جرائــم رتبــه نخســت اســتان را دارد 
و همچنیــن ایــن شهرســتان نســبت 
ــش  ــد کاه ــته ۲۲ درص ــال گذش ــه س ب
ــی را  ــته جمع ــای دس ــزاع ه ــم و ن جرائ
داشــته اســت. ســرهنگ ذبیــح درویشــی 
ــا  ــل ب ــری و جلســه تعام در نشســت خب
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــگاران شهرس خبرن
نقــش رســانه هــا در کمــک بــه پلیــس و 
فرهنــگ ســازی در زمینــه هــای مختلــف 
بســیار اثــر گــذار و مهــم اســت. وی افزود: 
رســانه هــا بــه عنــوان بــازوی و کمــک یار 
ــوارد  ــیاری از م ــی در بس ــروی انتظام نی
مــی تواننــد بــا همــکاری بــا پلیــس 

مشــکات و معضــات زیــادی را رفــع 
کننــد. فرمانــده نیــروی انتظامــی نهاونــد 
در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره 
بــه اجــرای مانــور فتــح در فضــای مجازی 
گفــت: ایــن رزمایــش بــا هدف روشــنگری 
بــرای افــکار عمومــی در فضــای مجــازی 
و جلوگیــری از ترویــج  شــایعات و ناامــن 
ــود. وی در  ــی ش ــام م ــا انج ــدن فض ش
ــاره  ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ بخ
بــه عملکــرد پلیــس نهاونــد بیــان داشــت: 
ــفیات  ــث کش ــتان در بح ــس شهرس پلی
مــواد مخــدر، انــواع ســاح و کاهــش 
جرائــم رتبــه نخســت اســتان را دارد. 
درویشــی ادامــه داد: همچنیــن از ابتــدای 
کاهــش  درصــد  تاکنــون ۲۲  امســال 
جرائــم و نــزاع هــای دســته جمعــی را در 
شهرســتان داشــته ایــم. فرمانــده نیــروی 

ــکاری  ــا هم ــت: ب ــد گف ــی نهاون انتظام
نیــروی انتظامــی و ســپاه و بســیج نهاونــد 
و مســاعدت ادارات شهرســتان و البتــه 
ــد  ــز نهاون ــهروندان عزی ــیاری ش ــا هوش ب
ــر  ــای اخی ــه ه ــی در هفت ــکل خاص مش
ــم. ســرهنگ  در شهرســتان شــاهد نبودی
ذبیــح الــه درویشــی در ســخنانش از 
جنــگ نــرم دشــمنان در فضــای مجــازی 
ــتر  ــت: بیش ــار داش ــرد و اظه ــت ک صحب
مشــکات جامعــه از فضــای مجــازی 
نشــات مــی گیــرد وی از رســانه هــا 
ــرد  ــه کارب ــه ب ــا توج ــرد ب ــت ک درخواس
ــه  ــود از جنب ــعی ش ــازی س ــای مج فض
ــد. وی ادامــه  هــای مثبــت آن بهــره ببرن
ــح از فضــای مجــازی  داد: اســتفاده صحی
بایــد مدنظــر قــرار گیــرد و رســانه هــا می 
تواننــد در ایــن فضــا در امیــد آفرینــی و 

حفــظ امنیــت شــهروندان نقــش افرینــی 
ــی در  ــند. درویش ــته باش ــذاری داش اثرگ
ادامــه افــزود: رســانه هــا در کنــار پلیــس 
مــی تواننــد در پیشــگیری از آســیب هــا و 
انعــکاس عملکردهــا موثــر واقع شــوند که 
ایــن کار باعــث ایجــاد احســاس آرامــش 
ــود.  ــی ش ــه م ــت بیشــتر در جامع و امنی
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نهاونــد 
ــا  ــردم ب ــد م ــت: ۸۰ درص ــه گف درخاتم
فضــای مجــازی ســروکار دارنــد بنابرایــن 
مــی تــوان از ایــن فضــا بــه طــور مثبــت 
اســتفاده کــرد بایــد ســعی شــود در 
ــن  ــت مخالفی ــوژه دس ــر س ــال خب انتق
قــرار نگیــرد مهــم اســت کــه مــا چگونــه 
ــه در  ــم، ک ــی را کار کنی ــه خبرهای و چ
ــت  ــظ امنی ــی و حف ــد آفرین ــاد امی ایج

ــد. ــر باش ــردم مؤث ــه و م جامع

کاهش 22 درصدی جرائم و نزاع های دسته جمعی
نقش رسانه ها در امیدآفرینی و ایجاد امنیت در جامعه مهم است

 رتبه نخست نهاوند در کشفیات

فریاد نهاوند:
جلســه ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان نهاونــد بــه ریاســت فرمانــدار و بــا 
حضــور معــاون عمــران و برنامــه ریــزی فرمانــداری ، بخشــداران و  اعضای ســتاد 
در ســالن فرمانــداری برگــزار شــد. فرمانــدار نهاونــد ضمــن تشــکر از اقدامــات 
دســتگاهها و ســازمانهای عضــو ســتاد هماهنگــی مدیریــت بحــران گفــت: در 
بحــث مدیریــت بحــران ، پیشــگیری از بحــران و آمادگــی بــرای مقابله بــا بحران 
ــی باالخــص  ــتگاههای اجرای ــه دس ــوردار اســت و هم ــت خاصــی برخ از اهمی
دســتگاه هایــی کــه کانــون بحــران هســتند مــی بایســت از قبــل بــرای مقابلــه 
بــا حــوادث احتمالــی برنامــه ریــزی و امکانــات خــود را در اختیــار ســتاد بحــران 
شهرســتان قــرار دهنــد. ضرغــام احمدونــد تصریــح کــرد: پاکســازی مســیل هــا 
و رودخانــه هــا، تامیــن و ذخیــره ســازی انــرژی، ســاماندهی خودروهــا، نــدادن 
مجــوز بــرای حفــاری غیــر مجــاز در زمســتان، جمع آوری نخاله در ســطح شــهر 
و روســتا و رفــع خطــر از برخــی ســاختمان هــا از اقدامــات پیشــگیرانه کاهــش 
خســارت در زمــان بحــران اســت. وی همچنیــن در ایــن جلســه نســبت بــه رفع 
هرگونــه قطعــی احتمالــی بــرق ، رفــع قطعــی تلفــن ، تدابیــر الزم در خصــوص 
آب گرفتگــی معابــر ، امــداد رســانی توســط فوریت های پزشــکی ،هــال احمر و 
کلیــه نیروهــای امــدادی در صــورت بــروز حادثــه احتمالــی تاکیــد کــرد و گفت:  
مــا بایــد بــا یکدیگــر تعامل وهمکاری داشــته باشــیم تــا در هنــگام بــروز حوادث 
بتوانیــم در کــم تریــن زمــان ممکــن بحــران را مدیریت نماییــم. احمدونــد افزود: 
ــی  ــه خوب ــارش اخیــر دســتگاه هــای اجرایــی ، بخشــداران و شــهرداران ب در ب
پــای کار بودنــد و بــا تــاش جهــادی و حضــور میدانــی در کمتریــن زمــان بــرای 
بازگشــایی معابــر و جــاده هــای روســتایی اقدامــات الزم را انجــام دادنــد. فرماندار 
نهاونــد بــا اشــاره بــه بــرودت هــوا و لــزوم مدیریــت مصرف انــرژی در شهرســتان 
افــزود : الزم اســت عــاوه بــر اقداماتــی کــه در ســطح مدیریتــی بــرای مصــرف 
بهینــه گاز انجــام شــده ، مــردم فهیــم نیــز همچــون گذشــته همــکاری الزم را 
ــان داشــت : الزم اســت  ــرژی داشــته باشــند. وی بی ــرای کاهــش مصــرف ان ب
ــرای جلوگیــری از افــت فشــار و قطعــی گاز و تــداوم جریــان گاز  شــهروندان ب
ــا مصــرف  ــه بیمارســتان ها ، ب ــژه از جمل مشــترکین خانگــی و مشــترکین وی
بهینــه و ایمــن گاز طبیعــی ، شــرکت گاز را در خدمــات رســانی مســتمر و بهتــر 

یــاری کننــد.

فرماندار	نهاوند؛

صرفه جویی شهروندان و 
دستگاه های اجرایی 

در مصرف گاز ضروری است
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فریاد نهاوند : غامرضا صادقیان
ــه اینکــه »وسوســه ای را کــه روی آن  اشــاره رهبــر انقــاب ب
جــوان و نوجــوان اثــر می گــذارد چــه چیــزی می توانــد 
برطــرف کنــد؟ باتــوم کــه نمی توانــد برطــرف کنــد، آن 
وسوســه را تبییــن می توانــد برطــرف کنــد«، چندیــن مخاطب 
ــژه  ــون داران، به وی ــان تریب ــن آن ــی از اصلی تری ــه یک دارد ک
ــران  ــی و مدی ــی و سیاس ــخصیت های فرهنگ ــون و ش روحانی
و مســئوالن نهاد هــا هســتند. اشــاره رهبــر انقــاب بــه اینکــه 
»وسوســه ای را کــه روی آن جــوان و نوجــوان اثــر می گــذارد 
ــد  ــه نمی توان ــوم ک ــد؟ بات ــد برطــرف کن ــزی می توان چــه چی
برطــرف کنــد، آن وسوســه را تبییــن می توانــد برطــرف 
کنــد«، چندیــن مخاطــب دارد کــه یکــی از اصلی تریــن 
آنــان تریبــون داران، به ویــژه روحانیــون و شــخصیت های 
فرهنگــی و سیاســی و مدیــران و مســئوالن نهاد هــا هســتند. 
متأســفانه بســیاری از تریبــون داران مــا خــود نیازمنــد تبییــن 
ــگار کــه هــر  ــر از هرکــس یــک روزنامه ن هســتند! شــاید بهت
روز می خواهــد از متــن ســخنان تریبــون داران و امامــان 
جمعــه و شــخصیت ها و ســران نهاد هــا تیتــر انتخــاب کنــد، 
ــرای  ــی ب ــه حرف ــی ک ــر از کس ــاب تیت ــدر انتخ ــد چق بفهم
گفتــن نــدارد، دشــوار اســت! حرف هــای تکــراری و کلیشــه ای 
ــه  ــور ب ــغلی مجب ــر ش ــه جب ــگار ب ــک روزنامه ن ــط ی ــه فق ک
ــتر آن  ــه بیش ــد ک ــی می فهم ــه خوب ــت و ب ــدن آن اس خوان
حرف هــا تقلیــد از یکدیگــر و تکــرار آن اســت، بی هیــچ 
خاقیــت و ابتــکار و ســخن فاخــر و اثرگــذاری. ایــن ســخنان 
چگونــه می توانــد وسوســه هایی را کــه در دل نوجوانــان 
ــت  ــو و نشست وبرخاس ــد؟ گفتگ ــخ ده ــه، پاس ــکل گرفت ش
بــا بســیاری از ایــن شــخصیت ها نشــان می دهــد به جــز 
آنکــه مســتمع تلویزیــون باشــند یــا برخــی بولتن هــا را 
بخواننــد، هیــچ مطالعــه دیگــری ندارنــد. کتــاب نمی خواننــد 
و در فضــای مجــازی نیســتند. برخــی خــود را بی نیــاز 
ــازی  ــای مج ــتمر در فض ــور مس ــا حض ــد ی ــه جدی از مطالع
می داننــد. برخــی فضــای مجــازی را ادا و اطــوار و متعلــق بــه 
نســل جدیــد و یــک آفــت می داننــد، امــا بــرای نوجوانــی کــه 
ــد، نســخه  ــن فضــا می گذران همــه ســاعات روز خــود را در ای
فرهنگــی می پیچنــد، بــدون آنکــه بداننــد او در چــه فضایــی 
ــن  ــًا یکــی از پرطرفدار تری ــد! روزنامه هــا کــه قب ســیر می کن
ــاال  ــود، ح ــخصیت ها ب ــی ش ــای هفتگ ــان، تیتر ه تیترهای ش
ــخنان  ــن س ــری از ای ــد تیت ــذرد و نمی توانن ــا می گ هفته ه
ــان  ــاً می ــخنوران واقع ــن س ــیاری از ای ــند. بس ــرون بکش بی
ــن نیســت  ــه ای ــودن ب ــردم ب ــان م ــد. می ــردم حضــور ندارن م
ــه  ــی ب ــد. حت ــردم ســخنرانی کنن ــرای م ــه شــخصیت ها ب ک
دیــدار مــردم رفتــن، چــه بــا جمعیــت زیــاد، چــه دســته جات 
کمتــر، لزومــاً بــه معنــای بــا مــردم بــودن و از مــردم 
ــه از  ــد ک ــا و نکته ســنجان می فهمن ــودن نیســت. عق باخبرب
مــردم باخبربــودن دقیقــاً چگونــه و بــه چــه معناســت. دیــروز 
برخــی از همیــن شــخصیت ها مخاطــب ســخن دیگــری 
ــع« وارد  ــه »به موق ــد ک ــرار گرفتن ــم ق ــاب ه ــر انق از رهب
ــخ از  ــد توابیــن در تاری ــن، مانن ــان نشــدند. بنابرای عمــل و بی
ــه ســخن  ــه اینک ــاد نمی شــود. فی الجمل ــا ســتایش ی ــان ب آن
ــه های  ــن وسوس ــه تبیی ــاز ب ــاره نی ــری درب ــاره رهب چندین ب
ــواه  ــردرگمی تبیین خ ــر و س ــر تبیین گ ــانه فق ــمن، نش دش
از صراحــت،  بایــد  ایــن عرصــه، تبیین گــران  اســت. در 
لطافــت و صدق ســخن، هوشــیاری و دقت ســخن، دوری از 
تعصــب و تصلــب رأی و پرهیــز از جزم اندیشــی و یکه گویــی، 
ــن  ــع ای ــه جم ــند ک ــوردار باش ــعه صدر برخ ــا و س لطافت معن
مجموعــه از مدعیــان و کم مایــگان برنمی آیــد. بــه قــول 
ــه از پیشــگامان  ــارم ک ــر خســروانی، شــاعر ســده چه ابوطاه
شــعر فارســی و ســخن حکیمانــه در شــعر و معاصــر رودکــی 
ــگ و  ــه دن ــوی/ ن ــیار، ج ــرد هش ــه م ــن کارگ ــت : »در ای اس
ــر(  ــگ )بی خب دژاگاه و بســیارگوی«. دژاگاه )خشــمگین( و دن
و بســیارگوی )کــه بــه تعبیــر مــوال علــی »مــن اکثــر اهجــر«، 
وسوســه  می توانــد  چگونــه  می شــود(  هرزه گــو  پرگــو 
نوجوانــی را کــه بــه کوتــاه و ســریع گویی و کوتاه خوانــی 
ــخ  ــت، پاس ــت اس ــه بادق ــه و البت ــرده و کم حوصل ــادت ک ع
ــرای  ــد ب ــا بای ــدم نظــام سیاســی و فرهنگــی م ــد؟! معتق ده
ــان ابراهیمــی و دیــن محمــدی  بازگویــی ســیرت زیبــای ادی
ــم در  ــرب عال ــا غ ــول و فحــول بشــری را از شــرق ت ــه عق ک
طــول تاریــخ مســحور خــود کــرده اســت و بزرگ تریــن 
مغز هــا و قلب هــای هدایتگــر انســان همچــون ابن ســینا 
ــات  ــفه و الهی ــزرگان فلس ــرق و ب ــدرا در ش ــا و ماص و موالن
غــرب را یکســره ثناگــوی خویــش ســاخت، دســت بــه تغییــر 
ــیاری  ــد و بس ــود بزن ــورت« خ ــزرگ در »ص ــی ب و خانه تکان
ــان  ــودن، آن ــه تکراری ب ــه فاجع ــراری را ک ــون داران تک از تریب
ــان خــارج کــرده اســت، بازنشســته و  ــره توجــه جوان را از دای
ــدگان  ــان و جوین ــرای جوان ــه را ب ــد و عرص ــین کن خانه نش
ــر انقــاب  ــی کــه رهب ــاز بگــذارد. تحول تازه نفــس طریقــت ب
در ســخنان دیــروز دوبــاره بــه ضــرورت آن اشــاره کردنــد، از 
ــده روشــن  ــدون ای ــازه و ب ــدون حــرف ت ــروی خســته و ب نی
برنمی آیــد. حیــف از آن ســیرت زیبــای معنــوی آییــن 
محمــدی کــه تریبــون داران از بیــان هنرمندانــه آن عاجزنــد، 
ولــی بــا البی گــری و بعضــاً ریــاکاری ایــن عرصه هــا را 
ــده  ــان روبرگردان ــا از آن ــان م ــد و حــاال نوجوان اشــغال کرده ان
ــت  ــهره و فوتبالیس ــد ش ــه چن ــخنان کم مای ــر س و تعقیب گ
ــاب را  ــر انق ــر رهب ــورد نظ ــول م ــوند. تح ــر می ش و بازیگ
آغــاز کنیــد و ســطح کار فرهنگــی را پــس از ســال ها از 
تکــرار کلیشــه های مرســوم عبــور دهیــد. شــخصیت ها و 
مدیــران فرهنگــی کشــور بداننــد امــروز زمــان پارچه نویســی 
ــر و  ــون گیم ــت. 4۰ میلی ــی نیس ــی در کار فرهنگ و بنرنویس
ــا  ــر گیم ه ــران منتظ ــی در ای ــینمایی و پویانمای ــاگر س تماش
ــراری  ــی های تک ــه پارچه نویس ــتند، ن ــما هس ــی ش و پویانمای

ــه ۶۰.  ده
۶۵ نهــاد فرهنگــی کشــور بهتــر اســت هرچــه زودتــر 
ــد  ــه می گیرن ــه ای ک ــان بودج ــا توم ــا آن میلیارد ه ــق ب مطاب
ــوی  ــای تودرت ــته در اتاق ه ــد نشس ــزاران کارمن ــوق ه و حق
ســاختمان های مجلــل خــود را می دهنــد، پاســخ دهنــد کــه 
بــرای تحــول موردنظــر رهبــری چــه کاری کرده انــد. شــورای 
ــان را خطــاب  ــر معظــم آن ــه رهب ــاب فرهنگــی ک ــی انق عال
ــد،  ــزرگ نمی کنی ــان، کار ب ــای بزرگت ــدر نام ه ــه به ق ــرد ک ک
ــت  ــی وق ــه حت ــد ک ــغولیات دارن ــدر مش ــان آن ق بسیاری ش
حضــور در جلســات شــورای عالــی را بایــد از البــه الی کار هــای 
ــن  ــول را از همی ــدا تح ــد ابت ــد. بای ــی کنن ــان خال دیگرش
ــاز  ــون داران خســته و شکســته آغ ــای فرهنگــی و تریب نهاد ه

کــرد.

تحول را از تریبون داران 
شروع کنید

رئيس	اداره	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	نهاوند

اجرای بیش از 100 برنامه فرهنگی 
در دهه ی مبارک فجر

فریاد نهاوند :
مــردم نهاونــد بــا برگــزاری راهپیمایــی اهانــت نشــریه فرانســوی بــه جایــگاه 
رفیــع مرجعیــت و والیــت فقیــه را محکــوم کردنــد. در پــی اهانــت نشــریه 
فرانســوی شــارلی ابــدو بــه ســاحت مرجعیــت و والیــت فقیــه، مــردم نهاونــد 
بــا برگــزاری راهپیمایــی از ایــن اقــدام اعــام انزجــار کردنــد.   مــردم  نهاونــد 
بــا ســردادن شــعارهایی ایــن اقــدام موهــن نشــریه فرانســوی در اهانــت بــه 
مقــام معظــم رهبــری را بــه شــدت محکــوم کردنــد.   شــهروندان نهاونــدی 
در ایــن مراســم حمایــت خــود را از مرجعیــت و والیــت فقیــه اعــام کردند و 
نشــان دادنــد کــه پشــتیبان مقــام معظــم رهبــری هســتند.  حجــت االســام  
ــه  ــای اســتکبار ب ــن مراســم گفــت: دنی ــد در ای ــام جمعــه نهاون مغیثــی ام
ــام  ــای مق ــت ه ــه و هدای ــردم در صحن ــور م ــه حض ــد ک ــی دان ــی م خوب
معظــم رهبــری باعــث شکســت هــای نقشــه هــای آنهــا شــده اســت.   وی 
اظهــار داشــت: تدابیــر رهبــر معظــم انقــاب همــواره باعــث ناامیــد شــدن 
دشــمنان شــده اســت و بــه همیــن دلیــل دشــمنان از ایشــان کینــه دارنــد. 
ــت  ــت و والی ــه مرجعی ــا ب ــن ه ــن توهی ــزود: ای ــد اف ــه نهاون ــام جمع ام
ــت. ــامی اس ــاب اس ــا از انق ــی آنه ــی در پ ــای پ ــت ه ــاندهنده شکس نش

راهپیمایی مردم نهاوند در محکومیت اهانت 
نشریه فرانسوی به مرجعیت و والیت

فریاد نهاوند:
مشــترک  اقــدام  کمیتــه  جلســه 
کارگــروه تنظیــم بــازار شهرســتان 
ــتمر  ــش مس ــتای پای ــد در راس نهاون
بــرای  پیگیــری  بــازار،  وضعیــت 
اجرایــی شــدن مصوبــات کارگــروه 
تنظیــم بــازار بــه ریاســت معــاون 
ــداری ،  ــزی فرمان ــه ری ــران و برنام عم
بخشــداران و ســایر اعضــا برگــزار شــد. 
جعفــر ســلگی معــاون عمــران و برنامه 
ریــزی فرمانــداری نهاونــد در ایــن 
ــت  ــتای اولوی ــت: در راس ــت گف نشس
ــی  ــردم، بازرس ــت م ــرار دادن معیش ق
ــدی  ــور ج ــد به ط ــازار بای ــش ب و پای
ــی  ــه مدیریت ــای مجموع ــم کاره از اه
شهرســتان باشــد و در دســتور کار 
قــرار گیــرد. ســلگی در خصــوص 
ــرل  ــارت و کنت ــی، نظ ــدید بازرس تش
قیمــت هــا در بــازار بــه عنــوان اولویت 
بــا هــم افزایــی دســتگاه های مســئول 
تاکیــد کــرد و افزایــش قیمت گوشــت 
ــه دام  ــش عرض ــی از کاه ــرم را ناش گ
زنــده در میــدان دام و قاچــاق دام 
زنــده در مبــادی ورودی و خروجــی 
شهرســتان عنــوان کــرد. وی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه تــا زمانــی کــه تقاضــا وجود 
ــد  ــز منجم ــت قرم ــع گوش دارد توزی
ــه  ــم ادام ــفندی( ه ــاله و گوس )گوس
ــش  ــون بی ــرد: تاکن ــح ک دارد ، تصری
ــا  ــز منجمــد ب ــن گوشــت قرم از ۱۱ت
قیمــت دولتــی در ســطح شــهر نهاوند 
ــان  ــد همچن ــن رون ــده و ای ــع ش توزی

ــه دارد.   ادام

تشکیل ۱75 پرونده تخلف
 در 5 ماهه گذشته در نهاوند

داریــوش جانجــان ســخنگوی اداره 
تعزیــرات حکومتــی شهرســتان نهاوند 
ــارت  ــرای نظ ــتای اج ــت: در راس گف
بــازار کاال و خدمــات  بــر تنظیــم 
ــده  ــکیل ش ــف تش ــده تخل ۱7۵ پرون
ــده هــا  اســت، اظهــار کــرد: ایــن پرون
مربــوط ۵ ماهــه گذشــته ســال جــاری 
ــت  ــزان محکومی ــا می ــه ب ــت   ک اس
ــورد بررســی و  ــال م ــون ری ۵۹۰ میلی
مختومــه اعــام شــده اســت. وی افزود: 
تشــکیل  پرونده هــای  مجمــوع  از 
شــده ۹۳ فقــره پرونــده در حــوزه 
ــده در  ــره پرون ــات ، ۳۲ فق کاالو خدم
ــده در  ــاف ، ۳۵ فقــره پرون حــوزه اصن
ــره  ــاورزی و ۱۵ فق ــاد کش ــوزه جه ح
پرونــده در حــوزه بهداشــت رســیدگی 
و منجــر بــه صــدور محکومیــت و 
جریمــه شــده اســت. ســخنگوی اداره 
تعزیــرات حکومتــی شهرســتان نهاوند 
ــت را  ــردن قیم ــی و درج نک گرانفروش
بیشــترین تخلفــات در ایــن پرونده هــا 
ــای  ــده ه ــزود: پرون ــرد و اف ــان ک بی
بیشــتر  کشــاورزی  جهــاد  حــوزه 
مربــوط بــه نانوایــی هایــی اســت کــه 
از کارتخــوان اســتفاده نکــرده و وجــه 
ــاز  ــه نی ــد ک ــرده ان ــت ک ــد دریاف نق
اســت بازرســان نســبت بــه این مــوارد 
ــترک  ــای مش ــت ه ــکیل گش ــا تش ب

ــند. ــته باش ــتری داش ــارت بیش نظ

کاهش عرضه دام زنده و قاچاق از عوامل 
اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در نهاوند 
 لزوم تشدید نظارت ها و کنترل مبادی ورودی 

و خروجی شهرستان

فریادنهاوند: سمیه شفائی- خبرنگار
مراســم ســومین ســالگرد شــهادت ســردار رشید 
ــخنرانی  ــا س ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــام ح اس
ســردار رمضــان شــریف مســئول روابــط عمومــی 
کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و بــا 
ــی  ــلمین مغیث ــام و المس ــت االس ــور حج حض
امــام جمعــه، احمدونــد فرمانــدار، معاونیــن 
ــرور در  ــهید پ ــردم ش ــئولین و م ــدار، مس فرمان
مصلــی بــزرگ شهرســتان نهاونــد برگــزار شــد.

حاج قاسم سلیمانی
 یک نابغه نظامی تمام عیار بود

حجــت االســام والمســلمین مغیثــی امــام 
جمعــه نهاونــد در مراســم ســومین ســالگرد 
شــهادت ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
اظهــار داشــت: ســردار ســلیمانی یک شــخصیت 
ــام معظــم  ــن مق ــه فرامی ــد ب ــان و پایبن ــا ایم ب
ــام  ــود . ام ــی ب ــه ی نظام ــک نابغ ــری و ی رهب
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــت: ح ــد گف ــه نهاون جمع
یــک نابغــه نظامــی تمــام عیــار بــود کــه خــود 
و نیروهایــش در ســخت تریــن شــرایط در کنــار 
مــردم و جنــگ هــا بودنــد و اجــازه ورود داعــش 
ــد .  ــه راندن ــا از کشــور بلکــه از منطق ــه تنه را ن
وی شــهید ســلیمانی را یــک شــخصیت فراملــی 
دانســت و بیــان کــرد : شــهید ســلیمانی متعلــق 
ــای  ــت ه ــدار نهض ــام و پرچم ــان اس ــه جه ب
آزادی بخــش در جهــان اســام بــود و بــه جــرات 
ــا  ــخصیتی در دنی ــن ش ــت چنی ــوان گف ــی ت م
بــی نظیــر اســت. امــام جمعــه نهاونــد در ادامــه 
ــکا  ــا آمری ــال ۱۳۵7 م ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــه ی  ــن نتیج ــم و ای ــرون کردی ــه بی را از منطق
جانفشــانی هــای شــهدای گرانقــدر و عزیــز 
کشــورمان اســت. حجــت االســام والمســلمین 
ــه ی  ــه نتیج ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در خاتم مغیث
ــه در کارهــای فرهنگــی بایــد دیــده  کار خالصان
ــد  شــود ، اظهــار داشــت: هــر چــه انســان بتوان
ــزد  ــد، م ــام ده ــدا انج ــرای خ ــه و ب کار خالصان
ــا و آخــرت خواهــد  ــه را در دنی ــن کار خالصان ای
دیــدو اثــرات فرهنگــی کارهــای مــا بایــد بیشــتر 

باشــد .

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
همیشه تحت امر والیت فقیه بود

ســرهنگ علــی مختــاری فرمانــده ســپاه ناحیــه 
ــهادت  ــالگرد ش ــومین س ــم س ــد در مراس نهاون
ــام  ــلیمانی بی ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش س
ــاج  ــردار ح ــام س ــزرگ اس ــردار ب ــت: س داش
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــال ب ــلیمانی 7 س ــم س قاس
میــدان بــه مبــارزه بــا داعــش جنگیــد. فرمانــده 
ســپاه ناحیــه نهاونــد گفــت: انحــراف بزرگــی که 
ــردن اســام و  ــام ک ــرای بدن ــت ب توســط وهابی
ــامی  ــوری اس ــرار دادن جمه ــار ق ــت فش تح
ایــران شــروع شــده بــود ســردار ســلیمانی ایــن 

ــرد . ــن ب ــراف را از بی ــه و انح فتن
 وی افــزود : امــروز مــا امنیــت خــود را مدیــون 
ــر  ــتیم و اگ ــزرگ هس ــهدای ب ــن ش ــون ای خ
دالورمردیهــای شــهدا  نبــود مــا امــروز در 
منطقــه و جهــان بــه ایــن مقــام نمــی رســیدیم 
. ســرهنگ مختــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ســردار 
ســلیمانی تحــت امــر والیــت فقیــه بــود ، گفــت 
: هیچکــس بــه انــدازه ی ســردار ســلیمانی 
منتظــر فتــوا نمــی مانــد و همیشــه تحــت 
امــر والیــت فقیــه بــود . فرمانــده ســپاه ناحیــه 
نهاونــد در خاتمــه بیــان داشــت : ســردار شــهید 
ــه  ــود ک ــب ب ــک مکت ــلیمانی ی ــاج قاســم س ح
همــه ی جوانــان و نوجوانــان مــا بایــد در مکتــب 

ــد . ــها بیاموزن ــام درس ــن شــهید واالمق ای

حاج قاسم قلب های ملت های مسلمان را 
به یکدیگر نزدیک کرد و موجب اتحاد و 

همدلی شد
مســئول روابــط عمومــی کل ســپاه گفــت: 
ــا،  ــام توطئه ه ــود تم ــا وج ــد ب ــمنان بدانن دش
ــر  ــدر و بالنده ت ــران مقت ــامی ای ــوری اس جمه
از هــر زمــان دیگــر در صحنه هــای جهانــی 
حضــور دارد و مســیر پیشــرفت و اعتــای کشــور 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــدرت ادام ــا ق ب
ــریف  ــان ش ــدار رمض ــرتیپ دوم پاس ــردار س س
ــردار  ــهادت س ــالگرد ش ــومین س ــم س در مراس
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی در مصلــی نمــاز 
جمعــه نهاونــد بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل هجمــه 

روانــی و رســانه ای گســترده دشــمن نســل 
امــروز شــناخت چندانــی از گذشــته نــدارد، 
ــق  ــح و دقی ــی صحی ــدم معرف ــرد: ع ــار ک اظه
دســتاوردها و پیشــرفت های انقــاب و نظــام 
ــا و  ــریح توطئه ه ــن و تش ــز تبیی ــامی و نی اس
ــه  ــار ده ــن چه ــی ای ــمنان ط ــای دش ترفنده
موجــب شــده منافقین کــوردل و تجزیــه طلبانی 
کــه دست هایشــان بــه خــون بســیاری از مــردم 
ــه دار  ــروز داعی ــت ام ــوده اس ــران آل ــاه ای بیگن

ــوند. ــران ش ــت ای آزادی مل
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمن  بــا ناکامــی در 
عرصه هــای نظامــی و امنیتــی بــه دنبــال ایجــاد 
ــم  ــار و تحری ــق فش ــی از طری ــش اجتماع چال
اقتصــادی اســت،گفت: بــه فضــل الهــی بــا توجه 
ــه  ــت ب ــژه دول ــه وی ــژه مســئوالن کشــور و ب وی
موضــوع معیشــت مــردم، توطئه هــای شــوم 
ــا شکســت مواجــه  دشــمن همچــون گذشــته ب
خواهــد شــد. مســئول روابــط عمومــی کل 
ســپاه تمرکــز و تــاش دشــمن در وارونه نمایــی 

ــردازی در فضــای مجــازی را  واقعیــات و دروغ پ
محکــوم بــه شکســت توصیــف و تصریــح کــرد: 
امــروز اســتکبار جهانــی و دشــمنان ملــت ایــران 
ســرخورده و نــاکام از شکســت های پــی در پــی، 
بــا جنــگ رســانه ای تــاش گســترده ای را بــرای 
ــا و ســوء  ــان م ــادات جوان ــا و اعتق ــر باوره تغیی

ــد. ــه کار گرفته ان ــان ب ــتفاده از آن اس
وی بــا بیــان اینکــه نــوک پیــکان هجمــه 
ــه ســمت مقــام  دشــمن در اغتشاشــات اخیــر ب
ــار  ــود، اظه ــی( ب ــه العال ــم رهبری)مدظل معظ
کــرد: ایــن اقــدام شــوم دشــمن بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه  بدخواهــان انقــاب، نظــام اســامی 
و ملــت ایــران همــه شکســت های خــود در 
منطقــه و  جهــان را حاصــل تدبیــر رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی می داننــد. ســردار شــریف 
ــا وجــود تمــام  تاکیــد کــرد: دشــمنان بداننــد ب
ــدر و  ــران مقت ــوری اســامی ای ــا، جمه توطئه ه
ــای  ــر در صحنه ه ــان دیگ ــر زم ــر از ه بالنده ت
و  پیشــرفت  مســیر  و  دارد  حضــور  جهانــی 

اعتــای کشــور بــا قــدرت ادامــه خواهــد یافــت. 
وی از حــاج قاســم ســلیمانی بــه عنــوان انســانی 
مومــن و متعهــد، فرماندهــی شــجاع و بیــن 
المللــی و ســربازی متواضــع وگــوش بــه فرمــان 
ولــی نــام بــرد و بــا تاکیــد بــر اینکــه حاج قاســم 
ــر  ــه یکدیگ ــلمان را ب ــای مس ــای ملت ه قلب ه
نزدیــک کــرد و موجــب اتحــاد و همدلــی شــد، 
گفــت: بــا وجــود بــرآورد غلــط دشــمنان در بــه 
شــهادت رســاندن شــهید ســلیمانی در اقدامــی 
تروریســتی، امــروز مکتــب شــهید ســلیمانی بــه 
عنــوان مســیری روشــن و الهــام بخــش فــراروی 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــا و آزادی خواه ــه ملت ه هم
ــد  ــا تاکی ــان ب ــپاه در پای ــخنگوی س ــت. س اس
بــر اینکــه آزادی قــدس شــریف و شکســت 
ــون  ــام خ ــه انتق ــکا در منطق ــه آمری مفتضحان
شــهید ســلیمانی اســت، گفــت: دشــمنان ملــت 
ایــران بداننــد فصــل جدیــدی از شکســت هــای 
آنــان  بــا وجــود جوانــان مومــن و انقابــی ایــران 

ــد خــورد. ــم خواه اســامی رق

در	سومين	سالگرد	شهادت	سردار	رشيد	اسالم	حاج	قاسم	سليمانی	در	نهاوند	عنوان	شد:

حاج	قاسم	سليمانی	یک	نابغه	نظامی	تمام	عيار	بود
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همیشه تحت امر والیت فقیه بود

حاج قاسم قلب های ملت های مسلمان را به یکدیگر نزدیک کرد و موجب اتحاد و همدلی شد

فریاد نهاوند:
جلســه کمیتــه رســانه هــای مکتــوب و خبرگــزاری هــای ســتاد بزرگداشــت 
ــر  ــت امی ــه ریاس ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و چهارمی چه
بحیرایــی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نهاونــد و اصحــاب  رســانه ایــن 
شهرســتان در ســالن جلســات ایــن اداره برگــزار شــد .  امیــر بحیرایــی رئیــس 
ــه مناســبت  ــد اظهــار داشــت : امســال ب اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نهاون
چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی بیــش از ۱۰۰ 
برنامــه فرهنگــی هنــری تــدارک دیــده شــده اســت کــه ایــن برنامــه هــا شــور 
و نشــاط اجتماعــی را بیشــتر کــرده و امیــد آفرینــی مــی کننــد .  وی افــزود 
: مهمتریــن اثــرات ایــن برنامــه هــا دشــمن شناســی ، بصیــرت افزایــی اســت. 
ــی و  ــابقات کتابخوان ــزاری مس ــهدا، برگ ــی گلزارش ــرد : غبارروب ــح ک وی تصری
ــی قــرآن کریــم،  برگــزاری نمایشــگاه عکــس ، تجلیــل از  روانخوانــی و روخوان
ــی  از  ــای انقاب ــئول خبرگزاری ه ــران مس ــانه و مدی ــر و رس ــوتان هن پیشکس
مهمتریــن برنامــه هــای ایــن دهــه اســت . بحیرایــی در ادامــه ســخنان خــود 
بیــان داشــت : شــما اصحــاب رســانه بایــد آگاهــی ســازی را در اولویــت کار خود 
قــرار داد و نقــاط قــوت و ضعــف هــا را شناســایی کــرده و ســواد رســانه ای را در 
ســطح جامعــه پوشــش دهیــد . وی گفــت: مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه یک 
انقــاب رســانه ای بــا برنامــه هــای خاقانــه بتوانیــم دســتاوردهای انقــاب را بــا 
محوریــت جهــاد تبییــن بــه نســل نوجــوان و جــوان اطــاع رســانی کنیــم.  وی 
افــزود : انعــکاس بــه موقــع اخبــار مهمتریــن اولویت کار رســانه ای اســت.  رئیس 
ــد در ادامــه ســخنان خــود در خصــوص  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نهاون
ــج  ــتای تروی ــه در راس ــن کمیت ــت: ای ــاب گف ــاف و حج ــه عف ــزاری کمیت برگ
فرهنــگ عفــاف و حجــاب گام بــر مــی دارد . وی افــزود: جهــت اجرایــی نمــودن 
راهبردهــای فرهنــگ عفــاف و حجــاب و ارج نهــادن بــه ارزشــهای واالی فرهنگ 
ایرانــی و فراهــم ســازی فضــای ســالم در جهــت رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای 
انســانی ایــن کمیتــه تشــکیل شــده اســت . وی تصریــح کــرد: حفــظ عفــاف و 
حجــاب یــک حکــم الهــی اســت و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و اغناســازی 
از وظایــف ماســت تــا بتوانیــم بــرای حفاظــت از عفــاف و حجــاب کاری انجــام 
دهیــم و  حضــرت فاطمــه زهــرا)س( را بــه عنــوان الگــوی زن مســلمان معرفــی 
کنیــم .   رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نهاونــد در خصــوص کمیتــه 
ــه مجموعــه  فرهنگــی اجتماعــی شــورای پدافنــد غیرعامــل اظهــار داشــت : ب
ــری از  ــی، جلوگی ــش بازدارندگ ــه موجــب افزای ــات غیرمســلحانه ک ای از اقدام
آســیب پذیــری، ارتقــای پایــداری ملــی و تســهیل مدیریــت بحــران در مقابــل 
تهدیدهــای دشــمن مــی شــود پدافندغیــر عامــل می گوینــد. وی افــزود : یکی از 
ابزارهــای مهــم اطــاع رســانی و مقابلــه بــا دشــمن در جنــگ های ســخت و نرم 
وجــود رســانه هــا هســتند . وی تصریــح کــرد: رســانه هــا بایــد وظایــف خــود را 
بــه خوبــی انجــام داده و آمادگــی بحــران را داشــته باشــند تــا در موقــع بحــران 
بتواننــد نقــش آفرینــی کننــد و همچنیــن در حــوزه ی فرهنگــی اجتماعــی باید 
بــه دنبــال راهبــرد عملیاتــی بــرای مقابلــه بــا هجمــه هــای دشــمنان داشــته 
باشــند . بحیرایــی در خاتمــه نقــش دیگــر رســانه هــا را درپدافنــد غیرعامــل، 
حضــور مجاهدانــه در جبهــه جنــگ نــرم دانســت و بیــان داشــت: حضــور رســانه 
هــا در مقابلــه بــا جنــگ نــرم دشــمن و مبــارزه بــا نقشــه هــای شــوم فرهنگــی 
دشــمنان از مهمتریــن کارهــای اصحــاب رســانه اســت و بــه همیــن خاطــر بایــد 

رســانه هــا درخــط مقــدم مبــارزه باشــند.
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فریــاد نهاونــد : زهــرا ســهرابی-
ر نگا خبر

احمدونــد  ضرغــام  خبــری  نشســت 
فرمانــدار نهاونــد بــا حضــور معاونیــن 
فرمانــدار و اصحــاب رســانه شهرســتان بــه 
مناســبت فرارســیدن دهــه  مبــارک فجــر 
در ســالن شــهدای فرمانــداری برگــزار شــد.
ــان  ــن نشســت بی ــد در ای ــام احمدون ضرغ
داشــت: در چهــل و چهارمیــن ســالگرد 
انقــاب اســامی هســتیم انقابــی کــه بــه 
نــوع خــود یکــی از بزرگتریــن وقایــع قــرن 
بــود کــه بــا درایــت و بزرگــی کــه حضــرت 
ــا توانســتیم  ــی)ره( داشــتند م ــام خمین ام
ــز  ــامی نی ــکوهمند اس ــاب ش ــد از انق بع
ــاع  ــه دف ــف از جمل ــای مختل ــه ه درعرص
ــمن و  ــای دش ــه ه ــل دسیس ــدس مقاب مق
ــتادگی  ــاب ایس ــد انق ــای ض ــک ه گروه

ــم .  کنی
ــای  ــت ه ــن خباث ــاوه برای ــزود: ع وی اف
ــار  ــا و در کن ــم ه ــث تحری ــمن در بح دش
ــم در  ــت ه ــان مقاوم ــی و گفتم آن بالندگ
کشــور و هــم منطقــه توانســتیم ســربلند و 

ــم. ــرون آیی ــرافراز بی س
وی تصریــح کــرد: اقدامــات دشــمن در 
طــول ایــن 44 ســال بیشــتر از هــر وقــت 
دیگــری بــوده اســت، کــه بــه گفتــه مقــام 
معظــم رهبــری قطــار ایــن انقــاب در 
ــه  ــه قل ــدن ب ــک ش ــت و نزدی ــال حرک ح
ــه موفقیــت  ــه قل ــرای رســیدن ب اســت و ب
ترســیم شــده در نظــام اســامی همــه 
ــم و  ــت کنی ــدت حرک ــیر وح ــد در مس بای
ــه انگیــز  از حاشــیه ســازی و مســایل تفرق

دوری کنیــم. 
ــه کــرد: در طــول ایــن 44 ســال  وی اضاف
ــوده  ــف ب ــات مختل ــدف دشــمن موضوع ه
ــم در  ــی مه ــوع خیل ــی دو موض ــت ول اس
ــا  ــمن ب ــه دش ــی اینک ــت، یک راس آنهاس
جدیــت تــاش میکنــد بــرای تحریــف 
اصــول و مبانــی انقــاب و خدشــه وارد 
کــردن بــه حقایقــی کــه انقــاب بــه 
ــث  ــری بح ــت و دیگ ــوده اس ــال آن ب دنب
نفــوذ هســت کــه مقــام معظــم رهبــری بــه 
مراتــب بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده انــد، 
ــداف دشــمن را  ــن اه ــه ای ــم ک ــر بتوانی اگ
کمرنــگ کنیــم نیــاز اســت کــه تمــام قــد 

ــم.  ــدا کنی ــوع ورود پی ــن موض ــه ای ب
فرمانــدار نهاونــد گفــت : یکــی دیگــر 
از مســائلی کــه مقــام معظــم رهبــری 

بارهــا در ســخنان خــود بــه آن تأکیــد 
ــن اســت  ــاد تبیی ــد بحــث جه بســیار دارن
ــن فرصــت  ــام اهلل دهــه فجــر بهتری کــه ای
ــت  ــوع اس ــن موض ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ب
. حمدونــد بــا توجــه بــه دســتاوردهای 
و  اســامی  جمهــوری  نظــام  شــاخص 
پیشــرفت هــای حاصــل از انقــاب اســامی 
درکشــور بیــان داشــت: در ایــن یکســال و 
چنــد ماهــی کــه دولــت آیــت اهلل رئیســی 
ــی  ــات بزرگ ــده اســت اتفاق ــرکار آم ــر س ب
افتــاده اســت کــه باعــث حیــرت و وحشــت 
در دل دشــمنان نظــام جمهــوری اســامی 

ــت. ــده اس ــران ش ای
وی افــزود : توجــه بــه اصــول و ارزش 
ــظ و حراســت  ــام اســامی و حف ــای نظ ه
از مبانــی و ارزش هــای آن و بــه ویــژه 
تبعیــت از رهبــری و توجــه بــه هشــدار هــا 
ــری از  ــم رهب ــام معظ ــای مق ــه ه و توصی
وظایــف همــه ی ماســت کــه بایــد بــه آن 

ــم. ــل کنی عم
ــت:  ــان داش ــه بی ــد در ادام ــدار نهاون فرمان
بــه  شــاخص  بطــور  بخواهیــم  اگــر 
موفقیــت هــای بعــد از انقــاب نــگاه کنیــم 
پیشــرفتهای  و  شــاخص  دســتاوردهای 
علمــی، پزشــکی، صنعتــی و دانــش بنیــان 
کــه شــعار مقــام معظــم رهبــری هــم 
ــوده  ــی ب ــت های ــه موفقی ــت از جمل هس
ــرده  ــب ک ــاب کس ــد از انق ــه بع ــت ک اس

ــم. ای
ــا  ــوژی ه ــو تکنول ــه نان ــزود: در زمین وی اف
ــود  ــن ب ــر ای ــا ب ــه بن ــال ۱4۰۰ ک در س
عضــو ۱۵ کشــور در دنیــا باشــیم امــا امــروز 
بــا پیشــرفتهای حاصلــه جــز 4 کشــور دنیــا 

هســتیم.
ــا،  ــکوپ ه ــاخت تلس ــه س ــاره ای ب وی اش
ــیمیایی و  ــاپ ش ــای پس ــه ه ــه خان تصوی
دیگــر دســتاوردهای انقــاب اســامی کــرد 
ــوان  ــم میت ــی ه ــارات جزئ ــزود: اش و  اف

ــوص  ــاب در خص ــتاورد انق ــن دس ــه ای ب
کارت هوشــمند داشــت کــه ســالیان ســال 
تحریــم بودیــم ولــی امــروز توانســتیم آنــرا 

ــم.  بدســت بیاوری
ــرفتهای  ــث پیش ــت : در بح ــد گف احمدون
داروهــای  تامیــن  دارویــی،  و  درمانــی 
بیمــاران  و  نیازمنــدان  بــرای  رایــگان 
ــان  خــاص، ســومین کشــور در بحــث درم
در  کشــور  هشــتمین  خــون،  ســرطان 
کــردن  منعقــد  و  هــا  فنــاوری  بحــث 
موضعــی خــون و برطــرف کــردن نقایــص 
اســتخوانی بوســیله نانــو پرتــو، و همچنیــن 
ــای  ــت ه ــردان موفقی ــاروری م ــان ناب درم

ــم. ــته ای ــمگیری داش چش
وی افــزود : در بحــث کرونــا قبــل از دولــت 
ــی  ــر فوت ــاالی 7۰۰ نف ــه ب ــیزدهم روزان س
ــت  ــبختانه در دول ــه خوش ــم ک ــته ای داش
آیــت اهلل رئیســی ایــن رقــم بــه صفــر 

ــت. ــیده اس رس
ــره  ــا و به ــان داشــت: در بحــث احی وی بی
ــات در  ــا و کارخانج ــدی ه ــرداری از تولی ب
ــا  ــد و ی ــه کاره بودن ــا نیم ــه ی ــور ک کش
کامــا تعطیــل بودنــد ماننــد کارخانــه 
 ،... و  مازنــدارن،  نســاجی  هپکــو،  ارج، 
ــه از رده خــارج  ــای پاالیشــگاههایی ک احی
شــده بودنــد پیشــرفت هــای هــوا و فضــا، 
ــداث  ــت، اح ــی و ترانزی ــای ریل ــروژه ه پ
ــروژه  ــرفت پ ــا، پیش ــن ه ــمار راه آه بیش
ــی و  ــای نیروگاه ــروژه ه ــی، پ ــای دریای ه
آبرســانی بــه خیلــی از شــهرها و... قســمت 
ــتند. ــام هس ــتاوردهای نظ ــی از دس کوچک
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــدار نهاون فرمان
ــرح  ــاح و ۱۵ ط ــرح افتت ــه ۶۵ ط ــن ده ای
کلنــگ زنــی مــی شــود، اظهــار داشــت: در 
ــه  ــالگرد ده ــن س ــل و چهارمی ــول چه ط
مبــارک فجــر امســال ۸۰ طــرح کشــاورزی، 
آموزشــی، خدماتــی و عمرانــی بــا اعتبــاری 
در  تومــان  میلیــارد   ۲۰۵ از  بیــش 

ــاح  ــی و افتت ــد کلنــگ زن شهرســتان نهاون
ــاد  ــرد: جه ــد تاکیدک ــود. احمدون ــی ش م
ــوارد مهمــی اســت کــه  تبییــن یکــی از م
میباســت در ایــام دهــه فجــر پــر رنــگ تــر 
باشــد حفــظ و حراســت از مبانــی و ارزش 
ــده ماســت،  ــف عم ــای اســامی از وظای ه
اطــاع رســانی دســتاوردهای شــاخص 
نظــام و پیشــرفتهای کــه در زمینــه هــای 
علمــی، پزشــکی و فنــاوری هــای در کشــور 
ــن و  ــگان روش ــرای هم ــده ، ب ــت آم بدس

ــازی شــود. شــفاف س
ــال  ــر امس ــه فج ــرد: در ده ــح ک وی تصری
ــاد  ــه بنی ــوط ب ــا مرب ــروژه ه ــدادی از پ تع
ــهرداری،  ــان، ش ــت و درم ــکن، بهداش مس
فاضــاب،  و  آب  پــرورش،  و  آمــوزش 
ــر ادارات  ــداد و دیگ ــه ام ــداری، کمیت راه
شهرســتان کلنــگ زنــی و افتتــاح خواهنــد 

ــد. ش
احمدونــد بــا اشــاره بــه اینکــه دهــه فجــر 
امســال متفــاوت تــر از قبــل باشــد، گفــت: 
برنامــه هــای فرهنگــی ورزشــی و اجتماعی، 
هــای  نشســت  کتابخوانــی،  مســابقات 
بصیرتــی در راســتای جهــاد تبییــن در 
مســاجد و اماکــن عمومــی در بیــن مــردم 
ــی  ــانی شــوند و م ــام اطــاع رس ــن ای و ای
بایســت دهــه ی فجــر امســال متفــاوت تــر 

ــردد.  ــزار گ ــل برگ ــالهای قب از س
احمدونــد گــذری بــه ســفر رئیــس جمهــور 
ــه اســتان همــدان زد و گفــت: در بحــث  ب
ــار  ــم اعتب ــوری ه ــارات ریاســت جمه اعتب
میلیــارد   ۹۲7 بــه  نهاونــد  شهرســتان 
ــرای  ــم ب ــن رق ــت کــه ای ــا یاف ــان ارتق توم

ــت . ــه اس ــل توج ــتان قاب شهرس
تومــان  میلیــارد   ۹۲7 از   : افــزود  وی 
اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــوری ۶۰ 
میلیــارد تومــان بــه نهــر شــعبان اختصــاص 
داده شــد کــه حــدود ۱۵ میلیــارد تومــان از 
آن تخصیــص داده شــده اســت و تــا پایــان 
ــن  ــای ای ــربند ه ــاح س ــال ۱4۰۲ اص س

ــد شــد. ــر انجــام خواه نه
ــد در خاتمــه نقــش رســانه  ــدار نهاون فرمان
ــر  ــر پ ــه فج ــوم اهلل ده ــام ی ــا را در ای ه
ــانه  ــاب رس ــت: اصح ــت و گف ــگ دانس رن
ــی  ــی بخش ــا آگاه ــد ب ــتان میتوانن شهرس
ــروزی  در جامعــه در بیــن نســل جــوان ام
ــه صــورت  ــا کننــد، و ب نقــش پررنگــی ایف
و  تبییــن  جهــاد  بحــث  بــه  جهــادی 
دســتاوردهای انقــاب اســامی ورود کننــد.

فرماندار	نهاوند:

کلنگ زنی و افتتاح 8۰ پروژه ی عمرانی
 با اعتباری بالغ بر ۲۰5 میلیارد تومان در نهاوند

فریاد نهاوند: 
در اولیــن روز از دهــه ی مبــارک فجــر 
اعضــای  و  نهاونــد  فرمانــدار  احمدونــد 
شــورای اداری نهاونــد بــا امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان دیــدار کردنــد . ایــن دیــدار در 
آســتان مقــدس امامــزادگان محمــد و علی 

ــت . ــورت گرف ــتان ص ــن شهرس )ع( ای

خدمت به مردم در تمامی عرصه ها 
وظیفه دینی و شرعی ماست

حجــت االســام مغیثــی امــام جمعــه 
نهاونــد در دیــدار بــا اعضــای شــورای 
شهرســتان بــه مناســبت دهــه فجــر بیــان 
ــتیم  ــه هس ــئولیتی ک ــر مس ــت: در ه داش
خدمتگــزار واقعــی مــردم باشــیم خدمــت 
ــه  ــق و نمون ــردم از مصادی ــه م ــانی ب رس

ــت. ــد اس ــه خداون ــان ب ــارز ایم ب
وی ادامــه داد: مســئولیت پذیرفتــن در 
ــه  ــروز یعنــی خدمــت کــردن ب ــه ام جامع
ــردن،  ــدا کار ک ــای خ ــرای رض ــردم و ب م
اگــر ایــن خدمــت خالصانــه باشــد و همــه 
اهــداف مــا بــرای خشــنودی خداونــد 
باشــد یقیــن بدانیــم کــه ســعادت دنیــا و 
ــم. ــرده ای ــان ک ــب خودم ــرت را نصی آخ

وی تصریــح کــرد: در هیچ زمانــی از رحمت 
خداونــد ناامیــد نباشــیم، چــرا کــه یــاس از 
امیــد بــه پــروردگار از  گناهان کبیره ســت 
هــر چنــد کــه گناهــان بســیار انجــام داده 
باشــیم بایــد بــه رحمــت خداونــد امیــدوار 

. شیم با
ــن  ــه بی ــن همیش ــرد: موم ــه ک وی اضاف
ــن  ــادت ج ــر عب ــت اگ ــاء اس ــوف و رج خ
و انــس را در پرونــده خــود داشــته باشــیم 
نبایــد مغــرور شــویم و اگــر گناهــان کبیــره 

بســیار داشــته باشــیم از لطــف و رحمــت 
خــدا ناامیــد نشــویم.

امــام جمعــه نهاونــد گفــت: امــام راحــل از 
جملــه اهدافــی کــه داشــتند ایجــاد امیــد 
ــن  ــن در ســخت تری ــود، موم ــه ب در جامع
ــا کــه منکــر  ــد نمیشــود آنه شــرایط ناامی
خــدا هســتند ســه دســته انــد؛اول کســانی 
کــه فقــط خــدا را قبــول دارنــد ولــی اهــل 
نجــات نیســتند، دســته دوم بــه جــز ایمان 
ــد و دســته ســوم  ــاور دارن ــرا ب ــه خــدا آن ب
کســانی هســتند کــه نــه تنهــا خــدا را بــاور 
دارندبلکــه بــه پــروردگار اطمینــان دارنــد.

وی بیــان داشــت:حضرت امــام خمینی)ره( 
ــه  ــه ب ــت بلک ــاور داش ــدا را ب ــا خ ــه تنه ن
ــان کامــل داشــتند،در مســیر  خــدا اطمین
پاریــس بــه تهــران، خانــم خبرنــگاری 
ــی  ــه احساس ــیدند چ ــل پرس ــام راح از ام
ــی  ــچ حس ــد هی ــام فرمودن ــه ام دارید؟ک
نــدارم اگــر بنــا بــر رســیدن باشــد خــدارا 
ــه  ــم ب ــاز ه ــیدیم ب ــر نرس ــاکریم و اگ ش
ــن  ــاکریم، ای ــد ش ــت خداون ــرام حکم احت
یعنــی اطمینــان کامــل بــه پــروردگار، 
امــام خمینــی )ره( بــا همیــن اطمینــان در 
ــتادند. ــر ایس ــرک، و کف ــای ش ــل دنی مقاب

امــام جمعــه نهاونــد دهــه فجــر را اوج 
ــران دانســت و  ــت ای ــروزی مل ــدار و پی اقت
افــزود: دهــه فجــر اوج شــکوفایی، اقتــدار، 
عظمــت، اتحــاد و همدلــی و وفــاداری ملت 
ــام  ــاط ترین ای ــا نش ــد ب ــت و بای ــران اس ای

ــا باشــد. م
وی در خاتمــه گفــت: در طــول ایــن چهــل 
ــذرد،  ــاب میگ ــه از انق ــالی ک ــار س و چه
ــا،  ــا، تهدیده ــره ه ــه محاص ــم هم عارغ
فتنــه گروهــک هــا و دشــمنی غربگرایــان 

ــدا و  ــه خ ــان ب ــاری و ایم ــر و بردب ــا صب ب
همچنیــن مقاومــت مــردم همیشــه در 
صحنــه ایــران آنهــا نتوانســتند کاری از 
پیــش ببرنــد و امــروز میبینیــم کــه ایــران 
ــد  ــری قدرتمن ــان دیگ ــر زم اســامی از ه

ــر اســت. ــوذ ت ــر نف ــر و پ ت

دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین 
دستاوردهای انقاب اسامی است

ضرغــام احمدونــد فرمانــدار نهاونــد در 
ایــن دیــدار ایــام اهلل دهــه فجــر را بهتریــن 
دســتاوردهای  تبییــن  بــرای  فرصــت 
ــا  ــرح ب ــت : ۸۰ ط ــمرد و گف ــاب برش انق
ــارد  ــش از ۲۰۵ میلی ــذاری بی ــرمایه گ س
ایــن  فجــر  دهــه  در  اعتبــار  تومــان 
ــی  ــاح م ــی و افتت ــگ زن ــتان کلن شهرس

ــود. ش
وی افــزود: امــروز فرصــت مغتنمــی اســت 
کــه دســتاوردهای انقــاب و نظام اســامی 

را بــه بهتریــن شــکل مطلــوب بــرای افــکار 
ــی  ــای کنون ــل ه ــژه نس ــه وی ــی ب عموم
آنانــی کــه هیــچ اطاعــی از علــت پیــروزی 
شــکوهمند انقــاب اســامی ندارنــد تبیین 
شــود و بنابرایــن نقــش رســانه هــا در ایــن 
حــوزه بســیار کلیــدی و اثــر بخــش اســت.

احمدونــد در خاتمــه گفــت: امروز بســیاری 
از بدخواهــان نظــام اســامی و رســانه هــای 
ــدی  ــوه دادن ناکارآم ــدد جل ــد در ص معان
نظــام اســامی و انقــاب هســتند و یکی از 
ماموریــت هــای مهــم نظــام ســلطه ایجــاد 
ــور  ــازی درکش ــن س ــی و ناام ــگ روان جن
اســت و راهــکار مقابلــه بــا آن وفــاق ، 
همدلــی و انســجام رویــه در جامعــه اســت.

ــامخ   ــام ش ــه مق ــدار ب ــن دی ــان ای در پای
شــهدای آرمیــده در ایــن گلــزار ایــن 
آســتان توســط اعضــای شــورای اداری 
ادای احتــرام و مــزار ایــن شــهدای واالمقام 

ــد . ــی ش غبارروب

دیدار	اعضای	شورای	اداری	
شهرستان	نهاوند	با	امام	جمعه

فریاد نهاوند : 
همایش"نقــش بانــوان در انقــاب اســامی" بــا حضورحجــت االســام 
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــه، حج ــام جمع ــی ام ــلمین مغیث والمس
یوســفی رئیــس اداره تبلیغــات اســامی و ســرکار خانــم دکتــر ناهیــد 
طیبــی مــدرس ، پژوهشــگر و مدیــر دانشــنامه زن مســلمان و جمعی 
ــوان در پیــروزی انقــاب اســامی،   ــا محوریــت نقــش بان ــوان ب از بان
نقــش بانــوان در اســتحکام درونــی نظــام جمهــوری اســامی،  نقــش 
ــه ی  ــوزه علمی ــه در ح ــی جامع ــی و روان ــت اخاق ــوان در امنی بان

خواهــران شهرســتان نهاونــد برگــزار شــد .
جایگاه زن در اسام یکی از موضوعات مهم و اساسی است

ــن  ــد در ای حجــت االســام والمســلمین مغیثــی امــام جمعــه نهاون
همایــش اظهــار داشــت : جایــگاه زن در اســام یکــی از موضوعــات 
مهــم و اساســی اســت کــه همیشــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
امــام جمعــه نهاونــد گفــت: نقــش زنــان در پاســداری از ارزش هــای 
ــژه ای  ــم توجــه وی ــرآن کری ــه ق انســانی و اســامی باعــث شــده ک
بــه آنهــا داشــته باشــد و محــور فکــری مــا در اســام بایــد در ایــن 
راســتا باشــد .  اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا اشــاره بــه نقــش حضــرت 
فاطمــه)س( در ارتقــای جایــگاه زن بیــان داشــت : بــا والدت حضــرت 
زهــرا )س( جایــگاه زن ارتقــا پیــدا کــرده اســت و ســوره کوثــر نیــز 
درســت در زمانــی کــه جاهلیــت اهمیتــی بــرای زن قائــل نمی شــدند 
ــا والدت حضــرت زهــرا  ــد ب ــه گــور مــی کردن ــده ب ــران را زن و دخت
)س( نــازل شــد. وی افــزود : در ایــن ســوره بــه پیامبــر اســام )ص( 
بشــارت مــی دهــد کــه خیرکثیــر را بــه تــو دادیــم » انــا اعطینــاک 
الکوثــر« در واقــع مصــداق بــارز و اصلــی آن در زمــان نــزول، وجــود 
ــرد :  ــح ک ــت .  وی تصری ــوده اس ــرا )س( ب ــرت زه ــت حض ــا برک ب
حضــرت فاطمــه )س( شــخصیتی هســتند کــه بــا اخــاق و رفتــارش 
شــخصیت و اهمیــت زن را تثبیــت کــرد. حجت االســام والمســلمین 
مغیثــی گفــت: اگــر حمایــت هــا و پشــتیبانی حضــرت زهــرا )س( 
نبــود حضــرت علــی )ع( در جریــان تثبیــت دیــن اســام موفــق نمــی 
شــد، لــذا ســیره حضــرت زهــرا )س( و نقشــی کــه در دیــن داشــتند 

نقــش حمایتــی از مســئله امامــت بــود.
ــه  ــر مســئولیت اداره خان ــاوه ب ــان داشــت : در اســام زن، ع وی بی
و تربیــت فرزنــدان کــه از مهمتریــن وظایــف اوســت، در بســیاری از 
ــن  ــردان شــریک اســت و انجــام ای ــا م مســئوولیت های اجتماعــی ب
وظیفــه خــواه و ناخــواه او را از حصــار خانــه بــه صحنه هــای اجتماعــی 
ــه از  ــاف ک ــظ حجــاب و عف ــا حف ــا ب ــه تنه ــن ن ــه ای می کشــاند، ک
وظایــف دیگــر اوســت منافــات نــدارد بلکــه او را در بهتــر انجــام دادن 
ــد.  ــاری می کن ــی اش ی ــامت روان ــی و س ــای اجتماع ــئولیت  ه مس
امــام جمعــه نهاونــد در خاتمــه گفــت: نقــش زن در اســام بــه عنــوان 
ــده  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــر ب ــل بش ــد نس ــرد در تولی ــریک م ش
ــه لحــاظ  ــدارد، مگــر ب اســت و تفاوتــی در بیــن مــرد و زن وجــود ن
ســاختاری، کــه ایــن تفاوت هــا نیــز نشــأت گرفتــه از تکالیفــی اســت، 

ــرای انســان ها مقــدر نمــوده اســت. ــد ســبحان ب کــه خداون
تربیت نسل تمدن ساز رسالت زنان مسلمان است

ســپس معصومــه بحیرائــی رئیــس حــوزه علمیــه خواهران شهرســتان 
ــان مســلمان پیشــگام  ــد  در ایــن همایــش اظهــار داشــت : زن نهاون
در تربیــت نســل تمــدن ســاز و بــه عنــوان مخاطبــان اصلــی 
بیانیــه گام دوم انقــاب هســتند. بحیرایــی بــا اشــاره بــه نقــش بــی 
ــان بصیــر  ــان در انقــاب اســامی اشــاره کــرد و گفــت: زن بدیــل زن
ــد و  ــته ان ــی داش ــای فراوان ــاش ه ــاب ت ــن انق ــدن ای ــارور ش در ب
ــت و پیــروزی رزمنــدگان اســام در  بخــش بزرگــی از اثبــات حقانّی
دوران دفــاع مقــدس، مرهــون زنانــی اســت کــه در پــرورش نســلی بــا 
چنــان انگیــزه ای قــوی، در مقابــل دشــمن متجــاوز بــا دســت خالی و 
کمبــود امکانــات مــی ایســتادند، بــود. وی افــزود: نقــش زن مســلمان 
ایرانــی در تحکیــم بنیــاد خانــواده بــرای پــرورش نســلی انقابــی و بــا 
بصیــرت انکارناشــدنی اســت . وی ادامــه داد: دیــروز زنــان ایــن جامعه 
فرزندانــی چــون شــهداء و جانبــازان تربیــت کردنــد و امــروز بایــد در 
تربیــت نســلی تمــدن ســاز بــرای ظهــور حضــرت حجت)عــج( بســیار 
کوشــا باشــند تــا ســربازانی بصیــر، مخلــص و والیــی تربیــت نماینــد. 
رئیــس حــوزه علمیــه خواهــران نهاونــد گفــت : اهمیــت پرداختــن به 
ــاد  ــه نه ــواده دارد، چــرا ک ــاد خان ــت نه موضــوع زن ریشــه در اهمی
ــن  ــت و اولی ــری اس ــاع بش ــن اجتم ــن بنیادی ــواده رک ــدس خان مق
ــداری  ــا حفــظ ســامت و پای شــرط داشــتن جامعــه ای ســالم و پوی
خانــواده اســت . بحیرایــی در خاتمــه گفــت : زن زیــر بنایــی تریــن 
پایــه هــای اخاقــی را در یــک جامعــه رقــم مــی زنــد و بــا اســتفاده 
از پایــگاه اجتماعــی مختلــف نقــش هــای گوناگونــی را عهــده دار مــی 

شــود کــه در نهایــت منجــر بــه ترویــج عدالــت خواهــد شــد.
نقش زنان پس از انقاب به عنوان مروج و تبلیغ کننده ارزش ها 

و معیارهای انقاب است
در ادامــه ایــن همایــش ســرکار خانــم دکتــر ناهیــد طیبــی مــدرس، 
ــش  ــت: نق ــان داش ــلمان بی ــنامه زن مس ــر دانش ــگر و مدی پژوهش
ــان  ــر اســت و زن ــکار ناپذی ــزرگ تاریخــی ان ــای ب ــان در حرکت ه زن
همــواره در مراحــل مقدماتــی، حیــن حرکت هــا و پــس از انقــاب و 
رویکردهــا نقــش مهمــی داشــته اند. وی بــه حضــور و نقــش زنــان در 
انقــاب اشــاره کــردو گفــت:  زنــان در انقــاب اســامی  بــا تربیــت 
ــی و  ــای انقاب ــان در حرکت ه ــود و تشــویق آن ــدان خ ــی فرزن انقاب
راهپیمایــی هــا حضــور پررنــگ داشــتند. وی در ادامــه نقــش زنــان 
ــا و  ــده ارزش ه ــغ کنن ــروج و تبلی ــوان م ــه عن ــاب را ب ــس از انق پ
ــوان در  ــش بان ــروز نق ــت: ام ــرد و گف ــوان ک ــاب عن ــای انق معیاره
آموختــن ارزش هــای دینــی و انقابــی به فرزندانشــان بســیار ســنگین 
اســت. طیبــی بیــان داشــت : نقــش هدایتگــر و فــرا نقــش در همــه 
ی حــوزه هــای زنــان ، یعنــی نقــش مــادری، نقــش همســری، نقــش 
معلمــی، نقــش مهندســی همــه اینهــا میتوانند نقــش هــای متفاوتی 
در جامعــه باشــند امــا زمانــی کــه هدایتگــر جامعــه باشــد بــه آن فــرا 
نقــش میگوینــد، هــدف اینســت کــه زنــان تبدیــل بــه یــک انســان 
هدایتگــر شــوند. وی افــزود :کســی کــه یــک نقــش باالتــری نســبت 
بــه معلــم ایفــا میکنــد بنــا نیســت فقــط دانــش را فــرا بگیــرد و بعــد 
آنــرا بــه دیگــری انتقــال دهــد. طیبــی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران 
ــا  ــت: ام ــت، گف ــورت می گرف ــته ص ــط بس ــا در محی ــا تربیت ه م
امــروز مــادر و خانــواده بــه تنهایــی در تربیــت فرزنــدان نقــش ندارنــد 
ــدان در آن  و جامعــه درگیــر دهکــده جهانــی شــده اســت کــه فرزن
ــا  ــان کــرد: م ــد. طیبــی در خاتمــه بی ــرار دارن ــاج اطاعــات ق در آم
بایــد اطاعــات دینــی و اجتماعــی خــود را افزایــش دهیــم تــا بتوانیم 
ــا شــناخت مشــکات اطــراف، نیازهــای جوانانمــان را بشناســیم و  ب
ــی و  ــای دین ــل، ارزش ه ــناخت کام ــا ش ــق و ب ــن طری ــم از ای بتوانی
انقابــی را تعمیــق دهیــم. در پایــان ایــن مراســم از چند تــن از بانوان 

انقابــی شهرســتان نهاونــد تجلیــل شــد .

برگزاری همایش نقش بانوان 
در انقاب اسامی در نهاوند  

فریاد نهاوند : 
ســرهنگ علــی مختــاری فرمانــده ســپاه ناحیه 
نهاونــد در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
شهرســتان ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه 
ــتانه  ــت:  در آس ــان داش ــر بی ــار ک فج ی مب
پیــروزی  ســالگرد  چهارمیــن  و  چهــل  ی 
ــران،  چهــل و  انقــاب شــکوهمند اســامی ای
چهارمیــن ســال از  اســتقامت و پایــداری ملــت 
ایــران عزیــز در مقابــل نظــام اســتکبار جهانــی 

می گــذرد. 
فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد گفــت: دهــه ی 
فجــر ، یــاد آور پایــداری هــا و اســتقامت مــردم 

ایــران اســامی  اســت .
وی افــزود : اینکــه در چهــل و چهارمیــن 
ایــم  ایســتاده  اســامی  انقــاب  ایســتگاه 
ــوده اســت کــه در ایــن مــدت   نشــانگر ایــن ب
چــه حوادثــی را پشــت ســر گذاشــتیم تــا بــه 

ــیم .  ــتگاه برس ــن ایس ای
وی تصریــح کــرد : آن چیــزی کــه دنیــا 
ــران  ــدار و عظمــت ای ــد اقت ــی کن مشــاهده م

ــت.   ــامی اس اس
ــل  ــدت چه ــت: در م ــاری گف ــرهنگ مخت س
ــا  ــامی ب ــاب اس ــتی انق ــال کش ــار س وچه
ــام  ــرت ام ــه ی حض ــای پیامبرگون ــری ه رهب
رضــوان اهلل تعالــی علیــه و مقــام معظــم 
ــی  ــای طوفان ــن دری ــته در ای ــری توانس رهب
اســتقامت کنــد و بــه زودی زود ان شــاءاهلل در 
ســاحل واقعــی خــود لنگــر خواهــد انداخــت . 
ــن 44 ســال  ــزود : دشــمن در طــول ای وی اف
ــوری  ــه جمه ــر علی ــیاری ب ــای بس ــه ه توطئ
ــه  ــرد در عرص ــدازی ک ــران راه ان ــامی ای اس
جنــگ نیمــه ســخت ،  جنــگ ســخت و جنــگ 
نــرم کــه همــه ی ایــن توطئــه هــا بــا رهنمــود 
هــای امامیــن انقــاب  و بصیــرت و هوشــیاری 
ــم  ــور کردی ــا عب ــربلندی از آنه ــا س ــردم  ب م
ــا شکســت  و دشــمن در تمامــی صحنــه هــا ب

مواجــه شــده اســت.
ــان داشــت:  ــد بی ــه نهاون ــپاه ناحی ــده س فرمان
ــتیم  ــرد هس ــال نب ــر در ح ــال حاض ــا در ح م
ــه  ــرم را علی ــار ن ــام عی ــگ تم و دشــمنان جن
مــردم عزیــز مــا از طریــق شــبکه هــای 
ماهــواره ایــی و فضــای مجــازی در جهــت 
ســیاه  و  پراکنــی  شــایعه  پراکنــی،  دروغ 
ــاس و  نمایــی دســتاوردهای انقــاب، ایجــاد ی
ــال  ــان دنب ــردم و جوان ــن م ــدی در بی ــا امی ن
ــق کام  ــه، طب ــن صحن ــه در ای ــد ک می کنن
نورانــی مقــام معظــم رهبــری در مقابــل 
ــن  ــت تبیی ــی بایس ــناختی م ــگ ش ــن جن ای
ــانه  ــاب رس ــما  اصح ــرد و ش ــنگری ک و روش
افســران جنــگ نــرم در حــوزه ی فضــای 
ــیار  ــما بس ــش ش ــه نق ــتید  ک ــازی هس مج
تاثیــر گــذار و مهــم بــوده و مــی بایســت 
کــه در طــول ایــن ده دســتاوردهای 44ســاله  
ــد.  ــش بگذاری ــه نمای ــامی را  ب ــاب اس انق
ــری  ــک کیلومت ــگاه ی ــت: نمایش ــاری گف مخت
دســتاوردهای 44 ســاله انقــاب در شهرســتان 
ــتان در  ــک ادارات شهرس ــه تفکی ــد و ب نهاون
دهــه ی فجــر بــا نــام چــه بودیــم چــه شــدیم 
ــاح  ــهر افتت ــي ش ــای اصل ــوار ه ــی از بل در یک
خواهــد شــد و ان شــاءاهلل کــه مــورد اســتقبال 
مــردم عزیــز و بخصــوص جوانــان قــرار گیــرد. 
ــه   ــه ی شــاخص از جمل ــزود : ســه برنام ی اف
جشــنواره ســرود شهرســتانی ، نمایشــگاه یــک 
ــوت  ــاب ، و دع ــتاوردهای انق ــری دس کیلومت
از همــه اقشــار و بســیجیان جهــت حضــور در 
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن در ســطح شهرســتان در 

دهــه ی مبــارک فجــر برگــزار خواهــد شــد .
وی اشــاره کــرد: تمامــی ظرفیــت های ســپاه و 
بســیج در ســطح محــات و اقشــاری را در ایــن 
ــا محوریــت بیــان  ــم ب ــای کار آورده ای دهــه پ
دســتاوردها و جهادتبییــن تــا ۱۲۰ عنــوان 
برنامــه فرهنگــی را  در دهــه ی مبــارک فجــر 

در ســطح ســپاه شهرســتان برگــزار نماینــد.
ــواده  ــا  44 خان ــدار ب ــرد : دی ــح ک وی تصری
ــهدا  ــزار ش ــی گل ــار روب ــهدا ، غب ــم ش معظ
در 44 نقطــه شهرســتان ، رژه ی موتــوری 
مشــترک بــا فراجــای شهرســتان، اجــرای 
جشــنواره ســرود بــا حضــور ۵۰ گــروه ســرود 
در ســطح شهرســتان ۲۰۰ نشســت بصیرتــی، 
ــگ انقــاب در 44 مدرســه، جــام فوتســال  زن
ــای  ــه ه ــه برنام ــتان از جمل ــطح شهرس در س
مهــم ایــن دهــه در شهرســتان نهاونــد توســط 

ــد .  ــی باش ــد م ــه نهاون ــپاه ناحی س
فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد در خاتمــه 
بنــر  شهرســتان  نقطــه   ۱۶۰ در  گفــت: 
ــاب  در  ــی 44 انق ــاب ط ــتاوردهای انق دس
ــه  ــوط ب ــدیم مرب ــه ش ــم چ ــه بودی ــب چ قال
ــن کار  ــدکه ای ــد ش ــب خواه ــتا  نص ــر روس ه
بــرای اولیــن بــار در ســطح شهرســتان صــورت 

ــت. ــد پذیرف خواه

برگزاری نمایشگاه یک کیلومتری 
دستاوردهای انقاب اسامی با عنوان 
چه بودیم ؟چه شدیم؟ در ایام اهلل دهه 

فجر در نهاوند 


