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نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبرى:

انقالب 57 ایران با مشارکت 
حداکثرى مردم به پیروزى رسید

عضو مجمع تشخیص نصلح نظام:

راه  برون رفت از مشکالت و تحریم ها 
راه اندازى بسیج اقتصادى است

نماینده ولى فقیه در استان همدان:

40 سالگى انقالب 
سال برومندى انقالب است

در روایــت معتبرى پیامبر(ص) در مورد 
حضرت زهرا(س ) مــى فرمایند: فاطمه 
حوریه اى است که همانند صورت انسان 

خلق شده است.
به گزارش "ســخن شــهروند"، فاطمه 
القــدر  لیلــه  خداســت.  کوثــر  (س) 
خداســت. جلوه ي جمال خداســت و 
تفســیر جالل خــدا، زهــرا (ع) ادامه 
رســول (ص) اســت و همتاي علی(ع) 
حضرت زهــرا (ع) در رأس تمام بانوان 
اســالم قرار دارد زیرا او تنهــا بانویی 
اســت که پــدرش معصوم ، شــوهرش 
معصــوم و خــودش نیز معصــوم بوده 
اســت محیط پرورش و زندگی حضرت 
زهرا (ع) محیط عصمت و طهارت بوده 
اســت اوســت که معرف نهایت کمال 
زن اســت و اوج عــروج یک انســان. 
کودکــی خویــش را در خانه شــخص 
اول اســالم یعنی پیغمبــر برگزیده اي 
پــروردگار  مســتقیم  تربیت  تحت  که 
جهان قرارداشت طی کرد. دوران خانه 
داري و بچــه داري را در خانه دومین 
بن  علی  یعنی  اســالم  ممتاز  شخصیت 
ابــی طالب (ع) گذرانــد در این دوران 
کوتاه دو پســر معصوم یعنی حسن (ع) 
و حسین (ع) را تربیت کرد و دو دختر 
شجاع و فداکار مانند زینب و ام کلثوم 

به جامعه ي تحویل داد.
مرحوم صــدوق و کلینی از امام صادق 
(ع) نقــل نموده اند که بــه یونس بن 
خداوند  نزد  فاطمــه(ع)  فرمود  طبیان 
عزوجل نه اســم دارد. فاطمه  ، صدیقه، 
مبارکه، طاهره، زکیه ، راضیه، مرضیه، 
می  آیا  فرمــود  ســپس  زهرا.  محدثه، 
دانی معنــاي فاطمه چیســت؟ یونس 
مــی گوید گفتــم موالي مــن به من 
خبــر دهید امام صــادق (ع) فرمودند: 
او از هر شــري جدا شــده است و اگر 
امیــر مومنین با او ازدواج نمی نمود تا 
قیامــت براي او در روي زمین از آدم و 
بعــد از او کفوي و همتایــی نمی بود. 
و نیــز بیان کرد کــه از حضرت صادق 
(ع) ســوال نمودم که چرا فاطمه (ع)  
زهرا نامیده می شــود؟ امام صادق (ع) 
فرمودنــد: به این دلیل که هر زمان در 
محراب عبــادت می ایســتاد نور او 
براي اهل آســمان می درخشــد 

چنان که نور ستارگان براي اهل زمین 
می درخشــد. عالمه مجلسی در کتاب 
شــریف بحار از مناقب ابن شهر آشوب 
نقل نموده که گویند کنیه هاي فاطمه 
(ع) ام الحسن و ام الحسین و ام االئمه 
و ام أبیها می باشــد. برخی از اسامی و 
القاب آن حضرت عبارتند از: 1) انسیه: 
زنی که خصلت هاي خوب انســانی در 
او متجلی اســت 2) بتول : زنی پاك و 
دور از هر گونــه آلودگی 3) تقیه: پاك 
و بی گناه 4) حبیبه : دوســت و رفیق 
، دوســت داشــتنی 5) حوراء : فرشته 
زنی که خصلت هاي خوب فرشتگان را 
داراســت 6) کوثر: خیر فراوان زنی که 
داراي خیر فراوان و برکات بی شــمار 
اســت 7) ریحانه: گل خوشبو و لطیف 

مهربان. و 
عالمه مجلســی در کتاب بحاراالنوار از 
خصال شــیخ صدوق از حضرت رضا(ع) 
نقــل می فرماید که رســول خدا (ص) 
فرمودند حســن و حســین بعد از من 
و بعد از پدرشــان امیرمومنین بهترین 
مردان روي زمین و مادر آن ها فاطمه 
(ع) بهتریــن زنان عالم اســت. پیامبر 
(ص) نیز فرمودند: دخترم فاطمه (ص) 
اول کسی اســت که داخل بهشت می 
شود. فاطمه (ع) حوراء انسیه اي است 
که رســول خدا (ص) هر زمان مشتاق 
بوي بهشت می شدند او را می بوییدند 
و می فرمودند «هــر گاه فاطمه را می 
بوســم  ، بــوي درخت طوبــی را از وي 
استشــمام می کنــم». فاطمه (ع) عبد 
مطیــع و بنده صالح پرورگار اســت که 
رســول اهللا (ص) دربــاره وي فرمودند 
«خداونــد قلب وجوارح دختــرم را از 
ایمــان ویقین پر کرده اســت». فاطمه 
(ع) بانوي برگزیده و عفیفه اي اســت 
که خود مــی فرمودنــد «بهترین چیز 
براي زن این اســت کــه نه او مردي را 

ببیند و نه مردي او را». 
فاطمــه (ع) را از آن رو فاطمــه نامیدند 
که پــروردگار از دانش خود آن قدر به او 

نوشاند که از هر استادي بی نیاز شد. 
فاطمه (س) در اوج قله ي ایمان است 
و بهترین گواه بر وجود سراســر ایمان 
او یکی تأمــل در زندگــی و رفتار آن 
حضــرت و دیگري گواهى رســول خدا 

(ص) اســت که فرمودند: اي ســلمان! 
دختــرم فاطمــه آن چنــان ایمان در 
اعماق دل و تمامی وجودش نفوذ کرده 
کــه براي عبادت خــدا، خود را از همه 

چیز فارغ می سازد.
حســن بصري گوید در دنیــا عابدتر از 
فاطمه نیســت. او آن قدر بــراي نماز 
سرپا می ایســتاد که پاهایش ورم می 
کرد. او به هنــگام عبادت آن چنان در 
عظمت حق غرق می گشــت و از خود 
بی خود می شــد کــه از فکر عزیزان و 
فرزنــدان خویش نیز بــا تمامی عالقه 
اي کــه به آنان داشــت جدا می شــد 
از ایــن رو پروردگار نیــز مالیکه اي را 
می فرســتاد تا گهواره ي فرزندان او را 

دهند. حرکت 

زهــد فاطمــه (س) را چگونه مى توان 
بیــان کــرد؟ از خانه ســاده اش یا از 
مهریــه و جهیزیــه ي اندکــش و یا از 
بخشــش لبــاس عروســی و گلوبند با 
برکتش همان گلوبندي که گرســنه اي 
را ســیر کرد و برهنه اي را پوشــاند و 
فقیــري را بی نیاز ســاخت و بنده اي 
را آزاد کــرد و ســرانجام دوباره به نزد 
صاحبش بازگشــت تا بازهم به جریان 
افتد و خیرات و بــرکات ادامه یابد. در 
زیارتنامه ي آن حضرت نیز آمده است: 
او نه تنها زاهد بود، بلکه باالتر از آن با 
زهد همدم و مأنوس بود. او به راســتی 
بریــده و منقطع از دنیا و فانی در ذات 
خــدا بود و راســتی که بتــول زیبنده 
ي اوســت. فاطمه (ع) بــه همگان می 

فهماند که ســاده زیستی نه ویژه زمان 
فقــر و ناداري بلکه فضیلتی اســت که 
در تمــام طول زندگانــی، چه در زمان 
دارایی و چه هنگام ناداري، زمینه ساز 
آرامــش فکري، موفقیــت در بندگی و 
تقرب به خداســت. این اسوه حسنه با 
رفتار خویش به جهانیان اعالم می دارد 
کــه ارزش و منزلت آدمی به تجمالت، 
تشــریفات ، لباس فاخر و آرایش هاي 
ظاهري نیســت، بلکه ارزش انســان به 
تعالی روح و رنگ خدایی گرفتن است.

قریب 30 آیه ى قرآن شأن حضرت زهرا 
(ع) تأویل شده اســت مانند آیه مباهله، 

نور ، قربى و غیره .
روح هــاي پرکشــیده و بــزرگ تر از 
هســتی، هرگز به فکر خود و دردهاي 

یاد  به  همیشه  بلکه  نیســتند  خودشان 
دیگران و رنج هایشــان می ســوزند. و 
تمامی  از  پرکشــیده  این  (ع)  فاطمــه 
هســتی این گونه بــود و در اوج بود او 
از همــان ابتدا به فکر امت رســول اهللا 
(ص) بود چــه در هنگام عقد و چه در 
هنگام حشــر در هنگام عقد به پدر می 
گوید: پدر جان همه ي دخترها مهریه 
ي خود را درهم و دینار قرار می دهند، 
پس چه فرقی بین من با آن هاست، من 
می خواهم مهریه ي خود را شفاعت از 
گنه کاران امت شــما قــرار دهم و این 
درخواســت مورد قبول خداي سبحان 
واقع می شــود. حضرت فاطمه (ع) به 
خاطــر لطافت خاص روحی  ، مظهر تام 

و تمام رحمت الهی گشته است.
چند موعظه از مواعظ روج بخش حضرت 
فاطمــه (ع): کســی که عبــادت هاي 
خالصانه خود را به ســوي خدا فرســتد 
پــروردگار بزرگ برترین مصلحت او را به 
سوي او فرو خواهد فرستاد. حضرت می 
فرمایند که عــالوه بر اخالص در عبادت 
باید زمینه هاي دیگر نیز وجود داشــته 
باشــد در بعضی مواقع عبــادت خالصانه 
است ولی بعضی از گناهان دعا را حبس 
می کنند مانند حسد و عجب و کبر مانع 
از رفعت حتی دعایی که ســالم است می 
شــود. پس عالوه بر اخالص باید زمینه 
هاي دیگر را نیز آمــده کرد. 2) بهترین 
شما کســانی هســتند که در برخورد با 
مردم نرم تر و مهربان ترند و همراهانشان 
را اکــرام کرده و بزرگ می دارند. آدم ها 
به خاطر راحــت و برتري طلبی، دیگران 
را زیربار می کشــند و آن ها که زرنگ تر 
هســتند بارخود را با منت بر شانه هاي 
دیگران می گذارند. وقتی آدمی بیشــتر 
فهمیــد، زرنگی را در ایــن می بیند که 
خالی و با ظرفیــت خنثی حرکت نکند، 
این جاست که منت می پذیرد البته این 
منت با اکرام و عزت و مهربانی است. 3) 
در خدمــت مادر خود باش که بهشــت 
زیرپاي مادران است. 4) فاطمه از رسول 
خــدا (ص) روایت می کند. شــش چیز 
از مروت اســت، ســه تاي آن در حضر و 
سه دیگر در ســفر، آن سه که در حضر 
است تالوت قرآن ، آباد کردن مساجد و 
معاشرت کردن با برادران دینی براي خدا  

، اما آن ســه که در سفر است بخشیدن 
توشه، حسن خلق و مزاح در 

غیر معصیت خداوند 5) روزه دار به روزه 
داري خود عمل نکرده اســت، اگر زبان 
و گوش و چشــم و جــوارح خود را نگاه 

نداشته باشد.
 فاطمه (ع) عالمه اي است که علم خود 
را در مکتــب و کالســی نیاموخت جز 
آن که پــرورش یافته دامان پیامبر اکرم 
(ص) و حامــل وحی بود. مبانی اصیل و 
ســخنان ژرفی که از حضرت فاطمه (ع) 
به جا مانده است خود حاکی از علم الهی 

ایشان است مثل خطبه ها ، روایات
اســوه ي تمامی زنان عالم در حجاب و 
حیاء، حضرت فاطمه (ع) اســت اوست 
کســی که زمانــی که پــدر بزرگوارش 
همراه با مــرد نابینایی اجــازه ورود به 
خانه آن حضرت را خواســتند فرمودند 
اجــازه دهید خودم را بپوشــانم. پیامبر 
فرمودنــد: دخترم این مرد نابیناســت و 
پدرجان  فرمودند:  (ع)  فاطمــه  حضرت 
مــن که او را می بینــم. و این اوج حیاء 
آن حضرت را می رساند که حتی خود را 
از یک مردم نابینا نیز می پوشــاندند. آن 
حضرت حتــی در آخرین لحظات حیات 
خــود به فکر حجاب و مخفی بوده حجم 
بدنشــان بعد از فوت بودند و زمانی که 
خادم ایشان نحوه ساخت تابوت را براي 
آن حضرت گفت، لبخند رضایتی بر لبان 
آن حضرت نشست. منزلت و قدر فاطمه 
(س) مجهول و نهان اســت، همان سان 
که تربت و قبر او مخفی و پنهان است. او 
از آن روي فاطمه نامیده شــده است که 
مردمان از شناخت حقیقت او بسی جدا 
افتاده اند. از ایــن روي پی بري به کند 
ذات فاطمه الهوتی، به همان اندازه بعید 
و دست نایافتنی است که آگاهی از ذات 
ربوبی. در مقام او همین بس که خداوند 
عالمیان تولدش را بر پیامبر (ص) مبارك 
قلمداد کــرده او را خیر کثیــر نامید. و 
ســوره کوثر را در شأن آن حضرت نازل 
کرد. این بزرگوار خود از ارزشها و درجات 
واالیی برخوردار است که هرگز در وجود 

دیگر زنان عالم پیدا نشده است. 
اللّهّم صّل علــى فاطمه و أبیها و بعلها و 
بنیها [و الّســّر المستودع فیها] بعدد ما 

أحاط به علمک.

حوریه اىحوریه اى در لباس انسان

همدان

  یکشنبه
  21 بهمن ماه 1397

 4 جمادى الثانى 1440
  10 فوریه 2019

  شماره 52
  8 صفحه

  قیمت: 1000 تومان

امید به آینده، افتخار به گذشته، عزت، اقتدار، حضور ماندگار

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه هیچ وقت 
احساس ترس در وجود شهید همدانى دیده نشد، گفت: از زمان 
قبل از انقالب ذره اى در بینش و بصیرت شهید همدانى انحرافى 

نسبت به والیت و اسالم ندیدیم.
سردار مظاهر مجیدى در گفت و گو با خبرنگار سخن شهروند 
در مورد ســابقه آشنایى خود با شهید همدانى و ویژگى ها و 
مواضع ایشــان در دوران انقالب و پس از آن اظهار داشت: 
حدود 37 سال است که در مجموعه سپاه هستم و از زمانى 

که وارد سپاه شدم با سردار همدانى آشنایى پیدا کردم.

من به عنوان یکى از جوان هاى متعلق به دوره بعد از پیروزى 
انقالب اسالمى اعتقاد دارم که رویکرد و تفکرى مى تواند ما را 
به جامعه ى مطلوب مادى و معنوى برساند که فضاى فکرى آن 
متناسب با عقاید اوایل انقالب مبنى بر تفکر، عقالنیت، خدمت 
صادقانه، استقالل و کار جهادى باشد. در حالت کلى به نظر مى 
رسد مشکل اصلى و ریشه دار جامعه ى امروز ما، فاصله گرفتن 
بخشــى از مدیران کشور از تفکر انقالبى و دینى ناب است؛ به 
این معنى که راه مدیریت عقالنى و کارآمد از مسیر دین اسالم 
مى گذرد و این مهم بایستى هم در اعتقاد و هم در عمل وجود 

داشته باشد.

با گذشت چهل ســال از پیروزى انقالب اســالمى نگاهى به 
گذشته و مقایسه آن با امروز نشان دهنده عمق تحولى است که 

مردم آن را تجربه کرده است. 
دوران انقالب به راســتى دوران شــکوفایى ملتى است که در 
عرصه هاى مختلف اعم از امنیتى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، 

مذهبى و ورزشى نشان داده اند توانایى هاى بسیارى دارند.
در حالى که دردوران شاهنشاهى نشریات از انتشار خبرهاى روز 
خوددارى مى کردند و یا ساواك مانع آنان مى شد امروزه تنها در 

استان همدان 78 رسانه فعالیت دارد.

من اخلــص هللا اربعین صباحا یجرى من قلبه على لســانه 
ینابیع الحکمه

به فضل الهى و امداد غیبى و عنایات حجه بن الحسن العسگرى 
حرکت نهضت اســالمى امام (رضوان اهللا تعالى علیه ) معمار 

بزرگ انقالب به بلوغ چهل سالگى خود رسیده است.
یــاد روزگاران اوایل انقالب و یاد دوران دفــاع مقدس دوران 
سازندگى و دورانهایى که هر روز بر یقین و قطع این ملت بزرگ 
ایران به وقار و هیمنه والیت فقیه و استوارى این عمود همیشه 

برجا توسط نائب امام زمان (ع) اندوخته شد . 

هیچ وقت احساس ترس در وجود 
شهید همدانى دیده نشد

عمده ترین چالش امروز ما غفلت 
از جنگ اقتصادى است 

مهم ترین دستاوردهاى 40 ساله 
انقالب اسالمى 

همدان دیار مردان و زنان 
نامدار انقالبى
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4040 سالگى سالگى انقالب مبارك بادمبارك باد



S O K H A N  S H A R V A N D 

نماینده ولى فقیه در استان همدان:

40 سالگى انقالب 
سال برومندى انقالب است

نماینــده ولــى فقیه در اســتان همدان بــا بیان اینکه مى بایســت 
دســتاوردهاى 40 ســالگى انقالب به جهانیان بازگو شــود گفت: 40 

سالگى انقالب سال برومندى و شکوفایى آن است.
 آیــت اهللا غیاث الدین طاها محمدى با اشــاره به اینکه مى بایســت 
دســتاوردهاى 40 سالگى انقالب به جهانیان بازگو شود بیان کرد: 40 

سالگى انقالب سال برومندى و شکوفایى آن است.
وى با اشــاره به اینکه  دشمن نقشه هاى مختلفى براى سرنگونى این 
نظام کشــیده است اظهار کرد: براى مقابله با نقشه هاى دشمن باید با 
برگزارى نمایشــگاه عظیمى عملکردهاى این 40 ســال را به نمایش 

بگذاریم. 
امــام جمعه همدان با بیان این که در طول تاریخ اســالم همیشــه 
دشــمن براى موفق شدن در نقشه هاى شــوم خود به دنبال القاى 
یــاس و نا امیدى در جامعه بوده اســت بیان کرد: اگر ایمان واقعى 
به خداوند و الطافش داشــته باشــیم هیچگاه نباید دچار نا امیدى 

شویم.
آیت اهللا طه محمدى  با اشــاره به اینکه در انقالب اســالمى ایران دو 
جریان خیر و شــر و تاریکى و روشنایى روبروى هم قرار گرفتند گفت: 
شاه با فروختن کشور به بیگانگان مردم را دچار بى هویتى و آشفتگى 

کرده بود.
 وى با بیان اینکه ایران در زمان شــاه هیچ گونه استقالل اقتصادى و 
سیاسى نداشت عنوان کرد: شاه جیره خوار کشور آمریکا بود و همواره  

ثروت هاى این کشور را به دست خارجى ها مى داد.
ایــت اهللا محمدى به دســتاوردهاى انقالب اشــاره و بیان کرد: 
کشورى که قادر به تولید ســیم خاردار براى حفاظت از سنگر ها 
نبــود امروز بــا تولیدات خود جــز قدرت هاى منطقه محســوب 

مى شود.
 وى افــزود: امــروز ارتــش قهرمان جمهورى اســالمى خــط تولید 
هواپیماهاى شــکارى را خود را در حالى راه انداخته است که در زمان 

جنگ مى گفتند ایران توانایى مقابله با جنگ هوایى را دیگر ندارد.
آیت اهللا طه محمدى  همچنین به جریانات دوران انقالب اسالمى اشاره 
و اظهــار کرد: هنوز 15 خرداد کلید نخورده بود که به دســتور شــاه 
فیضیه را در هم کوبیدند و بســیارى از افــراد هنوز روزهاى انقالب و 

فشار سنگین رژیم پهلوى را فراموش نکرده اند.
وى افزود: اگر صبر و تحمل ها و مبارزات در جامعه شــکل نمى گرفت 
امروز از اســالم خبرى نبود، از ابتداى اســالم تاکنون هر چه شهید و 

کشته شده اند، امروز ثمره آن به انقالب مبدل شده است.
نماینــده ولــى فقیه در اســتان همدان با اشــاره بــه اینکه هر کس 
کوچکترین خیانت به انقالب کند خداوند از او نمى گذرد، عنوان کرد: 
بعضى از علماى شــیعه را به جرم شــیعه گرى سوزاندند اما هیچ کس 

دست از اعتقادات خود نکشید و راه اهل بیت ادامه یافت.
وى گفت: انقالب را باید حفظ کرد و خدا مى داند براى ایجاد انقالب و 

حفظ آن چه رنج ها و خون دل ها خورده شده است.

ایران  اسالمى  شــکوهمند  انقالب 
57به  ســال  مــاه  بهمــن  در22 
اسالمى,  معمارکبیرانقالب  رهبرى 
با  توانســت  خمینــى(ره)  امــام 
پیروزى غــرور آفرین خود اعجاب 
بزرگ قــرن را رقم بزند و اینک با 
شکوه تمام در آستانه چهلـــمین 
ســالگرد خود , جشــن پیروزى و 
رنــگ بهروزى را بــه صدا در مى 
آورد .انقالبى کــه در ایجاد زمینه 
پهناور  کشــور  به  بخشــى  هویت 
شرق  پوشالى  ابهت  توانست  ایران 
و غــرب را در هم بشــکند و صف 
آرایــى در برابر قــدرت امریکا و 
دیگر اذنــاب آنها را بــه جهانیان 
نشــان دهــد . وباامید بــه آینده 
از میــان قلــوب پر مهر و شــور 
مســتضعفان نداى مظلومیت امت 
عرصه  رادر  انقالبــى  و  مســلمان 
جهانى و تــرس و هراس رادر دل 
مســتکبران عالم , با الگوســازى 
براى ملل مظلوم دنیا و حمایت از 
همه آزادگان جهان , صداى رســا 
ى خود را به گوش آنان برســاند 
و بــا همگرایى امت  اســالم تنها 
بخشــى از دســتاوردهاى انقالب 
جشن  رادر  اســالمى  شــکوهمند 
تولد چهل ســالگى انقالب با شعار 
یا زهــرا در فجر فاطمى ترســیم 

. نماید 
در این راســتا از تحوالت شــگرف 
و غــرور آفریــن در عرصــه هاى  
اجتماعى  فرهنگى-  علمى,  مختلف 
,اقتصادى و سیاســى کــه از دل و 
جان ملت مســلمان ایران اسالمى 
قابل تامل اســت , شــعار استقالل 
آزادى براى ایران اسالمى است که 
با مجاهدت هاى مردمى و نثار خون 
شهیدان دوران نهضت اسالمى ودر 
ادامه در طــول دوران دفاع مقدس 
مى باشــد که اینک به ثمر نشسته 
و ضربه مهلکى را بر پیکر اســتکبار 
جهانى وارد ســاخته است و بدنبال 
آن دیگر دستاوردهاى گوناگون در 
عرصه جنبه هاى علمى و پژوهشى 
و گسترش مراکز علمى و دانشگاهها 
و تربیت نسلى نو و پرورش نخبگان 
در گرایشــات مختلــف علمى که 
امــروز در رتبــه هــاى برتــر دنیا 
خودنمایــى مى نماید و نیز از دیگر 
دســتاوردهاى چهل سالگى انقالب 
داخلى  وابســتگى  کاهش  اسالمى 
کشــور از بیگانگان در زمینه هاى 
کشــاورزى , صنعت , هسته ایى , 
نانــو  ,هوا فضا و صنایع پیشــرفته 
اقتصــادى و .... در شــاخص هاى 
اســتاندارد جهانى اســت که مورد 

تقدیر و در خور توجه است .
امــا آنچه که مهم اســت صیانت و 
حمایت از این دستاوردهاســت که 
باید با برنامه ریزى مدون و معقول 
در راســتاى حل مشکالت موجود 
در زمینه هاى اشــتغال , معیشت , 
مســکن و برپایى عدالت به معناى 
اعم آن از ســوى متولیان و دست 
انــدر کاران و بــا امید بــه آینده و 
اعتماد به نســل نو خاسته  در اوج 
اقتــدار و هیجان و شــور روزهاى 
آغازین انقالب قدم برداشــت و در 
یک کالم بــا بکار گیرى اندیشــه 
هاى پر مغز امام راحل و هشــدارها 
و نصایح و فرمایشــات رهبر معظم 
انقالب  در پیشــرو اهداف موردنظر 
با وفاق و همدلى در شرایط موجود 
جامعه , اســیب ها را شــناخت و 
توطئــه ها ى داخلــى و خارجى را 
خنثى و با تامل از مکتب عاشــورا 
و الگــوى فاطمــى راه را در امتداد 
اهداف عالیه شتابان طى نمود . ان 

شاءاهللا ...
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گزیده جمالت رهبر معظم انقالب به شرح 
زیر است:

بیســت و دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ 
زیرا در آن روز بود که نعمت والیت، اتمام نعمت 
و تکمیل نعمت الهــى، براى ملت ایران صورت 

عملى و تحقق خارجى گرفت. 1368/11/4
هــر گاه و هر جا که از پیروزى 22 بهمن یادى 
و نامى آورده مى شــود، چهره ى شهید و نقش 
خونین شــهادت، در برابر چشم ها پدیدار مى 

گردد. 68/11/19
دهه ى فجر، در حقیقت مقطع رهایى ملت ایران 
و آن بخشــى از تاریخ ماســت که گذشته را از 

آینده جدا کرده است. 1369/10/11
دهه ى فجر، آن آیینه یى اســت که خورشید 
اسالم در آن درخشید و به ما منعکس شد. اگر 
ایــن آیینه نبود، باز هم مثــل همان دوره هاى 
تاریک و قرون خالیه، بایســتى ما مینشستیم و 

اسمى از اسالم مى آوردیم. 1369/10/11
برگزارى دهه ى فجر، باید مثل برگزارى جشن 

نیمه ى شعبان باشد. 1369/10/11
خاطره ى امام، بیش از همیشه، در دهه ى فجر 
و بیست ودوى بهمن است. حّتى بیشتر از مراسم 
سالگرد رحلت امام، این بزرگداشت نشان دهنده 

ى شخصیت آن بزرگوار است. 1369/10/11
دهه فجر در حقیقت والدت امامت در این کشور 
است؛ به همان معنایى که خود امام و اسالم براى 

ما ترسیم کرده اند. 1369/10/11
22 بهمــن در حیات تاریخى و ملى کشــور و 
هدایت سرنوشــت ملت ایران به ســوى حق و 

صالح نقش بزرگى داشته است. 1378/11/6
در طلیعه ى روزهاى درخشان فجر از همه چیز 
شایسته تر تکریم شهیدان و خضوع در برابر روح 

فداکار آنهاست . 1379/11/12
دشمنان ســعى میکنند انقالب را از یاد مردم 
ببرنــد؛ اما دهه فجــر، انقالب را بــه یاد مردم 
میآورد. سعى میکنند امام را از یاد مردم ببرند؛ 
اما دهه فجر، تجّسم اراده و عظمت امام بزرگوار 

ماست.1380/11/3
حادثه بیست ودوم بهمن و پیروزى انقالب، پایان 

تحقیر ملت ایران بود. 1380/11/21
اگر انقالب اســالمى و امام بزرگوار ما نبود و اگر 
اســالم پرچمدار انقالب و تحّول در این کشور 
نبــود، هیچ امیدى وجود نداشــت که ســلطه 
جهّنمِى تحقیرآمیز امریکا و حکومت دیکتاتورِى 
قسّى القلب پهلوى از این مملکت برکنده شود. 

1381/3/14
راهپیمایى بیســت ودوم بهمــن در جهان یک 
پدیده بینظیر اســت؛ هیچ کشــورى در هیچ 
مراسمى چنین اجتماعى را در شهرهاى بزرگ 
و کوچک به خود نمیبینــد و به یاد ندارد؛ این 

مخصوص شماست. 1382/11/24
راهپیمایى بیست ودوم بهمن مظهر اقتدار ملى 
است؛ نشــان دهنده ى عزم عمومى ملت ایران 
است؛ مظهر همان چیزى است که هر دشمنى 
را در هــر حــد و اندازه یى از اقتــدار نظامى و 
تواناییهاى تبلیغاتى و سیاسى، مرعوب میکند. 

1383/11/19
ملت ایران هر ســال با حرکت خود در بیســت 
ودوم بهمن، دشــمن را در جاى خود متوقف و 

وادار به عقب نشینى کرده. 1383/11/19
روز 22 بهمــن و راهپیمائــى 22 بهمن مظهر 
اقتدار ملى است؛ مظهر اقتدار ملت ایران است؛ 
مظهــر حضور مردمــى و اراده و عزم ملى ملت 
ایران اســت که مرد و زن و پیر و جوان، در همه 
ى شرائط به خیابان ها مى آیند و خودشان را در 
سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار مى 

دهند؛ این خیلى باعظمت است. 1386/11/19
دهه ى فجر مثــل خیلى از چیزهــاى انقالب 
اسالمى و نظام جمهورى اسالمى، یک پدیده ى 
منحصربه فرد است در تاریخ شناخته شده ى ما. 
این، شعار نیست؛ این درست عین واقعیت است، 
با مطالعه و با تدبر.هر سال آن کسانى که سالگرد 
انقالب را مجسم کردند، برجسته کردند، جشن 
گرفتند، آحاد مردم بودند.این معنایش این است 

که انقالب، قائم به ایمانهاى آحاد مردم اســت؛ 
مخالفین با انقالب، مخالفین با نظاِم برآمده ى از 
انقالب، با مردم روبه رو هستند، با مردم طرفند.

اما نظامى که متکى به مردم است، مخالفینش 
هرچه از لحاظ امنیتى و نظامى و ثروت و اقتصاد 
و اینها قویتر هم باشــند، نمیتوانند این نظام را 
متزلزل کنند؛ سّرش هم این است که این نظام 
متکى به مردم است، متکى به ایمانهاست، متکى 
به همان عاملى اســت که اصــل این نظام را به 

وجود آورده است. 1388/10/29
 ملــت ما از مســائل سیاســى منــزوى بود، 
روگــردان بود، حوادث کشــور را مورد توجه 
قــرار نمیداد. انقالب ایــن حالت را از ملت ما 
گرفت، ما را تبدیل کــرد به یک ملت آگاه و 
سیاســى. امروز نوجوانهاى ما هم در دورترین 
نقاط کشــور تحلیل سیاسى میکنند، حوادث 
سیاســى را درك میکنند، روى هر مسئله اى 
تحلیل میگذارند. قبل از انقالب اینجور نبود. 
مخصوص  سیاســت فهمى  و  سیاســت گرائى 
یک عده ى انگشت شــمار در این کشــور بود.
نقــاط مثبــت و منفى هر دو هســت، افت و 
خیز هســت، اما حرکت ادامه داشــته است؛ 
این مهم است.براى اینکه این ضعفها برطرف 
شود، در درجه ى اول این نگاه به آینده است؛ 
ماهاست.  مســئولیت پذیرى  اول  درجه ى  در 
همــه ى ما باید احســاس مســئولیت کنیم؛ 
بخصوص مسئولین کشور و خدمتگزاران مردم 
باید احســاس مســئولیت کنند. تقصیرها را 
گردن هم نیندازیم. اینجور نباشد که اگر یک 
جا یک نقصى پیدا شد، مجلس بگوید تقصیر 
دولت است، دولت بگوید تقصیر مجلس است، 
آن یکى بگوید تقصیر قوه ى قضائیه است؛ نه، 
حدود مشخص اســت. قانون اساسى خطوط 
را مشــخص کرده اســت. وظائف همه معلوم 

است.1390/11/14
دشمن اذیت میکند، آزار میکند، اما جز اذیت و 
آزار کارى از او برنمى آید. عرض کردم چند روِز 

قبل از این، خداى متعال میفرماید: «لن یضّروکم 
اّال اذى» ؛ (2) کار آنها این است که به شما آزار 
برسانند، اما نمیتوانند جلوى شما را سد کنند، 

نمیتوانند راه شما را ببندند.
چهــره ى آمریکا نه فقط در ایــران، در منطقه 
شناخته شده اســت؛ ملتها به آمریکا سوء ظن 
دارند و این ســوء ظن قرائن متعددى براى آنها 
دارد؛ ملت ایران هم دست آمریکا را خوانده است، 
میفهمد که مقصود آنها چیست؛ ملت بیدار است. 
امروز اگر کسانى بخواهند ســلطه ى آمریکا را 
مجدداً در این کشــور بر قرار کنند، بخواهند از 
منافع ملى، از پیشرفت علمى، از حرکت مستقل 
صرف نظر کنند براى خاطر رضایت آمریکا، ملت 
گریبان اینهــا را خواهد گرفــت؛ بنده هم اگر 
بخواهم بر خالف این حرکت عمومى و خواست 
عمومى حرکت کنم، ملت اعتراض خواهد کرد؛ 
معلوم است. همه ى مسئولین موظفند منافع ملى 
را رعایت کنند؛ اســتقالل ملى را رعایت کنند؛ 

آبروى ملت ایران را حفظ کنند.1391/11/19
همــه ى انقالبهاى بــزرگ تاریخ که مــا آنها را 
مى شناســیم -مثل انقالب فرانسه، مثل انقالب 
روســیه و انقالبهایى که در کشورهاى آفریقا و 
آمریکاى التین و جاهاى دیگر اتّفاق افتاد- تقریباً 
بدون استثنا در ســالهاى اّول عمر خودشان به 
این بلّیه دچار شدند؛ اینکه چهل سال بگذرد و 
شعارهاى انقالب دست نخورد، تکان نخورد، در 
هیچ کدام از این انقالبها وجود ندارد؛ ما توانستیم 
این شــعارها را حفظ کنیم. اّما خطرناك است؛ 
من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. 
ما اگر به سمت اشرافیگرى حرکت کردیم، این 
رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جاى توّجه 
به طبقه ى ضعیف، دل سپرده ى طبقات مرّفه و 
زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت 
ارتجاع اســت؛ اگر به جــاى تکیه ى به مردم به 
خارجى هــا تکیه کردیم، امیدمان را به بیگانه ها 
بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این 

نباید اتّفاق بیفتد.1396/11/29\

همراه با فرمایشات رهبر معظم انقالب 
درباره «22 بهمن، دهه فجر و انقالب اسالمى»

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبرى 
نیز با بیــان اینکه انقالب بهمن 57 در 22 بهمن 
مشــارکت  با  خورشــیدى  هجرى  ســال 1357 
حداکثــرى مردم بــه پیروزى رســید گفت:  در 
این انقالب که به گفته بنیانگذار انقالب اســالمى 
انفجار نور بود  نظام پادشــاهى پهلوى ســرنگون 

شد.
موســوى اصفهانى نیز با بیــان اینکه انقالب بهمن 
57 در 22 بهمن ســال 1357 هجرى خورشیدى 
با مشــارکت حداکثرى مردم به پیروزى رسید بیان 
کرد:  در این انقالب کــه به گفته بنیانگذار انقالب 
اســالمى انفجار نور بــود  نظام پادشــاهى پهلوى 

سرنگون شد.
این مسوول بااشــاره به اینکه این انقالب نخستین 
انقالبى اســت که اســالم گرایى را در خاورمیانه به 
پیروزى رساند بیان کرد: انقالب ایران تاسى گرفته 
از قیام سید الشهدا است که در آن این امام بزرگوار 
به مقابله با ظلم و ســتیز پرداخت و  سر در مقابل 

ظلم خم نکرد.

انقــالب  پیــروزى  چگونگــى  تشــریح  در  وى 
اســالمى ایران عنوان کرد: پس از کودتاى 28

مرداد ســال 1332، محمدرضا شــاه به تثبیت 
به  موســوم  طرح هایى  و  پرداخت  خــود  قدرت 
انقالب ســفید که محــور اصلى آن را اصالحات 
ارضى تشــکیل مى داد، به اجرا گذاشت. اجراى 
ایــن طرح ها باعــث افزایش اختــالف طبقاتى 
و   1340 دهه هاى  در  اجتماعــى  تنش هــاى  و 

گشت.  1350
این مســوول با اشــاره به اینکه بسیارى از اقدامات 
شــاه موجب نارضایتى مردم شد عنوان کرد: شاه با 
معطوف کردن اقدامات امنیتى و اطالعاتى خویش 
بر ســرکوب طبقه متوسط و احزاب مختلف خود را 
در مقابل روحانیون و تفکرات مبارز جدید اسالمى 

آسیب پذیر ساخت.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبرى 
با بیان اینکه یکى از مواردى که موجب نارضایتى 
مردم بود موضوع کاپیتوالســیون بود عنوان کرد: 
در این قانــون اگر یک امریــکاى موجب جرم و 

جنایتى در ایران مى شــد هیچ فــرد ایرانى اعم 
از مرجــع قانونى حق دخالــت و مواخذه در این 

امر را نداشت.
 وى بــا تاکید بــر اینکه در زمان شــاه مردم به 

شدت در مقابل نیروهاى خارجى کوچک شمرده 
مى شــدند اظهــار کــرد: در آن دوران مردم از 
امکانات رفاهى کمى به ســر مــى بردند و اوضاع 

نبود. مناسب  نیز  اقتصادى 
وى با تاکید بر اینکه اقدامات شاه از سوى امریکا 
حمایت مى شود اظهار کرد: امام خمینى از سال 
1342 کــه قیام خود را آغاز کــرد به طرح نقطه 
ضعف هاى رژیم و مسائلى مى پرداخت که موجب 
نارضایتى توده مردم مســلمان ایران مى شــد و 
چشــم هاى مردم را در مقابــل این ظلم ها بیدار 

مى کرد.
این مســوول تصریح کرد: تنش ها و نارضایتى ها ، با 
بازتر شدن فضاى سیاسى در سال 1356 به صورت 

تظاهرات خیابانى خود را نشان داد. 
وى عنوان کرد: با خروج شاه و عدم موفقیت دولت 
نخست وزیر وقت شاپور بختیار، امام خمینى در 12
بهمن 57 به کشــور بازگشتند و رسما 22 بهمن به 
عنوان سالروز پیروزى انقالب اسالمى ایران انتخاب 

شد.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبرى:

انقالب 57 ایران با مشارکت حداکثرى مردم به پیروزى رسید
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راه  برون رفت از مشکالت و تحریم ها 
راه اندازى بسیج اقتصادى است

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: تحریم 
فعلى و آثار اقتصــادى آن را از لحاظ اینکه از جنس 
قدرت است یا ضعف باید بررســى مورد بررسى قرار 

گیرد.
به گزارش ســخن شــهروند، على آقامحمدى اظهار 
داشــت: براى مقایسه تحریم هاى سال 97 و سال 90 
باید به نکاتى توجه کرد. تحریم هاى سال 97 که امروز 
واقع شده توسط کشورهایى اعمال مى شود که نسبت 

به گذشته تضعیف شدند. آمریکا که امروز رهبرى تحریم هاى ایران را بر عهده دارد در حال بر 
هم زدن نظم هایى ( توافقات بین المللى ) در جهان است که هزینه هاى هنگفتى براى تعیین 
آنها توســط دولت ها پرداخت شده است.این نظم ها متشکل از زحمات نیروهاى سیاسى، 

اطالعاتى و نظامى کشورها بوده که به چنین جایگاهى برسد. 
وى بیان کرد: تحلیل بنده از شــرایط تحریم فعلى، تحریم فرصت ساز است یعنى آسیب 
مى زند اما تاثیر مثبت دارد. همانند جنگ که سایه جنگ را از سر ایران گذراند. البته جنگ 
آســیب هاى بسیارى داشــت و آثار آن هنوز در جامعه دیده مى شود اما آثار مثبت آن نیز 

فراوان بود. 
آقا محمدى گفت: در شرایط فعلى باید خود را بدهکار جامعه بدانیم و توانایى خود را براى 
رفع مشکالت به کار بگیریم. ما باید خالیى که در کشور وجود دارد را برطرف کنیم. امروز ما 
در شرایط جنگ اقتصادى قرار داریم که نیازمند شکل گیرى بسیج اقتصادى همانند دوران 

جنگ تحمیلى تنها راه حل مشکالت اقتصادى کشور است.
 آقامحمدى با ذکر نمونه هاى موفقى از فعالیت هاى اقتصادى در کشــور افزود: اگر مردم 
اقتصاد را در دســت بگیرند مشکالت کشــور به راحتى قابل حل و فصل است. امروز در 
شرایطى قرار داریم که هرکس باید خود را مسئول بداند و با حفظ وحدت کلمه براى اقتصاد 
کشور تالش کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گریزى به موضوع  وقف 
و آثار در جامعه و همچنین مراسمى که براى واقف خیراندیش آقاى همراهیان در همدان 
برگزار شد زد و گفت: وقف عملى همیشگى و تمام نشدنى است که آثار و برکت آن تا ابد 

براى واقف و مردمى که از آن استفاده  مى کنند باقى مى ماند.
 آقامحمدى اظهار داشت: آقاى «همراهیان» یک واقف انقالبى است که به دنبال کسب پول 

و مقال نبوده و تنها  رضاى خدا و محبوبیت براى خدا را سرلوحه کار خود قرار داده است.
وى تصریح کرد: وقف یک سنت جاریه است و خداوند انسان را از طریق جان و مال مورد 
آزمایش مى دهد. اما سید عباس همراهیان نه تنها فرزندش را براى دفاع از اسالم و وطن فدا 

کرده بلکه مال و اموال خود را هم در راه رضاى خدا وقف کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرد: این واقف انقالبى پدر شهید است اما بسیارى 
از مردم این موضوع را نمى دانند. البته ایشــان هیــچ گونه حق و امتیازى هم بابت فرزند 

شهیدش دریافت نکرده است.
آقامحمدى با بیان اینکه استان همدان همواره از ثمره و برکت واقفان خیراندیشى همچون 
سید جواد حجازى، سید صادق حجازى و مرحوم مسکین بهره مند بوده است، گفت: یک 
هزار و 200 کودك از داراالیتام آقاى حجازى تربیت شده و به خدمت جامعه خود درآمده اند.

مسئولین وظیفه دارند به همان اصول 
و آرمان هاى اولیه در عمل و اعتقاد برگردند

مردم مطالبه گر باشند

عضو کمیسیون معمارى-شهرسازى شوراى شهر همدان گفت: مسئولین وظیفه دارند 
بــه همان اصول و آرمان هاى اولیه در عمل و اعتقاد برگردند و مردم هم باید مطالبه گر 
باشند به نظر مى رسد مردم بى اهمیت شده اند و همین هم مى تواند در اهمال کارى ها 

موثر باشد.
نرگس نوراله زاده در گفت و گو با نشریه سخن شهروند اظهار داشت: انقالب در شرایطى 
شــکل گرفت که ایده ى امام خمینى (ره) به بدنه ى اجتماع کشیده شد و آحاد مردم 
حرف حق اما م خمینى (ره) را شنیدند و سینه به سینه به یکدیگر منتقل کردند و این 
مصداق بارز امر به معروف و نهى از منکر بود چرا که همه یک صدا خواهان تغییر شرایط 

و سرنگونى ظلم و فساد شاهنشاهى شدند.
نوراله زاده افزود: مردم ومسئولین بابد یک بار دیگر به اهداف انقالب رجوع کنند و همان 
اهداف مانند عدالت، استقالل، مدیریت جهادگونه و انقالبى  را به عنوان مطالبه ى عمومى 
از مسئولین درخواست کنند تجربه ثابت کرده است ما هرجا روى پاى خود ایستادیم و 
به توانمندى هاى خود اتکا کردیم موفق شدیم و هر بار نگاه به غیر داشتیم و به دیگران 

امید بستیم ناکارآمد عمل کردیم.
عضو شوراى شهر با تأکید بر اینکه باید آرمان هاى انقالب همچون حمایت از مظلومین 
و محرومین را دوباره مورد توجــه جدى قرار دهیم، ابراز کرد: اگر مردم به دنبال همان 
مطالبات باشند و به خاطر آن آرمان ها، هزینه هاى آن را هم بپذیرند مى توانیم از شرایط 

و مشکالت امروز هم عبور کرده و پیروز شویم.
وى تصریح کرد: مسئولین هم وظیفه دارند به همان اصول و آرمان هاى اولیه در عمل و 
اعتقاد برگردند و مردم هم باید مطالبه گر باشند به نظر مى رسد مردم بى اهمیت شده 
اند و همین هم مى تواند در اهمال کارى ها موثر باشد چون وظیفه ى نهى از منکر خود 
را انجام نداده اند پس مردم باید حمیت و مطالبه گرى خود را باال ببرند تا مسئولین آن 

جایى که در وظایف خود کوتاهى کردند را اصالح کنند.
نوراله زاده با اشــاره به اقتصاد مقاومتى و اهمیت آن در شرایط کنونى جامعه بیان کرد: 
تعریف اقتصاد مقاومتى و درك آن در عمل به این مهم، بســیار تأثیرگذار است  معناى 
اقتصاد مقاومتى استفاده صحیح از منابع و جلوگیرى از اسراف است اینکه باید مثال هاى 
درستى از اقتصاد مقاومتى در موارد مختلف همچون سبک زندگى، صنعت نفت، اداره ها 
و غیره بزنیم تا مردم درك درستى از این عنوان داشته باشند و آن را در زندگى خود به 
کار گیرند. وى افزود: اگر هر فرد در جامعه به درك درستى از اقتصاد مقاومتى برسد و به 
آن عمل کند نتیجه ى مطلوبى به دست خواهد آمد پس باید با ذکر مثال فواید اقتصاد 
مقاومتى را توضیح دهیم به عنوان مثال در صنعت نفت بگوییم هدف از اقتصاد مقاومتى 
یعنى خام فروشــى نکنیم و تولیدات آن را در پتروشیمى به کار گیریم و اینگونه مردم 
درك مى کنند که این روش سبب رونق اقتصادى، استقالل و ارزش افزوده براى کشور 

مى شود در نتیجه درآمد خانوار ها هم افزایش مى یابد.  
عضو شوراى شهر با اشاره به مقایسه ى شهر با دوران پیش از پیروزى انقالب، گفت: اگر 
بخواهیم پیشرفت و توسعه ى شهر را با پیش از انقالب مقایسه کنیم خدمات کیفى ارتقاء 
چشــمگیرى داشته اســت در آن دوران کمتر خانه اى داراى امکاناتى نظیر تلفن و گاز 
شهرى بود در حالى که اکنون کمتر خانه اى یافت مى شود که از چنین امکاناتى محروم 

باشد و گازرسانى تا دورترین نقاط هم صورت گرفته است.
نوراله زاده افزود: ارتقاء خدمات کیفى در مثال هاى متعدد همچون جمع آورى روزانه و 
شبانه ى زباله ها و ایجاد فضاهاى سبز و غیره قابل مشاهده است و امروزه شهردارى به 
عنوان نهاد خدماتى، رفاهى و فرهنگى در شهر در نظر گرفته مى شود که در زمان قبل 

از انقالب بر بخش خدماتى و فرهنگى آن تأکید نمى شد.
 وى تصریح کرد: در دهه ى فجر برنامه هاى متعددى برگزار مى شــود که یکى از این 
برنامه ها برپایى نمایشگاه "موزه ى عبرت" در تاالر قرآن همدان است که مجرى این طرح 
اداره ى اطالعات بوده و شهردارى هم در برپایى آن نقش دارد بازدید از تجارب 40 ساله 

ى انقالب در این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه و براى عموم آزاد است.

مرور وقایع انقالب در دیار هگمتانه؛ 
بهمن ماه سالهاى 
1352 الى 1359 

بزرگ ترین اهرم پیشبرد انقالب اسالمى، 
حضور عظیم توده هاى میلیونى مردم در 
عرصه هاى انقالب بود که با ایمان نافذ و 
عمیق از یک سو و معرفت و آگاهى باال 
از سوى دیگر، به نداى رهبرشان لبیک 
گفتند و در پرتو هدایت هاى روشنگرانه و 
پیامبرگونه او، صبر و مقاومت و استقامت 
را پیشــه خویش ساخته و عاقبت شهد 
گواراى پیروزى بر نظام سلطه را نوشیدند.

یکــى از بارزترین ویژگى هــاى انقالب 
اســالمى که در کمتر انقالبى نظیر آن 
وجود داشــته اســت، مردمى بودن آن 
اســت به گونه اى که همه ملت ایران در 
شــهر و روستا، از کوچک و بزرگ، زن و 
مرد در آن مشــارکت داشتند. بر خالف 
انقالب هاى بزرگ دنیا که طبقات خاصى 

از جامعه در آن نقش آفرینى کردند.
انقالب شکوهمند کشور اسالمى ما نشأت 
گرفته از مکتب سعادت آفرینى است که 
مبانى آن از تعالیــم الهى بوده و تحقق 
اجتماعــى آن در گرو اقدام و رفتار آحاد 
جامعه است، مردم همدان از سالها قبل از 
پیروزى انقالب اسالمى در راستاى مبارزه 

با ظلم طاغوت گام برداشتند.
در این بخش مرورى بر وقایع انقالب در 
دیار همدان مربوط به بهمن ماه سالهاى 

1352 الى 1359 خواهیم داشت.
گروه  شهادت  ماه 1352:  بهمن   30

انقالبى ابوذر توسط ساواك
 به شهادت رسانیدن گروه انقالبى ابوذر 
شــامل شــهیدان ولى ا... سیف، بهمن 
منشط، عبادله خدارحمى، ماشاا... سیف، 
روح ا... سیف و حجت ا... عبدلى توسط 
ســاواك، الزم به ذکر است که فعالیت 
گروه انقالبى ابوذردر راستاى از بین بردن 
مراکز فساد و اعدام انقالبى عناصر فاسد 
بوده که با محوریت سردار شهید محمد 
طالبیــان و هماهنگى با آیــت ا... ربانى 

انجام مى گرفته است.
1 بهمن ماه 1357: راهپیمایى بى نظیر 
در ســطح اســتان همدان که مصادف 
با اربعین حســینى به وقوع پیوست، در 
شهر همدان نیز بیش از یکصد هزار نفر 
از مردم انقالبى در این تظاهرات شرکت 

کردند.
14 بهمــن 1357: بیــش از 450 نفر 
از همافــران انقالبى پایگاه شــهید نوژه 

دستگیر و به تبریز انتقال داده شدند.
مردم  مقاومت   : ماه 1357  21بهمن 
اسدآباد در برابر ستون زرهى ارتش

مردم انقالبى اســدآباد با دیدن ســتون 
زرهــى ارتش که به ســمت همدان در 
حال حرکت بود، در مسیر گردنه اقدام به 
پرتاب سنگ و سایر اشیاء به سمت این 
ســتون نمودند که با  تیراندازى از آنان 
و تعدادى از انقالبیون مجروح شــدند و 

مردم مجبور به ترك مسیر شدند.
21بهمن ماه 1357 : پیروزى انقالب 

در پایتخت و کشور
حماســه جلوگیرى از حرکت ســتون 
زرهى لشــکر 81 کرمانشــاه که براى 
ســرکوب کردن حرکت انقالبى مردم 
تهران عــازم پایتخت بودند،  توســط 
مــردم انقالبــى همدان بــا محوریت 
آیت اهللا سید اســداهللا مدنى، به وقوع 
پیوســت. در این حرکــت که از صبح 
آغاز شــد مــردم از همــدان، بهار و 
مریانج فوج فوج خود را به مسیر جاده 
کرمانشاه رســانیده و با ایجاد موانع از 
حرکت ســتون جلوگیــرى نمودند. با 
این اقدام مردم همدان پیروزى انقالب 
در پایتخــت و به دنبال آن در کشــور 

قطعیت یافت.
21بهمن ماه 1357 : نخستین پایگاه 

هوایى کشور آزاد شد
اسلحه خانه پایگاه سوم شکارى توسط 
همافران انقالبى تصرف گردیده و تمامى  
امور پایگاه در اختیــار آنان قرار گرفت 
و بدیــن ترتیب پایــگاه هوایى همدان 
به عنوان اولین پایگاه کشــور به دست 

انقالبیون افتاد.
22 بهمــن 1357: در جریان درگیرى 
مــردم مالیر بــا عوامل خــود فروخته 
شــهربانى تعدادى از آنان به شــهادت 
رسیدند ولى مرکز شهربانى را به تصرف 

درآوردند.
23 بهمن 1357: برخى از عناصر فاسد 
شهربانى تویسرکان هنوز پاسگاه را تحت 
کنترل داشته و با وجود پیروزى انقالب 
به خواسته مردم ســر تسلیم فرود نیم 
آوردند در صبح این روز درگیرى شدیدى 
بین مردم و این عوامل رخ داد که منجر 
به تصرف پاسگاه و شــهادت جمعى از 

مردم شد.
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فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان 
اینکه هیچ وقت احساس ترس در وجود شهید 
همدانى دیده نشد، گفت: از زمان قبل از انقالب 
ذره اى در بینــش و بصیرت شــهید همدانى 

انحرافى نسبت به والیت و اسالم ندیدیم.
سردار مظاهر مجیدى در گفت و گو با خبرنگار 
سخن شــهروند در مورد سابقه آشنایى خود 
با شهید همدانى و ویژگى ها و مواضع ایشان 
در دوران انقالب و پس از آن اظهار داشــت: 
حدود 37 سال اســت که در مجموعه سپاه 
هستم و از زمانى که وارد سپاه شدم با سردار 

همدانى آشنایى پیدا کردم.
وى بیان کرد: تمام رزمندگان استان همدان 
هر کــدام به نوعــى مدیــون زحمات حاج 
حسین همدانى هستند، اوایل انقالب ما جز 
نیروهاى ذخیره همــدان بودیم که بعضاً در 
برخى شب ها در کنار نیروهاى سپاه همدان 
به عنوان نیروى ذخیره بسیج بحث نگهبانى 
را بــر عهــده داشــتیم و از آن زمان وجود 
ســردار همدانى را در سپاه همدان دیدیم و 
ارتباطاتى را با ایشان داشتیم که پس از آن 
جنگ شروع شد که آن هم خاطرات زیادى 

را در خود دارد.
شــهید همدانى از انگیزه هاى من براى 

ورود به سپاه بود
مجیــدى عنوان کرد: شــروع ارتباط زمانى 
بود که بنده به عنوان پاســدار در تیپ انصار 
الحســین(ع) شــروع به فعالیت کردم، یکى 
از شــخصیت هاى عجیب ایشــان در مسائل 
بصیرتى و سیاسى بود و در این 40 سالى که 
ایشان قبل و بعد از انقالب اسالمى مجاهدت 
کرد مــا ذره اى در بینش و بصیرت ایشــان 
انحرافى نســبت به والیت و اسالم ندیدیم و 
همیشه خود را بدهکار نظام مى دانست و در 
این راستا قدم بر مى داشت و در وهله اى که 
مى دیدیم برخى به دنبال این هســتند تا به 

جاى دیگرى بروند آقــاى همدانى ثبات در 
سپاه و حضورشان بسیار اثرگذار بود.

شهید  توسط  اخالقى  مســائل  رعایت 
همدانى در درگیرى هاى فتنه نیز بسیار 

تأثیرگذار بود
وى بــا بیان اینکه دشمن شناســى شــهید 
همدان و تشخیص او بسیار باال بود گفت:در 
ســال 88 که فتنه بزرگى به راه افتاد سردار 
همدانى از فرماندهانى بودند که در اســتان 
تهران مســئولیت داشتند و به زیبایى آن را 
مدیریــت کردند. یکى از دالیلى که ایشــان 
توانســت 40 سال مجاهدت کند و در مسیر 
خود انحرافى نداشــته باشد همین بصیرت 

باالى ایشان بود.
حضورمقام  به  همدانى  شــهید  وقتى 
زیباترین  از  مى رســید  رهبرى  معظم 

لحظات زندگى ایشان بود
بیان  همدان  انصارالحسین(ع)  سپاه  فرمانده 
کرد: امام موســى صدر جملــه زیبایى دارد 
حضرت  واقعى  ســربازهاى  مى فرمایــد  که 
امام کســانى هستند که در والیت ذوب شده 
باشــند و آقاى همدانى جز این افراد بود که 
در والیت ذوب شــده بودند و واقعاً به عنوان 
سنبل رده هاى فرماندهى سپاه عالقه عجیبى 
به رهبر داشتند و حتى در مورد مباحثى که 
در سوریه و لبنان براى ایشان پیش آمده بود.

وى افــزود: آقاى همدانى نقــل مى کرد که 
به خدمت ســید حسن نصراهللا رسیدیم و از 
ایشــان پرسیدیم شما چقدر به رهبر انقالب 
ارادت دارید که ایشــان جــواب داده بودند 
شــاید خیلى از ایرانى ها حضرت آقا را فقط 
دوســت دارند و محب ایشان هستند ولى ما 
سرباز آقا هستیم و شهید همدانى نیز چنین 
دیدگاهى داشت و اگر در وصیت نامه ایشان 
هم دقت کرده باشید ذکر کرده که من سرباز 
ضعیف حضرت آقا بودم و این سخن از کسى 

بود که 40 سال مجاهدت داشت و در سطوح 
فرماندهى سخت فعال بود.

ســردار مجیدى اظهار داشــت: ایشــان از 
شخصیت هاى بزرگى بودند که در شخصیت 
امام و فرماندهى کل قوا ذوب شــده بودند و 
این فرماندهى و فرمان بردارى را از ایشــان 
مى دیدیــم کــه در تصاویر نیز بــا خضوع و 
خشوع دست رهبر را مى بوسد و براى آن نیز 
افتخار مى کند در جلساتى که بعضاً صحبت 
مى کرد شــاید یکــى از زیباتریــن لحظات 
زندگى ایشــان زمانى بود که به حضور رهبر 
مى رسید و گزارشى را از روند کارها به ایشان 
مى داد و عموماً به ما نیز این گوشزد را داشت 
که فرصت کوتاه است و اگر مى خواهید براى 
اسالم کار کنید به فرمایشات و منویات رهبر 

توجه ویژه اى داشته باشد.
حضرت  حریم  به  مى خواســتند  وقتى 
کنند شهید همدانى دیگر  زینب تجاوز 

آرام و قرار نداشت
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) همدان 
تصریــح کرد: ابعاد شــخصیتى ایشــان در 
فرمان بردارى از امــام و رهبر عجیب نمایان 
بود، یکى از نگرانى هــاى آقاى همدانى این 
بود که بعضاً در مســائل سیاسى که مشکلى 
ایجاد مى شــد خیلى جاها شنیده بودیم که 
حتــى در بحث فتنه یا کــه پیش آمد یکى 
از خطوط قرمز این بود که کســى اهانتى به 
حضرت آقا نداشــته باشد که ائمه اطهار(ع)، 
رهبرى به عنوان یکى از خطوط قرمز ایشان 
بود و همچنین مبانى اســالم و اعتقادات از 
موضوعات مورد توجه ایشان بود که خودش 
را در همیــن راه نیز فدا کــرد و زمانى که 
احســاس کرد مى خواهند به حریم حضرت 

زینب تجاوز کنند دیگر آرام و قرار نداشت.
وى بیان کرد: پیرو فرمایشــات مقام معظم 
رهبرى که چهار مرحله انقالب اســالمى را 

نام مى برند، یکى از مراحل رسیدن به جامعه 
و تمدن اســالمى اســت که باید ظرفیت و 
قابلیت هایى براى آن تعریف شــود به عنوان 
مثال جایــگاه قواى نظامــى جامعه تمدن 
اســالمى کجاســت و یکــى از حرکت هاى 
بزرگى که شــهید همدانى در سوریه انجام 
داد این بــود که به مســئوالن آن بفهماند 
امروز سوریه باید بســیج را در منطقه خود 
راه اندازى کند و این مورد را در جلســات به 

صورت مکرر تکرار مى کرد.
سردار مجیدى ابراز کرد: امروز داریم با نسل 
چهارم انقالب اســالمى برخــورد مى کنیم 
و شــاید یکى از نگرانى هاى فرماندهان رده 
باالى سپاه این بود که باالخره تکلیف سپاه و 
انقالب چه مى شود و آن نیرویى که انقالب، 
جنگ، دفاع و مســائلى که در کشور وجود 
داشــت را ندیده و در کشور زندگى مى کند 
آیا مى تواند رفتارهایى را که فرماندهان زمان 

جنگ ما داشتند را انجام دهند.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) همدان 
گفــت: بــراى خود مــن هم کــه در تیپ 
انصارالحســین(ع) مســئولیت داشــتم این 
برایم به ســؤال و معمایى تبدیل شــده بود 
که وقتى مى خواهیم از ســپاه بیرون برویم 
تکلیف چیست و آیا نســل جدید مى توانند 
راه فرماندهــان را دنبال کنند یــا خیر. به 
لطف خداونــد دیدیم که همیــن بچه هاى 
امروز که مسئولیت مى پذیرند اگر نگوییم که 
بیشــتر از فرماندهان قبل نیستند ولى کمتر 
هم نیســتند و دقیقا آنها جا پاى کســانى 
مى گذارند که مسیر را طى کردند. امیدواریم 
که آنها همان مسیرى را طى کنند که شهید 
همدانى رفته است و این ظرفیت فراهم شده 
و ان شــاا... از نیروهاى نسل چهارم انقالب 
اســالمى براى مبــارزه با اســتکبار جهانى 

استفاده الزم را ببریم.

من اخلص هللا اربعین صباحا یجرى من قلبه 
على لسانه ینابیع الحکمه

به فضــل الهى و امداد غیبى و عنایات حجه 
بن الحسن العسگرى حرکت نهضت اسالمى 
امام (رضــوان اهللا تعالى علیه ) معمار بزرگ 
انقالب به بلوغ چهل ســالگى خود رســیده 

است.
یاد روزگاران اوایل انقالب و یاد دوران دفاع 
مقدس دوران ســازندگى و دورانهایى که هر 
روز بر یقین و قطع این ملت بزرگ ایران به 
وقــار و هیمنه والیت فقیه و اســتوارى این 
عمود همیشه برجا توســط نائب امام زمان 

(ع) اندوخته شد . 
آنچه مســلم اســت دارالمجاهدین ، همدان 
همواره بــا بصیرت، درك ، فهم و شــعور ، 
بزرگ منشــى خــود را از همــان روزگاران 
حرکــت جریان یافتــه امــام ، مرجعیت و 
رهبریت این نظام همگاهى و همراهى خود 

را اعالم کرد. 
مگر مى شــود منادى حقیقتــى که از امام 
آموخته هاى خود را درهمدان انتشــار مى 
داد یاد نکرد آرى شــهید سید اسداهللا مدنى 
آن آیت الهى ، مگرمى شــود از شــخصیت 
بزرگــوارى مثل حضرت آیــت اهللا العظمى 
نورى همدانى که در سال 56 منزل او ملجأ 
و مالز حرکت انقالبیون و سپس تبریز و یزد 
و اصفهان و مشهد و بعد آغازگرى انقالب روز 
به روز چون شعله درخشانى افزونتر گردید.

مگر مــى شــود از مفتح عزیز آن شــهید 
منــادى وحدت حوزه و دانشــگاه یاد نکرد، 
مگر مى شــود از قّدوســى دامــاد بزرگوار 
عالمه طباطبائى شــهید عدالت که به دست 
منافقیــن کــوردل بدن مبارکــش با خون 
ســرش خضاب شد را یاد نکرد، آیا مى شود 
از انقالب و حماســه هاى انقالب گفت و از 
سردار شــهید حاج حسین همدانى ، شهید  
چیت ســازیان ، حســن ترك ، اسالمیان ، 
بهادر بیگى ، شــهیدان حجازى و شهیدان 
ملکى ســخن نگفت . آیا راســتى مى شود 

از شــهید ثمرى یاد نکرد ،آیا مى شــود از 
آن همــه ایثارگــرى که در غالــب گردان 
پیاده کوهســتانى انصارالحســین در ابتدا و 
ســپس لشکر همیشــه پیروز انصارالحسین 
ســخن نگفت ، آیا مى شــود از 110 شهید 
طلبــه همدان ســخن نگفت ، راســتى که 
شــهید مرتضى خضریان را مى گویم شهید 
مقصودى را مى گویم شــهداى مظلومى را 
مى گویم مثل توپچــى و دیگرانى که خون 
سرشــان به زمین ریخت تا ما سر به تسلط 
بیگانــه ندهیم . آرى انقالب ما چهل ســاله 
شــد یاد باد روزگارانى که ســردار شــهید 
همدانى ، سردار شــادمانى ، سردار آبنوش 
، ســرداران شــجاعى که دیــروز در اطراف 
شــهید مدنى ( رضوان اهللا ) بودند از مسجد 
جامع با شــعارهاى کوبنده طى طریق کرده 
و حتى پیاده به خیابانهاى باالى شــهر رفته 
ونزدیک روستاى دّره مرادبیک محل اقامت 
حضــرت آیت اهللا مدنى ایســتاده و نفرت و 
تنفر خود را از حکومت طاغوتیان اعالم مى 
کردنــد . یاد باد روزى را که متوجه شــدند 
امــام به ایران مى آید و بعد اتوبوس اتوبوس  
شبانه از همدان از جلوى مسجد جامع براى 
حفــظ تهران و حفاظت از فــرودگاه و براى 
اتمــام حجت با بختیار بــه تهران آمدند یاد 

باد کســى را که خود را همدانى مى دانست 
و به رأى مردم خیانت کرد اما مردم همدان  
والیتمدارى خود را با پشــت کردن به او به 
اثبات رســاندند و گفتند بنى صدر لیسانسه 
گم شو برو فرانســه ، یا باد روزگارانى را که 
اگر مثل عالمى در مســجد میرزا داوود علیه 
شهید رجائى سخن گفت آیت اهللا فاضلیان با 
بسیج نیروهاى حزب اللهى جلوى هر حرکت 
مخــدوش و ضد امام را ســاکت و باز پرچم 
انقالبیون  برافراشــته و چون الوند ثابت در 
مســیر امام و تقلید از امــام و پیروى از امام 

خروشیدند.
آرى باید از شــهرى بگویم که خانم طاهره 
مرضیه حدیدچى آن زنى کــه مردانه فتنه 
هاى داخلى را ســرکوب و شجاعانه در بیت 
امام چون پاسدارى فضه و اسماء خانه امام و 
رازدار امام بود. باید از بزرگانى چون حضرت 
آیــت اهللا حمیدى ، جنــاب آقاى دکترعلى 
آقامحمــدى  از آقــاى دکتــر اکرمــى و از 
دکتر فدائى، دکتر پروینچى و همه کســانى 
کــه روزگاران اول انقــالب بودنــد خصوصاً 
امــام جمعه محبوب و اســبقى که جنگ را 
با حضورش رونقى بخشــید تا دشــمنان در 

کسادى همیشگى قرار بگیرند. 
مى شــود از همدان گفت و از مرحوم حاج 

آقا محمد سماوات نگفت ؟مى شود از شهید 
شــکرى پور نگفت ؟از مختاران نگفت ؟مى 
شــود از همدان گفت و از شــهید قاسمى 
ســخن نگفت؟ آرى این همدان اســت که 
همیشــه آباد اســت ، چرا که روح ایمان بر 
او حاکم اســت میدان امام و آرامگاه بوعلى ، 
بلوار خواجه رشید و امامزاده عبداهللا خیابان 
عباس آباد و خیابان شهدا روز تشییع جنازه 
آیت اهللا آخوند همدانى آن روز جرقه بیدارى 
در تشییع جنازه آن عالم وارسته آغاز شد و 
مردم بزرگوار همدان در آن تشییع بى نظیر 
یک حرکت عظیــم در کتاب قطور مبارزات 
خود ثبت نمودند و با دادن شهدایى از کوچه 
و بــازار و مغازه دار، از پیــاده رو رونده و از 
ســواره ،از زن و مرد با ایستادگى خود یک 
صدا فریاد امام محورى و مرگ بر طاغوت را 
سر دادند .این جا بود که کازرونى النه موش 
را خریده و خــود را اخفا نموده و یاران امام 
مثل شــهید شــهبازى عزیز که نهج البالغه 
گوى سپاه اســالم بود مثل بزگوارانى چون 
حکمى و ســرورانى بزرگوار از اعاظم جبهه 
اسالم ناب محمدى ( ص) را فراموش کرد .

اینجا بود که حتى ناصر شــریف نیا یا همان 
ناصر ســیاهى که ســفیدى شــهادت او به 
مظلومیــت او گواه مى دهد دیگر اجازه نداد 
تا منافقینى همچون روشــن روان و دیگران 
عرصــه را به نفع خــود تصاحب کنند اینک 
عرضه میداریم اى شــهیدان همیشه شاهد 
شاحســینى عزیز اى شهیدان همیشه شاهد 
شــهید ستارى اى شــهیدان همیشه شاهد 
بدانید هنوز هم که هنوز اســت ما دین خود 
را نســبت به خون مقدس شما ادا نکرده ایم 
و مــى رود تا تمدن اســالمى از زحمات بى 
دریغ شما لشکر همیشه پیروزى که در غرب 
کوههاى ســربه آسمان کشــیده و به دشت 
جنوب شهادت داده الله هاى بذر خون شما 
چون مشعلى روشنگر امت واحده قرآن را بر 
اسرائیل غاصب و حکومت سلطه و مزدوران 

آنان پیروز گرداند. 

هیچ وقت احساس ترس در وجود شهید همدانى دیده نشد
ذره اى انحراف در بینش و بصیرت شهید همدانى نسبت به والیت و اسالم نبود

همدان دیار مردان و زنان نامدار انقالبى

خانم نوراله زاده
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S O K H A N  S H A R V A N D 

«بیان چند قاعده در تحلیل کارآمدى 
انقالب اسالمى ایران»

حسین جان محمدى  

امروز و در آســتانه چهل سالگى انقالب، 
بحث کارآمدى نظام جمهورى اســالمى 
دشــمن  و  دوســت  توجهات  کانون  در 
قرار گرفته اســت. رویکردهاى تفریطى 
(به معناى چشــم پوشــى و توجیه غیر 
منطقى مشــکالت و ضعــف هاى نظام) 
و نیــز افراطى(تحلیــل هــاى متأثر از 
دشمن  هاى  رسانه  برساخته  تصویرهاى 
و عوامــل نفــوذى و غیــر انقالبى)، دو 

رویکردى اســت که مانــع نگاه واقع بینانه و منطقى به دســتاوردهاى 
انقالب شــده است و آن را در فضاى مظلومیت قرار داده است. در این 
مقــال به بیان چند قاعــده در باب تحلیل کارآمــدى انقالب پرداخته 

مى شود.
الف:قاعده تعلیل مشــکالت و مســائل انقالب:  مفروض این قاعده این 
است که پاره اى ناکامى ها در انقالب علت هایى دارد که توجه به این 
علل بســیارى از این خطا ها را موجه مى سازد و انتظارات واقع بینانه 
ترى را براى مردم و پژوهشــگر انقــالب دامن مى زند. پاره اى از علت 
ها بدین شــرح اســت: 1- خرابى ها و اضمحالل منابع مادى و معنوى 
کشــور در دوران پهلوى؛ 2- خالء تئوریــک و نظرى در باب حکمرانى 
دینــى که در قالب ضــرورت توجه به فقه پویــاى حکومتى نمود پیدا 
کرد؛ 3- عــدم تجربه کافى کارگزاران حکومــت دینى؛ 4- پیچیدگى 
هاى طبیعى و اجرایى حکمرانى؛ 5- عمل نکردن به احکام اســالمى و 
اقتضائات زیســت انقالبى؛ چنانچه رهبرى بارها فرمودند هر جا انقالبى 
عمل کردیم پیشــرفت کردیم و برعکس؛ 6- ســوء مدیریت، فســاد و 
اهمــال کارى بعضــى از مدیران کــه بعضاً ضربات مهلکــى به اعتماد 
عمومى وارد کرده اســت؛  7- ســهم مردم در ناکامى هــا با توجه به 
انتخاب عوامل انســانى ناکارآمد و یا عدم همراهى با بعضى سیاست ها 
که کمتر به آن پرداخته      مى شود؛ 8- کارشکنى نیروهاى نفوذى و 
غیر انقالبى؛ 9- خصومت ها و توطئه هاى بى شــمار دشمنان در قالب 
تحریم اقتصادى، جنگ نرم رســانه اى و ...؛ 10- مشکالت و خسارات 

ناشى از جنگ تحمیلى هشت ساله.
ب: قاعده تخفیف مسائل و مشکالت انقالب: مفروض این قاعده این است 
که آنچه از ناکارآمدى ها و معضالت نظام گفته  مى شود واجد خصوصیات 
ذیل اســت: 1- راهبردى نیستند؛ 2- بنیادى نیستند؛ 3- اکثرى و فراگیر 
نیستند؛ 4- ســاختارى و سیستمى نیســتند؛ 5- قفل کننده و الینحل 
نیســتند؛ 6- طبیعى هســتند؛ 7- فقط ریزش نیســت بلکه رویش هم 
وجود دارد؛ 8- مربوط به نظام انقالبى امت و امامت نیســت بلکه ناشــى 
از تشــکیالت دیوان ســاالرى دولتى و مدیریتى است؛ 9- ناشى از شتاب 
کم بوده نه حرکت نکردن؛ 10- در قیاس با نبودن این نظام بســیار ناچیز 
اســت(یعنى اگر انقالب اسالمى نبود مشــکالت خیلى بیشتر بود)؛ 11- 
ممکن اســت ضعف ها در نقطه شروع و این کشور باشد ولى آثار و نتایج 

نهایى در بعد تمدنى در جاى دیگرى محقق شود.
ج: قاعده مقایســه واقع بینانه با ســایر کشــورها(مخصوصاً کشورهاى 
پیشرفته غربى): معموالً در بحث کارآمدى نظام جمهورى اسالمى، آن 
را با کشورهاى توســعه یافته اروپایى مقایسه مى کنند ولى چند نکته 
در این خصوص قابل طرح اســت: 1- توسعه کشورهاى پیشرفته غربى 
و ... در بستر یک تاریخ پانصد ساله و با امواج رنسانس، انقالب صنعتى 
و انقالب فرانســه رقم خورده است و قیاس آن با یک نظام چهل ساله 
منطقى نیســت؛ 2- با توجه به رابطه کارآمدى و ارزش ها، بخش عمده 
تحلیل هــاى معطوف به کارآمدى آن کشــورها مربوط به زرق و برق 
هاى ظاهرى و رشد دائم التزائد مظاهر مادى آنهاست که نظام اسالمى 
آن را جزء معیارهاى کارآمدى خود به حســاب نمى آورد؛   3- موضوع 
 : دیگر مرتبط با کارآمدى بحث امکانات است. واقعیت این است که اوالً
بخش عمــده اى از منابع مادى و معنوى ایــن نظام در دوران قبل از 
: بســیارى از منابع توسعه کشورهاى پیشرفته  انقالب نابود شــد و ثانیاً
از طریق غارت منابع ســایر کشــورها(آفریقا، آســیا، آمریکاى التین و 
...) حاصل شــد که پژوهشــگر منصف باید به این دو مقوله توجه کند؛ 
4- باید دید توســعه و رفاه این کشــورها به چه بهایى به دســت آمده 
اســت؟ آیا اگر توسعه یک کشــور و یا تمدن، نامتوازن باشد مى توان 
آن را واقعاً کارآمد تلقى کرد؟ پیشــرفت این کشــورها به بهاى بحران 
محیط زیســت، بحران معنویت، بحــران خانواده، بحران هویت، جنگ، 
خونریزى، تجاوز و ... به دســت آمده اســت؛ 5- با توجه به بحث موانع 
در بررسى کارآمدى، واقعیت این است که ظهور و پیشرفت بسیارى از 
کشــورها(مخصوصاً کشورهاى غربى و آمریکا) در بستر فضاى همسوى 
جهانى بوده اســت، درحالى که جمهورى اســالمى در شرایطى تکوین 
پیــدا کرد و به راه خود ادامه داد که فضــاى هژمونیک جهانى بر علیه 
آن بوده اســت. یعنى کارآمدى این نظام را بیشتر باید در رفع موانع و 
کند کردن ســیر تهاجمى ارزش هاى مادى جهان تحلیل کرد (هرچند 

خود به لحاظ درونى موفقیت هاى زیادى هم داشــته است).
د: قاعــده اولویت نگاه واقعى بر تصویرهاى برســاخته: ســوال این 
اســت که امروز تصویر واقعى نظام جمهورى اســالمى کدام است؟ 
آیا آنچه واقعاً وجود دارد را ما مى بینیم یا آنچه در ذهن ما ســاخته 
اند؟ متأســفانه امروزه تصویر ســازى غلط رسانه اى دشمن و عوامل 
نفوذى، توانســته اســت بخش عمده اى از ذهنیت جامعه را به خود 
مشــغول کنــد. در این خصوص به ســه موضوع اشــاره   مى کنم: 
1- دشــمن به صورت مداوم به "درشت کردن ضعف ها" و "کوچک 
کردن موفقیت ها" مشــغول است تا احســاس افتخار ملى را خدشه 
دار کند؛ 2- دشــمن و مخصوصاً امریکا دائمــاً تبلیغ مى کند که در 
موضع قدرت اســت در حالى که بیش از هر زمانى در تقابل بنیادین 
با نظام جمهورى اســالمى مستأصل و ناتوان شده است؛ 3- واقعیت 
آن اســت که نظام اســالمى بر خالف ادعاهاى دروغ دشمن به اکثر 
شــعارهاى خود دســت یافته است مانند: اســتقالل سیاسى، آزادى 
نســبى واقعى، مردم ســاالرى حداکثــرى و غیر فرمایشــى، تحقیر 
قدرت هاى مســتکبر همچون امریکا، رشد علمى قابل توجه، جریان 
ســازى دینى و زیر زمینى کردن مظاهر فســق و فســاد در جامعه، 
امنیــت پایــدار، محل اتکا بودن مســتضعفین عالم، پیشــرفت هاى 
خیــره کننده نظامى و ... ؛ 4- اگر نگاه دشــمن در ناکارآمد نشــان 
دادن نظام اســالمى درســت اســت چرا با وجود این همه دشمنى 
هنــوز به حیات خود ادامه مى دهــد؟ تداوم وجودى نظام جمهورى 
اســالمى و بلکه بروز آثار ایجابى آن براى جهان ســلطه، خود دلیلى 

بر کارآمدى و نفى تصویر ســازى هاى غلط دشمن است.
والسالم

4

مرضیه حدیدچى (دباغ) از جمله زنان مبارز انقالب اسالمى 
اســت که فعالیت ها و حرکتهاى سیاســى خود را از سال 
1346آغاز کرده اســت و این مبارزات را تا پیروزى انقالب 
اســالمى ادامــه داد و پس از آن نیز در مصدر بســیارى از 
امور از جمله فرماندهى ســپاه همدان و مســئولیت بسیج 
خواهران، 3 دوره نمایندگى مجلس شــوراى اسالمى و قائم 

مقامى جمعیت زنان جمهورى اسالمى ایران قرار گرفت.
ســخن مقام معظــم رهبرى: "مــا زن مثــل خواهر دباغ 
مــى خواهیم من لــذت مى بردم آن زمانى که ایشــان در 
فرماندهى سپاه همدان بودند. مانند شیر مى غرید و مردان 

را فرماندهى مى کرد".
مرضیــه دباغ در 20 خــرداد 1318 در همدان به دنیا آمد 
پدرش کتابفروش و مادرش معلم قرآن بود، مرضیه دومین 
فرزند خانواده بود، از کودکى ســر نترسى داشت و همه را 
گوش به فرمان خود مى کرد و پس از ازدواج در ســن 14 

سالگى به تهران نقل مکان کرد.
وى یکى از شــاگردان آیت اهللا ســعیدى بــود که از طریق 
شرکت در کالس هاى او در مسجد موسى بن جعفر با اندیشه 
هاى امام خمینى(ره) آشــنا شــد و از سال 1346 زیر نظر 
اســتاد خود از طریق  تهیه، تنظیــم و پخش اعالمیه هاى 

امام(ره) به جمع مسلمانان انقالبى پیوست.
پس از شــهادت آیت اهللا ســعیدى، دباغ زیــر نظر مجتبى 
صالحى خوانســارى فعالیت هاى خود را در راستاى اهداف 

انقالب دنبال کرد.
دبــاغ در حالى به تحصیــل ادامه مى داد و بــه فعالیتهاى 
سیاسى مبادرت داشت که مادر هشت فرزند بود. فعالیت ها 
و حرکت هاى سیاسى دباغ با پخش و توزیع اعالمیه در سال 
هاى 41-40 آغاز مى شــود و با ورود به تشــکیالت تحت 
هدایت شهید ســعیدى در تهران شدت مى یابد. همچنین 
در این دوره با دانشجویان مبارز دانشگاه هاى تهران، شهید 
بهشتى، صنعتى شــریف و علم و صنعت همکارى و تعامل 

داشته است.
درسال 1352 توسط ساواك دستگیر شد؛ چند روز پس از 
این اتفاق، رضوانه دختر بزرگش نیز به دلیل داشــتن دفتر 

سرودى که حاوى مضامین انقالبى بود دستگیر شد.
در آن زمــان حتى دختربچه ى 14 ســاله ى خانم دباغ از 
شکنجه زندان ساواك در امان نبود،رضوانه یک شعرى را از 
رادیو بغداد در دفترش نوشته بود که آن را روزها در مدرسه 
با همکالسى هایش مى خواند. به خاطر این دفتر و از طرفى 
هم به دلیل این که در بدن خانم دباغ جاى ســالمى براى 
شــکنجه کردن وجود نداشت و بدن وى عفونت کرده بود ، 

دخترشان رامورد شکنجه میدادند.
بــه گفته دباغ پــس از چند روزى که این شــکنجه ها را 
انجام مى دادند و 4 بعد از نیمه شــب صداى زنجیر بند را 
شــنیدم. وقتى زنجیر بند باز شد از الى دریچه سلول نگاه 
کردم دیدم دو تا ســرباز زیر بغل این بچــه را گرفته اند و 
وسط راهرو انداختند که هر چه با سطل آب روى صورتش 
مى ریختند به هوش نمى آمد.من هم با مشــت به در مى 
کوبیدم. صداى فریادهاى من خیلى توى راهرو پیچیده بود. 
آیت اهللا ربانى شیرازى (رضوان اهللا تعالى علیه) توى بند ما 
بود که صداى فریادهاى من را مى شــنید ، شروع کردند با 
یک صوت قشــنگى آیه «واســتعینوا بالصبر والصلوه و انها 
لکبیره اال على الخاشــعین» خواندند. من مقدارى آرامش 

یافتم.
احســاس کردم دارم کار خطایى انجام مى دهم. اســتغفار 
کردم. قدرى به خودم آمدم. حالم کمى خوب شده بود یک 
پتوى ســربازى آوردند و دخترم را در آن گذاشتند و بردند. 
فکر کردم تمام کرده و از دنیا رفته است. خدا را شکر کردم 
که دیگر به دســت این دژخیمان شکنجه نمى شود و دیگر 
کارهــاى خائنانه اینها را نباید تحمل کند ؛ ولى پس از 16

روز یک شــب در سلول باز شد و یک نفر را داخل انداختند 
که دیدم دخترم رضوانه اســت بغلش کردم و در گوشــش 

گفتم که چیزى نگو ، چون ممکن اســت اینجاها میکروفن 
کار گذاشته باشند و مشکل ایجاد شود. فقط در گوشم بگو 

کجا بودى؟ 
دســتهایش را نشــانم داد که روى مچ جفت دســت این 
دختربچه سیزده چهارده ســاله جاى دستبندها دیده مى 
شد، دستبندهایى که با آن به تخت بیمارستان ارتش بسته 
شده بود. بسختى نفس مى کشید ، البته هنوز هم که بیش 
از 30 سال از آن زمان مى گذرد با این که قلبش عمل شده 
و دریچه گذاشــته اند گاهى اوقات اصال صوت ندارد و نمى 
تواند حرف بزند وقتى هم سالم است صدایش لرزش دارد.

حدود 5 الى 6 ماه زخم هایش عفونت شــدیدى پیدا کرده 
بود و در زندان نامه اى به فرح نوشــتند و پزشک به زندان 
آمد و تشــخیص او ســرطان بود  پس از آزادى تحت عمل 
جراحــى قرار گرفت و از مرگ نجات یافت. دادگاه ســومى 
تشــکیل شد و چند ده ســال حبس او به همان مدت یک 
سال و اندى حبس خالصه شد و به بیمارستان اعزام شد در 
این مدت برخى متوجه شده بودند که در بیمارستان است

ســاعت 6 صبح محمد منتظرى به ســراغ او آمد و او را به 
انگلیــس منتقل کرد و طبیعى بود که ســاواك به شــدت 
دنبالش مى گشــت و در زیرزمین هتلى در انگلســتان که 

دو منشــى آن مسلمان بودند مستقر شــد تا اینکه محمد 
منتظرى به دنبالش آمد و به فرانســه و ســپس به سوریه 
رفتنــد اعالمیه ها را بین کاروانهــا و یا در مغازه ها به طور 
پنهانى توزیع مى کرد. وقتى همســرش او را پیدا کرد به او 
گفت نمى توانم به ایران برگردم و شما اجازه دارید همسرى 
اختیــار کرده و فرزندان را پرورش دهید. بعد از مشــکالت 
عدیده اقتصادى که داشتیم براى کمک گرفتن با پاسپورت 
شخص دیگر به ایران بازگشتم و با امام دیدار کردم از ایشان 

اجازه گرفتم و به فلسطین رفتم.
به گفته مرحومه دباغ؛ در این ســال ها در عربستان، عراق، 
لبنان و ســوریه و فرانســه تردد داشــتم تا اینکه امام وارد 
فرانسه شدند پلیس فرانسه اصرار داشت که یک زن پلیس 
فرانسوى، مســئولیت حفاظت از ایشان را به عهده بگیرند 
اما امام(ره)به شــدت مخالف بودنــد. بنابراین من به نوفل 
لوشاتو رفتم و با توجه به آموزش هایى که دیده بودم محافظ 
شخصى حضرت امام شدم و وظایف اندرونى از جمله خرید، 

شتسشو و غیره را نیز به عهده گرفتم. 
دباغ پس از هجرت امام به پاریس در ســال1357 به خیل 
یاران ایشان پیوست و وظایف اندرونى بیت امام را به عهده 

گرفت و لحظاتى گرانمایه را براى خود رقم زد.

به گفته مرحومه دباغ؛ وقتى در این ســال ها در عربستان، 
عراق، لبنان و سوریه و فرانسه تردد داشتم تا اینکه امام وارد 
فرانسه شدند پلیس فرانسه اصرار داشت که یک زن پلیس 
فرانسوى، مســئولیت حفاظت از ایشان را به عهده بگیرند 
اما امام(ره)به شــدت مخالف بودنــد. بنابراین من به نوفل 
لوشاتو رفتم و با توجه به آموزش هایى که دیده بودم محافظ 
شخصى حضرت امام شدم و وظایف اندرونى از جمله خرید، 

شتسشو و غیره را نیز به عهده گرفتم.
مرضیه حدیدچى در خارج از کشور با عناوین خواهر دباغ، 
خواهر زینــت احمدى نیلى و خواهر طاهره شــناخته مى 
شد. اکنون عنوان طاهره دباغ براى او به یادگار مانده است.

مرحومه مرضیــه دباغ پــس از پیروزى انقالب اســالمى 
به کشور بازگشــت و در مصدر بســیارى از امور از جمله: 
فرماندهــى ســپاه همدان و مســئولیت بســیج خواهران 
قرارگرفت، و ســه دوره نماینده مــردم تهران و همدان در 
مجلس شــوراى اســالمى بود. عالوه بر آن در دانشگاه علم 
و صنعت ایران و مدرســه عالى شــهید مطهرى به تدریس 
پرداخته اســت و قائم مقام جمعیت زنان جمهورى اسالمى 

بوده است.
از دباغ به عنوان یکى از نیروهاى کلیدى سپاه در نابودسازى 
سازمان هاى مخالف جمهورى اسالمى که در ابتداى انقالب 
بــا حمالت چریکى هــدف نابودى این نظــام را دنبال مى 

کردند ، یاد مى  کنند.
یکى از فعالیت هاى جالب توجه دباغ در عرصه سیاست به 
ویژه سیاســت خارجى، به سفر او به همراه جوادى آملى و 
محمد جواد الریجانى براى رســاندن  پیام رهبر انقالب به 
گورباچف در ســال 1367 مربوط مى شود. در ارتباط با این 
ســفر نقل قول معروفى از مرحومه دباغ مطرح مى شود که 
مى گوید مســئولین تشریفات گورباچف با دیدن چادر او و 

عباى آیت اهللا جوادى عاملى دستپاچه شده بودند.
نامه خوانده شــد و متوجه شــدیم متن نامــه توحیدى و 
راهنمایى ایشــان رد مورد کفر ســتیزى از این آب و خاك 
اســت که جوادى آملى متن را خوانــده و آقاى الریجانى 
ترجمــه مى کردند و غیــره تا اینکه نامه به اتمام رســید 
سکوتى حاکم شــد و گورباچوف گفتند پس آقاى خمینى 
مــا را دعوت به اســالم کرده آیا ما هم مــى توانید او را به 
کمونیســت دعوت کنیم.آقاى جوادى آملى پاســخ دادند 
که نه این که کهنه شــده ولى اســالم راه را باز گذاشته که 
گفتند آیا امام فکر نکرده که این دخالت در مسائل حکومت 
دیگران است که آقاى آملى گفتند آسمان و زمین اینجا تا 
7 طبقه متعلق به شــوروى است ولى امام دفاع از مردم را 
مد نظر داشــتند که وقتى بلند شدیم گورباچف دست خود 
را جلــو آورد، دیدم اگر تو ذوق گورباچــف بزنم خیلى بد 
اســت، از این رو وقتى او دســتش را دراز کرد من چادر را 
روى دســتم انداختم و به او دست دادم. این برخورد براى 
رهبرى امپراطورى شــرق خیلى سخت و گران آمد. سعى 
کرد به روى خود نیاورد و گفت: «من دســتم را براى دست 
دادن دراز نکردم، بلکه دســتم را به سوى این مادر انقالب 
دراز کــردم که بگویم ما همســایه هاى خوبى هســتیم، ما 
دست بى اسلحه مان را به سوى شما دراز مى کنیم، شما هم 
مردهایتان را تشویق کنید که دست بدون سالحشان را به 

سوى ما دراز کنند».
مسئولیت بســیج خواهران کل کشور و تدریس در مدرسه 
شهید عالى مطهرى از دیگر سوابق مرضیه حدیدچى است.
او در آخرین سال هاى فعالیت سیاسى-اجتماعى خود به عنوان 
یکى از اعضاى شوراى مرکزى جمعیت زنان انقالب اسالمى، 
مدرس واحد معارف اسالمى دانشگاه علم و صنعت و قائم مقام 

دبیرکل جمعیت زنان جمهورى اسالمى فعالیت مى کرد.
مرحوم مرضیه حدیدچى پس از عمرى مجاهدت، صبحگاه 
پنجشنبه 27 آبان 1395 پس از گذراندن دوره اى بیمارى 
در سن 78 سالگى در بیمارستان خاتم االنبیاء(ص) دار فانى 

را وداع گفت..

سید مرتضى دیباج
برادر شهیدان سید رضا و سید حسین دیباج

کارشناسى حقوق،کارمند شوراى حل اختالف، متولد 1336
برادر شــهیدان سید رضا و سید حسین دیباج در گفت و گو با 
خبرنگار سخن شهروند اظهار داشت: شهید سید رضا و سید 
حســین دیباج هر دو در زمان دانشجویى و در طول سال هاى 
51 تا 53 به جرم فعالیت هاى انقالبى توسط ساواك دستگیر 
شدند و تحت شکنجه هاى شدید به فیض شهادت نائل آمدند.

وى گفت: ســیدرضا متولد سال 1327 و دانشجوى رشته ى 
روانشناســى دانشگاه شیراز بود در ســال 51 که ترم آخرش 
را ســپرى مى کرد به علت فعالیت هاى فرهنگى و هســته 
ى مبارزاتى که با40 نفر از دانشــجویان تشــکیل داده بود از 
دستگیرى اطرافیانش، احساس خطر کرد و متوجه شد که به 

زودى دستگیر خواهد شد.
دیباج افزود: ســید رضا بعد از احســاس خطر همسر و فرزند 
خویش را به همدان نزد خانواده اش آورد و در شــبى که همه 
اعضاى خانوادهه حضور داشتند یعنى 17 مردادماه سال 1351 
سید رضا به ما گفت: "من از سوى ساواك تحت تعقیب هستم 
و ممکن است دســتگیر شوم بنابراین مراقب باشید که اسرار 
مبارزاتى من و دوســتانم را تحت هیچ شرایطى افشا نکنید، 
حتى اگر به شما ســیلى زدند مقاومت کنید". در این لحظه 
بود که ما دیدیم زنگ خانه به صدا درآمد و گروهى از مأموران 
شهربانى و ســاواك به صورت مسلح وارد منزل شده و جویى 
حال سید رضا شدند و به تفتیش بدنى او و وسایلش پرداختند 
ســپس او را دستگیر کرده و بالفاصله به شیراز محل فعالیت 
آنان انتقال داده شــد از آن جا که ساواك در شیراز و همدان 
مدرکى علیه او به دست نمى آورد به روایت هم رزم و هم بندش 

وى را براى افشــاء فعالیت هایش تحت سخت ترین شکنجه ها 
قرار دادند.

برادر شــهیدان دیباج با بیان اینکه ســاواك با روش هاى غیر 
موزون و نامتعارف اقدام به گرفتن اطالعات از مبارزین مى کرد 
به طورى که در صورت ندادن اطالعات زیر شدیدترین شکنجه 
ها شهید مى شــدند، تصریح کرد: سید رضا که به تعبیر هم 
بندش حســرت دادن اسرار مبارزاتى را بر دل ساواکى ها باقى 
گذاشت بعد از 20 روز شکنجه در زندان عادل آباد شیراز شهید 

شد.
دیباج عنوان کرد: سید رضا بسیار با تقوا و باایمان بود به طورى 
کــه در هنگام نماز چه در دانشــگاه و چه در خارج از محیط 
دانشگاه دیگران او را به عنوان امام جماعت خود قبول داشتند 
و با عمل خود دعوت کننده ى دیگران به راه حق بود و این به 
خاطر خودســازى وى از سال ها پیش بود او که در خانواده اى 
معتقد به دنیا آمده بود و به کمک پدرش که فردى روحانى و 
مذهبى بود در کنار تربیت خانوادگى به کسب اخالق و تهذیب 

نفس پرداخت.
وى اظهار داشت: سید حسین متولد 1330 و دانشجوى  رشته 
ى راه و ساختمان دانشگاه امیرکبیر بود در سال سوم دانشگاه 
با احتمال اینکه تحت تعقیب ساواك است به همراه پسرخاله 
ى پاســدار شهید "جالل عنایتى" به همدان آمدند و در نیمه 
شب ساواك با حمله و یورش وحشیانه به منزل ضمن پرسیدن 
سواالت و تفتیش انها را دستگیر و روانه زندان اوین تهران کرد.

برادر شــهیدان دیباج بیان کــرد: از آن پس دیگر از ســید 
حسین خبرى نشد تا اینکه در ابتداى پیروزى انقالب اسالمى 
مدارك و نحوه شــهادت او که در ساواك همدان موجود بود 
به دســت خانواده رسید. طبق این مدارك سید حسین تحت 

شدیدترین بازجویى ها و شکنجه ها قرار گرفته بود و پس از 8 
روز از دســتگیرى اش در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1353 زیر 
شکنجه هاى ســاواك به دلیل عفونت ها و جراحت هاى شدید 

به شهادت رسید.
دیباج با اشاره به اینکه در اوایل انقالب 21 ساله بودم افزود: در 
سال 1351 زمانى که سید رضا شهید شد نوجوان بودم که به 
لحاظ وضعیت سنى و به خاطر مسائلى که به خانواده وارد شده 

بود در زندگى بسیار محتاط بودم.
وى با اشــاره به بحبوحه و وقایع پیروزى انقالب گفت: در آن 

زمان زندانى هاى سیاسى آزاد مى شدند و جلساتى را برگزار مى 
کردند که هر کسى به وسع خود به نوشتن و توزیع اعالمیه و 
روشــنگرى مى پرداخت، من هم در جلسات و تظاهرات علیه 
رژیم ستمشــاهى شرکت مى کردم و یک خودسازى درونى و 

دگرسازى به دنبال این اقدامات شکل مى گرفت.
 برادر شهیدان دیباج در ادامه ابراز کرد: به دلیل شهادت سید 
رضا و سید حســین، فشار روحى و روانى زیادى در خانواده و 
نزدیکان وجود داشــت و نزدیکان و اقوام دلسوز با من صحبت 
مى کردند تا بســیار محتاط و مراقب باشم و بهانه اى به دست 
دشــمن ندهم و من به سبب احساس مســئولیت شدیدى 
که داشــتم ســعى مى کردم حداقل نقش روشنگرى از خون 

شهیدانمان داشته باشم.
سخن شهید سید رضا دیباج: "از آنجایى که در مکتب انسان 
ســاز اسالم شهادت رفیع ترین قله صعود به سوى معبود مى 
باشــد مبارز الى اهللا با انگیزه دیدار دوســت لحظه اى در طى 
مسیر دچار سستى نمى گردد و خداوند به مبارزین در راهش 

صبر و تحمل و شکیبایى عطا کرده است".
فرازى از وصیتنامه شهید سید حسین دیباج:

غذاخــوردن نباید براى ما هدف باشــد و یا غــذا را به خاطر 
خوشمزه بودن آن نباید تناول کرد بلکه باید خوردن غذا وسیله 

اى باشد براى ادامه حیات جهت انجام وظائف الهى.
در زمانه اى که همه مى گویند قدرت حاکم اســت و ما باید 
همه چیز را بپذیریم و هیچگونه اراده اى را براى انسان بعنوان 
شخصیت انسانى، قائل نیستند و به غلط به عنوان تقیه لب فرو 
مى بندند و حفظ جان را از جمله واجبات اسالم مى دادند مى-

بایستى همچون شمعى مخلصانه سوخت و به دیگران روشنى و 
امید بخشید و راه گم کردگان را به راه آورد.

بانوى مبارز، بانوى انقالب

حتى اگر به شما سیلى زدند مقاومت کنید
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استان همدان روستاى محرومى ندارد
خدمات کمیته امداد به برکت انقالب اسالمى انجام مى شود

یادداشت از پیمان ترکمانه
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان همدان
کمیته امداد یکى از دستاوردهاى انقالب بوده است، اگر ظریف به موضوع نگاه کنیم تیز 
بینى، ذکاوت، دوراندیشى و آینده نگرى امام راحل در صدور دستور تأسیس کمیته امداد 
در آن فضاى امنیتى و بحرانى و بهم ریخته ابتداى پیروزى انقالب یک اتفاق فوق العاده 
اســت اینکه در آن ایام با همه گرفتارى ها و همه مشغله هاى طبیعى اقتضاى هر انقالب 

این مرد آسمانى از توجه به نیازمندان و پا برهنگان غافل نبود این اتفاق ویژه اى است.
پیروزى انقالب، حفظ انقالب و به ثمر نشــاندن انقالب هنرى بود که با هدایت امام و به 
دست همین پا برهنگان و فقرا اتفاق افتاد و امروز بعد از چهل سال این نهالى که خیلى 
افراد فکر مى کردند ممکن است در روزهاى اول انقالب با نسیمى از جاى در بیاید امسال 
در چهلمین ســال انقالب به درخت تناورى تبدیل شده که در چهل سالگى انقالب این 
بلوغ و این تنومندى براى نظام و انقالب ایجاد شده و به فضل خدا مى شود اینطور تعبیر 
کرد که دیگر گزندى به این انقالب نخواهد رســید در همین فرآیند معتقدم تاسیس و 

ایجاد کمیته امداد خودش یکى از دستاوردهاى انقالب است.
اگر بخواهیم در تفاوت فعالیت کمیته امداد در چهل ســالگى انقالب و چهل سال قبل 
ایجاد این مجموعه جزئى تر بنگریم از سال 42 تا 57 تعدادى از بزرگان انقالب به تاکید 
و دســتور امام راحل مسئول رسیدگى به خانواده هاى زندانیان سیاسى بودند افرادى که 

همسران آنها انقالبى و در زندان ها به سر مى بردند. 
بنیاد تاســیس نیز از سال 42 گذاشته شده بود زمانى که انقالب پیروز شد و جلوه هاى 
فقر در کشــور خیلى نمایان تر شد چون در زمانى طاغوت بر روى این مسائل و فقر در 
کشور پوشش داده مى شد و عیان نبود، به جهت جو سیاسى و امنیتى کشور این مسائل 
عیان نمیشد اما بعد از انقالب فقر موجود نمایان شد و آن زمان فعالیت کمیته امداد صرفا 
ســیر کردن شکم فقرا و تامین معیشت روزانه نیازمندان بود اما امروز بعد از چهل سال 
که از عمر انقالب مى گذرد و شــاید به تعبیرى در آن روزها فلسفه تشکیل کمیته امداد 
که از اسمش هم پیداست کمیته بود به معنى یک جاى موقت اما امروز به عنوان یکى از 

استوانه هاى حفظ نظام از کمیته امداد یاد مى شود.
امــروز خدماتى که کمیته امداد به خانواده هاى نیازمندان ارائه مى کند خدمات به روز و 
فنى است دیگر تنها موضوع سیر کردن شکم نیازمندان نیست امروز بحث حفظ کرامت 
خانواده ها در میان اســت امروز بحث تقویت و توســعه عزت نفس خانواده ها، مدل ارائه 

خدمت ها بعد از چهل سال که به مدل علمى و روزآمد تبدیل شده است مطرح است.
شاید در روزهاى اول انقالب نیروهایى که در این مجموعه مشغول خدمت به نیازمندان 
بودند صرفا نیروهاى انقالبى بودند که در جریان انقالب زحماتى کشیده بودند و تالش هاى 
موثرى داشتند و در ادامه این تالش موظف شده بودند که به فقرا کمک کنند اما امروز 
بضاعت علمى و فنى کارکنان کمیته امداد در حوزه مشاوره روانشناسى تقدیم خدمات 

فنى در حوزه هاى درمان، اشتغال، حقوقى، آموزش، فرهنگى و غیره زبان زد است.
اولین اتفاق مبارك که در چهل سالگى انقالب مى شود از آن به عنوان یک تفاوت برجسته 
یاد کرد این اســت که امروز خدمات فنى توسط افراد فنى و متخصص که در عین حال 
انقالبى گرى والیت مدارى و تدین خود را توانسته اند حفظ کنند به خانواده هاى نیازمند 

در کشور تقدیم مى شود.
امروز جامعیت خدمات کمیته امداد نســبت به ابتداى انقالب به هیچ وجه قابل مقایسه 
نیســت و سبد خدمتى که به خانواده ها تقدیم مى کنیم سبدى کامال پر از نیازمندى ها 
است تمام نیازهاى حیاتى، معیشتى، اعتقادى، فرهنگى، اقتصادى خانواده ها در مدلهاى 

فنى ارائه خدمت مورد توجه قرار مى گیرد.
یکى از شاخص ترین خدماتى که امروز کمیته امداد به خانواده هاى نیازمند در اقصى نقاط 
کشور ارائه مى کند خدمات اشتغال اســت امروز دیگر کسى از کمیته امداد نمى پذیرد 
بعد از چهل ســال صرفا با دادن مقدارى مستمرى فقط به خانواده ها کمک کند این از 

ما پذیرفتنى نیست و ما نیز امروز به صورت فنى در این حوزه ارائه خدمات مى کنیم.
امروز در حوزه مشاغل خرد و خانگى که رویکرد حفظ و تحکیم بنیاد خانواده در آن یکى 
از شاخص هاى اصلى فعالیت ما در حوزه اشتغال است مورد توجه است، در حوزه اشتغال 
ضمن اینکه امکان پرداخت تســهیالت ارزان قیمت و قرض الحســنه براى خانواده ها را 
فراهم کرده ایم، به خانواده ها با استفاده از نیروهاى مشاور شغلى کار آزموده مشاوره شغلى 
مى دهیــم به این افراد آموزش فنى و حرفــه اى رایگان ارائه مى دهیم و براى محصوالت 
تولیدى آنها بازاریابى هم مى کنیم. خدمات کمیته امداد در عمق روســتاهاى محروم در 
کشور به خانواده ها خدمات رســانى مى کند اکنون در استان همدان روستاى محرومى 
وجود ندارد که از خدمات کمیته امداد بهره مند نباشد این افتخارى است براى نظام بعد 
از چهل سال پوشش حمایت نظام اسالمى به نیابت از حاکم شرع اسالم در دورترین نقاط 

کشور و با عزت و کرامت به خانواده ها تقدیم انجام مى شود.
تقدیم خدمات درمانى به خانواده ها یکى از بهترین اتفاقاتى است که در کمیته امداد رخ 
داد، در یکى دو سال اخیر دولت تالش کرد در بحث بیمه سالمت و فراگیر شدن خدمات 
درمان و بیمه اى با همین نظام ارجاع به مردم خدمات ارائه کند این فعالیتى اســت که 

20 سال است در کمیته امداد در حال انجام آن هستیم و از افتخارات این نهاد است.
خانواده نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امروز پزشک خانواده دارد و این پزشک تمام 
مختصات سالمت خانواده را در نظر مى گیرد و در ضرورت ها با ارجاع به مراکز تخصصى 

درمانى و پاراکلینیکى مشکالت درمانى خانواده ها مدیریت مى شود.
امروز کمیته امداد در کنار سه بیمه پایه تامین اجتماعى، خدمات درمانى و خدمات درمان 
نیروهاى مسلح به عنوان چهارمین بیمه پایه کشور به مردم خدمات ارائه مى کند و در کنار 
این بیمه پایه ما براى تمام مددجویان شهرى و روستایى بیمه تکمیلى در نظر گرفته ایم 
تقریبا تمام خدماتى که به نیازمندان ارائه مى شود رایگان است این امر نشان از این دارد 
که امروز خانواده نیازمند در کشور عزت دارد و بعد از گذشت چهل سال از عمر انقالب 
خانواده براى مشکلش نیازمند دریافت خدمات با منت نیست در کنار مسائل بهداشتى و 

سایر خدمات درمان به خانواده ها آموزش داده مى شود.
از دیگر خدمات کمیته امداد ارائه خدمات حقوقى و قضایى به خانواده ها است امروز تمام 
مددجویان کمیته امداد براى مراجعه به محاکم قضایى و مکان هایى که فعالیت حقوقى 
انجام مى شــود و نیازمند پیگیرى هاى قضایى اســت وکیل رایگان دارند و این یکى از 
افتخارات نظام است که نیازمندى که دستش به جایى نمى رسد و شاید توانایى پیگیرى 
حقــوق اجتماعى خود را ندارد امروز کمیته امداد ایــن خدمت را به صورت رایگان ارائه 
مى کند. تمام هزینه هاى دادرســى خانواده هاى تحت  پوشش کمیته امداد امروز رایگان 
است و این از عنایات نظام جمهورى اسالمى و دولت و مجلس است که مصوب شده، در 
حوزه مسکن نیز در برخى از نقاطى که در کشور زلزله آمد همانند رودبار، منجیل، بم و 
بسیارى از خانه هاى که کمیته امداد در روستاها براى مردم ساخته بود همچنان سرپا باقى 
ماند و این پیامش این بود که ما در ارائه این خدمت به خانواده ها هم از بهترین متدهاى 
احداث مسکن بهره گرفته بودیم و مفتخریم که امروز با کمک بنیاد مسکن در بهسازى 

روستاها قدم هاى بسیار بلندى برداشتیم.
یکى از خدمات بسیار برجسته که شاید یکى از فلسفه هاى اصلى ایجاد کمیته امداد هم 
بود این است که امروز موفق شدیم بعد از گذشت چهل سال از عمر کمیته امداد بار نیاز 

نیازمندان را بر دوش خیران و نیکوکاران کشور بگذاریم.
به میزانى اعتماد عمومى نســبت به این نهاد مقدس یادگار امام ایجاد شده که امروز در 
استان همدان بیش از 25 هزار نفر به صورت مستمر و ماهیانه کمک هاى نقدى خود را 

به حساب ایتامى که در سرپرستى کمیته هستند واریز مى کنند.
امروز مفتخریم به اینکه در حفظ امانت مردم به گونه اى عمل کردیم که فقط در حوزه 
صندوقهاى صدقات که امروز به عنــوان یکى از نمادهاى عمل به آیات  قرآن و عمل به 
توصیه ها و رهنمودهاى اهل بیت (ع) در اســتان همدان، بیش از 260 هزار مشــترك 
صندوقهاى صدقات داریم این سیستم به شکل نظام مند ماشینى و سیستمى صدقه مردم 

را  جمع آورى مى کند و در کمترین زمان به دست مردم مى رساند.
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مقایسه ایراِن قبل و بعد از انقالب، مى تواند واقعیت هاى مهمى را 
براى نسل هاى پس از انقالب آشکار کند  انقالب اسالمى را شروع 
دگرگونى هاى بزرگ وبنیادى در ایران و کشور هاى منطقه دانست.

در توصیف انقالب همین کفایت میکنــد که امام خمینى(ره) از 
انقالب اسالمى با عنوان هایى مانند « معجزه قرن » و « انفجار نور 
» یاد کرده اســت. فرا رسیدن دهه فجر و سالروز پیروزى انقالب 
اسالمى، فرصت خوبى براى مرور، انقالب اسالمى و دستاوردهاى 
آن در حوزه هاى مختلف مى باشد. هر چه از پیروزى انقالب اسالمى 
فاصله میگیریم، اهمیت بررســى موضوع دســتاوردهاى انقالب 
اسالمى و اهمیت بیان دســتاوردها و پیشرفت ها در حوزه علم و 

فن آورى بیش تر مى شود.
در چنین شــرایط حساس کشــور که هجمه هاى مختلفى وارد 
میشــود، اهمیت تبیین دستاوردهاى انقالب و جمهورى اسالمى 
به عنوان یک وظیفه معین مى گردد. در این گزارش ســعى است 
بــا مرورى به مهم ترین دســتاوردهاى علمى انقالب اســالمى و 
پیشرفت هاى جمهورى اسالمى در حوزه علمى و فن آورى به این 

وظیفه عمل گردد.
براى درك واقعیات انقالب اســالمى و دســتاوردهاى ارزشــمند 
جمهورى اســالمى در حوزه علمى و فن آورى، توجه به وضعیت 
ایــران در دوران رژیم طاغوت یک ضرورت اســت. بدون توجه به 
شرایط داخلى و خارجى ایران در دوران ماقبل از انقالب اسالمى، 
نمى توان به عظمت دستاوردهاى این انقالب خدایى و دستاوردهاى 
ارزشمند جمهورى اسالمى در دوران ما بعد از انقالب اسالمى پى 
برد. بر همین اساس، به اختصار وضعیت علمى و فنآورى ایران در 

زمان رژیم طاغوت بررسى مى شود.
عقب ماندگى علمى و فناورى کشور ایران در دوران قبل از انقالب، 
براى ایرانیان با ســابقه فرهنگى و تمدنى بســیار آزاردهنده بود. 
غلبه بر این عقب ماندگى، عبور از مرزهاى دانش و دســتیابى به 
پیشــرفته ترین فناورى ها با هدف ایجاد تمدن نوین اســالمى، از 
آرمان هاى انقالب اسالمى است. در سال هاى گذشته رهبر فرزانه 
انقالب اسالمى، با تمرکز بر روى تولید علم در ایران و مطرح نمودن 
موضعاتى چون جنبش نرم افزارى و جهاد علمى، زمینه هاى خوبى 
را بــراى پیش رفت در عرصه علوم وفنون نوین در کشــور فراهم 
ســاختند. پیش رفت هاى علمى و دستیابى جمهورى اسالمى به 
برخى از فناورى هاى نوین در سال هاى اخیر، به گونه اى حیرت انگیز 
است که غربى ها به شدت نگران شده و یکى علل تشدید فشارهاى 
آنان بر ایران با بهانه هایى از جمله موضوع هسته اى، تالش مى کنند 
تا جلوى پیشرفت هاى ایران را بگیرند. شاخص هاى زیر مى تواند تا 

حدودى نمایشگر این پیش رفت ها باشد.
ســرعت پیش رفت علمى در ایران براساس گزارش محافل علمى 
بین  المللى، 11 برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است. این 
عدد نشان مى دهد که ایران با چه سرعت باالیى در حال کم کردن 
فاصله خود نســبت به کشــورهاى پیش رفته جهان بوده و با این 
سرعت مى تواند روزى از تمامى  کشورها در عرصه تولید علم جلو 

نبرند. اکنون ایران در جایگاه دوازدهم علم جهان قرار دارد.
در حالى که قبل از انقالب اسالمى، نزدیک به 70 درصد بزرگساالن 
کشور بى سواد بودند و کم تر از 40 درصد کودکان مى توانستند به 
مدرسه بروند، اکنون رقم باسوادى در کشور به عدد 100 درصدى 
در حال نزدیک شــدن است. نهضت سوادآموزى با توجه به تاکید 
ارزش علم در اســالم، یکى از اقدامات بسیار خوب نظام جمهورى 
اسالمى در ایران بود. بزرگساالن بى سوادى از طریق همین نهضت 

ســوادآموزى، موفق شدند پا به عرصه تحصیالت تکمیلى نهاده و 
با کسب تخصص ها و مهارت هایى زندگى خود را متحول سازند.

در دوران قبل از انقالب اســالمى، تعداد 154 هزار دانشــجو در 
تعداد محدودى دانشــگاه یا مراکز آموزش عالى و آن هم در چند 
کالن شهر کشــور تحصیل مى کردند. اکنون تعداد 119 دانشگاه 
و مرکــز آموزش عالى دولتى، 28 مرکز آموزش عالى وابســته به 
دستگاه هاى اجرایى، 295 دانشگاه غیرانتفاعى، 550 دانشگاه پیام 
نور، 385 دانشــگاه آزاد اسالمى، 739 مرکز آموزش عالى علمى و 
کاربردى، 274 مرکز آموزش فنى حرفه اى و تربیت عملم در کشور 
فعال بوده و در این دانشگاه ها و مراکز آموزشى، بیش از 4 میلیون 

دانشجو به تحصیل اشتغال دارند.

مقایســه وضعیت آموزش عالى در ایراِن قبل و بعد از انقالب، در 
سرشمارى سال 1355 و سال 1390 نمایانگر دستاوردهاى قابل 

توجهى است:
نرخ سواد از 47٪ در سال 55 به 93٪ در سال 90 رسیده است.
-پوشــش متقاضیان تحصیل در دوره متوسطه از 23٪ به ٪85

افزایش یافته است.
-جمعیــت داراى تحصیالت عالیه از 310000 نفر به 5474000

نفر در سال 90 رسیده است.
-تعداد دانشجویان از 170000 نفر به 4000000 نفر افزایش یافته 

است.
-تعداد دانشــجویان دکترى تخصصى با رشد 60 برابرى از 9458

نفر به 580638 نفر افزایش یافته است.
-ایران در سال 55 در هیچ  عرصه اى قطب علمى نبوده؛ در حالیکه 

تا سال 90 در 142 حوزه به قطب علمى رسیده است.
-در سال 55 رشد رتبه علمى ایران 52 جهان بوده و در سال 90

به رتبه 17 جهان رسیده است.
برخى از نتایج این پیش رفت هاى علمى و فناورى را مى توان 

در حوزه هاى زیر مالحظه کرد:
1-  دســتاوردهاى ارزشــمند در حوزه نانو، لیزر و ... از دیگر آثار 
پیش رفت هاى علمى و فناورى ایران بعد از انقالب است. علم نانو 
تحــوالت بزرگى را در جهان ایجاد کرده و در ایران این نوع علم از 
جایگاه و م وقعیت خوبى برخوردار شده است. با توجه به حوزه هاى 
کاربرد نانو از قبیل تولید و انباشــت دارو، تشــخیص بیمارى ها، 
سم زدایى از آب، افزایش بهره  ورى در کشاورزى، انباشت و نگهدارى 
محصوالت کشاورزى و مواد غذایى، کنترل آفات و سالم سازى هوا، 
در آینده آثار این دستاوردها در زندگى مردم قابل لمس خواهد بود. 

ایران اکنون رتبه 12 جهانى را در حوزه نانو دارد.

2- جمهورى اسالمى ایران، در حال تبدیل شدن به قطب پزشکى 

در غرب آسیا مى باشــد. در دوران قبل از انقالب اسالمى، از یک 
طرف پزشکان خارجى حتى در شهرهاى بزرگ فراوان بودند و از 
طرف دیگر بسیارى از بیماران براى درمان راهى کشورهاى غربى و 
حتى سرزمین هاى اشغالى مى شند، لکن امروز از یک طرف دیگر، 
بیمارستان هاى پیش رفته ایران، پذیراى بیماران از دیگر کشورهاى 
منطقه بــراى درمان و انجام پیش رفتــه ترین عمل هاى جراحى 

مى باشند.

3- دانش پزشــکى در ایــران خصوصــاً در حوزه هایى چون 
ســلول هاى بنیادین، ترمیم ضایعات نخاعــى، تولید داروهاى 
راهبردى، شبیه سازى حیوانات و ... پیش رفت هاى چشمگیرى 

داشته و ایران در ردیف اولین ها قرار گرفته است.

4- ورود بــه باشــگاه فضایــى جهان از دیگر آثــار و نتایج 
دستاوردهاى علمى و فناورى کشور در دوران پس از انقالب 
اســت. دانش و فناورى فضایى در اختیار تعداد محدودى از 
کشورهاى جهان است. اکنون جمهورى اسالمى در منطقه، 
تنها کشــور داراى این دانش و فنــاورى، آن هم به صورت 
بومى است. تاکنون چند ماهواره با ماهواره بر تولید داخل در 
مدار زمین قــرار گرفته و در آینده ماهواره هاى پیش رفته تر 

از ســوى جمهورى اسالمى به فضا پرتاب خواهد شد. ایران 
اکنون جز شش کشور طراح، سازنده و پرتاب کننده ماهواره 

در جهان است.

5- رشد و توسعه صنعت خودروسازى، رشد و توسعه صنعت 
فوالد و آلومینیوم، رشد و توسعه صنعت کشتى سازى، رشد 
و توسعه صنعت هواپیما سازى، و پیش رفت هاى علمى و فنى 
کشور در ساخت اسکله ها، حفر چاه هاى نفت و گاز، ساخت 
پاالیشــگاه، ساخت سد، ساخت ســیلو، ساخت بزرگراه ها و 
انواع سازه هاى فلزى و بتنى، از جمله دیگر آثار رشد علمى 

و فناورى در کشور مى باشد.

6-  جمهورى اســالمى اکنون کشــورى هسته اى شده 
و عمًال عضو باشــگاه هسته اى جهان است. به  رغم همه 
تحریم هــا و تهدیدها، ایران با تالش ها و مجاهدت هاى 
ســوخت   کامل  چرخه  به  خود،  متخصصین  و  جوانــان 
هســته اى (غنى ســازى) دســت یافته و از نظر دانش 
علمــى و فناورى در این عرصه در ردیف 7-8 کشــور 
پیش رفتــه جهان قرار گرفته اســت. انرژى هســته اى 
صنعت،  دامپزشــکى،  پزشــکى،  مختلف  عرصه هاى  در 
... کاربرد دارد. بدون تردید  کشــاورزى، تولید برق و 
بــا تثبیت و نهادینه شــدن چرخه ســوخت در ایران، 
این دســتاورد بســیار ارزشــمند، آثــارش در تمامى 
عرصه هــاى مذکور آشــکار خواهد شــد. کشــورهاى 
کشــورى  دسترســى  اجازه  زمانى  ســلطه گر  و  زورگو 
چــون ایران به یــک کیلوگرم اورانیوم غنى شــده را 
نمى دادند، امروزه در داخل کشــور با تأسیسات کامًال 
UF6 تبدیل شــده،  بومــى، چندین تن کیک زدر به 
5 درصد و  چند تن اورانیوم غنى شــده بــا غناى زیر 
چنــد صد کیلوگــرم اورانیوم با غنــاى 20 درصد در 

است. شده  تولید  داخل 
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انقالب در همدان به روایت تصویرانقالب در همدان به روایت تصویر



بعد از انقالب شاهد شکوفایى در همه زمینه ها بوده ایم
خسرو سامرى
کارشناس و مشاور در امور سرمایه گذارى استان همدان
قبــل از انقــالب با وجــود در آمدهاي 
سرشــار نفتی و با وجود داشــتن منابع 
سرشار معدنی و استعدادهاي خدادادي 
در بخــش کشــاورزي و آب و هــواي 
مناسب به هیچ وجه سرمایه گذاري در 
اســتان جهت واحدهاي تولیدي و مولد 
در بخشــهاي باال انجام نگرفت و نه تنها 
این کار انجام نشد بلکه با ترویج فرهنگ 
مصرف گرایی و عدم تشویق توانمندان 
استان همدان مانند کشورى بسیار عقب 

مانده بود.
بعنــوان مثال در بخش صنعت اســتان 
فقــط 25 واحد صنعتی باحدود 1350 نفر که آن هــم صنایع مونتاژ بود مانند 
کارخانــه لرد  که تلویزیون و چند وســیله دیگر را مونتاژ می کرد و بیشــتر این 

واحدها در مرکز استان بود.
در بخش کشاورزي هم خرد شدن زمین هاي کشاورزي تولیدات کشاورزي دامی 
و باغی بشدت کم شد و از کشاورزي اقتصادي به کشاورزي معیشتی تقلیل یافت 
با این وضع مخارج کشاورزان با درآمد آنان فاصله یافت و از طرفی نبود امکانات 
رفاهی و حتی اولیه در روستاها سبب شد روستاییان به شهرهاي بزرگ مهاجرت 

کرده و تولیدات کشاورزي بشدت کاهش یافت
در زمــان مصدق ایران در تولید گندم خودکفا بود در حالی که در مدت 25 ســاله 

در سال 57 , ایران یکی از وارد کنندگان عمده گندم در منطقه از آمریکا شده بود.
امــا امروز در بخش صنعت و معدن اســتان داراي حــدود 1400 واحد صنعتی 
اســت که ســرمایه گذاري 1500 میلیارد تومانی با حدود 28 هزار شــغل را به 
دنبال داشــته است. استان در صنعت فوالد که قبل از انقالب اصال وجود نداشت 
در حــال حاضر یک میلیون تن ظرفیت دارد و یا در ســیمان 35/3 میلیون تن 

تولید را داراست.
در بخش کشــاورزي حدود 140 هزار بهره بردار در اســتان وجود دارد و استان 
ساالنه حدود 5 میلیون تن تولید دارد، در بخش شیالت در استان همدان قبل از 
انقالب فعالیتى وجود نداشت ولی در حال حاضر در اکثر شهرهاي استان در حال 
تولید آبزیان هستیم و استان همدان یکی از قطبهاي تولید ماهی قزل آال است.

یادداشت از محمد صالح مدرسه اى 
متولد 1323 از استانداران اولیه انقالب استان همدان
انقالب به این معنى که در ســال 57 اتفاق افتــاد دگرگونى نظام بود و در ابتدا 
ایــن موارد مطرح نبود ولى مذهبى ها و کمونیســت ها در جهت اهداف خود از 
سلســله پهلوى راضى نبودند و انتقاداتى داشتند در سال 32 که کودتا شد آنچه 
که معروف اســت و بزرگان نیز نقل مى کنند این است که وقتى کودتا مى شود 
این آمریکا اســت که مجددا شاه را منصوب مى کند و کودتا را به وسیله زاهدى 
مى شــکنند و شخصى به نام شعبان جعفرى و دار و دسته او که سوابق روشنى 
دارد بازوى زورآزمایى براى شاه بودند و به این سبب از پلیس استفاده نمى کردند 

تا بگویند این افراد از بین مردم هستند.
در ســال 32 که انگلیســى هــا بیش از 100 ســال در ایران نفوذ داشــتند و 
مى خواســتند ایران را تحــت الحمایه خود قرار دهند، انگلســتان جاى خود را 
بــه آمریکا داد و تفاوتشــان در این بود که انگلیســى ها منابع مــا را مى بردند 
و مى خوردنــد، مردم بــر روى گنج راه مى رفتند ولى بــراى تامین آذوقه خود 
مشکل داشتند.اما آمریکا که به روى کار آمد ایران با آمریکا على الظاهر جنگ و 
خصومتى نداشت و مردم ما از انگلیس و روس ناراحت بودند چون انگلیسى ها و 
روسى ها وقت و بى وقت از کشور ما سوء استفاده کردند و کشور را تقسیم کردند 
حتى گفته مى شــود که انگلیسى ها 9 میلیون از مردم کشور را در جنگ جهانى 
کشــتند. آمریکاییها در ظاهر براى مردم ما کارهایى انجام دادند، قبرســتانهاى 

همدان را تخریب و به جاى آن مدرسه ساختند.
ســازمان برنامه ریزى در ایران نداشــتیم و آمریکایى ها براى ایران آوردند ضمن 
اینکه خود آمریکا را مصدق براى ایران به ارمغان آورد و این مقدمه از این جهت 
اســت که در سال 32 حرکتى اتفاق افتاد که یک نظر مى گوید این حرکت ها از 
سوى خود انگلیس شــکل گرفت. آیت اهللا بروجردى در آن زمان نگران بود که 

مصدق مى خواهد چه کند. 
رضــا خــان را گرفتند و از ایــران خارج و تبعید کردند و ســپس به جاى او 
محمدرضا را منصوب کردند، در مســجد جامع همدان در ســالهاى 1333 و 
1334 که شاه به همدان آمد و بعد با مرحوم آیت اهللا آخوند و پدر بنى صدر 

گذاشتند.  مالقات  قرار 
در ســال 41 که محمدرضا شاه آمد و در ششم بهمن گفتند به لوایح شش گانه 
رأى دهید، تا مقابل نفوذ شــوروى را بگیرند تا تحت تاثیر افکار چپ قرار نگیرند 
و علما بر علیه این لوایح نامه نوشتند. آن زمان بین آمریکا و شوروى جنگ سرد 
بــود و علیه یکدیگر تبلیغ مى کردند. رضا خان در همدان قذلق بود و به تهران 
اعزام شــد که وزیر جنگ شد و احمدشاه آخرین شــاه قاجار را از کشور خارج 
کردند که مســیر آنها هم از همدان بود و رضاخان در 1304 شاه شد و در ابتدا 
با دین و مذهب وارد شد و مردم را به گونه اى فریفت که فکر مى کردند رضا شاه 

را خدا براى مردم فرستاده تا ایران را زنده کند. 
امام فرمود که رضا شــاه با مذهب به میان مردم آمــد و وقتى که جاى خود را 
محکم کرد و قدرت گرفت یک ســرى احکام آورد که علما مقابل او ایســتادند 
همانند کشــف حجاب که آقاى قمى در مشــهد علیه او قیــام کرد و بعدها هم 
مردم را در مســجد گوهر شاد به تیربار بســتند. یک سرى اقدامات براى اینکه 
چشــم مردم را پر کند انجام داد همانند احــداث کارخانه قند و ایجاد راه آهن 
که به البته به درد انگلیســى ها مى خورد و بعد یک سرى اقدامات انجام داد که 

از چشم مردم افتاد.
مرحوم امام با آمدن زنان به مجلس در زمان شــاه مخالف بودند و در 15 خرداد 
42 هیئت هاى مذهبى جمع شدند و بر علیه این آقایان و شاه تظاهرات کردند و 
مرحوم امام در فیضیه سخنرانى کردند که بعدها اسم این هیئات به هیئت هاى 
موتلفه تغییر یافت. آقاى منتظرى مى گفتند که انقالب در ســال 42 پیروز مى 
شــد ولى با امام همراهى نکردند و امام به تنهایى وارد عمل شــد و در سال 42 
على الظاهر موفق شدند تا اینکه در سال 55 و 56 زمینه اى براى همان حرکت 
ایجاد شــد و آمریکا به شاه اعالم کرده بود تا آزادى و فضاى باز سیاسى بدهد و 
شــاه هم نمى توانست به آمریکا گوش ندهد و امام هم به علما فرمودند که شما 
هم شــرکت داشته باشید و دوســت داران امام هم وارد مخالفت با شاه و موضع 

گرفتن شدند و در این مقابله انقالب پیروز شد تا در 22 بهمن ساقط شدند.
بنده هم در 28 خرداد ماه سال 52 دستگیر شده و حدود 100 روزى در کمیته 
ضــد خرابکارى بودم و 6 ماهى هم در اوین و حدود دو ســال در حصر بودم که 

در 25 آذر 54 آزاد شدم.
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شهید 
جمشید شرفخانى 
اولین شهید انقالب 

اسالمى استان همدان  

انقالب  شهید  اولین  شرفخانى  جمشید 
اسالمى استان همدان است که در سن 

18 سالگى به شهادت رسید 
 مادر شــهید جمشید شرفخانى با بیان 
اینکه فرزندش از روحیه استکبار ستیزى 
بسیارى برخوردار بود گفت: این شهید در 

سن 18 سالگى به شهادت رسید. 
وى با بیان اینکه فرزندش متولد سال 41 
در شهر صالح آباد بود  بیان کرد: جمشید 
فعالیت هــاى انقالبى خود  را از چند ماه 
قبل از  شــهادت در قالب شرکت مداوم 
در مسجد و منبر آیت اهللا آخوند مالعلى 
معصومــى و پخش اعالمیه هــاى امام 

خمینى(ره) آغاز کرد. 
گوهر جعفرى با اشاره به اینکه  جمشید 
در دهم تیرماه ســال  متولد شد اظهار 
کــرد: وى دومین فرزنــد  خانواده بوده 

است. 
وى بیان کرد: شهید شرفخانى تحصیالت 
ابتدایى خــود را در مدرســه اعتماد تا 
کالس ســوم  در منطقه صالح آباد ادامه 
داد تا اینکه به دلیل مهاجرت از صالح آباد 
مقطع ابتدایى را در همدان به پایان برد . 
جعفرى  بــا تاکید بر اینکــه فرزندش  
انسانى دلسوز و مهربان بود که به والدین 
خود بســیار احترام مى گذاشــت ادامه 
داد: فرزندش براى کمک به امرار معاش 
خانــواده به حرفه قالى بافى روى آورد و 
با گذشــت مدتى کم از اشتغال در این 
حرفه، به استاد کار ماهرى تبدیل و افراد 

بسیارى نیز براى وى کار مى کردند. 
مادر شهید با بیان اینکه  فرزندش  زمانى 
که براى شرکت در مراسم تشییع جنازه 
پیکر آیت اهللا «آخوند مالعلى همدانى»  
رفته بود به شــهادت رسید  در تشریح 
این واقعه مى گوید: شهید یک شب قبل 
از شهادت خود سراسیمه وارد منزل مى 
شــود و به مادرش مى گوید  فردا  صبح 
زود مرا بیدار کن زیرا قرار است فردا صبح  
پیکر آیت اهللا آخوند مال على معصومى 
همدانى تشــییع شــود و ما بایستى در 

تشییع جنازه شرکت کنیم. 
وى تصریح کرد: زمانى که شهید در صف 
اول تظاهرات و در مراسم تشییع جنازه 
حضور داشت با دست در داشتن  پرچم 
اقدام به سر دادن شعارهاى انقالبى مى 
کند که  توسط نیروهاى نظامى شاه مورد 
اصابت گلوله و در بیمارستان شهید مى 

شود. 
این مادر همدانى با بیان اینکه شــهید 
شــرفخانى  مورد اصابت هفت گلوله از 
ناحیه کمر از ســوى نیروهاى شاه قرار 
گرفت  اظهــار کرد:  مردمى که در آنجا 
بودند وى را  به بیمارســتان کنونى امام 
خمینــى (ره) (پهلوى ســابق) منتقل 
مى کنند که  ما از طریقه همســایه مان 
متوجه شدیم پسرمان آسیب دیده است. 
وى بیــان کــرد: از آنجایــى که محل 
اصابت گلوله ها بسیار حساس بود، کادر 
بیمارســتان به ما اعالم کردند که وى را 
هر چه سریعتر به تهران باید منتقل کنیم 

تا اقدامات مداوایى  در آنجا انجام شود. 
مادر شــهید شــرفخانى ادامه مى دهد:  
استان  ساواك  سرهنگ کازرونى رئیس 
همدان در آن زمان بود که به همراه دو 
تن از مأموران  خود بر ســر تخت شهید 
حاضر و پس از اینکه ما را از اتاق بیرون 
کردند اقدام به قطع سرم خوراکى و سرم 

خون وى کردند. 
وى با بیان اینکه ســاواك براى تحویل 
جنازه به ما گفت باید هزینه گلوله ها را 
که مى شد به ازاى هر گلوله صد تومان 
بپردازید عنوان مى کند: ســاواك  اجازه 
تشییع جنازه آشــکار شهید و برگزارى 

مراسم ختم ایشان را به ما نداد. 
گفتنى اســت این شــهید همدانى  در 
ساعت 6 بامداد روز پنجم مرداد ماه سال 
57 در باغ بهشــت همدان تشییع و به 

خاك سپرده مى شود .

على ویسى گفت: انقالب ما انقالب حسینى و 
امام زمانى است و گوش به فرمان مقام معظم 
رهبرى هســتیم و هر چه داریم از انقالب و از 

امام خمینى (ره) و والیت فقیه است.
وى اظهار داشــت: پیش از پیروزى انقالب، در 
مســجد انتهاى اکباتان، مسجد درگازران، که 
حاشیه شــهر هم محسوب مى شد با تعدادى 
از جوانــان فعالیت هاى سیاســى مى کردیم 
و جهــت روشــنگرى و تبییــن مســائل روز 

سخنرانانى از قم دعوت مى کردیم.
ویســى بیان کرد : شــهردار معروفى در زمان 
طاغوت به نام باالخانلو بــود که فرد متعهد و 
اهل نماز بود و به مســجد درگازران آمد و مارا 

به ادامه فعالیت ها تشویق مى کرد.
وى بــا بیان اینکــه از زمان طاغــوت تا حال 
مشــغول انجام فعالیت هاى سیاسى و مطیع 
مقام معظم رهبرى هســتیم، عنــوان کرد: تا 
به حال با صرف کمک مــردم خیر، فضاهایى 
مانند حســینیه، مسجد، باشــگاه، کتابخانه و 

غیره احداث کردیم که نمونه اى از این همین 
فعالیت هــاى جهادگونه و بــا روحیه انقالبى 

است.
ایــن مبارز انقالبــى تصریح کــرد: تعدادى از 
دوستان انقالبى و مبارز مانند شهید خضریان 
و غیره به مقام رفیع شــهادت نائل آمدند. من 
هم فقط چند روزى دســتگیر شــده و سپس 

آزاد شدم.
ویسى با اشاره به آشناییش با شهید مدنى (ره) 

از زمان شاهنشــاهى گفت: در بحبوحه انقالب 
وقتى ساواك خیلى ها را دستگیر مى کرد در 
مســجد مهدیه مراسم جشنى برپا بود و بر در 
آن پرچم ســه رنگ با نشــان شیر و خورشید 
نصب کرده بودیم ایشان تا در مسجد آمد ولى 
برگشــت و به ما گفت تا زمانى که این پرچم 
را برندارید من داخل مسجد نمى آیم و ما هم 

پرچم را جمع کردیم.
این مبــارز انقالبى عنوان کرد: قبل از پیروزى 
انقالب، وقتى شهید مدنى (ره) به دستور امام 
(ره) بــراى اداره حوزه علمیه خرم آباد رفتند، 
مــن و جمعى براى نماز عیــد فطر به خدمت 
ایشان رفتیم و چند روز بعد هم که به دستور 
شاه به نورآباد تبعید شدند من به همراه 4 نفر 

براى دیدن ایشان به نورآباد رفتیم.
وى افــزود: در این دیدار، دو نفر از تندروها به 
شــهید مدنى (ره) گفتند که على ویسى مى 
خواهد براى محرم پیراهن مشــکى بخرد ولى 
ما به او مى گوییم پیراهن ســقایى نخرد و این 

پول را صرف کمک به انقالب و نیازمندان کند 
که شــهید مدنى (ره) فرمود شــما به فعالیت 
خود برســید و على ویسى هم به کار خودش 

مى رسد.
ویسى با اشاره به واقعه حمله تانک هاى ارتش 
کرمانشــاه، یادآور شد: با شهید مدنى ( ره) به 
ســمت تانک ها رفتیم و اینکه آیا مى شود با 
ســنگ و چوب در مقابل تانک ایستاد، بله مى 
شود چون ســالح اصلى ما بیان شیواى شهید 
مدنــى (ره) بود که با ســرداران و فرماندهان 
مذاکــره و آن ها را قانــع کرد و بدون کوچک 
ترین خونریزى نقشــه دشمنان براى سرکوب 

انقالب در نطفه خفه شد. 
وى در ادامه افزود: ســپس شهید مدنى (ره) 
با این فرماندهــان مصافحه کرد و آن ها را به 
منزلش آورد و از ارتش یان پذیرایى کرد و من 
هم بــراى نگهبانى از تانک ها ماندم که غذاى 
من را هم حاج سلیم معمار موسوى، یار شهید 

مدنى (ره) از خانه ایشان مى آورد.

به گزارش" سخن شهروند"، من به عنوان یکى 
از جــوان هاى متعلق بــه دوره بعد از پیروزى 
انقالب اسالمى اعتقاد دارم که رویکرد و تفکرى 
مــى تواند ما را به جامعــه ى مطلوب مادى و 
معنوى برســاند که فضاى فکرى آن متناسب 
با عقاید اوایل انقالب مبنى بر تفکر، عقالنیت، 
خدمت صادقانه، استقالل و کار جهادى باشد. 
در حالت کلى به نظر مى رســد مشکل اصلى 
و ریشــه دار جامعه ى امروز ما، فاصله گرفتن 
بخشى از مدیران کشور از تفکر انقالبى و دینى 
ناب است؛ به این معنى که راه مدیریت عقالنى 
و کارآمد از مســیر دین اسالم مى گذرد و این 
مهم بایستى هم در اعتقاد و هم در عمل وجود 

داشته باشد.
بنا به تعبیــر مقام معظم رهبــرى که هر جا 
انقالبى و اسالمى حرکت کردیم نتیجه گرفتیم 
مى توان به روشنى دید که هر جا تالش کردیم 
مدل هایى را وارد جامعه کنیم که متناســب با 
فضاى فکرى و فرهنگــى و بومى جامعه نبود 
موفق نشــدیم. به طور کلى وقتى مى خواهیم 
دستاوردهاى انقالب اسالمى را در هر حوزه اى 
بررسى کنیم باید دو آیتم مهم را در نظر داشته 
باشــیم اول محدودیت هــا و تحریم ها و دوم 

مدیریت هاى اشتباه و ناکارآمد داخلى.
اگر بخواهیم خود را با برخى کشــورها مقایسه 
کنیم و بگوییم که آن ها در یک شرایط آرمانى 
هســتند و ما فاصله ى زیادى تــا آن ها داریم 
منکر نمى شــویم چون ما به لحــاظ فناروى، 
سطح رفاه و تکنولوژى و یا به واسطه ى برخى 
فاکتورهاى مادى نسبت به برخى کشورها کمتر 
توسعه یافته هستیم اما؛ قبل از مقایسه باید این 
نکته را هم لحاظ کنیم که ما در چه شــرایطى 
به پیشــرفت هاى امروز که در آستانه ى چهل 
ســالگى پیروزى انقالب اسالمى هستیم نایل 

آمدیم.
ما کشورى هســتیم که بالفاصله بعد از وقوع 
انقــالب درگیر ناآرامى هــاى داخلى و بحران 
هاى امنیتى شــدیم  که سرنخ بسیارى از این 

مشــکالت به خارج از کشــور مربوط مى شد، 
ترورهاى کــور، فضاهایى براى جدایى طلبى و 
جنگ 8 ساله و ســازندگى و در نهایت اعمال 
تحریم هاى منسجم تر و هماهنگ تر که خود 
این تحریم ها باعث شد که خیلى از مسائلى که 
براى پیشرفت نیاز داشتیم با کندى مواجه شود 
البته نمى گوییم تحریم ها مانع پیشرفت ما شد 
چون بسیارى از پیشرفت هاى امروز ما در سایه 
ى همین تحریم ها حاصل شد و جنگ با وجود 
تمــام تلخى هایش به ما یــاد داد که مى توان 
بومى سازى و مهندسى معکوس انجام داد نگاه 

به درون و داشته ها داشت. 
اگر بخواهیم یک میانگین ســالى نه به لحاظ 
تعداد سال هایى که انقالب کریم بلکه به لحاظ 
کیفى، یعنى تعداد ســال هاى که به توسعه و 
پیشرفت فکر کردیم را عنوان کنیم این به 20 
الى 25 سال پیش باز مى گردد یعنى به اواسط 
دهه هفتاد که 8 ســال سازندگى بعد از جنگ 
انجام شــد و تازه ما توانستیم به طور جدى به 
پیشرفت و توسعه فکر کنیم پس اگر بخواهیم 
یک ارزیابى منصفانه از دســتاورد هاى انقالب 

داشته باشیم باید این محدودیت ها و محرومیت 
ها را هم در نظر بگیریم.

متأسفانه وضعیت علوم انسانى در کشور مطلوب 
نیســت خیلى از مدیران ما تالش مى کنند با 
تفکر مدیریت غربى، مدل هاى مدیریتى آنان را 
بــه جامعه تحمیل کنند و در عمل اعتقادى به 
مدیریت جهادى و انقالبى ندارند و باعث ایجاد 
مشکل در مشروعیت و مقبولیت نظام جمهورى 
اسالمى مى شوند و هزینه هاى نظام را هم باال 
مى برند اما خوشبختانه باوجود همین دو مسئله 
یعنى تحریم و مدیریت ناکارآمد، دستاوردهاى 
خوبى داشتیم در حوزه ى علم و فناورى به طور 
تقریبى مى توان عنوان کرد که بسیارى از مراکز 
علمــى معتبر جهان مثل دیتابیس هاى معتبر 
جهانى اذعان به شتاب تولید و رشد علمى ایران 
دارند که چندین برابر رشد علمى جهانى است.

در برخى رشــته ها مانند فناورى نانو و کشت 
ســلول هاى بنیادى ودر حوزه ى پزشــکى در 
درمان بیمارى هاى مرتبط با قلب یا پیوند اعضا، 
درمان نازایى و مهار کردن بســیارى از بیمارى 
هــاى کودکان و اطفال و در بســیارى از حوزه 

ها به ویژه در زمینه هایى که مدیریت جهادى 
وجود داشــته  اســت موفق بوده ایم و یکى از 
کشورهاى مقصد توریسم سالمت در خاورمیانه 
هســتیم. در حــوزه ى هســته اى و دفاعى و 
فناورى موشــکى توانستیم بومى سازى کیم و 
این مى تواند الگوى خوبى براى سایر بخش ها 
باشد. درحالى که کشورهایى که با آمریکا رابطه 
ى صمیمانه دارند به لحاظ نظامى بومى نشده 
انــد و به تصریح رییس جمهــور تازه به دوران 
رسیده آمریکا اگر دو هفته آمریکا هواى این ها 
را نداشته باشد موجودیتشان زیرسوال خواهد 

رفت. 
جمعیت کشور در مقایســه با قبل از انقالب 
تقریبــا 2 برابر و نیم شــده اســت در حالى 
که جمعیت دانشــجویى در مقایسه با دوران 
پهلوى 25 برابر شده است و در بحث عدالت 
آموزشــى، رفع تبعیض آموزشــى، دسترسى 
آســان به امکانات آموزشــى مناسب، سطح 
ســواد تخصصى و علمى جمعیت کشور باال 
رفته اســت ما بیــش از 10 میلیــون دانش 

آموخته ى دانشگاهى داریم.

ارتباط بین صنعت و دانشگاه 
باید بیش از پیش برقرار شود

گســترش کمى برخى از رشته ها باید متناسب با کیفیت آن ها باشد 
ارتباط بین صنعت و دانشــگاه باید بیش از پیش برقرار شــود اما به 
هر حال این تعــداد فارغ التحصیل و این تعداد تنوع رشــته و تنوع 
جغرافیایى دانشــگاهى و این دسترسى آســان براى ادامه تحصیل و 
فارغ التحصیل شــدن به خصوص در مورد زنــان جامعه قابل تقدیر 
اســت و بیش از نیمى از جمعیت فعال کشور به بانوان اختصاص دارد 
و در برخى رشته ها و مشاغل حضور زنان پررنگ تر از مردان است.    
در تولیــد مقاالت کاربردى و علمى در مجــالت معتبر جهانى موفق 
بوده ایم اما صرف تولید مقاله و استفاده اش در مجالت بین المللى به 
تنهایى نمى تواند دســتاورد باشد و بایستى این مقاالت تولید شده را 
در راســتاى پیشرفت و توسعه کشور به کار گیریم و نتیجه تحقیقات 

دانشــمندان داخلى در اختیار مراکز پژوهشــى و نهادها و زیرساخت 
هاى صنعتى و فناورى کشــور قرار گیــرد و کل مجموعه ى ایده تا 
تولید در داخل انجام شــود اما اذعان به رشــد ایران در تولید مقاله 
هم خود نقطه ى درخشــانى در کارنامه ى جمهورى اســالمى ایران 

بعد از انقالب است. 
عمده ترین چالش امروز ما غفلت از جنگ اقتصادى اســت که اتفاق 
افتاده است و ما به شرطى در این جنگ پیروز مى شویم که همراهى 
بین مسئوالن نظام و مردم وجود داشته باشد و مردم زمانى همراهى 
خواهند کرد که خدمت صادقانه، مدیریت جهادى و انقالبى و اسالمى 
را به وضوح تمام ببینند و مســئوالن ثابت کننــد که  در عمل پیرو 
آرمان هاى انقالب هســتند پس به نظر مى رســد حلقه مفقوده ى 
جــدى در این جنــگ اقتصادى، نگاه بــه درون و اقتصاد مقاومتى و 
مدیریــت جهادى اســت که اگر محقق شــود؛ با همراهــى مردم  و 

مسئوالن مى توانیم از این گردنه ى سخت هم عبور کنیم. 

شهید احمد مسگریان به انقالب عشق مى ورزید 
برادر شــهید احمد مســگریان با بیان اینکه  این شــهید تعصب خاصى نسبت به اسالم 
داشــت گفت: شهید مسگریان به خاطر دفاع از اسالم و اعتقادات خود وارد فعالیت هاى 

انقالب شد
برادر شــهید احمد مســگریان با بیان اینکه  این شــهید تعصب خاصى نسبت به اسالم 
داشت بیان کرد: شهید مســگریان به خاطر دفاع از اسالم و اعتقادات خود وارد فعالیت 

هاى انقالب شد
وى با اشــاره به اینکه این شــهید بزرگوار از سن 16 ســالگى وارد فعالیت هاى انقالب 
شــد بیان کرد: پس از  پیروزى انقالب نیز به گروه هاى خدمت رسان به خصوص بسیج 

مستضعفین پیوست و مشغول خدمت به خانواده محرومان و مستضعفان جامعه شد. 
مســگریان اظهار کرد: شهید احمد مسگریان دوم شهریور ماه سال 1340 در شهرستان 
همدان و در خانواده اى مذهبى و معتقد به اصول اعتقادى اسالم و تشیع دیده به جهان 

گشود. 
وى عنوان کرد: این شهید  در سال 1347 وارد دبستان شد و تحصیالت خود را آغاز کرد 
و تا سال سوم مقطع متوسطه در رشته علوم انسانى ادامه تحصیل داد. از همان کودکى 

تحت تعلیمات پدر مشغول خواندن قرآن و یاد گرفتن احکام شد ..
مســگریان بیان کرد: در ســال هاى انقالب همراه با دیگر جوانان و نوجوانان انقالبى با 
شــور و شــعفى فراوان و با اعتقاد عمیق به اهداف عالیه قیام بــزرگ ملت ایران در راه 
پیروزى خروش همه گیر ملت مســلمان ایران به پا خاســت و در این راه از هیچ اقدامى 

فروگذار نبود.
این برادر شــهید عنوان کرد: شهید مسگریان بیشتر در مساجد پیغمبر، آقاجانى بیگ و 

میرزاتقى به فعالیت هاى انقالبى مى پرداخت.
وى اظهار کرد: از آنجایى که این شــهید از  فعاالن به نام جریان هاى انقالبى در شــهر 
همــدان بود مورد توجــه گروهک هاى ضد انقالب قرار گرفت و در پنجم مهرماه ســال 

1360 مورد سوءقصد منافقین قرار گرفت و بر اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید. 

شهدا نماد ظلم ستیزى در جامعه هستند
همسر شهید انقالب رحمانى با بیان اینکه شهدا انسان هاى وارسته اى هستند گفت: شهدا 

نماد ظلم ستیزى در جامعه هستند
وى با بیان اینکه شــهدا انسان هاى وارســته اى هستند بیان کرد: شهدا نماد ظلم ستیزى 

در جامعه هستند
ملوك بهبودیان با بیان اینکه محمد تقى رحمانى در ســال 1320 در همدان به دنیا آمد. 
گفت: شــغل شــهید بازارى و سمسارى بود و همواره عالقه بســیارى به مبارزه با ظلم در 

جامعه داشت.
وى با تاکید بر اینکه شهید رحمانى همواره نسبت به ظلم و تبعیض هایى که در جامعه وجود 
داشــت احساس بیزارى مى کرد بیان کرد: شــهید نیز همراه با سایر مردم در راهپیمایى ها و 

فعالیت هاى انقالبى شرکت مى کرد تا مسئولیت خود در قبال انقالب را انجام داده باشد. 
همسر شهید، روز حادثه را چنین روایت مى کند: ساعت 10 صبح روز 17 تیر 1357 همراه 
با محمد تقى سوار اتومبیل پیکان خودمان، از خانه خارج شدیم و براى خرید وسایل مورد 

نیاز به خیابان عباس آباد که بعدها به خیابان شریعتى تغییر نام پیدا کرد رفتیم. 
وى تصریح کرد: به میدان آرامگاه بوعلى که رســیدیم متوجه درگیرى و زد و خورد جوانان 

انقالبى با ماموران ژاندارمرى شدیم که انگار بیش از پیش شدت گرفته بود.
این همســر شــهید افزود: قبل از اینکه حرکتى کنیم 3 مامور در حالى که ماسک ضد گاز 
اشــک آور به صورت زده بودند به سمت ما آمدند و بدون هیچ اخطارى شروع به تیراندازى 
کردند. متاســفانته یکى از گلوله ها از عقب ماشــین به صندلى راننده و به قلب محمد تقى 

خورد و او را غرق خون کرد.
وى عنوان کرد: با تالش مردم پیکر نیمه جان محمد تقى را به بیمارستان اکباتان رساندیم 

اما فایده اى نداشت و به شهادت رسید.
این همســر شهید با بیان اینکه ساواك اجازه برگزارى مراســم ختم را به ما ندادند گفت: 
بعدها متوجه شدیم ضارب محمد تقى و کسى که به سمت ماشین شلیک کرد پاسبان سید 

احمد حسینى بوده است که از سرنوشت او خبرى نداریم.

عمده ترین چالش امروز ما غفلت از جنگ اقتصادى است 
یادداشت ازدکتر رضا سلیمانى

 عضو هیأت علمى دانشگاه- گروه علوم سیاسى 

هرچه داریم از انقالب و والیت فقیه است
حاج على ویسى متولد 1330 

در و پنجره ساز

یکشنبه   21 بهمن ماه 1397
سال هفتم   شماره 52
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400 عنوان برنامه شاخص به مناسبت 
دهه فجر در همدان برگزار مى شود

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان با بیان اینکه 400 
برنامه شــاخص از 13 کارگروه  احصا شده است و گفت: امسال باید 
برنامه هاى دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزى انقالب با رنگ و بوى 

فاطمى برگزار مى شود.
حجت االسالم سید محمد حســن فاضلیان در گفت و گو با خبرنگار 
سخن شهروند اظهار داشــت: تمام فعالیت ها بر پایه منطقى و باور 
پُذیرى استوار اســت و هر فعالیت با استفاده از هنر و نمایش انجام 

مى شود تا ماندگارى داشته باشد.
وى با اشــاره به هدف کلى چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 
گفت: ســتاد چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى بعد از دهه 
فجر ســال 96 باهدف اجراى ویژه برنامه هایى در حوزه هاى مختلف 
در اســتان با تأکید بر ارائه کارنامه چهل ســاله انقالب اســالمى در 
اصول، شعارها، ارزش ها و عملکرد در طول 40 سال گذشته تشکیل 

شده است.
فاضلیان گفت:  تأکید بر ثبات روزافزون نظام اســالمى و شکوفایى 
انقالب اسالمى به رغم دشــمنى هاى بى وقفه استکبار جهانى، ایجاد 
زمینه آشــنایى اقشار مختلف جامعه به ویژه نســل جوان با اهداف 
آرمان هاى انقالب اســالمى و تبیین نقــش بى بدیل والیت فقیه در 
انقالب اســالمى، غلبه نظام بــر چالش ها و بیــان نقش محورى و 
تعیین کننده مردم در پیروزى و پیشبرد اهداف انقالب اسالمى طى 
4 دهه گذشته از محورهاى این برنامه ها در طول سال خواهد بود. 

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان همدان با اشاره 
به  شــعار چهلمین سالگرد انقالب اسالمى «امید به آینده و افتخار 
به گذشــته»، تصریح کرد: این شعارو  تبیین نقش انقالب در احیاى 
هویت دینى و ایجاد همبستگى مسلمانان جهان از عمده محورهاى 

اجراى ویژه برنامه هاى چهلمین سالگرد انقالب اسالمى است. 
فاضلیان تصریح کرد: شوراى راهبردى و سیاست گذارى برنامه هاى 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمى در استان و  ستاد هماهنگى نزدیک 
به 21 عضو حقیقى و حقوقى دارد ضمن اینکه 9 ســتاد شهرستانى 

با محوریت ائمه جمعه در شهرستانهاى استان تشکیل شده است.
وى اعالم کرد: ادارات مختلــف نیز در13 کارگروه ازجمله فرهنگى 
و هنرى، اقتصادى، دانشــگاهیان و علمى فناورى، رســانه و فضاى 
مجازى، روستا و محرومیت زدایى، ورزش و جوانان، زنان و خانواده، 
تشــکل هاى دینى و مردم نهاد، بهداشــت و درمان و سالمت، جبهه 
مقاومــت و بیدارى اســالمى، دانش آموزى و فرهنگیــان، حوزه و 

روحانیت، ایثار و شهادت عضو هستند.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان همدان با بیان اینکه 
تا کنون 68 جلسه ذیل کارگروه ها تشکیل شده است گفت: با تالش 
و برنامه ریزى کارگروه هاى استانى و ستادهاى شهرستانى برنامه هاى 
متنوعى در حال انجام اســت و براى بزرگداشت دهه مبارکه فجر و 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اســالمى نیز برنامه هاى متعددى 

تدارك دیده شده است.
فاضلیان با بیان اینکه 400 برنامه شــاخص از کارگروه ها احصا شده 
اســت اعالم کرد: سه هزار برنامه در سطح بسیج، یه هزار برنامه در 
19 منطقه و ناحیه آموزش و پرورش اســتان، هزار برنامه در سطح 

روستاها و غیره برگزار مى شود.
وى با بیان یانکه در 27 شهر استان برنامه هاى جشن پیروزى انقالب 
اسالمى برگزار مى شود افزود: امسال برنامه ها به صورت تلفیقى و با 
توجه به ایام فاطمیه برگزار مى شود و البته جهت انقالب ما حسینى 
و فاطمى است بر این اساس برنامه هاى امسال دهه مبارك فجر رنگ 
و بوى فاطمى دارد و تبلیغات محیطى با نام بانوى دو عالم، حضرت 

فاطمه زهرا(س) مزین مى شود.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان همدان با اشاره به 
برخى برنامه هاى شــاخص ایام دهه فجر امسال بیان کرد: برگزارى 
جشــنواره فیلم هاى 59 ثانیه اى براى نخستین بار براى عموم مردم 
به ویزه براى نســل هاى دهه ســوم و چهارمُ انقالب برگزار مى شود، 
همچنین براى نخســتین بار موزه عبــرت از 15 بهمن ماه الى 21 
بهمن ماه در تاالر قرآن همدان برپا خواهد بود، امســال کانون هاى 
مساجد اســتان گروه هاى ســرود 300 نفرى را شکل دادند که در 

برنامه هاى مختلف استان اجرا خواهند داشت.
فاضلیان از برگزارى مراســم پر شــکوه 12 بهمن به عنوان ســنت 
حسنه از ساعت 9:33 دقیقه با رژه تاکسیرانان به سمت نماز جمعه 
خبــر داد و گفت: امســال برنامه هاى متعــدد فرهنگى و هنرى در 

سراسر استان اجرا مى شود.

با گذشت چهل سال از پیروزى انقالب اسالمى نگاهى گروه خبر سخن شهروند
به گذشته و مقایســه آن با امروز نشان دهنده عمق 

تحولى است که مردم آن را تجربه کرده است. 
دوران انقالب به راستى دوران شکوفایى ملتى است 
که در عرصه هاى مختلف اعم از امنیتى، سیاســى، 
فرهنگى، اقتصادى، مذهبى و ورزشى نشان داده اند 

توانایى هاى بسیارى دارند.
در حالى که دردوران شاهنشــاهى نشریات از انتشار 
خبرهاى روز خوددارى مى کردند و یا ســاواك مانع 
آنان مى شــد امروزه تنها در استان همدان 78 رسانه 

فعالیت دارد.

 سوادآموزى
در دوره پهلــوى اکثریت ملت ایــران از جمله مردم 
اســتان همدان بى ســواد بوده اند و رژیم جز مبارزه 
شــعارى با بى سوادى که نتیجه اندکى داشته و قابل 
مالحظه نبــود کارى از پیش نمى برد؛ بى ســوادى 
اکثریت ملت ایران در دوره پهلوى به آن حدى بود که 
امــام خمینى (ره) در 7 دى 1358 طى پیامى جهت 
«مبارزه عمومى با بى ســوادى  تاکید کردند:  از جمله 
حوایج اولیه براى هر ملت که در ردیف بهداشــت و 
مسکن بلکه مهمتر از آنهاست آموزش براى همگان 
است. مع األسف کشور ما وارث ملتى است که از این 
نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم؛ و اکثر افراد کشور 
ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند، چه رسد به 

آموزش عالى.
امروزه در استان همدان 3هزار و 787 مدرسه با 341

هزار و 399 نفر تحصیل مى کنند ؛ استان توانسته  از 
جمعیت یک میلیون و 108 هزار و 462 نفرى خود 
یک میلیون و 59 هزار و 546 نفر را باسواد کند این 

یعنى نرخ باسوادى استان همدان 97 درصد است.
راه اندازى دانشگاه بین المللى D8 نیز یکى دیگر از 

جهش هاى علمى استان است.

 اقتصادى
درباره اقتصــاد دوره پهلوى و مقایســه آن با امروز، 
در فضاى مجازى مطالب زیادى از ســوى عاشــقان 
سلطنت نوشته مى شود که اکثر این نوشته ها یا ناشى 
از بى اطالعى است یا به دلیل جاهل مفروض دانستن 
مخاطبانــى که یا خود دوره پهلــوى را ندیده اند و یا 
به منابع دست اول دسترسى ندارند.درباره ارزانى در 
دوره پهلوى نیــز باید به قدرت خرید مردم و حقوق 
کارمندان نیز اشــاره اى گذرا داشــت، در این برهه 
قیمت ها پایین بوده ولى قدرت خرید مردم بســیار 

پایین تر از آن بوده است.
در دوران کنونى سعى انقالب  همواره بر بهبود زندگى 
معیشــتى مردم و رنگین کردن سفره ها بوده است 
به طورى که  فضاهاى بســیارى براى حضور سرمایه 

گذاران خارجى و داخلى ایجاد شده است.
 در یکى دو ســال گذشــته بود که اســتان همدان 
توانســته در زمینه اقتصادى به قطــب انرژى هاى 
خورشــیدى کشور تبدیل شــود. همچنین در سال 

جــارى دو رویداد 2018 در اســتان با هدف معرفى 
اســتان به عنوان پایتخت گردشــگرى کشــورهاى 

آسیایى برگزار شد .

 دینى/ مذهبى
دوره پهلوى رژیم عامدانه فســاد را در بین جوانان و 
نســلى که آینده ایران به دستان آنان چشم دوخته 
بود رواج مى داد، کافى اســت به سخنان رجال عصر 
پهلوى نگاهى بیندازیم تا واقعیت براى همگان عیان 

شود.
على امینى نخست وزیر گفته بود: «مایه ننگ است که 
در مملکت اسالمى دولت ها براى افزایش درآمد خود 
مصرف تریاك و یا الکل را تجویز کنند. در حال حاضر 
اکثر جوان هاى ما مشروب خوار شده اند و این قسمتى 

از مشکالت جامعه ما است.»
در دوران انقالب از آنجایى که ریشــه آن اســالمى 
است  همواره به ترویج مسائل دینى در جامعه توجه 
ویژه اى شــد به طورى که بسیارى از جوانان استان 
در زمینه قرآنى رتبه هاى برتر کشــورى  را کســب 
کردند . همچنین در این دوران در راســتاى تربیت 
نسل قرآنى بسیارى از مدارس قرآنى در استان شروع 

به کار کردند.
 از جمله اقدامات دیگر اســتان در راستاى توجه به 
مســائل قرآنى ساخت تاالر قرآن  است که هم چون 

نگینى در شهر مى درخشد.

 ورزشى
در زمینــه ورزش نیــز در دوران انقــالب به ورزش  
توجه ویژه اى شد به طورى که در این برهه از زمان 
برخالف دوران شاهنشاهى مردم در بسیارى از زمینه 
هاى ورزشى به ویژه بانوان خوش درخشیدند و فضاها 
و ســالن هاى ورزشى مناسبى هم چون استخرهاى 
مختلف شنا و اســتادیوم ورزشى انقالب براى ترویج 

ورزش هاى مختلف در استان ایجاد شد. 
درخشــش بانوان همدانى در عرصــه هاى مختلف 
ورزشى به ویژه بازى هاى آسیایى خود گواه توانمندى 

ورزش کاران همدانى است.
مریم امیدى پارسا ، آرزو حکیمى  در زمینه قایقرانى 
، مبینا عزیزى در زمینه ورزش جودو، آذرکولیوند در 
زمینه کوراش ، مه لقا جامه بزرگ در زمینه تیراندازى 
، حمید میرزایى نادر در کبدى،  میثم مصطفى جوکار 
در رشته کشتى و آرمین تشکرى در زمینه والیبال از 
جمله ورزشــکاران برتر همدانى در عرصه هاى بین 

المللى هستند.

 کشاورزى
چند روز پیش بود که مراسم تجلیل از صادرکنندگان 
کشاورزى استان برگزار شد در این مراسم 6 کشاورز 
برتــر صــادر کننده اســتان  تجلیل قــرار گرفتند  
کشــاورزانى که در میان 150 صادرکننده کشورى 
قرار داشــتند حال آنکه در قبل انقالب  ما در زمینه  

کشاورزى متکى به خارج بوده ایم .

در استان به کشاورزى توجه بسیارى شده است زیرا 
امنیت غذایى به عنوان یک مسئله استراتژیک همواره 
مطرح بوده است. سیب زمینى ، انگور، گردوو گیاهان 
دارویى از جمله محصوالتى هســتند که اســتان در 
زمینه   تولید آنها توانســته عالوه بر آنکه جوابگوى 
استان باشد به سایر استان ها و  حتى خارج از کشور 

نیز صادرات داشته باشد.
در سال هاى نخســت انقالب از هر هکتار سطح زیر 
کشــت تنها 8,4 تن ســیب زمینى برداشت مى شد 
درحالیکــه امــروز از هرهکتار ســطح زیر کشــت 
ســیب زمینى بیــش از 44 تن محصول برداشــت 

مى شود.
اســتان در زمینــه تولیــد چغندر قند هم رشــد 
چشــمگیرى داشــته به طورى که در گذشته از هر 
هکتار سطح زیر کشت تنها 15 تن چغندر قند تولید 
مى شد درحالیکه اکنون آمار تولید این محصول در هر 

هکتار به 63 تن رسیده است.

 حمل و نقل 
در زمینه حمل و نقل جاده اى نیز اســتان توانسته 
جاده هاى امنى را براى مسافران ایجاد کند به طورى 
که براســاس آمار ها در مدت 8 ماه نخســت امسال 

میزان تصادفات جاده اى 14 درصد کاشته است.
ساالنه  10 میلیون و 500 هزار تومان کاال و 9 میلیون 

و 200 هزار مسافر در استان جا به جا مى شود.
 ساخت راه اهن همدان  یکى از طرح هاى ارزشمند 

به شــمار مى آید که تاثیر بســزایى در جابه جایى 
مسافر داشته است ، این طرح که در اردیبهشت 96 
افتتاح شــد براى نخستین بار مسافرانى را به مشهد 
مقدس برد که تاکنون با استقبال خوب مردم مواجه 

شده است.

 آب
در ابتداى انقالب جمعیت زیر پوشــش شرکت آب و 
فاضالب روســتایى 24 درصد بود اما اکنون به 100

درصد در 30 شهر رسیده است.در بخش فاضالب آن 
موقع مشترکان فاضالب 21 هزار مورد بود اما اکنون 
300 هزار مشــترك فاضالب وجود دارد که بیش از 

14 برابر شده است.
در حــال حاضر جمعیت شــهرى اســتان همدان 
یک میلیون و 94 هزار نفر اســت که صد درصد زیر 
پوشش شبکه آب هستند و در فاضالب نیز 800 هزار 

نفر جمعیت با 74 درصد زیر پوشش هستند.

 پویانمایى
استان همدان هنرمندان بسیارى در خود جاى داده 
اســت که بســیارى از آنان در کشــور و دنیا سرامد 
هســتند امروزه  هنرمندان همدانى توانسته اند در 
زمینه هاى مختلف چون تئاتر و پویانمایى پیشرفت 
کنند ، اســتان همدان در زمینه ساخت انیمیشن در 
کشــور رتبه برتر را داراست و هر ساله در این استان 

انیمیشن هاى مختلفى ساخته مى شود.

 کتاب
 بعد از انقالب نیز تعداد نویسندگان همدانى افزایش 
چشمگیرى یافته به طورى که افرادى چون مصطفى 
رحمان دوســت، حمید حسام و بهناز ضرابى زاده از 
نویســندگان امروز  استان همدان هستند که کتاب 

هاى آنان مورد تقدیر رهبرى نیز قرار گرفته است.

 دانش بنیان
 هم اکنون 55 شرکت دانش بنیان در استان فعالیت 
دارند که بسیارى از آنان در زمینه هاى مختاف داراى 
توانایى هاى بیشمارى هستند که توانسته اند عالوه 
بر آنکه نیاز داخل را تامین کنند به خارج از کشــور 
نیز صادرات داشته باشند، تلقیح زنبور عسل ، تولید 
بذرهاى هیبریدى و تولید کنه شکارگر براى اولین بار 
در کشــور و قرار گرفتن ایران در میان ده دارنده این 
تکنولوژى در دنیا از جمله  محصوالت تولید شده در 

استان به شمار مى آید.

 کالم آخر
بى شــک در زمینه  دستاوردهاى انقالب گفتنى هاى 
فراوانى هســت که در گنجایش این نوشتار نیست و 
امروز بایستى داشته هایمان را قدر بدانیم و براى حل 
مشکالت موجود کشــور کمر همت ببندیم و مسلم 
است که هیچ مشکلى جز با دستان توانمند ایرانى و 

بدون اتکا به بیگانگان قابل حل نیست.

مهم ترین دستاوردهاى 40 ساله انقالب اسالمى 

گروه خبر سخن شهروند
پیروزى  سالگرد  چهلمین  بزرگداشــت  ستاد 
انقــالب اســالمى متفــاوت از فعالیت هاى 
متعارف سالهاى گذشــته تحت عنوان ستاد 
امسال  اسالمى  انقالب  فجر  دهه  بزرگداشت 
با نگاه به حیات و بالندگى انقالب اســالمى 
ایران با شــعار محورى افتخار به گذشــته و 

امید به آینده تشــکیل شده است.

وى با اشــاره به اینکه تمامــى فعالیت ها بر 
ابزار  از  استفاده  با  و  بوده  استوار  باورپذیرى 
هنــر و نمایــش بریا ماندگارى هــر فعالیت 
ســتاد  کلى  هدف  کرد:  بیان  مى گیرد  انجام 
پیروزى  ســالگرد  چهلمین  بزرگداشــت  در 
کارنامه  ارائــه  بر  تأکید  با  اســالمى  انقالب 
و  شــعارها  بنیادین،  اصــول  در  ســاله   40

است. ارزش ها 
وى بــا بیــان اینکــه بیین نقــش انقالب در 

احیــاى هویــت دینــى و ایجاد همبســتگى 
مســلمانان جهان از عمــده محورهاى اجراى 
انقالب  ســالگرد  چهلمیــن  ویژه برنامه هــاى 
اسالمى اســت، تأکید بر ثبات روزافزون نظام 
اســالمى و شــکوفایى انقالب اسالمى به رغم 
ایجاد  جهانى،  اســتکبار  بى وقفه  دشمنى هاى 
زمینه آشــنایى اقشــار مختلف جامعه به ویژه 
انقالب  آرمان هــاى  اهــداف  با  جوان  نســل 
اســالمى و تبیین نقش بى بدیــل والیت فقیه 

در انقالب اســالمى، غلبه نظــام بر چالش ها 
و بیان نقــش محــورى و تعیین کننده مردم 
در پیروزى و پیشــبرد اهداف انقالب اسالمى 
طى 4 دهه گذشته از محورها و اهداف برنامه 

برشمرد. انقالب  هاى 
اعالم کرد: شــوراى راهبردى و سیاست گذارى 
برنامه هاى چهلمین سالگرد انقالب اسالمى در 
استان و ستاد هماهنگى، اجرایى و کارگروه هاى 
تخصصى در مرکز استان و شهرستان ها تشکیل 

شده است.
وى تصریح کــرد: ادارات مختلــف نیز در 15 
کارگروه ازجمله فرهنگــى و هنرى، اقتصادى، 
دانشــگاهیان، علمى فناورى، دفاعى و امنیتى، 
بین المللى، رســانه و فضــاى مجازى، ورزش و 
جوانان، تشکل هاى دینى و مردم نهاد، بهداشت 
و درمــان، جبهه مقاومت و بیدارى اســالمى، 
دانش آموزى، زنان و خانواده، حوزه و روحانیت، 

ایثار و شهادت عضو خواهند بود.

همدان
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