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عناوین مطالب

ندای پیشرفت و توسعه 

نماینده مردم نهاوند:

تامین آب گاوداری 6000 راسی شستا در نهاوند اولویت مدیران استانی 
فریاد نهاوند : 

 علیرضــا شــهبازی نماینــده ی مــردم 
شــریف نهاونــد در دیــدار بــا اســتاندار 
همــدان بــر ضــرورت همــکاری همــه جانبه 
ادارات کل اســتان جهــت تخصیــص آب 
مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی گاوداری 6 
هــزار راســی شســتا تاکیــد کــرد و گفــت: 
مســئله ی اشــتغال جوانــان یــک امــر مهــم 
ــی  ــاش های ــتا ت ــن راس ــه در ای ــت ک اس
بــزرگ  نهاد هــای  جــذب  راســتای  در 

مالــی و ســرمایه گذاری افــراد حقیقــی 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــام مل ــان بن و کارآفرین
اســت کــه بــزودی ثمــره ی آن کام مــردم 

ــرد. ــد ک ــیرین خواه ــد را ش نهاون
ادارات  از رونــد همــکاری  ادامــه  وی در 
در تســریع و تســهیل ســرمایه گــذاری 
در شهرســتان گایــه کــرد و خواســتار 
حمایــت  جــدی تــر مجموعــه ی دولــت در 
ــا  ــم ب ــت: امیدواری ــد و گف ــه ش ــن زمین ای
درایــت اســتاندار پرتــاش اســتان همــدان 

مشــکاتی از ایــن قبیــل در راه توســعه 
ــود. ــع ش ــتان مرتف شهرس

در ادامــه  ســید ســعید شــاهرخی اســتاندار 
همــدان، ضمــن تشــکر از نماینــده ی 
نهاونــد بخاطــر پیگیــری تأمیــن اعتبار ســد 
بــا همراهــی دکتــر نوبخــت و پورمحمــدی 
ــزوم  ــه، ل ــه و بودج ــاون برنام ــس و مع ریی
ــگری  ــای گردش ــروژه ه ــه پ ــژه  ب ــگاه وی ن

ــا دانســت. ــت ه ــد را جــزء اولوی نهاون
ــرای  ــص آب ب ــزوم تخصی ــن ل وی همچنی

هــای  دغدغــه  از  را  شســتا  دامــداری 
مشــترک خــود بــا نماینــده ی نهاونــد 
ــر  ــاوه ب ــد ع ــّرر ش ــت: مق ــت و گف دانس
ــه طــی ســفر پیشــین  ــی ک ــارات قبل اعتب
ــه  ــق گرفت ــام تعل ــروژه ی ب ــه پ اســتاندار ب
اســت، مبلــغ یــک میلیــارد تومــان دیگــر از 
محــل منابــع اســتان بــه شــهرداری نهاونــد 
بــرای ادامــه ی تکمیــل پــروژه ی بــام نهاوند 
کــه جذابیــت گردشــگری در منطقــه دارد 

ــد. ــص یاب تخصی

اداراتی که نسبت به فضا سازی هفته بصیرت و سالگرد شهادت سردارسلیمانی 
در نهاوند بی تفاوت بودند باید پاسخگو باشند

فریاد نهاوند : 
فرمانــده ســپاه نهاونــد، گفــت: اداراتــی کــه 
ــرت و  ــه بصی ــازی هفت ــا س ــه فض ــبت ب نس
نهاونــد  در  ســلیمانی  شــهادت  ســالگرد 
ــند. ــخگو باش ــد پاس ــد بای ــاوت بودن بی تف

بــه گــزارش فریــاد نهاونــد ، ســرهنگ علــی 
ــد در رابطــه  ــده ســپاه نهاون ــاری فرمان مخت
ــالروز  ــرت و س ــه ی بصی ــازی ده ــا فضاس ب
شــهادت ســردار ســلیمانی اظهــار داشــت : 
برابــر مصوبــه ســتاد شهرســتانی بزرگداشــت 
ســالگرد شــهید ســلیمانی کلیــه ادارات 
ســطح شهرســتان می بایســت بــا توجــه 

ــازی  ــا س ــه فض ــبت ب ــام نس ــن ای ــه ای ب
ــر در درب  ــک بن ــل زدن ی ــب و حداق مناس
ــن  ــه در ای ــد ک ــدام میکردن ــود  اق اداره خ
ــه در  ــورت گرفت ــی ص ــی بررس ــتا  ط راس
ــه را  ــه  اکثریــت ادارات ایــن مصوب دو مرحل
ــه شــکل مطلــوب انجــام داده کــه ضمــن  ب
تشــکر از زحمــات آنهــا از فضــا ســازی 
صــورت گرفتــه در ســطح شهرســتان توســط 
بخشــداران و شــهرداران محتــرم ، اتــاق 
ــا نیزتشــکر  ــه ه ــاف و مســولین اتحادی اصن

ــد. ــل می آی ــه عم ــی الزم ب و قدردان
ــن  ــانه ها در ای ــش رس ــرد: نق ــار ک وی اظه

ــد  ــا تولی ــه ب ــود ک ــته ب ــیار برجس ــام بس ای
ــاد  ــق و  ایج ــانی دقی ــاع رس ــوا و اط محت
فضــای متناســب در فضــای مجازی رســالت 
ــد. ــن شــکل انجــام دادن ــه بهتری خــود را ب

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد، افــزود : طبق 
ــد اداره و  ــده چن ــام ش ــای انج ــری ه پیگی
نهــاد ایــن مصوبــه را مــورد بی توجهــی 
ــد کــه در اســرع  ــدام نکرده ان ــرار داده و اق ق
ــهل انگاری  ــن س ــه ای ــبت ب ــد نس ــت بای وق

ــد. ــه دهن ــات الزم را ارائ توضیح
مجاهــدت  و  خدمــات  داد:  ادامــه  وی 
ــرم  ــهدای ح ــر ش ــلیمانی و دیگ ــهید س ش

ــیده نیســت  ــس پوش ــر هیچک ــت ب و مقاوم
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــه ب ــد ک ــن می طلب و ای
ممکــن یــاد و نــام آنهــا را زنــده نگــه 
ــم . امســال علی رغــم  شــیوع بیمــاری  داری
ــا و محدودیــت هــای موجــود،  مــردم  کرون
شهرســتان بصــورت خودجــوش و آتــش بــه 
ــه اشــکال مختلــف ارادت خــود را  اختیــار ب
ــی  ــلیمانی نشــان داده بصورت ــه شــهید س ب
کــه حتــی در کوچــه و خیابــان هــای 
ســطح شــهر نیــز تصاویــر و یادمــان شــهدا 
مشــاهده گردیــد امــا متأســفانه مــورد ســهل 

ــت. ــرار گرف ــی ادارات ق ــگاری بعض ان

مطالبه عمومی : ؟؟؟؟؟

فرمانداری محترم و دستگاههای نظارتی و مسئول درشهرستان نهاوند و استان همدان ، برای روشن 
نمودن اذهان عمومی مردم نهاوند ، پاسخ دهند ، علیرغم تعدد جوانان تحصیلکرده ی مستعد و جویای 

کار در این شهرستان ، علت بکار گیری اعضای اندیشه ورز جوان، در فرمانداری به عنوان کارمند ، 
بدون تشریفات ، بدون فراخوان ، بدون آزمون ، بدون داشتن صالحیتهای عمومی را ، توضیح دهند.

مردم منتظر پاسخ شما هستند !! 

ــف  ــه ردی ــت و ن ــرده اس ــتخدام ک ــی را اس ــه کس ــدان ن ــتانداری هم اس
ــل  ــرای شــخصی تبعیــض قائ ــه ب ــرای فــردی زده اســت، ون اســتخدامی ب
شــده اســت. فــرد مــورد نظــر جــز هیــات اندیشــه ورزان اســتان همــدان 
ــی  ــداده و بقول ــام می ــات را انج ــای هی ــتان کاره ــه در اس ــت ک ــوده اس ب
هماهنــگ کننــده کارهــای اندیشــه ورزان اســتان همــدان میباشــد، ویــک 
ــه  ــتان ب ــی از اس ــاس تلفن ــی تم ــرد ط ــن ف ــکار ای ــروع ب ــد از ش ــه بع هفت
ــم  ــن خان ــرای ای ــد ب ــت و آم ــه رف ــد ک ــاع دادن ــد اط ــداری نهاون فرمان
ــه ای یــک روز کارهــا و هماهنگــی هــا را در  ســخت مــی باشــد و او هفت
همــدان انجــام میدهنــد و مانــده ی روزهــا را مــی توانــد در دفتــر هیــات 
ــل  ــا حداق ــر ب ــورد نظ ــرد م ــد، ف ــد باش ــتان نهاون ــه ورزان شهرس اندیش
حقــوق از یــک شــرکت پیمانــکار دســتمزد مــی گیــرد، و قــرار شــده بــود 
کــه دفتــری در همــدان بــه او بدهنــد بــرای انجــام کارهــا امــا بــه دلیــل 
ــخت  ــان س ــد برایش ــت و آم ــت و رف ــد اس ــتان نهاون ــاکن شهرس ــه س اینک
میباشــد، اتاقــی در فرمانــداری نهاونــد بــه او داده شــده اســت.و فرمانداری 
 نهاونــد هیچگونــه دخالتــی در بکارگیــری فــرد مــورد نظــر نداشــته اســت.

فریــاد نهاونــد: قضــاوت در مورد مطالبــه ی مردمی و پاســخ فرماندار 
محتــرم را بــه مردم و خیــل جوانان جویــای کار واگــذار میکنیم.

۱۰ نکته رهبر انقالب درباره برجام 
و رفع تحریمها

شهادت سردارسلیمانی تیر 
خالصی بر هیمنه آمریکا بود

مردم نهاوند ۱۰۰ میلیون تومان
 به ساخت صحن حضرت زینب 

در کربال کمک کردند

پل حاج علیمراد

پایمردی رزمندگان در مقابل تیپ های 
مکانیزه ارتش بعث در شلمچه

گروه رسانه ای فریاد نهاوند درگذشت حاج قدرت هادیان را 
به محضر بازماندگان محترم تسلیت گفته و برای آن مرحوم 

رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 
خواستار است. 

خانواده های محترم حیاتی – هادیان – سیدان

آنچه سرنوشت درمن جا گذاشت
باقی مانده های  دریاست 

دلتنگی برای آب
و تو

به وسعِت یک آه
طوالنی تر از خیابان های  تنهائی

درمن ممتد میشوی…

مرحوم حاج قدرت هادیان 
درگذشت 1399/10/05 

جوابیه فرمانداری نهاوند در خصوص بکارگیری نیرو  بدون ضابطه و بدون 
طی مراحل قانونی در فرمانداری  نهاوند  در نشست خبری با خبرنگاران:
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دکترعلــی    - نهاونــد  فریــاد 
جراحــی  متخصــص  ترکاشــوند 
اهلل  ایــت  بیمارســتان  عمومــی 

نهاونــد علیمرادیــان 

ــا " ویروســی کــه هرچنــد ظهــور  "  کرون
وبــروزی مرمــوز داشــت ولــی نــکات مهــم 
و ظریفــی رابــه همــگان گوشــزد نمــود که 
ــه  ــگ دارد. نکت ــل و درن ــی تام ــای بس ج
ــل  ــا عوام ــورد  ب ــه دربرخ ــتین اینک نخس

بحرانــزا و برهــم زننــده ثبــات اجتماعــی ازتشــتت وشــتابزدگی پرهیــز شــود
چهارچوبــی اساســی کــه متاســفانه  مدیــران مــا دررعایــت ان رفــوزه شــدند 
ــن  ــا ای ــه ب ــای نخســتین مواجه ــا در روزه ــن آشــفتگی ه ــی ای ــود عین ، نم
ویــروس مرگبارعیــان شــد ، دولــت ازبیــخ وبــن بــا قرنطینــه مخالفــت ورزیــد 
ــی  ــل ب ــر طب ــول نداشــت و ب ــت را هــم قب ــزی درحــد محدودی واساســاً چی
پروایــی خــود مــی کوبیــد، زدن ماســک را بــرای همــگان الزامــی نمی دانســت 
ــان مــی دانســت . اینهــا ودههــا  ــدرکاران درم ــرا مختــص دســت ان وتنهــا آن
نمونــه دیگــر، نشــان از بــی برنامگــی وعــدم انســجام رســانه ای ونــرم افــزاری 

دربرخــورد ومدیریــت ایــن بحــران   عظیــم بــود.
ــه  ــردم وب ــه م ــتر ب ــه بیش ــم توج ــا گرفتی ــه ازکرون ــر ک ــی دیگ درس مهم
کارگیــری مــردم در مواجهــه بامشــکات فراگیــر اجتماعــی اســت.  ازایــن بــه 
بعــد بایــد یادبگیریــم کــه از چنــد واژه بنیادیــن وشــگرف در تجمیــع نیــروی 

مردمــی غافــل نشــویم.
نخستین گل واژه بنیادین  بحث :

 مسئولیت  اجتماعی" است
بایــد همــگان را درحــل بحــران هــا مشــارکت دهیم وایــن مســئولیت خطیر را 
بــه همــگان گوشــزده نمائیــم کــه دراین کشــتی پرتاطــم، هیچ کــس درحفط 
ســامت کشــتی معــاف نیســت، زیــرا ولنــگاری وبــی مباالتــی حتی یــک نفربا 
فنــای کل مجموعــه متــرادف خواهــد بــود. در این مســیرخطیر همگــی وظیفه 
رعایــت ومراعــات جــان وســامت همدیگــر رادارنــد وعــدم رعایــت یکــی بایــد 
ــا  ــل ب ــردر تقاب ــدک  بکشــد. مبحــث ریشــه ای دیگ ــی را ی ــش  همگان واکن
بحرانهــای فراگیــر موضــوع مهــم و ریشــه ای "همدلــی" اســت؛ "همدلــی" واژه 
ای کلیــدی اســت کــه بــا مــدد جســتن از آن مــی تــوان بحرانهــای ســترگ 
ــم،  ــری بگذاری ــه جــای دیگ ــی خــود راب ــی" یعن ــود، "همدل ــن گیرنم را زمی
اساســا" همدلــی" کلیــد جلــب وجــذب همیــاری همگانــی در حــل بســیاری 

ازمشــکات اســت ودرمســائل فراگیــر و تنــش زا  چــون آب برآتــش اســت.

 همه مردم اصول محافظتی را از حفظ بلد بودند
ماســک، فاصلــه اجتماعــی وشســتن دســتها در حافطــه همــه حــک شــده بود، 
امــا چــه انگیــزه ی شــگرفی باعــث شــدکه مــردم بــا وجــود نیــاز بــه شــادی و 
نشــاط از دلخوشــی هــای روزمــره ودورهمــی هــای خانوادگــی خــود دل بکنند 
و رســوم و ســنت هــای چندیــن هزارســاله خــود را زیــر پــا بگذرانــد وفرامــوش 
ــودرا  ــان خ ــب وکار ون ــادی کس ــراوان اقتص ــکات ف ــود مش ــا وج ــد و ب کنن

برمصالــح همگانــی ترجیــح دهنــد؟؟ 
ایــن تجربــه بایــد در ذهــن بمانــد کــه برانگیختــن حــس "همدلــی" در بیــن 
مــردم کارآمدتریــن واثربخــش تریــن چاشــنی و محــرک خواهد بــود: همدلی" 
ــا زور و تحمیــل و تحکــم خلــق  مفهومــی دارد ظریــف وعمیــق کــه قطعــاً ب
ــکات  ــی ازمش ــت و واقع ــادرک درس ــوان ب ــی ت ــود وم ــی ش ــد م نخواهدش
درکنارمــردم وهمســو و هــم آوا بامــردم کرونــا وهــر شــبه کرونــای دیگــر را بــه 
خــاک ذلــت نشــاند و درس و تجربــه واپســین اینکــه روزی کــه کرونــا ازکــره 

خاکــی رخــت بربنــدد بایــد ایــن فرهنــگ ومنــش پایــدار بمانــد.
ــا کــه همــاره بهداشــت وآداب فــردی و اجتماعــی خــود  ــن میــراث ازکرون ای
را رعایــت کنــم بایــد پاسداشــت شــود، بایــد بعــداز کــوچ فــرح برانگیزکرونــا 
بــاز هــم فاصلــه هــا رعایــت شــود، بازهــم شــاید و بایــد کــه فرهنــگ صحبــت 
کــردن و نشســت و برخاســتها اصــاح ورعایــت شــود، بازهم" دســتها  و چشــم 
ــن  ــم برای ــد باه ــا بای ــا کرون ــده  وداع ب ــت" ، در روز فرخن ــد شس ــا را بای ه

عهدوپیمــان راســخ باشــیم.....
 کــه همیشــه وهمــواره باهــم همــدل باشــیم و هــوای ســامت خویشــتن و 

دیگــران را داشــته باشــم
رفتــار و فرهنــگ رفتــاری صحیــح و مطلــوب درهمــه امــور ازجملــه محــاورات 
اجتماعــی و مــراودات روزمــره دســتاورد  شــگرف ایــن بــای آســمانی اســت .

جشــن میمــون خداحافظــی بــا کرونــا جشــن همدلــی و همبســتگی همگانــی 
خواهــد بودکــه همگــی طعــم شــیرین ودلربــای  فرهنگــی مطلــوب راخواهیــم 
ــی   ــه طبیع ــزی ونتیج ــره غری ــه  ثم ــدار ک ــیرین وآب ــوه ای ش ــید،  می چش

مجاهــدت وممارســت فرهنگــی مــردم درمهارکرونــا خواهــد بــود .

مقاله

درس هایی که ازکرونا آموختیم

ــد -دکتر  ــاد نهاون فری
ــی امامی  عل

ــا  ــز م ــروز انقــاب عزی ام
پــس از گذشــت بیــش از 
4 دهــه از زمــان تشــکیل 
اســامی  جمهــوری 
مرحلــه ی  وارد  ایــران، 

جدیــدی از تمــدن ســازی شــده اســت. بــدون تردیــد 
ــه اهــداف انقــاب  از مهــم تریــن شــرایط دســتیابی ب
اســامی و رســیدن بــه تمــدن نویــن اســامی حضــور 
جوانــان مومــن ، متعهــد و متخصــص به عنــوان تربیت 
ــت.  ــور اس ــی در اداره ی کش ــام اله ــن نظ ــدگان ای ش
رهبــر معظــم انقــاب، در بیانیــه ی گام دوم انقــاب در 
خصــوص جوانگرایــی، تاکیــدات مهمی داشــتند. بیانیه 
ــس از  ــده اســت.  پ ــه آین ــک ســند ناظــر ب ــه ی ای ک
ایــن بیانیــه، خیزشــی در میــان کنشــگران سیاســی در 
کشــور بــا شــعار جوانگرایــی بــه راه افتــاد. ایــن خیزش، 
ــی هــم داشــت کــه بعضــا  ــا برداشــت هــای ناصواب ام
ــت  ــن برداش ــاح ای ــرای اص ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
ــاش  ــت ت ــن یادداش ــد. در ای ــراد فرمودن ــخنانی ای س
ــن برداشــت هــای اشــتباه  مــی شــود در خصــوص ای

ــرد. روشــنگری انجــام پذی

جوانگرایی به معنای پیرزدایی، نیست!
ــه  ــی در عرص ــوان گرای ــوم ج ــت از مفه ــم نادرس فه
ــه  ــن مقول ــه ای ــعاری ب ــگاه ش ــور و ن ــت کش مدیری

توســط برخــی افــراد کــه صرفــا بــه دنبــال جایگزیــن 
ــر  ــه مدی ــبت ب ــن نس ــم س ــزار ک ــک کارگ ــدن ی ش
قبلــی هســتند و البتــه اعتــراض هــم مــی کننــد کــه 
ــده اســت در  چــرا فــان فــرد در پســت مدیریــت مان
حالــی کــه آقــا فرمــوده انــد جــوان گرایــی، منجــر بــه 
اشــتباهات مهمــی خواهــد شــد.    در همیــن راســتا،  
رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اعضــای مجلــس 
ــد:  ــاه 1397 فرمودن ــفند م ــری در اس ــرگان رهب خب
می گویــد  فانــی  گفتنــد  بعضی هــا  »شــنیدم 
»جوانگرایــی یعنــی پیرزدایــی«؛ بنــده ایــن را رد 
ــی  ــت. جوانگرای ــی نیس ــن پیرزدای ــراد م ــم، م می کن
یــک معنایــی اســت، بایــد روی آن فکــر کــرد، تأّمــل 
ــم؛  ــی داری ــنی از جوانگرای ــای روش ــک معن ــرد؛ ی ک

ــت.« ــی نیس ــش پیرزدای معنای
ــه  ــر معظــم انقــاب، ب ــات رهب ــر اســاس بیان ــذا  ب فل
ــه  ــدا ب ــی اب ــه جوانگرای ــم ک ــی یابی ــت در م صراح
معنــای حــذف نیروهــای پختــه، صاحــب تجربــه 
و دارای ســن و ســال و کنــار گذاشــتن و عــدم 
اســتفاده از ایــن تجــارب مانــدگار نیســت. رهبــر 
ــدگان  ــا نماین ــری ب ــاط تصوی ــاب در ارتب ــم انق معظ
تشــکل های دانشــجویی ، بــار دیگــر موضــوع بــا 
اهمیــت جوان گرایــی را مطــرح فرمودنــد و بــه تبییــن 
بُعــد دیگــری از آن پرداختنــد. ایشــان بیــان داشــتند: 
»مــن البّتــه -همچنانکــه قبــًا هــم در ســال گذشــته 
تأکیــد کــردم و مکــّرر هــم گفتــه ام- بــه دولت جــوان و 
حزب اللهــی معتقــدم و بــه آن امیــدوارم و البّتــه دولــت 
جــوان صرفــاً بــه معنــای ایــن نیســت کــه بایــد یــک 
رئیس دولــت جــوان، آن هــم مثــاً جــوان بــه معنــای 
ــه، دولــت جــوان، ]یعنــی[  3۲ ســاله داشــته باشــد؛ ن
ــه در  ــاده ای ک ــاط و آم ــا و بانش ــِر  پ ــت س ــک دول ی
ــد  ــد و کار بکن ــاش کن ــد ت ــه بتوان ســنینی باشــد ک
ــن اســت.  ــاده نباشــد؛ منظــور ای و خســته و از کارافت

بعضی هــا تــا ســنین بــاال هــم بــه یــک معنــا جواننــد؛ 
ــم  ــما از او اس ــه ش ــزی ک ــهید عزی ــن ش ــاال همی ح
بردیــد -شــهید ســلیمانی، و بنــده شــب و روز بــه یــاد 
او هســتم- شــصت و چنــد ســال ســّنش بــود، ایشــان 
کــه خیلــی جــوان نبــود؛ اگــر َده ســال دیگــر هــم زنده 
می مانــد و بنــده زنــده می مانــدم و بنــا بــود کــه مــن 
مشــّخص بکنــم، او را در همیــن جــا نگــه می داشــتم، 
یعنــی کنــار نمی گذاشــتم او را کــه جــوان هــم نبــود. 
بنابرایــن بعضــی اوقــات افــرادی کــه در ســنین جوانــی 
ــد  ــی را می توانن ــه  خوب ــای جوانان ــم نیســتند، کاره ه
ــاج  ــن ع ــر م ــه نظ ــال ب ــر ح ــه  ه ــد. ب ــام بدهن انج
مشــکات کشــور، دولــت جــوان حزب اللهــی و جــوان 
مؤمــن اســت کــه می توانــد کشــور را از راه هــای دشــوار 
عبــور بدهــد.« نتیجتــا، از بیانــات معظــم لــه اینطــور 
برداشــت مــی شــود کــه اگــر فــردی در ســنین باالتری 
نیــز باشــد، امــا ســرپا، بــا نشــاط و از کار افتــاده نباشــد 
و آمــاده بــه کار باشــد و بــه تعبیــر ایشــان در ســنین 
بــاال هــم جــوان باشــد، بایــد از ایشــان اســتفاده کــرد. 
ــه ســپهبد شــهید  ــات ، ب همانطــور کــه در ادامــه بیان

حــاج قاســم ســلیمانی اشــاره مــی کننــد. 

جوان گرایی متناسب با جایگاه و پست

ــای  ــه پســت ه ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــی ب جوانگرای
ــه  ــم تجرب ــا ک ــه ی ــی تجرب ــوان ب ــه ج ــدی را ب کلی
ــت هــای  ــن اســت کــه اول مدیری ــم؛ منظــور ای بدهی
کوچکتــر را بــه جوانــان داده تــا تجربــه پیــدا کننــد و 
ــاده شــوند.  ــر آم ــای باالت ــت ه ــرای مدیری ــه ب در ادام
ــه  ــود ب ــرار خ ــه اص ــرای توجی ــتباه ب ــه اش ــی ب برخ
اکتســاب پســت هــای رده بــاالی مدیریتــی، بــه دوران 
اول انقــاب اشــاره مــی کننــد. مطلبــی کــه رهبــری 
صریحــا پاســخ مــی دهنــد. ایشــان مقایســه وضعیــت 
ــا  ــه ت ــک مقایس ــاب را ی ــرایط اول انق ــا ش ــی ب کنون

ــاب،  ــد: »اول انق ــتند و فرمودن ــص دانس ــدی ناق ح
ــد و  ــده بگیرن ــر عه ــد کار را ب ــه بتوانن ــی ک آدم های
تجربــه داشــته باشــند، نبودنــد. االن هســتند. پیرمــرد 
ــا چهــل ســاله  ــا جــوان ســی وچند ی هــم نیســت، ام
هــم نیســت. وقتــی ایــن شــخص را داریــم، مصلحــت 
نیســت و درســت نیســت کــه ایــن آدم را در رأس کار 
نگذاریــم و از امــکان کارش و تجربــه اش و از توانایــی اش 
ــه  ــم ک ــمتی بروی ــه س ــاءا... ب ــم. ان ش ــتفاده نکنی اس

ــم.« ــرار بدهی ــان را در رأس کار ق جوان
ــر  ــان ب ــرار جوان ــه ای از اص ــال نمون ــوان مث ــه عن ب
جوانگرایــی، ائمــه جمعــه هســتند؛ حــال آنکــه بعضــا 
برخــی دلســوزان توجــه ندارند کــه خطیــب نمازجمعه 
بایــد از شایســتگی هایــی از جملــه صاحیــت علمی – 
فقهــی، وجاهــت و مقبولیــت عمومــی، اعتبــار اخاقــی 

و ... برخــوردار باشــد.
یقینــا مقصــود از جوانگرایــی، انتصــاب ائمــه جمعه ۲0 
تــا 30 ســاله در ایــن مهــم نیســت. بایــد تــاش کــرد 
ــی  ــوان گرای ــع ج ــطحی از موض ــای س ــت ه از برداش

پرهیــز شــود تــا دچــار انحــراف نشــویم. 

جوان گرایی و آفت ژن های خوب
جــوان گرایــی الزمــه ی بقــای ســازمانی اســت. ســن 
مدیــران کشــور افزایــش یافته اســت و لــزوم جایگزینی 
ــی  ــاس م ــش احس ــش از پی ــر بی ــوان ت ــای ج نیروه
شــود.  انتقــال تجربیــات از نســلی به نســل دیگــر باعث 
افزایــش موفقیــت هــا و ارائــه بهتــر خدمــت و مدیریت 
خواهــد شــد. در ایــام کنونــی صحبــت از جــوان گرایــی 
ــیار  ــت بس ــژه در دول ــه وی ــام و ب ــام ارکان نظ در تم
مطــرح اســت و همــه در تــاش هســتند تــا در انتصاب 
مدیــران گــوی ســبقت را برباینــد. امــا آیــا ایــن مهــم 
ــا  ــر ی ــی پذی ــام م ــاالری انج ــته س ــاس شایس ــر اس ب
ــان حــزب اللهــی  ــر جوان ارتباطــات شناســنامه ای؟! ب

ــوان  ــه ج ــل ب ــابات و عم ــاع انتس ــا اوض ــت ت الزم اس
گرایــی را بــه شــدت زیــر ذره بیــن بگیرنــد. انتصابــات 
در دولــت در مناصــب مدیریتــی و تصمیم ســاز کشــور 
ــازاده محــور  ــط ژنتیکــی و آق ــوذ رواب ــد تحــت نف نبای
باشــد. ایــن رونــد فســادانگیز اســت و مــی توانــد آینده 
ــاب در  ــم انق ــر معظ ــد.   رهب ــد نمای ــور را تهدی کش
ــد:  ــح کرده ان ــدار بســیجیان تصری ســوم آذر 9۵ در دی
ــه  ــی ب ــا آن وقت ــه  آنه ــر و تجرب ــران و فک »اندیشــه پی
کار می آیــد کــه حرکــت جوانانــه جوانــان وجــود 
ــا  ــاب، جوان ه ــت انق ــش ران حرک ــد؛ پی ــته باش داش
هســتند.« ایــن جوانانــی کــه در مفهــوم جــوان گرایــی 
از ایشــان نــام بــرده مــی شــود در بیانــات معظــم لــه 
ــه ایــن ویژگــی  دارای ویژگــی هایــی هســتند. از جمل
هــا مــی تــوان بــه برخــورداری از ایمــان، اعتقــاد عمیق  
بــه مبانــی جمهــوری اســامی و راه امــام راحــل، اراده 
قاطــع، فکــر روشــن و ابتــکار پی درپــی و ... اشــاره کرد.  
فلــذا در انتصــاب مدیــران آینــده و جــوان گرایــی بایــد 
تقــدم تعهــد و تخصــص و ویژگــی هــای مد نظــر رهبر 
معظــم انقــاب ارجــح بــر روابــط و نســب هــای فامیلی 

باشــد. 
میدان مسئولیت،

 مکان آزمودن تجربه و تخصص نیست
بــرای پســت هــای مدیریتــی در ســازمان هــای 
مختلــف بایــد نیروهــای توانمنــد و عالــم تربیــت شــود. 
ــای  ــاز ه ــا نی ــب ب ــف و متناس ــای مختل ــوزه ه در ح
ــراد مســتعد جــذب و  ــی و کشــور بایســتی اف مدیریت
پــرورش یابنــد و بــا طــی کــردن مســیر هــای مدیریتی 
آمــاده پذیــرش مســئولیت هــای مهــم شــوند.  اگــر در 
انتصابــات و ارائــه مســئولیت بــه جوانــان دقــت نشــود، 
بعیــد نیســت پــس از روی کار آمــدن یــک فــرد جوان، 
اگــر او بــی تجربــه باشــد و از علــم و توانایی کافــی برای 
جلــو بــردن ایــن مســئولیت بهــره ای نداشــته باشــد، او 

را بــه پرتــگاه انداختــه و صدمــات جبــران ناپذیــری بــه 
کشــور وارد شــود و از همــه مهــم تــر یــک پتانســیل 
ــیر  ــد مس ــوان بای ــم. ج ــت بدهی ــمند را از دس ارزش
رســیدن بــه مســئولیت را بپیمایــد. هــم تجربه کســب 
کنــد، هــم از تجربــه دانایــان اســتفاده کنــد و هــم علم 
الزم بــرای انجــام مســئولیت را داشــته باشــد. بــا مــرور 
انتصابــات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در مــی یابیــم 
ــه جوان گرایــی محــض و  کــه ایشــان صرفــا نگاهــی ب
پایین تــر بــودن ســن مدیــر جدیــد نســبت بــه قبلــی 
ــی در  ــی الریجان ــت اهلل آمل ــا ســن آی نداشــته اند. مث
ــه 49، ســن  ــوه قضائی ــه ریاســت ق ــگام انتصــاب ب هن
آیــت اهلل رئیســی در هنــگام انتخــاب حــدود ۵9 ســال 
ــگام  ــرزاد اســماعیلی در هن ــر ف ــز ســن امی اســت.  نی
نصــب فرماندهــی قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیاء 
ــه  ــر ک ــرتیپ صباحی ف ــر س ــال و امی ــش 39 س ارت
ــا آیــت اهلل  ــد. ی اخیــرا انتخــاب شــدند ۵۵ ســاله بودن
شــاهرودی بــه هنــگام ریاســت بــر مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام 69 ســاله بودنــد. در انتصابــات امامــان 
ــام  ــت االس ــی و حج ــت اهلل خاتم ــران آی ــه ته جمع
ابوترابــی از گزینه هــای مســن هســتند. گاهــی رهبــری 
ــش از ده  ــف بی ــت های مختل ــراد در پس ــب اف در نص
ــرای پذیــرش آن مســئولیت، در رده  ــه را ب ســال تجرب
همــان وظیفــه در نظــر می گیرنــد. بــه طــور مثــال در 
هنــگام نصــب آیــت اهلل آملــی الریجانــی بــه ریاســت 
ــن  ــال در عالی تری ــان ده س ــخیص، ایش ــع تش مجم
بــرای  و  می کنــد  داری  میــدان  قضایــی  ســطح 
مســئولیت ســنگین ریاســت مجمع تشــخیص انتخاب 
می شــود. در پایــان الزم اســت بــار دیگــر اشــاره شــود 
ــرد.  ــتی درک ک ــه درس ــد ب ــی را بای ــوان گرای ــه ج ک
جــوان گرایــی بــه ســن و ســال نیســت و امیــد بــر آن 
اســت تــا جوانــان و اندیشــمندان در تبییــن ایــن مهــم 

گام هــای بیشــتری بردارنــد.

سرمقاله

تاملی در جوانگرایی

فریاد نهاوند :  
اســتاندار همــدان، گفــت:10 هــزار میلیــارد تومــان 
پــروژه جهــش تولیــد در اســتان همدان در دســت 
اجراســت.  سید سعید شــاهرخی اســتاندار همدان 
در جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان 
ــردار  ــهادت س ــالگرد ش ــت س ــن گرامیداش ضم
ســلیمانی گفــت: ســخنرانی تاریخــی ســردار 
ســلیمانی بــرای همیشــه در تاریــخ پرافتخــار 
ــخنرانی  ــد و آن س ــدگار ش ــدان مان ــتان هم اس

ــی داشــت. ــی و بیــن الملل ــه مل جنب
وی گفــت: در کل اســتان همــدان فعالیــت شــبانه 
ــش  ــوزه جه ــت و در ح ــام اس ــال انج روزی در ح
تولیــد، ده هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در دســت 
ــرد:  ــان ک ــدان خاطرنش ــتاندار هم ــت. اس اجراس
ــان  در اســتان همــدان در حــوزه بهداشــت و درم
اقدامــات بزرگــی چــون چنــد بیمارســتان، مرکــز 
ــتان  ــاروری و بیمارس ــز ناب ــرطان، مرک ــع س جام
ــری و اجراســت. ــی در حــال پیگی ــزار تختخواب ه

ــژه نماینــده مــردم همــدان  ــزود: تــاش وی وی اف
ــث  ــده باع ــام ش ــای انج ــری ه ــس پیگی در مجل
ــای  ــروژه ه ــیاری از پ ــیدن بس ــرانجام رس ــه س ب
بــزرگ اســتان از جملــه پتروشــیمی شــده اســت و 
همچنیــن همــکاری خــوب خانــواده عاقبندیان و 
شــرکت پتروشــیمی کشــور در ایــن پــروژه قابــل 
تقدیــر اســت و هــم اکنــون ۲۵0نفــر متخصص در 

ایــن پــروژه مشــغول فعالیــت هســتند.
ــهری  ــار ش ــتگاه قط ــرد: ایس ــار ک ــاهرخی اظه ش
همــدان بــا تکنولــوژی جدیــد و جــاده تویســرکان 
بــه گنجنامــه بــا اعتبــار ملــی در حــال پیگیــری 

ــت. و اجراس
وی گفــت: واگــذاری پــروژه ســدگرین بــا ســرمایه 
ــان بخــص خصوصــی  ــارد توم ــذاری 300 میلی گ
ــاهرخی  ــعید ش ــید س ــت. س ــام اس ــال انج در ح
اســتاندار همــدان در جلســه شــورای برنامــه ریزی 
ــالگرد  ــت س ــن گرامیداش ــتان ضم ــعه اس و توس
شــهادت ســردار ســلیمانی گفــت: ســخنرانی 
تاریخــی ســردار ســلیمانی بــرای همیشــه در 
ــدگار شــد و  تاریــخ پرافتخــار اســتان همــدان مان
آن ســخنرانی جنبــه ملــی و بیــن المللــی داشــت.
وی گفــت: در کل اســتان همــدان فعالیــت شــبانه 
ــش  ــوزه جه ــت و در ح ــام اس ــال انج روزی در ح
تولیــد، ده هــزار میلیــارد تومــان پــروژه در دســت 
ــرد:  ــان ک ــدان خاطرنش ــتاندار هم ــت. اس اجراس
ــان  در اســتان همــدان در حــوزه بهداشــت و درم
اقدامــات بزرگــی چــون چنــد بیمارســتان، مرکــز 
ــتان  ــاروری و بیمارس ــز ناب ــرطان، مرک ــع س جام
ــری و اجراســت. ــی در حــال پیگی ــزار تختخواب ه

ــژه نماینــده مــردم همــدان  ــزود: تــاش وی وی اف
ــث  ــده باع ــام ش ــای انج ــری ه ــس پیگی در مجل
ــای  ــروژه ه ــیاری از پ ــیدن بس ــرانجام رس ــه س ب
بــزرگ اســتان از جملــه پتروشــیمی شــده اســت و 
همچنیــن همــکاری خــوب خانــواده عاقبندیان و 
شــرکت پتروشــیمی کشــور در ایــن پــروژه قابــل 
تقدیــر اســت و هــم اکنــون ۲۵0نفــر متخصص در 

ایــن پــروژه مشــغول فعالیــت هســتند.
ــهری  ــار ش ــتگاه قط ــرد: ایس ــار ک ــاهرخی اظه ش
همــدان بــا تکنولــوژی جدیــد و جــاده تویســرکان 
بــه گنجنامــه بــا اعتبــار ملــی در حــال پیگیــری و 
ــروژه ســدگرین  اجراســت. وی گفــت: واگــذاری پ
بــا ســرمایه گــذاری 300 میلیــارد تومــان بخــص 

خصوصــی در حــال انجــام اســت.

۱۰ هزار میلیارد تومان 
پروژه جهش تولید در استان همدان

 در دست اجراست

فریاد نهاوند : 
ــا انتقــاد  نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلــس ب
ــه  ــای بی ضابط ــتاندار و جابجایی ه ــر اس ــات اخی از انتصاب
ــات  ــزاری انتخاب ــتانه برگ ــت: در آس ــران گف ــی مدی برخ
ــدارد و  ــه ن ــه توجی ــی ک ــزل و نصب های ــا ع ــتیم ام هس
ــر  ــات را زی ــی در انتخاب ــد، بی طرف ــی می ده ــوی سیاس ب
ســوال می بــرد در حالــی کــه در ایــن برهــه از زمــان نیــاز 

ــم. ــه اعتمادســازی داری ب
خصــوص  در  فاحــی  احمدحســین  حجت االســام 
ــه  ــتخدام های بی ضابط ــی و اس ــای غیربوم ــاب نیروه انتص
در اســتانداری و فرمانــداری اظهــار کــرد: بــه دنبــال 
ــم  ــوال کردی ــتاندار س ــدان از اس ــدار هم ــی فرمان جابجای
شــما فرمانــدار نمونــه ای کــه وزیــر کشــور تشــویق کــرده 
را چــرا جــا بــه جــا کردیــد و ایــن موضــوع بــرای مــا جــای 

ــوال دارد! س
ــر  ــن اواخ ــتاندار در ای ــات اس ــه انتصاب ــان اینک ــا بی وی ب
بــا نامــه رئیــس جمهــور مبنــی بــر عــدم جــا بــه جایــی 
مدیــران قبــل از انتخابــات منافــات دارد گفــت: بــرای مــا 

ســوال بــود فرمانــدار و مدیــری کــه درســت کار می کنــد 
چــرا جــا بــه جــا می شــود، اســتاندار بایــد در ایــن زمینــه 

پاســخگوی افــکار عمومــی باشــد.
ــان  ــا بی ــس ب ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
اینکــه فرمانــدار همــدان جــا بــه جــا و بــه عنــوان مدیرکل 
امــور روســتایی اســتانداری منصــوب شــد امــا از آنجــا هــم 
جــا بــه جــا شــد و اکنــون یــک کارشــناس عــادی اســت 
ــار  ــم در اختی ــی ه ــنیدم اتاق ــش ش ــد روز پی ــت: چن گف
ایشــان قــرار نگرفتــه اســت، ســوال اینجاســت کــه مبنــای 

برخــورد اینچنینــی بــا مدیــران چیســت؟
وی بــا بیــان ایکــه هــر روز مدیرانــی از اســتان های دیگــر 
در همــدان منصــوب می شــوند اظهــار کــرد: مــا از ســوی 
مــردم در فشــار هســتیم کــه چــرا هــر روز از لرســتان بــه 

ــد. ــرو می آی همــدان نی
استاندار باید پاسخ دهد

ــوان  ــه عن ــد ب ــن بای ــرا م ــه چ ــان اینک ــا بی ــی ب فاح
ــر  ــده همــواره تحــت فشــار باشــم کــه چــرا در براب نماین
انتصابــات غیربومــی و بی ضابطــه ســکوت کــرده ام گفــت: 
گفتــه شــده در انتصابــات; نماینــدگان دخالــت دارنــد, کــه 
بنــده بــه آن نماینــده می گویــم چــرا شــما بــدون اطــاع 
بقیــه نماینــدگان چنیــن کاری کردیــد کــه می گوییــد بــا 

مــن هماهنگــی صــورت نگرفتــه اســت؟
وی بــا بیــان اینکــه در جلســه ای بــا اســتاندار توافــق شــد 
از بیــن ســه نفــر یــک نفــر بــرای اداره ای منصــوب شــود 
ــر دیگــر را منصــوب  ــک نف ــم اســتاندار اصــا ی ــا دیدی ام
کــرد افــزود: نماینــدگان همــواره پیگیــر امــور هســتند امــا 

بــا چنیــن وضعیتــی مواجــه هســتیم هرچندجلســه ای در 
ــرار شــدتعاملی پیــش  ــا استاندارداشــتیم کــه ق تهــران وب

برویــم امــا دیدیــم اینگونــه شــد.
ــورای  ــس ش ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
ــر روز  ــدگان ه ــا نماین ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب اس
ــص اســت و  ــتغال متناق ــار اش ــرا آم ــم چ ــواب می دهی ج
ــن  ــت: در ای ــد گف ــدان نمی آی ــه هم ــرمایه گذار ب ــرا س چ
ــب  ــن مناس ــا زمی ــت؟ آی ــر اس ــی مقص ــه کس ــوارد چ م
ــرایط  ــا ش ــده و آی ــته ش ــرمایه گذار گذاش ــار س در اختی

ــد. ــخ ده ــد پاس ــتاندار بای ــه اس ــت؟ ک ــهیل اس تس
ــان  ــا پای ــرد ت ــوان ک ــتاندار عن ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــران بای ــد و مدی ــروازی باش ــد پ ــری نبای ــاه مدی تیرم
ســاکن باشــند افــزود: امــا مــن نماینــده هســتم و 
می بینــم کــه مدیــران رفــت و آمــد می کننــد و مدیرانــی 
ــتگی و  ــد خس ــد و برمی گردن ــاعت می رون ــک س ــه ی ک
ــروازی  ــی و پ ــران غیربوم ــا مدی ــن ب ــه دارد بنابرای هزین

مشــکل مــردم حــل نمی شــود.
فاحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در برخــی ادارات ناکارآمــدی 
را می بینیــم و گفتیــم کــه مــردم شــاکی هســتند افــزود: 
ــد و بایــد تدابیــری  مــردم از مــا نماینــدگان مطالبــه دارن

اندیشــیده شــود کــه شــاهد حــل مشــکات باشــیم.
ــات  وی در پایــان بیــان کــرد: در آســتانه برگــزاری انتخاب
ــدارد و  ــه ن ــه توجی ــی ک ــزل و نصب های ــا ع ــتیم ام هس
ــر  ــات را زی ــی در انتخاب ــد، بی طرف ــی می ده ــوی سیاس ب
ســوال می بــرد در حالــی در ایــن برهــه از زمــان نیــاز بــه 

ــم. اعتمادســازی داری

انتصابات اخیر استاندار رنگ و بوی سیاسی دارد
 مردم مدیر غیر بومی نمی خواهند

رفع تحریمها؛ الزمه بازگشت آمریکا به برجام

حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی در تاریخ 19 /1399/10 ضمن بیان تذکراتی درباره ی رفع تحریم توسط غربی ها، درباره ی 
مسئله ی برجام و بازگشت آمریکا به آن نیز صحبت کردند. 

نکات مهم این بخش از بیانات ایشان در این جدول مرور می شود.

10 نکته رهبر انقالب درباره برجام و رفع تحریمها

 نکته رهبر انقالب درباره برجام و رفع تحریمها ۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ 

رفع تحریمها و 
 برجام

 آمریکا، چه اروپا وظیفه دارند حقّ ملّت ایران ]در رفع تحریمها[ را اداء کنند.چه  -۱

 ی منطقی و عقالنی ما رفع تحریمها است.ی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. مطالبهمسئله -۲

 اگر تحریمها برداشته شد، برگشت آمریکا به برجام معنا خواهد داشت. -۳

 اگر تحریمها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام ممکن است حتّی به ضرر ما تمام بشود. -۴

 ی خسارتها که جزو مطالبات ما است در مراحل بعدی دنبال خواهد شد.مسئله -۵

 تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهّدات برجامی، کامالً تصمیم منطقی و عُقالیی و قابل قبولی است. -۶

ی تعهّدات وقتی طرفِ مقابل، به تعهّدات خودش در برجام عمل نمیکند، معنی ندارد که جمهوری اسالمی به همه -۷
 خودش عمل کند.

 اگر آنها به تعهّداتشان برگردند، ما هم به تعهّداتمان برمیگردیم. -۸

 وظیفه مسئوالن
 وجود تحریم هم بتوانیم کشور را بخوبی اداره کنیم.ریزی کنیم که با باید اقتصادمان را جوری تنظیم و برنامه -۹

 ها با دقّت و رعایت کامل ضوابط پیش بروند.ام که در این زمینهبنده به مسئولین گفته -۱۰
 



.wwwدوره جدید شماره 37+20    آذر و دی 1399   جمادی االول Jan  2021    1442     8 صفحه   قیمت  20000 ریال  faryadenahavand. i r3

فریاد نهاوند –  
سمیه شفائی : 

از  ایــران،  اســامی  انقــاب 
ــرآن  ــت بنیانگذارکبی ــروع نهض ش
از  سرشــار  خمینــی)ره(،  امــام 
هــا،  پایــداری  مجاهدت هــا، 
ــه  ــت ک ــی اس ــردی مردم جوانم
ــر  ــان در براب ــای ج ــا پ ــواره ت هم
مســتکبرین  هــای  دشــمنی 
ــزدوران  ــای م ــت ه ــم و خیان عال
ــی  ــگان داخل و برخــی خودفروخت
ــه،  ــت فقی ــام، والی ــم اس از حری
رهبــری عظیم الشــان و جمهــوری 
ــاع کــرده و خواهنــد  اســامی، دف
ــاب را از  ــن انق ــه ای ــرد، وآنچ ک
ــا  ــا و جنبــش ه ســایر انقــاب ه
ــا  ــور ب ــت حض ــرده اس ــز ک متمای
ــردم در  ــمندانه م ــرت و هوش بصی

تمامــی صحنــه هاســت.
را   ۸۸ ســال  دی   9 حماســه   
ــکوه ترین  ــی از باش ــوان یک ــی ت م
و  دینــی  خــروش  صحنه هــای 
ــران  ــردم ای ــرت عاشــورایی م بصی
بــرای  کــه  دانســت  اســامی 
همیشــه در تاریــخ ایــن ســرزمین 
حضــور  مانــد.  مــی  جــاودان 
ــه  ــت ب ــی ام خودجــوش و میلیون
پــا خاســته ایــران در نهــم دی 
مــاه ســال 13۸۸ بــار دیگــر ثابــت 
ــظ  ــرای حف ــران ب ــردم ای ــرد م ک
ــه ای  ــچ توطئ ــامی هی ــام اس نظ
ــوری  ــا حض ــد و ب ــی تابن را برنم
والیــت محــور روزهــای مانــدگاری 

ــد. ــی کنن ــت م ــخ ثب را در تاری
فتنه گــران در ســال ۸۸ بــا ادعــای 
تقلــب در انتخابــات، در صــدد 

ــردم در  ــی م ــی آراء 40 میلیون نف
انتخابــات برآمدنــد و بــا ایــن بهانه 
مدتهــا کشــور را بــه آشــوب و هرج 
و مــرج کشــاندند. آنهــا اگــر چــه 
ــی را  ــام، زیانهای ــر اوه ــه ب ــا تکی ب
بــر ایــن کشــور شــهیدپرور و نظام 
مردمســاالر دینــی وارد ســاختند، 
امــا از ایــن نکتــه غافــل بودنــد که 
ــوده  ــه فرم ــد و ب ــا بیدارن ــردم م م
رهبــر معظــم انقــاب "مــردم مــا 
در مقابلــه  بــا فتنــه، خودشــان بــه 
پا خاســتند و نهم دی در سرتاســر 
کشــور مشــت محکمــی بــه دهان 
را  کار  ایــن  زدنــد.  فتنه گــران 
خــود مــردم کردنــد. ایــن حرکــت 
یــک حرکــت خودجــوش بودکــه 
ــر همــه تمــام کــرد .  حجــت را ب
اینــک کــه 11 ســال از خلــق 

ــا  ــردم ب حماســه 9 دی توســط م
بصیــرت و انقابــی ایــران اســامی 
ــران  ــه گ ــتکبار و فتن ــر اس در براب
داخلــی می گــذرد، تاریــخ گواهــی 
حماســه  ایــن  کــه  می دهــد 
ــکوه ترین  ــی از باش ــان، یک خروش
و  دینــی  غیــرت  صحنه هــای 
بصیــرت عاشــورایی مــردم آگاه 
ــامی  ــران اس ــناس ای ــان ش و زم
ــاع از ســاحت سیدالشــهداء  در دف
)ع(، عــزاداران حســینی، نظــام 
اســامی و والیــت فقیــه در مقابــل 
اصحــاب فتنــه و هتــاکان بــه 
حریــم خانــدان عصمــت و طهارت 
و اصــل والیــت فقیــه بــود و بــرای 
همیشــه در تاریــخ ایــن ســرزمین 

ــد. ــد مان ــاودان خواه ج
مــاه  گرانمایــه 9 دی  حماســه  

ســرمایه  بــی بدیــل انقــاب و 
نظــام اســامی، در راه رســیدن بــه 
ــزرگ، در  ــای ب ــداف و آرمان ه اه
ــن  ــامی ، ای ــاب اس گام دوم انق
روز یــادآور خــروش شــکوهمند 
ــران،  ــی ای ــت مســلمان و انقاب ام
علیــه فتنــه فراگیــر و بزرگــی 
جبهــه ی  توســط  کــه  اســت 
ــی بصیــرت  مشــترک اشــرافیت ب
غربــی  طراحــان  و  داخلــی 
ــوع  ــه وق ــن، ب ــای رنگی انقاب ه
پیوســت و پــرده از چهــره ی کریــِه 
ــس از  ــم پ ــان آن ه ــه ش منافقان
چندیــن ســال نفــاق و تظاهــر 
ــار  ــک ب ــت و ی ــار رف ــر، کن و تزوی
بــرای همیشــه، ارزش و اعتبــار 
اجتماعــی خــود را از دســت دادنــد 
عبــرت همــه کســانی  و درس 
شــدند کــه بــی توجــه به ســاختار 
الهــی نظــام و ریشــه و پشــتوانه ی 
بــه  دل  آن،  مردمــی  عمیــق 
کمک هــا و وعده هــای پوشــالی 
دوخته انــد. غــرب  و  آمریــکا 

نهــم دی مــاه و حضــور حماســی 
همیشــه  مــردم  عاشــورایی  و 
در صحنــه و والیتمــدار ایــران 
اســامی در راهپیمایــی 9 دی مــاه 
13۸۸ نقطــه عطفــی در تاریــخ 
انقــاب و بــرگ زریـّـن دیگــری در 
افتخــارات فرزنــدان ایــن ســرزمین 
ــم  ــد، روز نه ــی آی ــاب م ــه حس ب
دی در واقــع روز نــه گفتــن ملــت 
ایــران بــه ســران فتنــه و آری 
گفتــن بــه نظــام اســامی و بیعت 
ــای  ــان ه ــا آرم ــردم ب ــدد م مج
ــام خمینــی)ره(  واالی حضــرت ام

ــامی  ــاب اس ــه انق ــر فرزان و رهب
اســت کــه مــردم در ایــن روز، تیــر 
خــاص را بــه ســران فتنه شــلیک 
ــه را  ــارک فتن و پشــت پیکــر نامب
ــد و مشــروعیت  ــه خــاک مالیدن ب
ــران  ــامی ای ــام اس ــی نظ سیاس
ــا حضــور خودجــوش  ــار دیگــر ب ب
ده هــا میلیونــی مــردم در تهــران 
و تمامــی شــهرهای دیگــر کشــور 

ــد. ــام گردی ــان اع ــه جهانی ب
پــس مــی تــوان گفــت ؛ حماســه 
9 دی نمــاد عــّزت، اســتقال و 
ــا  ــه ت ــت ک ــی اس ــرت مردم بصی
ــول  ــظ اص ــرای حف ــان ب ــای ج پ
انقــاب  آرمان هــای  و  اســام 
شــکوهمند ایران اســامی ایستاده 
انــد و بــا مشــت هــای گــره کــرده 
و فریــاد بلنــد بــه همــگان نشــان 
ــر  ــس در براب ــر ک ــه ه ــد ک دادن
ــتد در  ــا بایس ــاد آنه ــن و اعتق دی
ــد  ــا خواهن ــای آنه ــام دنی برابرتم
نهــم دی مــاه در  ایســتاد. روز 
تاریــخ انقــاب اســامی بــا عنــوان 
روز »بصیــرت« تبدیــل بــه یوم اهلل 

ــد. ــدگار گردی و مان
البتــه ایــن حماســه بــزرگ شــکل 
نمــی گرفــت مگــر اینکــه دســت 
ــت، روح  ــال، روح والی خــدای متع
حســین بــن علــی )علیــه الّســام( 
در آن دخیــل باشــد و ایــن کارهــا، 
کارهایــی نیســت کــه بــا اراده     
امثــال مــا انجــام بگیــرد؛ ایــن کار 
ــدرت الهــی  خداســت، و دســت ق
اســت کــه چنیــن حماســه هــای 

عظیمــی را شــکل مــی دهــد.

حماسه 9 دی و شلیک تیر خالص به سران فتنه

فریاد نهاوند:
ــتان  ــزای اس ــد کل ــت:60 درص ــد، گف ــاورزی نهاون ــاد کش ــر جه مدی

ــود. ــی ش ــد م ــد تولی ــدان در نهاون هم
 کریــم حــاج باباعلــی اظهــار کــرد: شهرســتان نهاونــد بــا توجــه بــه قرار 
گرفتــن در موقعیــت جغرافیایــی مناســب یکــی از مراکــز مهــم کشــت 
ــی در  ــش مهم ــد نق ــه می توان ــت ک ــتان اس ــی در اس ــای روغن دانه ه

تولیــد روغــن مــورد نیــاز کشــور داشــته باشــد.
ــن  ــی ای ــای روغن ــن دانه ه ــردان عمــده تری ــزا و آفتابگ ــزود: کل  وی اف
شهرســتان اســت کــه در هــر دو محصــول توانســته بیشــترین تولیــد 

اســتان را داشــته باشــد.
ــه  ــن دان ــوان مهمتری ــه عن ــزا ب ــد از کل ــاد کشــاورزی نهاون ــر جه مدی
ــد  ــش از 60 درص ــزود: بی ــرد و اف ــاد ک ــد ی ــدی در نهاون ــی تولی روغن
محصــول کلــزا در اســتان توســط کشــاورزان نهاونــدی تولیــد می شــود 
کــه البتــه مدتــی اســت کشــاورزان بنــا بــه دالیلــی رغبــت کمتــری بــه 
کشــت آن نشــان می دهنــد امــا در ســالهای گذشــته میــزان تولیــد این 

محصــول بــه ۵ هــزار تــن نیــز رســیده اســت.
وی افــزود: حــدود 4۵ درصــد هــر دانــه کلــزا حــاوی روغــن اســت و در 
ــر  ــاوه ب ــرد؛ ع ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــای روغن کشــی م کارخانه ه
آن  مــواد معدنــی و غذایــی بــاارزش فراوانــی در ایــن گیــاه وجــود دارد.

ــکل  ــه دو ش ــز ب ــردان نی ــاه آفتابگ ــه گی ــان اینک ــا بی ــی ب حاج باباعل
آجیلــی و روغنــی در ایــن شهرســتان کشــت می شــود افــزود: در ســال 
زراعــی گذشــته بیــش از یک هــزار و 400 هکتــار از مــزارع شهرســتان 
ــه اســتقبال  ــه البت ــه آفتابگــردان اختصــاص داشــت ک ــه کشــت دان ب

کشــت آجیلــی آن بیشــتر اســت.
ــا  ــی از مزیت ه ــتان را یک ــن شهرس ــن در ای ــه روغ ــود کارخان وی وج
ــوان کــرد  ــه کشــت دانه هــای روغنــی عن ــرای تشــویق کشــاورزان ب ب
و افــزود: وجــود مجتمــع کشــت و صنعــت در ایــن شهرســتان مزیتــی 
مهــم بــرای رونــق کشــت دانــه هــای روغنــی بــه ویــژه کلــزا از ســوی 
کشــاورزان منطقــه اســت زیــرا ایــن مجتمــع تمــام محصــوالت تولید را 

ــداری می کنــد. ــا قیمتــی مناســب خری ب
ــه  ــا توجــه ب ــد در ایــن زمینــه افــزود: ب مدیــر جهــاد کشــاورزی نهاون
ــه  عنــوان  وجــود مجتمــع کشــت و صنعــت اخیــراً ایــن شهرســتان ب
محــل ذخیــره روغــن غــرب کشــور معرفــی  شــده کــه انتظــار مــی رود 
در ســال های اخیــر بــا حــل مشــکات کشــاورزان ایــن شــهر حتــی بــه 

قطــب تولیــد دانــه روغنــی کلــزا در کشــور تبدیــل شــود.
ــتان  ــود شهرس ــیل های موج ــه پتانس ــتر ب ــه بیش ــزوم توج ــر ل وی ب
نهاونــد و ایجــاد زمینــه الزم بــرای توســعه تولیــد روغــن تاکیــد کــرد 
ــا  ــی کــه دشــمنان وارد جنــگ اقتصــادی ب و گفــت: در شــرایط کنون
مــا شــده اند حمایــت از تولیدکننــدگان مــی توانــد میــزان اتــکا مــا بــه 
خــارج را کمتــر کــرده و شــرایط الزم را بــرای خودکفایــی فراهــم ســازد.

6۰ درصد کلزای استان همدان در 
نهاوند تولید می شود

فریاد نهاوند : 
ــه همــگان  ــد گفــت: مــردم در حماســه نهــم دی ب امــام جمعــه نهاون
ثابــت کردنــد بــه آرما ن هــای اســام و انقــاب وفادارنــد و بــر ســر ایــن 

ــا احــدی معاملــه نمی کننــد. مســئله ب
بــه گــزارش فریــاد نهاونــد، حجت االســام عباســعلی مغیثی نیــا اظهــار 
کــرد: مســاله والیــت و امامــت آنقــدر مهــم اســت کــه حتــی توحیــد و 
خداشناســی هــم منهــای آن بی معناســت چــون والیــت و امامــت ادامه 
رســالت پیامبــر گرامــی اســام اســت و والیــت فقیــه در عصــر غیبــت 

امــام زمان)عــج( نیــز ادامــه همــان راه اســت.
وی بــه نقــش والیــت فقیــه در برهه هــای مختلــف انقــاب اشــاره کــرد 
و گفــت: والیــت فقیــه باعــث شــد کــه انقــاب بــه پیــروزی برســد و 
پــس از آن جنــگ اداره و فتنــه ۸۸ خنثــی شــود لــذا در شــرایط کنونی 
تــداوم راه انقــاب و شکســت دشــمنان تبعیــت از والیــت فقیــه اســت.

ــد  ــام)ره( فرمودن ــرت ام ــه حض ــان اینک ــا بی ــد ب ــه نهاون ــام جمع ام
رمــز بقــای انقــاب همــان رمــز پیــروزی اســت افــزود: حضــرت امــام 
ــد رمــز پیــروزی انقــاب وحــدت کلمــه و اتحــاد  خمینــی)ره( فرمودن
ــداوم آن  ــا و ت ــروز هــم بق ــود و ام ــری ب ــان از رهب ــت آن ــردم و تبعی م

ــتند. ــاب هس ــروزی انق ــعارهای پی ــان ش هم
وی افــزود: دشــمنان در حیــات 40 ســاله انقــاب اســامی تمــام تاش 
خــود را بــرای برانــدازی نظــام بــه کار بســته اند امــا، اتحــاد، وحــدت و 
پایبنــدی مــردم بــه ارزش هــای اســام و انقــاب مانــع تحقــق اهــداف 

پــوچ آنــان شــده اســت.
ــرت و  ــاه روز بصی ــم دی م ــیدن نه ــرا رس ــه ف ــاره ب ــا اش ــا ب مغیثی نی
والیــت گفــت: نهــم دی روز بــه نمایــش گذاشــتن بصیــرت و آگاهــی و 
دلدادگــی مــردم بــه والیــت فقیــه و روزی اســت کــه مــردم بــه همــگان 
ثابــت کردنــد بــه آرما ن هــای اســام و انقــاب وفادارنــد و بــر ســر ایــن 
مســئله بــا احــدی معاملــه نمی کننــد. وی در پایــان ســخنانش اظهــار 
کــرد: روز 9 دی مــاه آیینــه ای شــد بــرای آینــدگان و در صورتــی کــه 
شــرایطی فراهــم شــود تــا بتوانیــم ایــن حماســه و جنبه هــای وجــودی 
آن را بــه آینــدگان بشناســانیم زمینــه قــوت و قــدرت نظــام اســامی و 

عبــرت دشــمنان را فراهــم خواهــد کــرد.

آرمان های انقالب اسالمی خط 
قرمز مردم است

فریاد نهاوند :
امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــر 
گفــت:   نهاونــد،  خمینــی)ره( 
ــداد  ــه ام ــی کمیت ــد مردم درآم
ــد 6۲ درصــد افزایــش پیــدا  نهاون

کــرده اســت.
 بــه گــزارش فریــاد نهاونــد ، علــی 
ملکــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
کــرد: از ابتــدای ســال جــاری 
تاکنــون میــزان درآمــد ایــن نهــاد 
ــی  ــارکت های مردم ــل مش از مح
و خیریــن 73 میلیــارد ریــال بوده 
کــوه در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال قبــل 6۲ درصــد رشــد 
داشــته اســت. وی مشــارکت ها 
را شــامل طــرح اکــرام، طــرح 
محســنین، زکات و جمــع آوری 
ــی از  ــای مردم ــذورات و کمک ه ن
طریــق صنــدوق صدقــات دانســت 
و گفــت: میــزان درآمــد طــرح 
ــاه  ــی 9 م ــنین ط ــرام و محس اک
گذشــته 17 میلیــارد ریــال بــوده 
اســت. مدیــر کمیتــه امــداد امــام 
ــد  ــتان نهاون ــی)ره( شهرس خمین
گفــت: در خصــوص طــرح اکــرام 
و محســنین مجموعــا طــی 9 مــاه 

گذشــته در مقایســه بــا مــدت 
ــل  ــته از مح ــال گذش ــابه س مش
حمایــت حامیــان و نیــات خیرین 
94 درصــد افزایــش درآمــد وجــود 
داشــته کــه۵3 درصــد آن مربــوط 

ــه طــرح اکــرام اســت. ب
ــرام  ــان طــرح اک ــداد حامی وی تع
ــزار و  ــتان را ۲ ه ــن شهرس در ای
۲00 حامــی دانســت و افــزود: 
در طــرح محســنین ۵17 حامــی 
ــه از  ــود دارد ک ــتان وج در شهرس
ــر  ــه ه ــان ب ــای آن محــل کمک ه
نفــر زیــر پوشــش 370 هــزار 

تومــان پرداخــت می شــود.
ملکــی از رشــد پرداخــت زکات 
توســط کشــاورزان خبــر داد و 
ــزان پرداخــت  ــون می ــزود: تاکن اف
ــاورزان  ــط کش ــات توس زکات غ
ایــن شهرســتان 16 میلیــارد ریال 
ــال  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ب
گذشــته 66 درصــد رشــد داشــته 
اســت. وی بــه میــزان درآمــد 
صدقــات  صنــدوق  از  حاصلــه 
ــدای  ــت: از ابت ــرد و گف ــاره ک اش
میلیــارد   14 تاکنــون  ســال 
ریــال صدقــات مردمــی از ۲۲ 

ــزرگ  هــزار صنــدوق کوچــک و ب
جمــع آوری شــده کــه در مقایســه 
ــته  ــال گذش ــدت مشــابه س ــا م ب
ــت. ــته اس ــد داش ــد رش 17 درص
امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــر 
خمینــی)ره( نهاونــد در پایــان 
از مــردم خواســت بــه منظــور 
حفــظ ســامتی مامــوران کمیتــه 
ــود  ــدی خ ــای نق ــداد کمک ه ام
ــا  ــاری کرون ــه بیم ــه ب ــا توج را ب
بــه  بــه کارت  از طریــق کارت 
واریــز  اداره  ایــن  حســاب های 

ــد. کنن

درآمد مردمی کمیته امداد نهاوند 62 درصد افزایش پیدا کرده است

فریاد نهاوند:
گفــت:  نهاونــد  جمعــه  امــام 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهادت ح ش
و  هیمنــه  بــر  خاصــی  تیــر 
ابرقــدرت بــودن آمریــکا بــود کــه 
ضعــف و زبونــی ایــن نظــام ســلطه 
ــکار  ــا آش ــام دنی ــرای تم ــر را ب گ

ســاخت.
 ، نهاونــد  فریــاد  گــزارش  بــه 
والمســلمین  حجت االســام 

عباســعلی مغیثــی ضمن تســلیت 
ایام شــهادت ســردار رشــید اســام 
حــاج قاســم ســلیمانی، اظهــار 
ــود  ــال آن ب ــه دنب ــکا ب کــرد: آمری
کــه بــا ایجــاد داعــش در منطقــه 
بــه اهــداف پــوچ خــود برســد امــا 
بــا تاش هــای ســردار ســلیمانی و 
ــره  ــه چه ــش از منطق حــذف داع
بــه ظاهــر ضــد تروریســتی آمریکا 
بــرای دنیــا نمایــان شــد بنابرایــن 
ــداوت خــود  ــه و ع ــز کین ــا نی آنه
ــداکار  ــرباز ف ــن س ــرور ای ــا ت را ب
ــزود:  ــد. وی اف ــان دادن ــام نش اس
بزدالنــه  و  جنایتکارانــه  اقــدام 
دشــمن در تــرور ســردار ســلیمانی 
نشــانه ای از اســتیصال و ضعــف 
آمریــکا و اســرائیل در برابــر جبهــه 
مقاومــت اســامی بــود زیــرا آنــان 
ــه را  ــن جبه ــد ای ــته بودن نتوانس
ــه  ــد ک ــرکوب کنن ــه س در منطق

ــر عکــس هــر روز شــاهد  هیــچ؛ ب
پیروزی هــای پــی در پــی ایــن 
ــام  ــد. ام ــه بودن ــان در منطق جری
جمعــه نهاونــد فراهــم آمــدن 
از  آمریکایی هــا  اخــراج  زمینــه 
منطقــه را از ثمــرات خــون شــهید 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــلیمانی عن س
آمریکایی هــا بــا از میــان برداشــتن 
ســردار قصد داشــتند نقش حضور 
ایــران را در منطقــه از بیــن ببرنــد 
ــی حــاال انتقــام خــون ایشــان،  ول
اخــراج آمریکایی هــا از منطقــه 
ــنگینی  ــت س ــن شکس ــده و ای ش
بــرای دشــمنان انقاب اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه بــر خــاف تصــور 
ــت  ــه مقاوم ــروز جبه ــکا ام آمری
ــت  ــده اس ــته ش ــر از گذش قوی ت
ــال  ــه خی ــکا ب ــرد: آمری ــه ک اضاف
خــام خــود قصــد داشــت بــا تــرور 
ســردار ســلیمانی محــور مقاومــت 

را در منطقــه تضعیــف کنــد امــا بر 
خــاف خواســت آنــان امــروز ایــن 
ــده  ــته ش ــر از گذش ــه قوی ت جبه
ــا  ــراج آمریکایی ه ــال اخ ــه دنب و ب
مغیثی نیــا  اســت.  منطقــه  از 
ســردار ســلیمانی را از منادیــان 
ــد  وحــدت در جهــان اســام خوان
و گفــت: هــر کشــور مســلمانی که 
دچــار مشــکل می شــد ایشــان 
ــه  ــرای کمک رســانی ب ــه ب بافاصل
آنجــا عزیمــت می کــرد و خدمــات 
گرانبهایــی را در ایــن زمینــه انجام 

ــی داد. م
ــن شــهید  ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
واالمقــام نــه تنهــا از شــیعیان 
آزادی  از  کــه  و ســوریه  عــراق 
ــرد  ــت می ک ــریت حمای ــام بش تم
ــوس  ــال و نام ــان و م ــع ج و مداف
آنهــا بــود افــزود: ایشــان در تقریب 
تحــت  اســامی  اندیشــمندان 

فرماندهــی مقــام معظــم رهبــری 
هــم خدمــات ویــژه و ارزشــمندی 
را انجــام دادنــد کــه آثــار و بــرکات 
ایــن خدمــات تــا ســالیان زیــادی 

ــد. ــد مان ــی خواه باق
امــام جمعــه نهاونــد بــا بیــان 
اینکــه ســردار ســلیمانی یــک 
مجــری  و  ظل ســتیز  انســان 
عدالــت بــود اضافــه کــرد: ایشــان 
یــک انســان معتقــد بــود، بــه 
ــل  ــاور داشــت و در مقاب آخــرت ب
ــان خــود را  خــود، خــدا و همنوع
همــواره مســوول می دانســت و بــه 
همیــن دلیــل تمــام عمــر خــود را 
ــرد. وی  ــرف ک ــیر ص ــن مس در ای
در پایــان ســخنانش اظهــار کــرد: 
راه  ایــن  در  ســلیمانی  ســردار 
مجاهدت هــای فراوانــی انجــام داد 
و ســرانجام جــان خــود را بــر ایــن 
عهــد و پیمــان بــا خــدا گذاشــت.

امام جمعه نهاوند: 

شهادت سردارسلیمانی تیر خالصی بر هیمنه آمریکا بود

فریاد نهاوند:
ــم  ــت ۲3۸ تی ــد از فعالی ــه نهاون ــپاه ناحی ــده س فرمان
مراقبتــی و حمایتــی در طــرح شــهید  نظارتــی، 
ــر  ــد خب ــتان نهاون ــلیمانی در شهرس ــم س ــاج قاس ح
داد.  ســرهنگ علــی مختــاری، در ســتاد پیشــگیری، 
ــروس در  ــا وی ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــرل و هماهنگ کنت
ــرح شــهید  ــرای ط ــت اج ــا محوری ــتان ب ــن شهرس ای
حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: از ابتــدای آذرمــاه 
طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در 7۸ محلــه بــه 

ــت. ــیده اس ــی رس ــه اجرای مرحل
ســرهنگ علــی مختــاری گفــت: بــا همــکاری شــبکه 
ــایر  ــتان و س ــداری شهرس ــیج و فرمان ــت ، بس بهداش
ادارات و دســتگاه هــای ذیربــط توانســتیم بــا اجــرای 
ایــن طــرح وضعیــت شهرســتان را قرمــز حــاد بــه زرد 
برســانیم، ولــی بایــد ایــن وضعیــت را تــداوم دهیــم.

دبیــر ســتاد پیشــگیری مقابلــه بــا کرونــا ویــروس در 
ــم  ــرد: ۲3۸ تی ــان ک ــه بی ــد در ادام ــتان نهاون شهرس
ــهرها و  ــطح ش ــی در س ــی و حمایت ــی، مراقبت نظارت
ــه  ــانی ب ــال خدمت رس ــتان در ح ــتاهای شهرس روس
مــردم می باشــند. وی خاطرنشــان کــرد: از مــردم 
ــتی و  ــای بهداش ــان پروتکل ه ــن همچن ــار داری انتظ
ــه  فاصلــه گــذاری اجتماعــی را رعایــت نماینــد کــه ب
وضعیــت قرمــز و شــرایط بحرانــی گذشــته برنگردیــم.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی مورد توجه باشد
مــراد ناصــری فرمانــدار نهاونــد در ادامــه جلســه ســتاد 
ــتان  ــروس شهرس ــا وی ــا کرون ــه ب ــگیری و مقابل پیش
نهاونــد کــه بــا هــدف بررســی آخریــن وضعیــت کرونــا 
و نحــوه اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
برگــزار شــد ، گفــت : درک و فهــم مــردم بــرای مقابله 
ــا توجــه موقعیــت  ــه اوج خــود رســید و ب ــا ب ــا کرون ب
ــهرهای  ــا ش ــواری ب ــتان و همج ــی شهرس جغرافیای
ــا همراهــی  اســتان لرســتان و کرمانشــاه بــه خوبــی ب

ــا در شهرســتان مدیریــت شــد. مــردم کرون
وی در ادامــه افــزود : طــرح ســردار ســلیمانی بهتریــن 
ــدت  ــه در م ــت ک ــی اس ــن طرح ــت تری ــا کیفی و ب
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــته ب ــاه گذش 11م
ــی  ــه خوب ــی شــده اســت، اگــر ب در شهرســتان اجرای
مدیریــت شــود خروجــی و نتیجــه قابــل قبولــی درپــی 

ــد داشــت. خواه
فرمانــدار نهاونــد، تصریــح کــرد : تاکنــون نیــازی بــه 
ــز  ــن مرک ــا ای ــته ایم، ام ــگاه نداش ــتفاده از نقاهت اس
ــد  ــری تاکی ــت ، ناص ــاده اس ــز و آم ــان مجه همچن
ــه نســبت  ــه، بلک ــن نرفت ــا از بی ــه تنه ــا ن ــرد: کرون ک
ــده  ــر ش ــن تر و بی رحم ت ــر، خش ــل پیچیده ت ــه قب ب
ــاره بازگشــایی مــدارس موضــوع کشــوری  اســت. درب
و تابــع دســتورات ســتاد کرونــای کشــور و وزارت 

ــتیم. ــرورش هس ــوزش و پ آم

فعالیت 23۸ تیم نظارتی، مراقبتی
 و حمایتی در طرح شهید 

حاج قاسم سلیمانی در نهاوند

فریاد نهاوند : 
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی نهاونــد گفــت: از ابتــدای 
واحدهــای  ســازی  مقــاوم  کار 
ایــن  در  روســتایی  مســکونی 
ــا کنــون 7۲ درصــد  شهرســتان ت
ایــن واحدهــا مقــاوم ســازی شــده 
ــدام  ــت اق ــز در دس ــدادی نی و تع

ــد. ــی باش م
ــن  ــام ای ــا اع ــاری ب ــا نث علیرض
خبــر، اظهــار کــرد: از ابتــدای کار 
مقاوم ســازی واحدهــای مســکونی 
روســتایی در شهرســتان نهاونــد تا 
ــا  ــن واحده ــد ای ــون 7۲ درص کن
تعــدادی  و  شــده  مقاوم ســازی 

ــدام اســت. ــز در دســت اق نی
واحدهــای  تعــداد  افــزود:  وی 
ایــن  شــده  مقاوم ســازی 
شهرســتان کــه پایــان کار دریافت 

داشــته انــد از ابتــدا تــا کنــون 1۵ 
ــا  ــزار و 900 واحــد مســکونی ب ه
ــارد  ــر 1۸0 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
تومــان بــوده کــه بــر ایــن اســاس 
را  اســتان  اول  مقــام  نهاونــد 

داراســت.
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد ب اســامی نهاون

 16۸ دارای  نهاونــد  شهرســتان 
ــا  ــه مجموع ــی باشــد ک روســتا م
۲3 هــزار و 4۵0 خانــوار روســتایی 
بــا ۲6 هزار و 371 واحد مســکونی  
ــا توجــه  در آن قــرار دارد افــزود: ب
ــه  ــد ب ــا اینکــه شهرســتان نهاون ب
دلیــل قــرار گرفتــن روی کمربنــد 
ــه  ــی در زمین ــه از خطــر باالی زلزل

وقــوع بایــای طبیعــی برخــوردار 
اســت لــذا الزم اســت مســاکن آن 
در شــهر و روســتا مقاوم ســازی 
ــا  ــرای آنه ــار الزم ب ــده و اعتب ش

منظــور شــود.
ــروز  ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ایــن مســئله مهــم یعنی نوســازی 
و مقاوم ســازی مســاکن روســتایی 
ــداران و  ــکاری بخش ــد هم نیازمن
دهیــاران شهرســتان اســت گفــت: 
ــد  ــزار واح ــال حاضــر 10 ه در ح
شهرســتان  روســتایی  مســکن 
و  نوســازی  نیازمنــد  نهاونــد 

اســت. مقاوم ســازی 
طرح هــای  اجــرای  از  نثــاری   
ســطح  در  روســتایی  هــادی 
افــزود:  و  داد  شهرســتان خبــر 
در  کــه  برنامه هایــی  از  یکــی 
ــرار  ــکن ق ــاد مس ــتور کار بنی دس

بهســازی  طــرح  اجــرای  دارد 
روســتایی اســت کــه  تاکنــون فــاز 
اول بهســازی 94 روســتا از 16۸ 
ــتور  ــتان در دس ــتای شهرس روس
ــتا  ــه ۵4 روس ــه ک ــرار گرفت کار ق
ــیده و 40  ــرداری رس ــره  ب ــه به ب
ــت  ــز در دس ــر نی ــتای دیگ روس

ــت. ــدام اس اق
ــون  ــا کن ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــکن  ــد مس ــزار و 3۵0 واح ۲۲ ه
اداره  کمــک  بــا  روســتایی 
مســکن  بنیــاد  از  ثبت اســناد 
ــت  ــند مالکی ــذ س ــه اخ ــق ب موف
حــوزه  در  گفــت:  شــده اند 
شــهرهای زیــر ۲۵ هــزار نفــر 
تاکنــون یــک هــزار و 13۸ واحــد 
یــک  و  احداث شــده  مســکونی 
هــزار و 101 واحــد پایــان کار 

نــد. گرفته ا

۷2 درصد واحدهای مسکونی روستایی نهاوند نوسازی شده اند

فریاد نهاوند: 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان نهاونــد گفــت: 
ــا همــکاری عوامــل محلــی  طــی دو هفتــه گذشــته ب
100 هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان بــه 

طــرح زراعــت چــوب اختصــاص یافــت.
 بــه گــزارش فریــاد نهاونــد، حســن قیاســوند بــا بیــان 
اینکــه زراعــت چــوب یکــی از بخش هــای کشــاورزی 
ــرای  ــی ب ــد خوب ــعه درآم ــه در صــورت توس اســت ک
ــترش  ــزود: گس ــر دارد اف ــتان در ب ــاورزان شهرس کش
پوشــش گیاهــی، تامیــن مــواد اولیــه صنایع ســلولزی، 
حفــظ محیــط زیســت و جلوگیــری از قطــع درختــان 
ــظ  ــیب دار، حف ــای ش ــرداری زمین ه ــی، بهره ب جنگل
آب و خــاک و اســتفاده آب هــای غیرمتعــارف از اهداف 
اجــرای طــرح زراعــت چــوب اســت. وی بــا بیــان اینکه 
شهرســتان نهاونــد اســتعداد خوبــی در زمینــه زراعــت 
چــوب دارد گفــت: بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی 
ــه  ــر ک ــان صنوب ــد درخت ــد، رش ــی نهاون و آب و هوای
ــی  ــت در 60 ال ــاری اس ــادی و تج دارای ارزش اقتص
ــر  ــتان امکان پذی ــن شهرس ــتاهای ای ــد روس 70 درص

اســت.
 رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان نهاونــد 
ــج  ــی پن ــار ال ــت چه ــن زراع ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ســال بــه ثمــر می رســد و کشــاورزان می تواننــد 
ــزود:  ــند اف ــته باش ــی داش ــود خوب ــروش آن س ــا ف ب
ــت  ــدف توســعه طــرح زراع ــا ه ــا ب ــازمان جنگل ه س
چــوب و تشــویق زارعــان و ســرمایه گذاران بــرای 
ــن نهــال  ــد تامی ــن طــرح، تســهیاتی مانن اجــرای ای
ــهیات  ــت تس ــگان، پرداخ ــی رای ــاوره فن ــه مش و ارائ
ارزان قیمــت ۸0 تــا 100 میلیــون ریالــی بــا ســود 1۲ 
درصــد و معرفــی زارعــان بــه صاحبــان صنایــع چوبــی 
ــی محصــول در  ــد تضمین ــرارداد خری ــاد ق ــرای انعق ب

ــه اســت.   نظــر گرفت
ــم در  ــا ه ــرد: م ــار ک ــخنانش اظه ــان س وی در پای
ــی  ــن هماهنگ ــازمان ضم ــت های س ــتای سیاس راس
ــد  ــرار دارن ــه در مناطــق مســتعد ق ــا کشــاورزانی ک ب
ــان را  ــرای تســهیات بانکــی، آن ــی ب ــر معرف عــاوه ب
ــر  ــتان مای ــه نهالس ــگان ب ــال رای ــن نه ــرای گرفت ب
معرفــی کرده ایــم تــا بــه صــورت رایــگان نهــال 

ــد. ــت کنن ــه کاش ــدام ب ــت و اق دریاف

طرح زراعت چوب در 100 هکتار 
از اراضی کشاورزی نهاوند

 اجرا می شود
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ــای  ــه ه ــی از محل ــال 1349 در یک ــیار در س ــد هوش ــان مجی ــد نش جاوی
ــه  ــم ب ــت چش ــی دس ــواده ای ته ــه در خان ــام امیری ــه ن ــران ب ــوب ته جن
جهــان گشــود و بخشــی از دوران کودکــی یعنــی تــا ۵ ســالگی را در خانواده 
ای کوچیــده از بــرزول در همــان محلــه گذرانــد تــا اینکــه ناپــدری در پــی 
تهــی دســتِی جــان گــزا ، ناتــوان از پرداخــت هزینــه هــای ســنگیِن زندگــی 
شــهری ، خانــه بــر دوش کشــید و بــا زن و فرزنــد بــه روســتای زادگاه مادرِی 
مجیــد کــوچ کــرد . در ایــن جــا نیــز مــرِد خانــه انــدک دوامــی آورد و نداری 

و تنــگ دســتی ، کارِناپــدری را بــه جدایــی از همســر کشــاند .
شــهید مجیــد هوشــیار بــه هــر روی ، پــس از مــدت کوتاهــی کــه در زادگاه 
مــادری زندگــی کــرد ، در همــان روســتای خــوش آب و هــوا ، دوران کودکی 
را بــا مردمانــی دلســوز و فــداکار ســپری نمــود ؛ تــا اینکــه مــادر ، بــه دلیــل 
مهاجــرت برادرانــش بــه تهــران ، تصمیــم بــه جابجایــی دیگری گرفــت و در 
منــزل بــرادرش در شهرســتان ربــاط کریــم اســکان یافــت و مجیــد هوشــیار 
را رهســپار مدرســه ی یاســر نمــود و او تمامــی دوران تحصیــل و نوجوانــی 
اش را همــان جــا ســپری کــرد. و ایــن روزهــا هــم زمــان بــا دوران ۸ ســال 
جنــگ تحمیلــی بــود و مجیــد نیز کــه از فعــاالن پایــگاه بســیج و تکبیرگوی 
ــه عنــوان بســیجی داوطلــب ،  ــود، در ســن 1۵ ســالگی ب مســجد محــل ب
ــای  ــردان ه ــاه در گ ــدت 3 م ــه م ــد و ب ــزام ش ــی اع ــه ی جنگ ــه منطق ب
حــق علیــه باطــل بــا دشــمن بعثــی ، همــراه دیگــر همــرزم هایــش پــای 
در میــدان جنــگ کوبیــد و بعــد از اتمــام دوره بــه محل ســکونت بازگشــت ؛ 
امــا همچنــان فکــر و ذهنــش در جبهــه مانــد تــا اینکه بــا هماهنگــی گردان 
بســیج محلــی ، 3 مــاه دیگــر بــه منطقــه ی جنگــی رهســپار شــد و بعــد از 

گذرانــدن دوره ای ســه ماهــه بــه آغــوش مــادر بازگشــت . 
ــار از  ــن ب ــادر ، ای ــه م ــداری دادن ب ــازه و دل ــب اج ــا کس ــی ب ــد از مدت بع
شهرســتان نهاونــد بــه منطقــه رهســپار شــد و در منطقــه ی جنگــی فــاو 
مســتقر ، و در عملیــات والفجــر ۸ بــه عنــوان بی ســیم چــی یــگان مخابرات 
علیــه دشــمن زشــت خــو شــرکت جســت و ســرانجام در ســن 1۵ ســالگی 
بــه آرزوی دیرینــه اش ، دســت یافــت و جــام گــوارای شــهادت را سرکشــید .

عاقــه ی زیــاد وی بــه نمــاز و دعــای کمیــل و حضــور مســتمرش در جبهــه 
هــای جنــگ و همچنیــن محبــت و دلــداری به مــادر و اقــوام در آن ســالهای 
توانفرســا ، از خصوصیــات ویــژه ی اخاقــی او بــود . او اگــر چــه در زندگــی 
ــا  ــود ، ام ــده ب ــی را دی ــای فراوان ــواری ه ــختی و ناهم ــواری و س اش دش
ــا اندیشــه ی  ــد و ب ــن همــه مشــکات نمان ــد ای ــه و هوشــیار در قی عارفان
بلنــدی کــه داشــت زمینیــان را رهــا کــرد و بــه جمــع آســمانیان پیوســت .
هــم اکنــون مــادرِ در هــم کوفتــه و فرتــوِت آن بزرگــوار تنهــای تنهــا و بــی 

فرزنــد بــا یــاِد آن شــهیِد ناشــکفته زندگــی را مــی گذرانــد .
یک شهید گم نشان گم نسب              یک شهید روز تیره تر ز شب
یک شهید گم تبار گم پدر                  کشته ی بی مشهد مفقود اثر

یک شهید بی مزارِ زارِ خوار                 یک شهید بی کس و غمخوار و یار
در فراق شاهدان این دیار                    دیدگان خون فشان بی شمار

در عزای این عزیز خوش عذار              ای دریغ ار دیده ای اشکی به بار
کو تن پاره که خاکش بسپرند؟              در کدامین زادگاهش بسپرند؟
خواهرش کو تا برایش مو َکَند؟             مادرش تا چنگ ها بر رو زند؟
کو پدر تا خاک و گل بر سر زند؟          دست بر سینه و بر سر برزند؟

کو برادر تا بگرید زار زار؟                    کشته اش کو تا بگیرد در کنار؟
پیکرش کو تا به تابوتش نهند؟             کو کسانش تا که تابوتش کشند؟
در کدامین خاطره جا دارد او؟               اشک شبنم در کجا می کارد او؟

 عکس اگر دارد به قابی برنهید!            حجله و عطر و گابی برنهید!
از برایش قطره ای اشک آورید!            جملگی تا چرخ را رشک آورید!

جای اهل خانه و خویشان او               غم زده باشید و دل ریشان او
بهر یادش گنبدی برپا کنید                  مهر او را توی دل ها جا کنید

یک پیام از من برید آن صخره را          خاره ی بی عاطفه، فاطمه را
پس بگویید: آن پسر کو رانده بود        آن که در کوالک و بوران مانده بود

از کف کوچه رها شد، شد نهال           در تف جبهه رسیدش بر وصال
آرزو بودش گزیند همبری                  تا ازین شوره زمین بیند بری

نیز گویید: اندکی اندوخته                  مانده از پروانه ی جان سوخته
او اگر اندوخته خواهد بََرد                  یک نشان باید که از خود آَوَرد!

یا به خاک پاره تن ها رو کند             جست و جو فرزندرا آن سو کند
یادمانی ای بسا از خون جگر              گردن افزارش بیابد او مگر!
چون اثر پیدا کند از ُکشته گاه             پیش آرد بر پناه بی پناه

بی گمان آن دایه ی دل ناُزکش           می کند دینارها را پیش کش
درخور بس شب نخوابی های او!           وان همه تیمارداری های او!
نام برگرداند از روسی تبار                  هم سجل را از مجید هوشیار!
خود براو نامی نهد کز ابتدا                 گاه زادن کرده بود اورا صدا!

هان! چه پنداری که خاره این کند؟    این چنین کی خاره ی بی دین کند؟
ای دو صد نفرین ازاین بی مایگی        بوی نابرده کم از بد دایگی

هم شماها درد او نشناختید             کی جماعت! پاس مهرش داشتید؟
مردم ُمرده پرست! اینک چرا            آه و افسوسی از او دارید ابا؟

آن فرو ریخته گل های پریشان در باد
کز می جام شهادت ، همه مدهوشانند
نامشان زمزمه ی نیمه شب مستان باد
تا   نگویند   که   از   یاد   فراموشانند 

بسم رب الشهدا و الصدیقین
ســام بــر آشــنایانی کــه هنــوز هــم بــرای 

خیلــی از مــا هــم غریبنــد.
ســام برآنــان کــه فصــل پــرواز را غنیمــت 
ــر از عشــق پرکشــیدند و  شــمردند٬تا باالت
قصــه تلــخ زمیــن گیرشــدن هــا را از آبــی 

آســمان بــه نظــاره نشســتند.
ــرم  ــدرم...واژه ای گ ــو ای پ ــر ت ــام ب وس
ــب  ــرار آن قل ــه تک ــتنی ک ــت داش و دوس
ــی بخشــد. اگرچــه  ــرا تســلی م خســته م
ــرت  ــدران دخت ــه پ ــل بقی ــا مث ــتی ت نیس
ــرد  ــر روز گ ــن ه ــری وم ــوش بگی را درآغ
ــم و  ــی کن ــاک م ــو را پ ــس ت ــار عک و غب
تــورا در آغــوش مــی گیرم...اگرچــه رفتــی 
و سالهاســت مــادر هنــوز در بدرقــه ات 
ــا  ــد. ام ــی کن کوچــه وداع را آب پاشــی م
ــتم.. ــو هس ــد ت ــه فرزن ــحالم از اینک خوش

شهید شیرمحمد سیاوشی 
محل تولد :نهاوند 

محل شهادت:ماووت عراق
تاریخ شهادت : 1366/11/0۸

فرازی از 
وصیت نامه شهید شیرمحمد سیاوشی

ــه  ــه ب ــم ک ــی گوی ــکر م ــو را ش ــا ت خدای
ــگ را دادی. ــرکت در جن ــق ش ــن توفی م

ــم  ــورا شــکر گوی ــی ت ــا چــه زبان ــا !ب خدای
کــه هرچــه دارم از خــود توســت.خدایا 
ــه حــق محمــد و آل محمــد )ص(  ــورا ب ت

قســم مــی دهــم کــه مــرا بــا بــار گنــاه از 
دنیــا مبــر و در لحظــه مــرگ امــام زمانــم 
را بــه فریــادم برســان . خدایــا هرچــه 
باشــم بنــده حقیــری در میــان رزمنــدگان 
ــا  ــم کــه ب اســام هســتم. خــودم مــی دان
ــی  ــی روم ول ــا م ــاه از دنی ــار گن ــه ب کول
ــاری  ــرا ی ــرا خواندی٬خــودت م خــودت م

ــده! ــم ب ــم نجات ــودت ه ــس خ کردی٬پ
بــرای  دنیــا  کــه  بدانیــد  برادرانــم! 
ــد و  ــاد بخوانی ــت.قرآن را زی ــردن اس کارک

پیــرو والیــت فقیــه باشــید.
ــس  ــد: هرک ــرم )ص( می فرمای ــول اک رس
وآخــرت  شــود،خیردنیا  اش  تقــواروزی 

روزی او شــده اســت.

اخالص و تقوا
درجبهــه٬ ســرپل ذهــاب بارهــا اتفــاق 
ــاد کــه درشــرایط ســختی قرارمــی  می افت
ــازی دراز  ــم. در کــوه و  ارتفاعــات ب گرفتی
مســتقر بودیــم٬ شهیدعزیزهمیشــه بــا 
آرامــش خاطررفتارمــی کــرد. گاهــی وقتها 
ــه  دشــمن روی  کــه آتــش شــدید توپخان
ــرای حفــظ و  ــود ٬همگــی ب ــا ب مواضــع م
درامــان مانــدن بــه ســوی جــان پنــاه  مــی 
رفتیــم  , ووقتــی بعــد از خامــوش شــدن 
ــه ســنگر برمــی گشــتیم  آتــش دشــمن ب
ــدون تــرس و  ٬ مــی دیدیــم شــیرمحمد ب
بــا خنــده داخــل ســنگر اســت و مشــغول 
خــوردن غــذا مــی باشــد٬ وقتــی اعتــراض 
ــوری ؟  ــی خ ــا را م ــذای م ــم چراغ کردی
ــا شــوخی و خنــده  مــی گفــت : گفتــم  ب
شــاید شــما شــهید شــدید مــن هــم غذای 
ــال  ــت الم ــذای بی ــا غ ــما رو بخــورم  ت ش
حیــف و میــل نشــود٬ کــه خــود ایــن کار 
و شــوخ طبعــی او بــه مــا روحیه مــی داد و 
ایــن نشــان از شــجاعت  و تقــوی و ایمــان 
اوبــود. یکبارمســئولیت تهیــه ی آب بــرای 
رزمنــدگان بعهــده مــن وشــیرمحمد بــودو 
بایــد بعــد از اتمــام کاربــه ســنگردیده 

ــم  ــرده بودی ــی دیرک ــم ول ــی رفتی ــی م بان
بــا  درسنگرنبودهرطورشــد  وکســی 
طنــاب ٬خــودش رابــه سنگررســاندکه 
حاصــل جــرأت وتقــوی ایشــان بــود. 
بسیارخوشــرو و خــوش خــوی وشــوخ 
ــه  ــه دوراز هرگون ــع وســاده زیســت وب طب
واهــل  شــهادت  وعاشــق  تجمــات 
ــام  ــا ام ــت ه ــی وق ــود وخیل ــت )ع( ب بی
ــی  ــد. گاه ــی ش ــدگان م ــت رزمن جماع
فرزندانــت  تکلیــف  پرســیدم  مــی  ازاو 
ــی  ــود؟ م ــی ش ــه م ــهادت چ ــد از ش بع
گفــت: فرزندانــم صبورنــد؛ الگــوی دختــرم 
و  زینب)س(اســت  حضــرت  زینــب٬ 

انشــاءاهلل صبورخواهدبــود.
برادربســیجی  از  نقــل  بــه  ای  خاطــره 
محمــد  وهمسنگرشــهید٬  وهمــرزم 

فــرد صادقــی 
مــی  الســام  علیــه  علــی  امــام 
فرماید:بااخــاق نیکو،گفتارنــرم مــی شــود.

خوش خلقی
ســال 64 بودکــه بــا شهیدعزیزدرســپاه 
ــدم. ــنا ش ــد آش ــتان نهاون ــه شهرس ناحی

ســخن  وخــوش  اندیشــه  بســیارخوش 
گفــت  مــی  ســخن  دل  بودوازاعمــاق 
کــزدل  ســخنی  رافهمیــدم  علتــش 
کام  نشــیند.طبق  بــردل  برایدالجــرم 
درک  می فرمایــد:  امیرالمومنین)ع(کــه 
ــی  ــوش فهم ــته وخ ــک وشایس ــم نی وفه
ــای  ــا وکاره ــم ه ــان تصمی ــی نش درزندگ

خــوب اســت.
فرصتــی پیداشــد وباهــم دربــاره ازدواج 
گفــت وگــو کردیــم و وقتــی متوجه شــدکه 
قصــدازدواج دارم  با خیرخواهی ودلســوزی  
ومســئولیت اجتماعــی کــه  داشــت برایــم 
ولــی  جارفتیــم  شــد.چند  پیشــقدم 
ــدم  ــاک وق ــت پ ــد وبخاطرنی ــمت نش قس
مبارکــش باعــث وصلــت شــد گویابــه کام 
امیرمؤمنــان)ع( کــه مــی فرمایــد: بهتریــن 
ــر در  ــان دونف ــه می ــت ک ــفاعت آن اس ش
ــی تاخــدا آن دو  ــری کن ازدواج واســطه گ
ــه توصیــه  را گــرد هــم آورد.رســیده بودوب
قــرآن کــه افرادبــی زن را زن بدهیــد کــه 
ــد  ــان میکن ــی نیازت ــش ب ــد از فضل خداون
ــه  ــز همیش ــهید عزی ــی نمود.ش ــل م عم

معطــر بــود گویــا مصــداق کام امــام 
صــادق )ع( بودنــد کــه مــی فرمود:خــودرا 
خوشــبو کــردن ازخــوی پیامبــران اســت.

زمانیکــه بــه منطقــه مــاووت اعــزام شــدیم 
ــده  ــروح ش ــود و مج ــاز ب ــه جانب درحالیک
بــود بــرای پشــتیبانی گــردان مســتقر 
شــده بود.بــاز اورا همانطــور معطــر و نورانی 
ــد و  ــه دادن ــه مــن عطــری هدی ــدم و ب دی
ــر خشــایار  ــک نفرب ــر تان زمانیکــه ســوار ب
ــرار  ــمن ق ــه دش ــت حمل ــورد اصاب ــود م ب

ــد. ــل ش ــهادت نائ ــض ش ــه فی ــت وب گرف
 صفایی ندارد ارسطو شدن

               خوشا پرکشیدن پرستوشدن
همــرزم  از  نقــل  بــه  ای  )خاطــره 
ــی( ــن صدوق ــدار نوردی ــهید٬برادر پاس ش

ــن مــرگ  پیامبراکــرم)ص(: شــهادت برتری
هاســت.

دیدار آخر؛ امضاء آخر
درحوالی روزهای سردزمستان1366بود.

العبــاس  ابوالفضــل   1۵۲ مادرگــردان 
ــه  ــین )ع(ب ــکر 3۲ انصارالحس )ع(    از لش
ــرای  ــری ب ــدی ظف ــاج مه ــی ح فرمانده
المقدس۲درکردســتان  بیــت  عملیــات 
عــراق آمــاده مــی شــدیم.در منطقــه 
ــدیم. ــاده ش ــودرو پی ــده از خ ــن ش تعیی

درمنطقــه  وقتــی  بــود.  هوابسیارســرد 
رزمنــده  از  مملــو  آنجــا  مستقرشــدیم 
هایــی بودکــه برگزیــده هــای خداونــد 

بــرای نگهــداری ازدیــن اوبودنــد.
درســیاهی آن شــب ســردهمه رزمنــدگان 
ــد  ــی کردن ــتاب م ــدا ش ــاد باخ ــرای میع ب
وبــه گفتــه ی شــهیدآوینی کــه فرمودنــد: 
ای  قافلــه  کنیدگوینــد  شــتاب  یــاران 
ــکاران رادرآن راهــی  ــه گنه درراه اســت ک
ــت  ــی نیس ــکاران را راه ــت؛ آری گنه نیس
ــان  ــن هم ــد. ای ــی پذیرن اماپشــیمانان رام
ــه شــهادت  اوج آمادگــی روحــی وعشــق ب
ــدا  ــاد درراه خ ــه جه ــدگان ب ــاور رزمن وب
ــت  ــت والی ــل)ره( تح ــام راح ــان ام بفرم
ــی  ــان م ــرایط رانش ــه درآن ش ــی فقی ول
ــالتی  ــتگی وکس ــام خس ــب باتم دادآن ش
ــی خــوش ســیما  کــه داشــتم دیــدم جوان
ــه  ــدان ب ــی وخن ــره ی نوران ــک چه ــا ی ب
ســمت مــن مــی آید٬شهیدشــیرمحمد 

ــود. ــی ب سیاوش
دفترچــه وخــودکاری دردســت داشــت 
ــی  ــهدای احتمال ــاء ازش ــال امض ــه دنب وب
ــت. ــی گش ــفاعت ازآنهام ــول ش ــده وق آین

ــن  ــن آخری ــت وای ــم امضــاء گرف ــن ه ازم
ــه  ــود. همیش ــز ب ــهید عزی ــن باش دیدارم
مهربــان وخونگــرم بودوروابــط عمومــی 
باالیــی داشــت وبعدبــه منطقــه اعــزام 

ــدیم. ش
آن شــب باهمــه ی ســختی هــا و شــیرینی 
هایــش گذشــت تااینکــه اجــازه ی عملیات 
بشــدت  ازدرگیــری  پــس  و  شــد  داده 
ــن  ــراه چندت ــه مراهم ــدم ک ــروح ش  مج
ازدوســتان بــه عقــب برگرداندند.باهمــه

ــه  ــس ازاینک ــتم پ ــه داش ــی ک ی دردهای
بــه هــوش آمــدم بــه مــن خبردادندرفیــق 
وهمــرزم عزیــزم شــیرمحمد سیاوشــی 
ــل خشــایاربوده مورداصابــت  ــه درداخ ک
ــهادت  ــض ش ــه فی ــه وب ــاره قرارگرفت خمپ
ــهداء پیوســت.  ــل ش ــه خی ــده وب ــل ش نائ
آن لحظــه باتمــام بغضــی کــه داشــتم 

آخرانداخــت.  مرایاددیدارآخر؛امضــای 
   )خاطــره ای بــه نقــل ازهمــرزم شــهید٬ 

برادرپاســدارعلی کوثرکیانــی(
رازی اســت درعالــم کــه جزبــه بهــای 
خــون فــاش نمــی شود.)شــهیدآوینی(

بصیرت
ــه  ــت ک ــازنده ای اس ــب س ــهادت مکت ش
ــن  ــل ناپذیرتری ــرات وخل ــن اث شــگرف تری
واکنــش هــای نســل هــای بهــم پیچیــده 

ــت. ــخ را داراس تاری
ای  دوبــاره  خــون  درحقیقت،شــهادت 
اســت کــه بــه کالبــد نیمــه جــان جامعــه 
واردمــی گردد،خــون ایــن عنصرخلیفــه 
اللهــی درنظــام اجتماعــی بــه عنــوان 
تبلیــغ  عامــل  ومؤثرتریــن  گویاتریــن 
ــی  ــت آگاه ــق وحقیق ــا،   ح ــدق وصف ص

خواهدبــود. وســازندگی 
ســال1366بود.من وشــیرمحمد بــه دنبــال 
ارتقــاء بینــش بودیــم٬ ایشــان خیلــی 
ــان و  ــوا و ایم ــه بخاطرتق ــرت بودک بابصی
ــت  ــر رفاق ــک روز بخاط ــاص او بود.ی اخ
ــتم  ــیرمحمد داش ــا ش ــه ب ــی ک وصمیمیت
اورابــرای ناهاردعــوت کــردم ولــی بااینکــه 
بــود  معتقــد  چــون  بودپذیرفــت  روزه 
ــه اوگفتــم  دعــوت مؤمــن رانبایــد ردکرد.ب
خــب چــون روزه ای اجبــاری کــه نیســت 
روزه ات رابشــکنی. گفــت: نــه٬ روزه ی 
مســتحبی گرفتــه ام وچــون مســتحبی 
اســت هروقــت بخواهــم میتوانــم افطارکنم 
وچــون ثــواب دعــوت مومــن باالترازثــواب 
ــی  ــت رام ــت دعوت ــتحبی اس روزه ی مس
ــین  ــم دلنش ــش برای ــی حرفهای پذیرم.خیل
ــادات وتقــوی وبصیــرت  ــود چــون ازاعتق ب
ــه  ــود ک ــد ب ــت ومعتق ــی گرف ــأت م اونش
ــه  ــرام مومن؛نگ ــزت واحت ــتن ع ــه داش نگ

ــت. ــرام خداس ــزت و احت ــتن ع داش
همــرزم  از  نقــل  بــه  ای  )خاطــره 
شــاهمرادی( شمســعلی  شــهید٬آقای 

ــد  ــی فرزن ــب سیاوش ــده: زین ــه کنن تهی
شــهید شــیرمحمد سیاوشــی

به بهانه ی سالگرد شهادت شهید شیرمحمد سیاوشی

فریاد نهاوند:
جشــنواره  اولیــن  اختتامیــه  آئیــن 
سراســری شــعر و دلنوشــته بــه مناســبت 
ــاج  ــردار ح ــهادت س ــالگرد ش ــن س اولی
حجــت  حضــور  بــا  ســلیمانی  قاســم 
امــام  مغیثــی  والمســلمین  االســام 
جمعــه، رمضانــی معــاون مدیــر کل و 
اداره  هــای  شهرســتان  امــور  مســئول 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــی  ــاون سیاس ــد مع ــال ون ــدان ، ج هم
ــی  ــدار، صالح ــی فرمان ــی ، اجتماع امنیت
االســام  حجــت   ، مرکــزی  بخشــدار 
حــوزه  رئیــس  مولــوی  المســلمین  و 
ــد، ســرهنگ میثــم  ــرادران نهاون ــه ب علمی
ســپاه  فرماندهــی  جانشــین  رحیمــی 
ناحیــه نهاونــد ، خدارحمــی رئیــس بنیــاد 
شــهید شهرســتان نهاونــد، دارایــی رئیــس 
و  شــاعران  و  پــرورش  و  آمــوزش  اداره 
نویســندگان در اداره ارشــاد اســامی ایــن 

شهرســتان برگــزار شــد . 

سردار سلیمانی آیینه تمام نمای 
ایستادگی در مقابل ظلم

فرهنــگ  اداره  رئیــس  بحیرایــی  امیــر 
و ارشــاد اســامی نهاونــد، گفــت: 11 
برگزیــده جشــنواره شــعر و دل نوشــته 
نهاونــد  در  ســلیمانی  شــهید  ســردار 

تجلیــل شــدند.
آئیــن   ، نهاونــد  فریــاد  گــزارش  بــه   
ــته  ــعر و دل نوش ــنواره ش ــه جش اختتامی
بــا حضــور  ســلیمانی  ســردار  شــهید 
ــی  ــی اجتماع ــاون سیاس ــه ، مع امام جمع
فرمانــدار ، مســئوالن و جمعــی از شــاعران 

ــع  ــه مجتم ــاالر اندیش ــدان در ت و هنرمن
فرهنگــی و هنــری امــام خمینــی )ره( 

ــد. ــزار ش برگ
امیــر بحیرایــی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ــداد  ــت : تع ــد، گف ــامی نهاون ــاد اس ارش
۲۵0 اثــر شــامل ؛ 170 اثــر شــعر و ۸0 اثر 
دل نوشــته از سراســر کشــور بــه دبیرخانــه 
ــان  ــن می ــد و از ای ــال ش ــنواره ارس جش
پــس از داوری در ۲ بخــش شهرســتانی 
انتخــاب  برگزیــده  آثــار  کشــوری  و 
شــدند. وی اســداهلل حیــدری )غــزل(، 
معصومــه  )مثنــوی(،  ســاکی  محمــد 
کولیوند)ســپید(، شــکوفه علیپور)غــزل( 
بــه  را  نوشــته(  ظفــری)دل  ســمیرا  و 
عنــوان برگزیــدگان شهرســتانی و مجتبــی 
صفــدری اســتان گیــان شــهر رشت)شــعر 
ســپید(، آرش پــور علیــزاده اســتان گیان 
شــهر رشت)شــعر ســپید(، مهــرداد مهرابی 
اســتان تهــران شــهر تهــران )غــزل(، 
ــهر  ــتان ش ــتان خوزس ــی اس ــه صادق هال
اندیمشــک )غــزل(، نیلوفــر حســن زاده 
)دل  اردبیــل  شــهر  اردبیــل  اســتان 
فخــر  طاهــری  معصومــه  و  نوشــته( 
ــوان  اســتان همــدان )دل نوشــته( را به عن
ــرد  ــوان ک ــدگان سراســر کشــور عن برگزی
ــر  ــاد و خاط ــتن ی ــده نگه داش ــت: زن و گف
ــه  ــان ب ــی ایش ــدر و معرف ــهدای گران ق ش
ــی  ــه همگان ــه وظیف ــوان جامع ــل ج نس
اســت کــه بایــد بــا بهره گیــری از فرهنــگ 
و هنــر در راســتای تقویــت ایــن امــر مهــم 

ــم. ــدام کنی اق
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــلیمانی  ــردار س ــه س ــان اینک ــد بابی نهاون
آیینــه تمــام نمــای ایســتادگی در مقابــل 

ــان  ــه می ــی ک ــت: جنگ ــت، گف ــم اس ظل
ــت  ــدنی نیس ــت تمام ش ــل اس ــق و باط ح
ــل   ــن تقاب ــی و ای ــل تاریخ ــن تسلس و ای
کــه قــرآن کریــم مفصــل بــه آن پرداختــه 
ــا الهــی در آن جبهــه  ــا و انبی و همــه اولی
ــا ظهــور اســام و  ــد ، از آغــاز ت ــرار دارن ق
از اســام تــا فرجــام تاریــخ و تــا پیــروزی 

ــد داشــت . ــه خواه حــق ادام
ــق و  ــه ح ــن مقابل ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــه ای از  ــوم در بره ــم و مظل ــل و ظال باط
ــام  ــود ام ــد و می ش ــه اوج می رس ــان ب زم
ــام حــق اســت  ــاد تم ــه نم حســین )ع ک
ــوه  ــل تمــام باطــل و می شــود جل در مقاب

ــم. ــل ظال ــتادگی در مقاب ایس
ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  بحیرایــی 
ایســتادگی و مقاومــت ادامــه پیداکــرده تــا 
ــه انقــاب اســامی مــا می رســد و امــام  ب
راحــل و مکتــب او و مقــام معظــم رهبــری 
پرورش دهنــده شــهیدان  کــه  مکتبــی 

ــت. ــلیمانی اس ــت و س ــری ، هم باک
تکــرار  بازهــم  تاریــخ  داد:  ادامــه  وی 
قاســم  حــاج  بــار  ایــن  و  می شــود 
ســلیمانی می شــود نمــاد جبهــه مقاومــت 
و جهــاد درراه خــدا و نمــاد تمامــی حــق 
ــل باطــل و آن اســت کــه ســردار  در مقاب
ــه  ــطوره و ب ــک اس ــود ی ــلیمانی می ش س
 ) )مدظلــه  خامنــه ای  امــام  فرمایــش 

ــوم. ــن مرزوب ــی ای ــان مل قهرم

آنچه که امروز نظام ما را از تمام 
خطرات مصون داشته تبعیت از 

رهبری است

ــام  ــت االس ــم حج ــن مراس ــه ای در ادام

ــد  والمســلمین مغیثــی امــام جمعــه نهاون
اظهــار داشــت : خداونــد پیامبــرش را 
ــر  ــام عالم گی ــا اس ــتاد ت ــزه فرس ــا معج ب
ــا  ــد کام ــده خداون ــن وع ــا ای ــود ام ش
را  امامــت  مــردم  زیــرا  نشــد  محقــق 
را  علــی)ع(  حضــرت  و  نپذیرفتنــد 
ــا  ــن مســئله ت ــه ای ــد ک خانه نشــین کردن
امــروز مشــکاتی را بــرای جامعــه اســامی 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
حجت االســام مغیثــی بــا اشــاره بــه 
شــخصیت ســردار ســلیمانی و آیــت اهلل 
ــا را در  ــودن آنه ــزدی، خــاص ب ــاح ی مصب
ــه والیــت فقیــه دانســت و  ارادت کامــل ب
خاطرنشــان کــرد: آنچــه کــه امــروز نظــام 
ــته  ــون داش ــرات مص ــام خط ــا را از تم م
تبعیــت از رهبــری اســت کــه بــرای ادامــه 
ــد  ــان بای ــروی از ایش ــاب پی ــیر انق مس

ــد. ــه باش ــورد توج م
بخــش  در  مراســم  پایــان  در 
اســداهلل  شهرســتانی  شــرکت کنندگان 
حیــدری در زمینــه غــزل، محمــد ســاکی 
ــد در  در زمینــه مثنــوی، معصومــه کولیون
ــور در  ــه شــعر ســپید، شــکوفه علیپ زمین
زمینــه غــزل، ســمیرا ظفــری در ببخــش 
نیــز  دلنوشــته و در بخــش سراســری 
مجتبــی صفــدری از رشــت در زمینــه 
ــزاده از گیــان  شــعر ســپید، آرش پورعلی
ــی  در زمینــه شــعر ســپید، مهــرداد مهراب
از تهــران در زمینــه غــزل، هالــه صادقی از 
شــهر اندیمشــک در زمینــه غــزل، نیلوفــر 
ــه  ــل در زمین ــتان اردبی ــن زاده از اس حس
دلنوشــته و معصومــه طاهــری فخــر از 
دلنوشــته  زمینــه  در  همــدان  اســتان 

ــدند. ــده ش برگزی

11 برگزیده جشنواره شعر و دل نوشته سردار شهید سلیمانی
 در نهاوند تجلیل شدند

فریاد نهاوند: 
سید محمد مهدی شفیعی 

سومین سالگرد عروج ملکوتی 
مدافع حرم و امنیت پاسدار 

شهید احمد شوهانی را گرامی 
می داریم .

تاریخ شهادت :
 1396 /11 /0۷ 
محل شهادت : 

ازگله کرمانشاه )حین درگیری 
با تکفیری های داعش (

صبح شهادت

کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی می کند
سرو باشی، باد یا توفان چه فرقی می کند

مرزها سهم زمین اند و تو اهل آسمان
آسمان شام یا ایران چه فرقی می کند
قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم

حصر »الزهرا« و »آبادان« چه فرقی می کند
مرزماعشق است، هرجا اوست آنجاخاک ماست

سامرا، غّزه، حلب، تهران چه فرقی می کند
هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست

بی شهادت، مرگ با خسران چه فرقی می کند
شعله در شعله تن ققنوس می سوزد ولی

لحظۀ آغاز با پایان چه فرقی می کند
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فریــاد نهاونــد - 
مهــر  منوچهــر 

کیــان 
هرســال موقــع تحویل 
ــام  ســال از ســوی مق
رهبــری  معظــم 
بــرای ســال جدیــد 
صــورت  نامگــذاری 
میگیــرد و چندســالی 
از  بعــد  کــه  اســت 

تحویــل ســال نــو نامــی بــرای آن ســال انتخــاب 
میشــود و مســئولین موظــف هســتند براســاس 
نامگــذاری انجــام شــده برنامــه ریــزی کننــد و 
بــه نحــو احســن کارهــا را به ســرانجام برســانند 
ــذاری  ــد نامگ ــال جهــش تولی ــه س ســال 99 ب
شــد و دلمــان بــه ایــن خــوش بــود کــه جهــش 
تولیــد باعــث رونــق کارهاخواهــد شــد و ســیل 
عظیــم جوانــان بیــکار هــم جــذب مــی شــوند 
تــا بــه جهــش تولیــد کمــک کننــد ولــی مــی 
ــه در حــد همــان حــرف  ــن گفت ــم کــه ای بینی
باقــی مانــد و برعکــس شــعار امســال مــا شــاهد 
جهــش قیمتهــا بــوده ایــم وتــا االن کــه 9 مــاه 
از ســال گذشــته همچنــان شــاهد جهــش 
فروردیــن  بخیــر  یــادش  هســتیم  قیمتهــا 
ــا هــم برســر دنیــا  ســال99 کــه ســایه ی کرون
ــود  ــان ب ــرغ 6 هزارتوم ــت م ــد قیم ــود ونهاون ب
ــی  ــود ول ــرغ ب ــت م ــتقبالی از قیم ــر اس و کمت
االن در آذرمــاه شــاهد مــرغ کیلویــی 33 هــزار 
ــاپ  ــه چ ــب ب ــن مطل ــا ای ــتیم ت ــان هس توم
ــان  ــی ۵0 هزارتوم ــرغ کیلوی ــال م برســد احتم
هســت و ســایر اجنــاس هــم در کــورس قیمــت 
ــد و ســراغ هــر جنســی مــی  ــت مــی کنن رقاب
روی چندیــن برابــر افزایــش داشــته انــد و 
ــده  ــا بری ــن گرانیه ــت ای ــردم از دس ــان م ام
ــازار مــکاره وارد شــوند  ــن ب وقادرنیســتند در ای
حــال مانــده ایــم مســئولین در خــواب هســتند 
یــا بــی خیــال ایــن گرانیهــا شــده اند مســئولین 
ــا تــوپ پــر  دائــم داد ســخن مــی دهنــد کــه ب
ــازار را تنظیــم مــی کنیــم  وارد مــی شــویم و ب
البتــه مــردم بــه ایــن شــعار دادنهــا عــادت دارند 
و مــی داننــد کــه مســئولین حتــی به خودشــان 
ــد و  ــز برخیزن ــد از پشــت می اجــازه نمــی دهن
ــک  ــردم از ی ــال م ــد ح ــازار بزنن ــه ب ــری ب س
ــی  ــرده و از طرف ــان ک ــا غافلگیرش ــرف کرون ط
ــه  ــرده و ب ــف ک ــارها را مضاع ــی فش ــار گران ب
ایــن ســادگی بــازار از دســت مســئولین خــارج 
ــد  ــه روی خودشــان نمــی آورن شــده و اصــا ب
البتــه عــده ای گرانــی موجــود را صــادرات غیــر 
قانونــی مــی داننــد حــال چــرا دولــت قــادر بــه 
کنتــرل قاچاقچیــان نیســت وایــن بــرای مــردم 
معمایــی شــده کــه چــرا دولــت بــا قــدرت وارد 
نمــی شــود وبــا قاچاقچیــان مبــارزه نمــی کنــد 
چــرا در زمــان انتخابــات همــه چیــز را کنتــرل 
شــده قلمــداد مــی کننــد ولــی بعــد از گذشــت 
حــدود 7 ســال دولــت بــه ورطــه ای افتــاده کــه 
قــادر بــه مهــار ناهنجاریهــای اقتصــادی نیســت 
و نمــی توانــد بــا قاچــاق مایحتــاج مــردم مقابله 
کنــد و ســر در گریبــان منتظــر معجــزه اســت 
دولتــی کــه خط زیــر فقــر را 1۲ میلیــون تومان 
اعــام مــی کنــد پــس چــرا حقــوق کارگــران و 
ــه  ــادر ب ــه ق ــن اســت ک ــدر پایی ــدان آنق کارمن
ادامــه ی زندگــی نیســتند آیــا بایــد ایــن همــه 
ــر باشــد  ــر فق ــا و خــط زی ــه بیــن حقوقه فاصل
چــرا اجنــاس ضــروری را وارد نمــی کننــد تــا بــا 
گرانــی موجــود در بــازار مقابلــه کننــد قیمتهای 
ــد  ــی بای ــه کس ــردم را چ ــاج م ــی مایحت نجوم
ــه هــا بعــد از گذشــت 1۵  ــد یاران ــت کن مدیری
ــای  ــی قیمته ــده ول ــت مان ــان ثاب ــال همچن س
اجنــاس صدهــا برابــر شــده اســت و مــردم توان 
ــازار  ــه ب ــر ســری ب ــد اگ ــورم را ندارن ــه ت اینهم
بزنیــد از تعجــب شــاخ برســرتان ســبز میشــود 
ــال اول  ــط 4 س ــد فق ــر و امی ــت تدبی ــا دول آی
بــود مــردم تــوان خریــد حداقــل هــا را ندارنــد 
ســال جهــش تولیــد درحــال تمام شــدن اســت 
ولــی جهــش کرونــا و جهــش قیمتهــا همچنــان 
ادامــه دارد امیدواریــم کســی پیــدا شــود و 
تســکین دهنــده ی دردهــا و آالم مــردم باشــد 
ــی  ــازار ارزاق عموم ــاری در ب ــازه ی ناهنج و اج

ــد. را ندهن

جهش تولید یا جهش قیمتها

فریاد نهاوند - علی سهرابی
جوانــان و مــردم نهاونــد در اســتان همــدان 
در طــول ۸ســال دفــاع مقــدس بارهــا 
ــاع از  ــرای دف ــراق ب ــث ع ــم بع ــل رژی مقاب
جــان و مــال و نامــوس مــردم صــف آرایــی 

ــد. کردن
ــج  ــای پن ــن کرب ــرور آفری ــات غ در عملی
کــه 19 دی مــاه ســال 6۵ آغــاز شــد همان 
عملیاتــی کــه بیــش از 3۵ فرمانده، پاســدار 
ــتر در  ــد بیش ــتان نهاون ــیجی شهرس و بس
روز ســوم عملیــات ۲1 دیمــاه بــه شــهادت 
رســیدند و پیکر هــای  پــاک ایــن شــهدای 
ــاه 136۵در  ــخ ۲7 دی م ــدر در تاری گرانق

نهاونــد تشــییع شــدند.
ــدر  ــردار حی ــرادر س ــهرابی ب ــدر س میرحی
ســهرابی یکــی از فرماندهــان گــردان قیــس 
ابــن مســهر می گویــد: واقعــا شــرایط 
خیلــی ســختی بــود، چــون خــودم افتخــار 
حضــور در جبهــه را در کنــار بــرادران 
را داشــتم  جهــاد ســازندگی آن وقــت 
جنگنده هــای رژیــم بعثــی عــراق بــه 
شــدت جبهه هــا و شــهر ها را بمبــاران 

می کردنــد.
ــتان  ــدادی از دوس ــق تع ــزود: از طری او اف
ــه  ــردم ک ــاع پیداک ــهرابی اط ــهید س ش
ــهادت  ــی از ش ــده خیل ــهید ش ــرادرم ش ب
ایشــان ناراحــت شــدم، چــون مــا بــا 
ــم و  ــایه بودی ــاط همس ــک حی ــم در ی ه
ــتیم  ــراکت داش ــم ش ــاورزی ه در کار کش
نمی دانســتم چگونــه خبــر شــهادت او 
ــال 6۵ در  ــه س ــادرم ک ــوم م ــه مرح را ب
قیــد حیــات بودنــد بگویــم. ســهرابی بیــان 
کــرد: روزی کــه بــرای تشــییع پیکــر 
ــه معــراج شــهدا در ســپاه رفتیــم  شــهدا ب
ــدار  ــده، پاس ــود3۵ فرمان ــی ب ــا غوغای واقع
ــهر  ــن مس ــس اب ــردان قی ــیجی از گ و بس
شــهید شــده بودنــد حتــی آمبوالنــس برای 
حمــل پیکــر شــهداهم کــم آمــده بــود و از 

شــهر های اطــراف آورده بودنــد.
عضــو شــورای هیــات مذهبــی نهاونــد 
اظهــار داشــت: تشــییع جنــازه باشــکوهی 
ــا  ــه خیابان ه ــد هم ــزار ش ــد برگ در نهاون
پــر از جمعیــت بــود همــه نیرو هــای 
و  انتظامــی شــهربانی کمیتــه  نظامــی 
جهــاد ســازندگی حضــور داشــتند مــدارس 
تعطیــل شــد عــزای عمومــی در شهرســتان 
ــهر  ــتا ها و ش ــواده و روس ــتر خان ــود بیش ب

عزاداربودنــد.
ــان  ــی از فرمانده ــوی یک ــدا مول ــم خ رح
دوران دفــاع مقــدس از همرزمــان شــهدای 
ــکر 3۲  ــهر از لش ــن مس ــس اب ــردان قی گ
انصارالحســین )ع( در مــورد 3۵ شــهید 
ــد:  ــای ۵ می گوی ــات کرب ــدی عملی نهاون
واقعــا شــب ۲1 دی مــاه عملیــات کربــای 
۵ در منطقــه عمومــی شــلمچه کنــار 
ــال ماهــی و دوئجــی بچه هــای گــردان  کان
قیــس نهاونــد و لشــکر ثــاراهلل کرمــان بــه 
ــه  ــی ب فرماندهــی شــهید ســلیمانی قیامت

ــد. ــا کردن پ
او افــزود: هیــچ وقــت دالورمردی هــای 
بچه هــای گــردان قیــس ابــن مســهر 
و  شــهید  ســرداران  بخصــوص   1۵۲ و 
فرماندهــان آن بخصــوص حســن مــراد 
ــروزن و حیدرســهرابی در ســمت راســت  اب
ــای  ــراه بچه ه ــه هم ــه ب ــی ک ــال ماه کان
ــا  ــاراهلل کرمــان در ســمت چــپ ب لشــکر ث
فرماندهــی ســردار ســلیمانی را کــه جــزو 
نخســتین خــط شــکن های ایــن عملیــات 

ــرد. ــم ب ــاد نخواه ــد را از ی بودن
ــه  ــاعت های اولی ــرد: از س ــان ک ــوی بی مول
شــروع عملیــات کربــای ۵ بچه هــای 
گــردان قیــس ابــن مســهر، 1۵۲ حضــرت 

اباالفصــل العبــاس )ع( در کنــار لشــکر 
ــد در  ــدم بودن ــط مق ــان در خ ــاراهلل کرم ث
شــب و روز ۲1 دی مــاه 3۵ نفــر از گــردان 
بــه همــراه فرماندهــان خــود شــهید حســن 
ــهید  ــهرابی ش ــدر س ــروزن و حی ــراد اب م

شــدند.
فرمانــده ســابق دفــاع مقــدس اظهــار 
ــداد اندکــی کــه در گــردان  ــا تع داشــت: ب
مــا بودنــد جلــو ۵ تــک ســنگین تیپ هــای 
ــه  ــش توپخان ــم حجــم آت ــی را گرفتی عراق
دشــمن  ســنگین  نیمــه  ســاح های  و 
ــجاعت  ــر ش ــود اگ ــاد ب ــی زی ــاد خیل زی
ــان  ــاراهلل کرم ــد و لشــکر ث ــای نهاون بچه ه
ــته  ــمن شکس ــی دش ــوط دفاع ــود خط نب

نمی شــد.
ــروزن و  ــهید اب ــادت های ش ــت: رش او گف
ســهرابی فرماندهــان گــردان قیــس از یــادم 
ــتش  ــک دس ــهرابی ی ــهید س ــی رود ش نم
ــود، امــا ۲4 ســاعت آن را  مجــروح شــده ب
مخفــی کــرده بــود تــا روحیــه رزمنــدگان 
گــردان تصعیــف نشــود، چــون دیگــر 
فرمانــده مــا شــهید ابــروزن شــب قبــل بــه 
ــهرابی  ــهید س ــود و ش ــیده ب ــهادت رس ش
روز ۲1 دی مــاه بعــد از اینکــه بــه ســختی 
نمــاز ظهــر را در آن شــرایط دشــوار خوانــد 
دقایقــی بعــد مــورد اصابــت دشــمن قــرار 

ــه شــهادت رســید. گرفــت و ب
ــده  ــوی گفــت: شــهادت 3۵ نفــر فرمان مول
و رزمنــده از یــک گــردان کوچــک بســیار 
ســخت بــود و همــه آن هــا ماننــد اصحــاب 
امــام حســین )ع( در دشــت شــلمچه پرپــر 
شــدند تــا یــک وجــب از خــاک وطــن بــه 

دســت دشــمن نیافتــد.
ــردان  ــای گ ــای ۵ بچه ه ــات کرب در عملی
حضــرت ابوالفضــل عبــاس )ع( جانانــه 
بــه خطــوط دفاعــی دشــمن زدنــد و 
ــه  ــد ک ــی بودن ــتین گردان های ــزو نخس ج
ــی و  ــکر زره ــپ و لش ــن تی ــل چندی مقاب
تــا بــن دنــدان مســلح ارتــش بعثــی عــراق 
ایســتادند و جانانــه شــهید شــدند تــا راه را 

ــد. ــاز کنن ــات ب ــه عملی ــرای ادام ب
بعــد از آنکــه فرماندهــان و رزمنــدگان 
ــات  ــد عملی ــد و امی ــه تردی ــی در میان ایران
ــاع از  ــرای دف ــد ب ــای 4 بودن ــق کرب ناموف
خــون شــهدا و تمامیــت ارضــی کشــور در 
ــا زهــرا  ــا رمــز عملیــات ی تاریــخ 19 دی ب
ــد و عراقی هــا  ــه خــط شــلمچه زدن )س( ب
ــای  ــروزی کرب ــوز سرمســت پی ــه هن را ک

ــد. ــابی غافلگیرکردن ــد را حس 4بودن
بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان نظامــی 
ایــران و جهــان عملیــات کربــای ۵   یکــی 
رزمنــدگان  عملیات هــای  بزرگتریــن  از 
ــود 34 ســال  ــی ب در طــول جنــگ تحمیل
پیــش در تاریــخ 19 دی مــاه ســال 136۵ 
ــه  ــرا )ع( در منطق ــارک یازه ــز مب ــا رم ب

ــاز شــد. شــلمچه و شــرق بصــره آغ
ســنگینی شــرایط دشــوار پــس از عملیــات 
کربــای 4 ضــرورت انجام عملیــات دیگری 
را ایجــاب می کــرد. عملیاتــی کــه پیــروزی 
آن تضمیــن شــده باشــد و ضمنــا از جنبــه 
نظامــی و سیاســی بســیار ارزشــمند باشــد 
ــای 4  ــح کرب ــدم فت ــوب ع ــار نامطل ــا آث ت

را جبــران کنــد.

ــب  ــردان حبی ــده گ ــی فرمان احمــد کرمعل
ابــن مظاهــر نهاونــد کــه در عملیــات 
کربــای ۵ حضــور داشــت می گویــد: قبــل 
از شــروع عملیــات شهرســتان نهاونــد برای 
ــم  ــار توســط هواپیما هــای رژی چندمیــن ب
بعثــی و صهیونیســتی عــراق بمبــاران شــد 
کــه پــدر همسرشــهید حــاج میــرزا ســلگی 
بــر اثــر ایــن بمبــاران شــهید و فرزند شــش 

ماهــه اش هــم مجــروح شــده بــود.
او اضافــه کــرد: بــا شــروع عملیــات کربــای 
۵ پــس از ورود گــردان حضــرت علــی 
اکبــر )ع( بــه کانــال ماهــی بافاصلــه 
ــه  ــد ب ــهر نهاون ــن مس ــس ب ــردان قی گ
فرماندهــی حســن مــراد ابــروزن و معاونــت 
ــکر  ــار لش ــهرابی در کن ــدر س ــهید حی ش
ــل  ــد و مقاب ــط زدن ــه خ ــان ب ــاراهلل کرم ث
و  خانــه ای  تــوپ  آتــش  شــدید ترین 
ــد  ــتادگی کردن ــمن ایس ــتحکامات دش اس
و در شــب ۲1 دی مــاه 136۵ فرمانــده 
ــراد  ــن م ــهر حس ــن مس ــس ب ــردان قی گ
اکبــری  علیرضــا  همــراه  بــه  ابــروزن 
ــردان  ــاون گ ــد و مع ــپاه نهاون ــده س فرمان
ــه  و حیــدر ســهرابی معــاون دوم گــردان ب
ــده وقــت گــردان  شــهادت رســیدند. فرمان
ــس از  ــرد: پ ــان ک ــر بی ــن مظاه ــب اب حبی
ایــن عملیــات ســخت نیرو هــای نهاونــدی 
نهــر جاســم  نخلســتان های  در محــور 
)منشــعب شــده از ارونــدرود کــه بــه کانــال 
پــرورش ماهــی می ریخــت( ســاماندهی 
ــه  ــری ب ــب قیص ــدند مطل ــل ش و وارد عم
ــش  ــا نیروهای ــردان ب ــوان فرماندهــی گ عن
بــه خطــوط دفاعــی دشــمن زدنــد و پــس 
ــن  از پیشــروی و عقــب زدن دشــمن در ای
محــور بــه شــهادت رســید پــس از آن 
گــردان اباالفضــل العبــاس )ع( نهاونــد خــط 
مقــدم را از نیرو هــای لشــکر المهــدی 
اســتان فــارس تحویــل گرفــت و آن شــب 
ــردان و  ــن گ ــان ای ــدیدی می ــری ش درگی
نهــر  نخلســتان های  عراقــی  نیرو هــای 
قاســم روی داد و گــردان اباالفضــل العبــاس 
)ع( نهاونــد شــهدای بســیاری تقدیــم کــرد 
و تلفــات چنــد برابــری بــر نیرو هــای 

ــرد. ــی وارد ک عراق
مهــرداد ترکاشــوند فرزنــد خلیل ترکاشــوند 
یکــی از شــهدای کربــای ۵ در مــورد 
حضــور همزمــان پــدر و بــرادرش در جبهــه 
ایــن چنیــن مــی گویــد: بــرادر بزرگتــرم به 
ــی  ــای مختلف ــات ه ــدر در عملی ــراه پ هم
شــرکت داشــتند کــه پــدرم در ۲1 دی مــاه 
136۵ شــهید شــد امــا بــرادرم بعدهــا بــر 
اثــر بمبــاران شــیمیایی دشــمن بــه عوارض 
ــه  ــش ب ــد ســال پی ــار شــد و چن آن گرفت

پــدر شــهیدمان پیوســت.
او مــی گویــد افتخــار ســرودن اشــعاری در 
وصــف شــهدا انقــاب و مدافعان حــرم را در 
شهرســتان و اســتان دارم و در وصــف پــدر 
همیــن بیــت کــه پــدرم وقتــی رفــت دو و 
ــود. ترکاشــوند گفــت: داغ پــدر  ده ســالم ب
ــرادر بســیار ســنگین اســت امــا وقتــی  و ب
آن هــا در بزرگتریــن عملیــات دوران دفــاع 
مقــدس در برابــر دشــمن اشــغالگر حضــور 
داشــتند احســاس غــرور امنیــت و آســایش 
مــی کنیــم و اینهــا از برکــت خــون پــاک 

همــه شــهدا اســت.
ترکاشــوند افــزود: پــدرم تیربارچی بــود و در 
۲1 دی مــاه ســال 136۵ عملیــات کربــای 
ــه درک واصــل  ــداز ب ــدم بع ۵ در خــط مق
ــر  ــا در اث ــی ه ــن از بعث ــا ت ــردن ده ه ک
اصابــت مســتقیم گلولــه آر پــی و خمپــاره 
در نزدیکــی وی و برخــورد ترکــش هــا بــه 
ــا کمــر از  ــش از کتــف ت ســمت چــپ بدن
ــع  ــه درجــه رفی جســمش جــدا شــده و ب
ــل آمــد  و پــاک و اســتخوان  شــهادت نائ
ــاه  ــازده ســال در مهرم ــد از ی مطهــرش بع
ــتای  ــش در روس ــه زادگاه ــال 1376 ب س
گیــل آبــاد برگشــت. شــهید بزرگوار ســردار 
حــاج میــرزا محمــد ســلگی فرمانــده 
ــاس  ــردان حضــرت اباالفضــل العب ــت گ وق
)ع( نهاونــد کــه درعملیــات کربــای ۵ 
حضــور داشــت در خاطــرات خــود نوشــته 
اســت: بعــد از شکســت عملیــات کربــای 
4 ،گــردان حضــرت اباالفضــل العبــاس )ع( 
نهاونــد در روســتای »ابوشــانک« در ســاحل 
»بهمــن شــیر« مســتقر شــد و برای شــروع 
عملیــات کربــای ۵ ســازمان رزم نهاوند در 
قالــب »طــرح لبیــک« از یــک گــردان بــه 

ســه گــردان افزایــش یافــت.
حــاج میــرزا محمــد ســلگی جانبــاز دفــاع 
ــتای  ــال 1334 در روس ــد س ــدس متول مق
ــه  ــد ب ــروزان نهاون ــش فی ــاد بخ ــادی آب ه
دنیــا آمــد و از نخســتین روزهــای جنگ در 
۲۲ ســالگی در جبهــه هــا حضــور داشــت 
ــردان حضــرت ابوالفضــل )ع(  ــده گ و فرمان
و رئیــس ســتاد لشــکر ســپاه انصارالحســین 
وطــن  بــرای  ســال  هشــت  بــود  )ع( 
جنگیــد و بــه درجــه جانبــازی نائــل شــد 
و در نهایــت در 16 فررودیــن 99 بــه دلیــل 
ــش  ــه یاران ــازی ب ــی از جانب ــوارض ناش ع

ــه شــهادت رســید. پیوســت و ب
او در خاطــرات خــود آورده اســت: دو گردان 
»قیــس بــن مســهر« بــه فرماندهی شــهید 
حســن مــراد ابــروزن کــه بعــد از شــهادتش 
ــد و  ــده ش ــهرابی فرمان ــدر س ــهید حی ش
در همــان عملیــات شــهید شــد و گــردان 
ــی  ــه فرمانده ــر« ب ــن مظاه ــب اب »حبی
احمــد کرمعلــی در کنــار گــردان اباالفضــل 

العبــاس )ع( نهاونــد قــرار گرفتنــد.
ــده اســت:  در خاطــرات شــهید ســلگی آم
مــن بــرای جــذب نیــرو مســجد به مســجد 
و روســتا بــه روســتا مــی رفتــم و ســخنرانی 
ــتم  ــکر توانس ــدا را ش ــه خ ــردم ک ــی ک م
تعــداد زیــادی از پیــران و جوانــان نهاونــدی 
ــاماندهی  ــردان س ــه گ ــن س ــب ای را در قال
ــوب  ــی جن ــه عملیات ــه منطق ــا خــود ب و ب

ــاورم. بی
ــاه 136۵  ــای ۵ در 19دی م ــات کرب عملی
بــا فاصلــه کوتاهــی از عملیــات کربــای 4 
در منطقــه شــلمچه بــه ســمت بصــره و در 
ــا  منطقــه آبــی - خاکــی دریاچــه ماهــی ب
ــد و در  ــروع ش ــا ش ــیار عراقی ه ــع بس موان
ایــن عملیــات هــر ســه گــردان اعزامــی از 

نهاونــد حضــور داشــتند.
فرمانــده ســابق لشــکر 3۲ انصــار الحســین 
)ع( در خاطــرات خــود نوشــته اســت: 
ــس از  ــای ۵ پ ــات کرب ــروع عملی ــا ش ب
ــه  ــر )ع( ب ــی اکب ــردان حضــرت عل ورود گ

کانــال ماهــی بافاصلــه گــردان قیــس بــن 
مســهر نهاونــد بــه فرماندهــی حســن مــراد 
ــدید  ــل ش ــد و مقاب ــط زدن ــه خ ــروزن ب اب
تریــن آتــش تــوپ خانــه ای و اســتحکامات 
ــد و در شــب ۲1  دشــمن ایســتادگی کردن
دی مــاه 136۵ فرمانــده گــردان قیــس بــن 
ــراه  ــه هم ــروزن ب ــراد اب ــن م ــهر حس مس
ــد و  ــپاه نهاون ــده س ــری فرمان علیرضــا اکب
ــاون  ــدر ســهرابی مع ــردان و حی ــاون گ مع

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــردان ب دوم گ
 شــب ۲۲ دی مــاه 136۵ گروهــان شــهید 
باهنــر بــه فرماندهی ایــرج ظفــری از گردان 
ــو  ــه جل ــد ب ــاس )ع( نهاون ــل العب اباالفض
ــاج  ــب ح ــن ش ــود در ای ــتاده می ش فرس
حســین کیانــی معــاون ســلگی به شــهادت 
ــای  ــد گروهان ه ــب بع ــد و دو ش ــی رس م
باقــی مانده گــردان بــه فرماندهــی اینجانب 
وارد منطقــه عملیاتــی کانــال ماهــی شــدند 
و در خــط مقــدم مســتقر شــدند کــه ایــن 
گــردان هــم پــس از چنــد روز بــا تعــدادی 
ــه دلیــل حجــم اتــش  شــهید و مجــروع ب
ــزات  ــتفاده از تجهی ــمن و اس ــنگین دش س
مــدرن و پیشــرفته نظامــی کــه ابــر قــدرت 
هــا در اختیــار دشــمن قــرارداده بودنــد بــه 
ــج  ــور پن ــپس در مح ــته و س ــب برگش عق

ضلعــی غــرب کانــال مســتقر شــد.
در  ســلگی  میرزامحمــد  حــاج  شــهید 
ــب ۲۸  ــت :ش ــته اس ــود نوش ــرات خ خاط
دی مــاه 136۵ هــر ســه گروهــان گــردان 
اباالفضــل العبــاس )ع( نهاونــد در خــط 
مقــدم شــلمچه حضــور داشــتندکه در ایــن 
شــب بــر اثــر اصابــت موشــک ســه متــری 
ــا،  ــتقرار م ــل اس ــال مح ــه کان ــا ب کاتیوش
ــه  ــن از جمل ــراه م ــراد هم ــدادی از اف تع
جــواد سیاوشــی بــی ســیم چــی بــه 
ــار  ــوج انفج ــدت م ــید و ش ــهادت رس ش

ــرد. ــاعد ک ــیار نامس ــم را بس حال
در ادامــه آمــده اســت: صبــح روز بعــد 
پاتــک ســنگین عراقی هــا شــروع شــد 
ــرو  ــا مقاومــت نیرو هــای گــردان روب کــه ب
گــردان  نیرو هــای  تلفــات  و  می شــوند 
اباالفضــل العبــاس )ع( بســیار ســنگین 
بــود و تنهــا تعــداد کمــی از نیرو هــا ســرپا 
ــن  ــا ای ــا ب ــد ام ــگ می ماندن ــاده جن و آم
حــال خــط را حفــظ کردنــد و آن را تحویل 
ــپ ۵7 حضــرت اباالفضــل )ع( لرســتان  تی
ــد. شــهید حــاج میرزامحمــد ســلگی  دادن
کــه در گذشــته مســئولیت امــور ایثارگــران 
ــود  ــده دارد ب ــم عه ــدان را ه ــتان هم اس
ــس از  ــد: پ ــادآور ش ــود ی ــرات خ در خاط
ایــن عملیــات ســخت نیرو هــای نهاونــدی 
نهــر جاســم  نخلســتان های  در محــور 
)منشــعب شــده از ارونــدرود کــه بــه کانــال 
پــرورش ماهــی می ریخــت( ســاماندهی 
ــه  ــب قیصــری ب و وارد عمــل شــدند. مطل
ــش  ــا نیروهای ــردان ب ــوان فرماندهــی گ عن
بــه خطــوط دفاعــی دشــمن زدنــد و پــس 
ــن  از پیشــروی و عقــب زدن دشــمن در ای
محــور بــه شــهادت رســید پــس از آن 
گــردان اباالفضــل العبــاس )ع( نهاونــد خــط 
مقــدم را از نیرو هــای لشــکر المهــدی 
اســتان فــارس تحویــل گرفــت و آن شــب 
ــردان و  ــن گ ــان ای ــدیدی می ــری ش درگی

ــر  ــتان های نه ــی در نخلس ــای عراق نیرو ه
قاســم روی داد و گــردان اباالفضــل العبــاس 
)ع( نهاونــد شــهدای بســیاری تقدیــم کــرد 
و تلفــات چنــد برابــری بــر نیرو هــای 

ــرد. ــی وارد ک عراق
ــه  ــات ب ــان عملی ــا پای ــت: ب ــته اس او نوش
همــراه حــاج مهــدی کیانــی فرمانده لشــکر 
ــم و از  ــد رفتی ــه نهاون ــین )ع( ب انصارالحس
خانــواده هــای شــهدای ایــن عملیــات 
دلجویــی کردیــم کــه ایــن مــدت در 
نهاونــد شــاهد چندیــن بــار بمباران توســط 
ــم  ــراق بودی ــث ع ــم بع ــای رژی هواپیما ه
کــه چهــار نقطــه شــهر از جمله دبیرســتان 
دخترانــه ای پرویــن اعتصامــی یکــی از 
نقاطــی بــود کــه مــورد اصابــت قــرار گرفت 
و شــهدای دانــش آمــوز و معلمــی تقدیــم 

ــاب شــد. انق

 کالم آخر
 3۵ از  بیــش   ۵ کربــای  عمیــات  در 
فرمانــده، پاســدار و بســیجی از شهرســتان 
نهاونــد  شــهید شــدند کــه روز ۲7 دی مــاه 
ــاز  ــتاد نم ــپاه و س ــل س ــد از مقاب در نهاون
جمعــه تشــییع شــدند و در این شهرســتان 
ــادت های  ــه رش ــا نتیج ــود، ام ــی ب قیامت
ــش از ۸0  ــهید،انهدام بی ــدگان ش آن رزمن
فرونــد هواپیمــا 700 دســتگاه تانــک و 
نفربــر ۲۵0 قبضــه تــوپ صحرایــی و ضــد 
ــه  ــواع ادوات نیم ــه ان ــا قبض ــی صد ه هوای
ســنگین 1۵00 دســتگاه خــودرو 400 
ــی  ــی و رزم ــواع ادوات مهندس ــتگاه ان دس
مقــدار زیــادی ســاح ســبک و مهمــات در 
ایــن عملیــات ۸1 تیــپ و گــردان مســتقل 
دشــمن منهــدم و ۲4 تیــپ و گــردان 
مســتقل نیــز آســیب کلــی دیدنــد و بیــش 
40 هــزار نفــر از نیرو هــای دشــمن کشــته 
یــا زخمــی و حــدود 3هــزار نفــر هــم اســیر 

شــدند.
ــان  ــرداران و فرمانده ــات س ــن عملی در ای
پاســداران و بســیجیان دالور و شــجاعی 
ــب قیصــری،  ــدر ســهرابی، مطل ــد حی مانن
شــجاع الدین  ابــروزن،  مــراد  حســن 
قیصــری، حمــزه ســوری، محمــد حســین 
خالــق  شــهبازی،  ابراهیــم  محجــوب، 
شــهبازی، فضــل اهلل احمدونــد، بهمــن 
کامــران  سیاوشــی،  جــواد  احمدونــد، 
غیاســوند، نــور محمــد کیــان، احمــد 
اهلل  کیانــی،  حســین  حــاج  مومیونــد، 
ــدادی  ــوند و تع ــل ترکاش ــی و خلی یارکیان
ــات  ــن عملی ــهدای ای ــه ش ــر از جمل دیگ
ــدا  ــروح و بع ــم مج ــدادی ه ــد و تع بودن
ــات در طــی  ــت جراحــات آن عملی ــه عل ب
ســال هــای بعــد از آن شــهید شــدند کــه از 
جملــه آن هــا ســردار ســرافراز حــاج میــرزا 
ــد.   ــیراوند بودن ــزاد ش ــلگی و به ــد س محم
ــرا  ــا زه ــز ی ــا رم ــای ۵ ب ــات کرب عملی
ــد و  ــاز ش ــخ 19/10/136۵آغ )س( در تاری
ــی   ــه عملیات ــخ 6/1/1366 در منطق در تاری
ــان رســید. ــه پای ــال ماهــی ب شــلمچه کان
رزمنــدگان دالور در ایــن عملیات توانســتند 
ــغال  ــه اش ــر از منطق ــدود 1۵0 کیلومت ح
شــده شــلمچه را آزاد و قســمت هایی از 
ــود  ــرف خ ــه تص ــز ب ــراق را نی ــوب ع جن

ــد. درآورن
تضعیــف موقعیــت سیاســی و نظامــی 
ــرد  ــای نب ــاع جبهه ه ــت اوض ــراق، تثبی ع
ــران و افزایــش  ــوای نظامــی ای ــه ســود ق ب
تاش هــای بیــن المللــی بــرای پایــان دادن 
بــه جنــگ و تصویــب قطــع نامــه ۵9۸، بــا 
لحــاظ نظریــات جمهــوری اســامی ایــران، 
در شــورای امنیــت ســازمان ملــل از نتایــج 

ــود. عملیــات کربــای۵ ب

پایمردی رزمندگان در مقابل تیپ های مکانیزه ارتش بعث در شلمچه مقاله

      08133234645 
09186906272

فراخوان فریاد نهاوند

آماده ي دریافت و چاپ 
گزارش خدمات رساني 

ادارات ونهادهاي  محترم 
مي باشد.

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

فریاد نهاوند : 
بــا توجــه بــه نارضایتــی و شــکایات 
جــاده  وضعیــت  از  مــردم  متعــدد 
ــاس  ــد  عب ــی نهاون ــی و اصل ــای فرع ه
ــر  ــی مدی ــراه خزای ــه هم ــت ب آزاد بخ
ســتاد پیشــگیری از جــرم دادگســتری، 
صفــدری رئیــس اداره راهــداری و حمــل 
ــس اداره  ــل جــاده ای،  ســلگی رئی و نق
راه و شــهر ســازی و ســرگرد گمــار 
از جــاده  رئیــس پلیــس راه نهاونــد 
ــرد.  ــد ک ــد بازدی ــی نهاون ــای مواصات ه
حســب دســتور دادســتان نهاونــد پس از 
بازدیــد و بررســی نقایــص و کمبودهــای 
جــاده هــای ذکــر شــده، در محــل 

صــورت جلســه ای تنظیــم و مــوارد 
ــا امضــا حاضریــن مصــوب شــد.  ذیــل ب
مقــرر گردیــد، اداره راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای نهاونــد نســبت بــه خــط 
کشــی جــاده هــای ذکــر شــده پــس از 
هماهنگــی بــا مدیــر کل راهــداری و 
ــدام  ــتان اق ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم
کنــد. معیــن شــد،اداره راهــداری و حمل 
و نقــل جــاده ای نهاونــد، طــی یــک مــاه 
از تاریــخ ســه شــنبه ۲3 دی مــاه ســال 
جــاری نســبت بــه نصــب تابلــو و عائــم 
ــور  ــای مذک ــر در محوره هشــدار و خط
اقــدام و همچنیــن در خصـــوص جمــع 
ــاز و  ــر مج ــای غی ــرعت گیره آوری س

غیــر قانونــی بــا نظــر کارشناســی پلیس 
ــای  ــرعت گیره ــزی س ــگ آمی راه و رن
و  شــده  ذکــر  محورهــای  در  مجــاز 
داخــل حریــم روســتاهای جهــان آبــاد و 
کوهانــی بــه نحــوی کــه در شــب قابــل 
ــود.  ــدام ش ــد، اق ــدگان باش ــت رانن روی
ــاد  ــد- نورآب در خصــوص جــاده ی نهاون
نرســیده بــه ســراب گاماســیاب مصــوب 
گردیــد کــه ظــرف یکمــاه آینده نســبت 
بــه رفــع نقایــص از قبیــل خــط کشــی 
و نصــب تابلــو و عائــم هشــدار و خطــر 
ــز  ــفالت نی ــش آس ــم روک ــبت ترمی نس
اقــدام گــردد، در غیــر ایــن صــورت برابــر 

ــود. ــورد ش ــررات برخ ــون و مق قان

فریاد نهاوند : 
مــراد ناصــری فرمانــدار نهاونــد بــا بیــان 
اینکــه 90 درصــد محصــوالت باغــی ایــن 
می شــود،  فروشــی  خــام  شهرســتان 
ــا توجــه بــه ظرفیت هــای ویــژه  گفــت: ب
شهرســتان در بخــش کشــاورزی، احــداث 
صنایــع تبدیلــی از اولویت هــای مهــم 
ــری در  ــراد ناص ــت. م ــه اس ــن منطق ای
ــتفاده از  ــد و اس ــت از تولی ــه حمای جلس
ظرفیت هــای بالقــوه زراعــی و باغــی 
شهرســتان نهاونــد، اظهــار داشــت: نهاوند 
ــراوان و  ــا آب ف ســرزمین چهــار فصــل ب
خاک حاصلخیز، قطب کشــاورزی اســتان 
همــدان محســوب مــی شــود. وی افــزود : 

ــای  ــیل و ظرفیت ه ــد دارای پتانس نهاون
ویــژه و قابــل توجهــی اســت کــه تاکنــون 
فرصــت و امــکان شــکوفا شــدن و بهــره 
بــرداری از آنهــا فراهــم نشــده اســت. وی 
ــه اینکــه نیمــی از جمعیــت  ــا اشــاره ب ب
شهرســتان نهاونــد را روســتائیان تشــکیل 
داده انــد، گفــت : تعاونــی هــای روســتایی 
از جملــه ظرفیــت هایــی اســت کــه 
ــن  ــرده و از ای ــدا نک ــود را پی ــگاه خ جای
پــس بــرای تقویــت آن تــاش مــی 
ــار داشــت:  ــد اظه ــدار نهاون ــم. فرمان کنی
در یــک مــاه گذشــته پیگیری هایــی 
در ســازمان تعــاون روســتائی کشــور 
دربــاره فــرآوری محصــوالت باغــی ماننــد 

ــر  ــم موث ــه امیدواری ــتیم ک ــیب داش س
ــد  ــا بیــان اینکــه نهاون واقــع شــود. وی ب
ــت  ــه نخس ــم رتب ــنیز ه ــد گش در تولی
کشــور را دارد، تصریــح کــرد : 6۵ تــا 70 
درصــد گشــنیز کشــور در نهاونــد کشــت 
و برداشــت مــی شــود کــه نیازمنــد 
ــه از  ــتفاده بهین ــرای اس ــژه ب ــه وی توج
ایــن ظرفیــت اســت. ناصــری خاطرنشــان 
کــرد: احــداث صنایــع تبدیلــی از نیازهای 
ضــروری ایــن شهرســتان اســت و تعاونــی 
هــای روســتایی بایــد در زمینه فــرآوری و 
بســته بندی گشــنیز و ســاخت ســردخانه 
ــرمایه گذاری  ــی س ــرای محصــوالت باغ ب

کننــد.

دادستان انقالب و عمومی نهاوند برای رفع نواقص و اصالح جاده های پر 
۹۰ درصد تولیدات باغی شهرستان نهاوند خام فروشی می شودخطر نهاوند یک ماه مهلت داد
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شماره ی 
ارسال پیامک: 

09186906272

مشاهیر نهاوندپیام تلفنی

چــرا شــهرداری نهاونــد،  از مبلمــان 
ــل  وهمــه بودجــه شــهر را  شــهری غاف
در تپــه ابــوذر و 4 بــاغ هزینــه میکنــد!!!
و  رو هــا فرســوده  پیــاده  و  جــداول 
ــای  ــتند...موش ه ــب هس ــال تخری درح
مــردم  وســامت  بهداشــت  درشــت، 
را بــه مخاطــره انداختــه اند....آقایــان 
شــورا وشــهرداری ،از خــواب غفلــت 
بیــدار شــوید و بــه مطالبــات مــردم 
ــت  ــرار اس ــردم ق ــن م ــه کنید....ای توج
دوبــاره، پــای صنــدوق هــای رای بیاینــد 
ــد... ــاب نماین ــورا را انتخ ــای ش و اعض

اعتمــاد عمومــی مــردم را بدتــر از ایــن، 
خدشــه دار نکنیــد.              

)09370000000436(          
.......................................................................

یک سوال
ــه   ــی، هم ــه ی برخ ــه گفت ــا ب ــر بن اگ
ــر  ــق تغیی ــهر، مواف ــورای ش ــای ش اعض
از  یکــی  بنــام  شــورا  میــدان  نــام 
فقــط  و  هســتند،  بزرگــوار  شــهدای 
ــماً  ــه رس ــب هم ــت، خ ــر اس ــک نف ی
اعــام آمادگــی کننــد و بــه حرمــت نــام 
شــهید، مصوبــه قبلــی راتغییــر وکنســل 
ــاد  ــب اعتم ــه آن جل ــه هزین ــد هم کنن
افــکار عمومــی و البتــه یــک تابلو اســت.         
      )یک شهروندنهاوندی(
.......................................................................

ــاده  ــی پی ــر کارشناس ــرح غی ــه ط نتیج
ــی  ــره ترافیک ــث گ ــه باع ــه ک راه قیصری
ــین در  ــف ماش ــوم و تخل ــتر و هج بیش
ــه شــده اســت .  ــک فاطمی ــان باری خیاب
چــرا مســئولین قبــل از اجــرای هرگونــه 
ــی  ــتان ، آن را بررس ــی در شهرس طرح

بعــد اجــرا نمــی کننــد ؟
)091۸00004۵7(                                             
.......................................................................

لطفــاً  محتــرم  نماینــده  و  فرمانــدار 
پاســخگوی ســئوال جوانــان در خصــوص 
گزینــش  بــدون  هــای  اســتخدام 

 . باشــند  شهرســتان 

)تعدادی از جوانان بیکار جویای کار( 

تو را اي کهن بوم و بر، دوست دارم نهاوند

مجتمع پزشکي دکتر زهرا رضوي

»نهاوند، خیابان هفده شهریور«

آزمایشگاه تشخیص طبي
دکتر زهرا رضوي

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

مجهز به دستگاه هاي پیشرفته ی روز و کادر مجرب 
انجام همه ی آزمایش های درخواستی پزشکان محترم در 

بخش هاي مختلف آزمایشگاه شامل:

هماتولوژي                                 ایمونولوژي

هورمون شناسي                         انگل شناسي

   بیوشیمي                                    تجزیه ي ادرار

           سرولوژي                                میکروب شناسي 

 نمونه گیري در منزل و ارسال جواب آزمایش به نشاني
ساعت کار آزمایشگاه: 7:3۰ تا 2۰:3۰ )یکسره باز است(

آدرس: نهاوند، خیابان هفده شهریور، مجتمع پزشکي 
دکتر رضوي طبقه ي همکف، تلفکس: ۰۸۱-33242625

والدت و تحصیالت
آیــت اهلل حــاج شــیخ علــی اکبــر نهاونــدی فرزنــد 
شــیخ حســین نهاونــدی خراســانی در ســال 1۲7۸ 
قمــری برابــر بــا ســال1۲3۸ شمســی در شهرســتان 
نهاونــد دیــده بــه جهــان گشــود. او در کودکــی را در 
دامــن خانــواده ای مذهبی پشــت ســر گذاشــت و در 

نوجوانــی وارد حــوزه علمیــه نهاونــد شــد.
ایشــان دروس مقدماتــی را نــزد شــیخ جعفــر 
بروجــردی و حــاج مامحمــد ســره بنــدی آموخــت؛ 
ــه بروجــرد هجــرت کــرد و دروس ســطح  ســپس ب
را نــزد شــیخ آقــا حســین شیخ االســام، آقــا 
تویســرکانی، ســید  مولــی حســن  ابراهیمبــن 

ابوطالــب بروجــردی و دیگــران فراگرفــت.
ــه  ــرای ادام ــدی ب ــس از چن ــدی پ ــت اهلل نهاون آی
تحصیــل بــه حــوزه علمیــه مشــهد هجــرت کــرد و 
در دروس شــیخ عبدالرحیــم بروجــردی، آقــا میــراز 
ــزدی و حــاج شــیخ محمــد  ــری ی ــی حائ ســید عل

تقــی بجنــوردی مشــهدی شــرکت نمــود.
وی مدتــی نیــز بــرای کســب دانــش در اصفهــان بــه 
ســر بــرد و بعــد بــه حــوزه علمیــه تهــران رفــت و در 
مجلــس درس آیــات حــاج میــرزا حســن آشــتیانی، 
میــرزا عبدالرحیــم نهاونــدی و میــرزا محمــد 

اندرمانــی حضــور یافــت.
ــوم  ــفه و عل ــران، فلس ــه ته ــوزه علمی ــان در ح ایش
معقــول را نیــز نزد حضــرات آیــات میــرزا محمدرضا 
ــان  ــوه و حیدرخ ــن جل ــرزا ابوالحس ــه ای، می قمش
نهاونــدی فراگرفــت و مدتــی بعــد بــه عتبــات 

ــرد. ــرت ک ــات هج عالی
هجرت به عراق

شــیخ علــی اکبــر نهاونــدی در حــوزه هــای علمیــه 
ــون  ــی چ ــر بزرگان ــرف از محض ــف اش ــامرا و نج س
آیــات عظــام میــرزا محمــد حســن شــیرازی، ســید 
محمــد کاظــم طباطبایــی یــزدی، آخوند خراســانی، 
شــیخ محمــد طــه نجــف ، میــرزا حبیب اهلل رشــتی، 
ــن  ــد حس ــیخ محم ــی، ش ــریعه اصفهان ــیخ الش ش
مامقانــی، مولــی لطــف اهلل مازندرانــی، حاجــی نوری 
)صاحــب مســتدرک( و حــاج ماحســینقلی همدانی 
کســب فیــض نمــود و بــه مقــام واالی اجتهــاد نایــل 

شــد.
 بازگشت به ایران

ــدی در  ــر نهاون ــی اکب ــیخ عل ــت اهلل ش ــوم آی مرح
اواخــر مــاه ذیقعــده ســال 1317 قمــری، بــه ســبب 
ــی  ــس از مدت ــت  و پ ــران بازگش ــه ای ــاری ب بیم
ســکونت در تبریــز، نهاونــد و تهــران در ســال 13۲۸ 

ــه مشــهد مقــدس رفــت. قمــری، ب
ایشــان در مشــهد، عــاوه بــر تدریــس در حــوزه، در 
ــد و هــر شــب،  مســجد گوهرشــاد نمــاز مــی خوان
ــه  ــه موعظ ــت و ب ــی رف ــر م ــه منب ــاز ب ــد از نم بع
و ارشــاد مــردم مــی پرداخــت. موعظــه هــای 
ــه ای  ــا لهج ــر و ب ــز و موث ــکات نغ ــار از ن او سرش

ــود. ــاص ب ــا اخ ــراه ب ــه و هم صادقان
ــت؛  ــات داش ــعر و ادبی ــه ش ــی ب ــه فراوان وی عاق
ایــن عاقــه از ذکــر و نقــل اشــعار فــراوان و کلمــات 
ــه  ــان، ب ــدد ایش ــای متع ــوز در کتابه ــت آم حکم

ــود. ــی ش ــاهده م ــوح مش وض
تألیفات

ــگارش  ــه ن ــدی بیشــتر عمــرش را ب ــت اهلل نهاون آی
کتــاب ســپری نمــود و در طــول عمــر بابرکــت خود، 
حــدود 30 کتــاب در موضوعــات روایی، معــارف اهل 
بیــت علیــه الســام و شــرح بــر ادعیــه تألیــف کــرد.
ــدی  ــت اهلل نهاون ــات آی ــار و تألیف ــن آث ــم تری مه

عبارتنــد از :
ــه،  ــه الغالی ــه و جعب ــه العالی ــع، جن ــان الرفی البنی
جنتــان مدهامتــان، راحــه الــروح یــا کشــتی 
نجــات، خزینــه الجواهــر فــی زینــه المنابــر ، گلــزار 
اکبــری  و اللــه زاری منبــری، انــوار المواهــب، 
ــان  ــب الزم ــخ صاح ــی تواری ــان ف ــری االحس العبق
ــووارد  ــی ش ــر ف ــر الزواه ــات )جواه ــر الکلم ، جواه
النــوادر(، وســیله النجــاه و عناویــن الجمعــات فــی 
ــرار  ــی اس ــب ف ــار النوائ ــاء الســمات ، انه شــرح دع
المصائــب ، حاشــیه فوائــد االصــول علــی المبحــث 
البرائــه ، رســاله الحقیقــه و المجــاز، وســائل العبیــد 
الــی مراحــل التوحیــد ، رشــحۀ النــدی فــی مســالۀ 
ــر درس شــیخ ممــد  البــداء ، صــاه المســافر )تقری
ــث کســا،  طــه نجــف(، طــور ســینا در شــرح حدی
الفتــح المبیــن فــی ترجمــه الشــیخ علــی الحزیــن 
، الفوائــد الکوفیــه فــی رد الصوفیــه ، کشــف التطیــه 
ــل  ــی ح ــوار ف ــات االن ــمیه، لمع ــوه التس ــن وج ع
مشــکات االیــات و االخبــار، مفــرح القلــوب و مفرج 
ــد  ــید محم ــر درس س ــث )تقری ــروب، المواری الک
کاظــم طباطبایــی یــزدی(، النفخــات العنبریــه فــی 
البیانــات المنبریــه، الیــد البیضــاء فــی مناقــب االمیر 
ــه  ــن رای الحج ــی م ــر ف ــوت االحم ــرا، الیاق و الزه
ــب حســن اول  ــی ، در مناق المنتظــر ، ســبع المثان
ــل  ــه( ، العس ــوایان دهگان ــی )پیش ــن الثان ــا حس ت
ــی و  ــب المصطف ــار مناق ــت اخب ــی نک ــی ف المصف
ــر  ــب امی ــار مناق ــت اخب ــی نک ــدری ف ــب ال الکواک

ــه الســام. ــن علی المومنی
ایشــان همچنیــن، از بزرگانــی چــون میــرزا حبیــب 
الــه رشــتی، شــیخ الشــریعه اصفهانــی، ســید 
ــوه کمــری،  ابوالقاســم اشــکوری، ســید حســین ک
ــرزا حســین  ــاج می ــید مرتضــی کشــمیری و ح س

ــود. ــی ب ــازه روائ ــوری دارای اج ن
ارتحال

ایــن عالــم ربانــی ســرانجام در روز ســه شــنبه 
نوزدهــم ربیــع الثانــی ســال 1369 قمــری در ســن 
91 ســالگی چشــم از جهــان فروبســت و بــه لقــای 
ــرد  ــزرگ م ــن ب ــات ای ــام وف ــا اع حــق شــتافت. ب
ــته  ــردم دس ــوی، م ــرم رض ــاجد و ح ــه مس ازمأذن
دســته بــه کوچــه هــا و خیابــان هــا ریختنــد و بــدن 
مطهــر ایــن عالــم ربانــی را بــا انــدوه و ماتــم فــراوان 

تشــییع نمودنــد.
پیکــر پــاک ایشــان در جــوار مرقــد مطهــر امــام رضا 
ــمت  ــعاده« در قس ــام در »رواق دارالس ــه الس علی
ــه خــاک ســپرده  ــارک حضــرت، ب ــای مب ــن پ پایی
شــد و نهاونــدی هایــی کــه بــه زیــارت امــام رئــوف 
امــام هشــتم مــی رونــد ، از زیــارت مقبــره نورانی آن 

عالــم ربانــی بــی نصیــب نمــی ماننــد .

 آیت اهلل حاج
 شیخ علی اکبر نهاوندی

فریــاد نهاونــد - مهنــدس محســن بــازرگان 
کارشــناس ارشــد معمــاری 

ــدن  ــا ش ــور و ره ــود در کش ــرایط موج ــه ش ــه ب باتوج
مخــازن پســماند در کوچــه ها و ایجادمشــکات بهداشــتی 
و تبعــات رهاســازی ایــن مخــازن بــر زندگــی و بهداشــت 
عمومــی مــردم و بــوی نامطبــوع آن، طــرح اســتقرار 
ــد ماننــد دیگــر کشــورها  مخــازن زیرزمینــی پســماند بای
در تمامــی شهرســتانها وحتــی روســتا هــا انجــام پذیــرد.در 
همیــن راســتا بهینــه ســازی مدیریــت پســماند در ســطح 
ــه صــورت   ــدا ب ــد ابت ــه بای ــتاهای تابع ــتانها و روس شهرس
ــی را در چنــد نقطــه  طــرح پایلــوت، مخــازن زیرزمین
اجــرا کنیــم و مشــکات ناخواســته و احتمالــی  آن را 
بررســی و رفــع نماییــم . بنــده مطمئنــم میــزان اســتقبال 
شــهروندان، واحدهــای تجــاری و آموزشــی و اداری از 
ــا  ــم ب ــود. امیدواری ــد ب ــر خواه ــم گی ــازن چش ــن مخ ای
بازخــورد مثبتــی کــه از رفتــار شــهروندان در ایــن زمینــه 
بدســت خواهیــم آورد،در طــرح پایلــوت و همچنیــن رفــع 
ــامان  ــت نابس ــه وضعی ــه ب ــی و باتوج ــکاالت احتمال اش
ــی  ــی را درتمام ــازن زیرزمین ــم نصــب مخ ــی، بتوانی کنون
ــه اجــرا در آوریــم. در خصــوص معــارض  ــه مرحل نقــاط ب
ــازن  ــن مخ ــی ای ــارض زیرزمین ــده مع ــم، عم ــرح ه ط
ــه  ــت، ک ــن اس ــرق و تلف ــاب، ب ــرکت های آب و فاض ش

ــبکه  ــن تاسیســات و ش ــر ای ــد و اگ ــکاری نماین ــد هم بای
ــاد  ــازن را ایج ــن مخ ــتفاده از ای ــکان اس ــال ام ــای اتص ه
کننــد، مــی توانیــم ایــن مخــازن را در مناطــق مــورد نظــر 
ــژه  ــز وی ــی مراک ــا حت ــای خــاص ی و برخــی تفرجــگاه ه
اســتفاده کنیــم. قــول میدهــم  بــا نصــب ایــن مخــازن در 
ــم  ــرا ه ــه اکث ــی هاک ــا وکتف ــوع کثیفی ه ــن موض زیرزمی
ایرانــی نیســتن نیــز رفــع خواهــد شــد، و دیگــر کســی از 
وجــود مخــازن در نزدیــک منزلــش هــم ناراحــت نخــواد 
شــد. درضمــن ایــن مخــازن ایمنــی الزم را از هــر جهــت 
داراســت، از جملــه عــدم امــکان برداشــت فیزیکــی، 
ــرای برداشــت  محدودیــت و همچنیــن عــدم دسترســی ب
و افــراد غیــر مســئول ایجــاد مــی کنــد تــا دیگــر شــاهد 
مشــکات ایــن چنینــی نباشــیم. در مــورد آمــاده ســازی 
ایــن مخــازن شــرکتهای دانــش بنیــان داخلــی اقــدام بــه 
ســاخت چنــد نــوع از ایــن مخــازن را بــه صورت هوشــمند 
ــح  ــم.  توضی ــه نداری ــکل تهی ــد و مش ــوده ان ــره نم وغی
ــرای  ــه ب ــی هســتند ک ــی مخازن ــازن زیرزمین ــه، مخ اینک
اســتقرار در زیــر زمیــن طراحــی شــده انــدو کســی نمــی 
توانــد پســماندی را از داخــل مخــزن خــارج کنــد و تنهــا 
ــت  ــل دریاف ــماند قاب ــزه، پس ــای مکانی ــق خودروه از طری
ــه ای عمــل مــی کننــد کــه  اســت. ایــن مخــازن بــه گون
ــش در  ــرار دارد و مخزن ــزی ق ــک ورودی فل روی زمیــن ی
زیرزمیــن اســت. همچنیــن مزاحمــت خودروهــای مکانیزه 
ــر  ــته و در معب ــر را نداش ــا و معاب ــان ه ــردد در خیاب در ت
پیــاده رو بــوده و ورودی آن در زمیــن اســت. پســماند تــر و 
خشــک در ایــن مخــازن از یکدیگــر جداســت و در صــورت 
بارندگــی، آب بــه داخــل مخــزن نفــوذ نمــی کنــد؛ چراکــه 
ــزن ورودی  ــل مخ ــه داخ ــماند ب ــال پس ــرای انتق ــا ب تنه
ــگاران عزیزموضــوع  طراحــی شــده اســت. امیــدوارم خبرن
طــرح را رســانه ای و شــهرداری هــای محتــرم و مســئولین 
دقــت نماینــد و اجــرای ایــن عمــل مثبــت را کلیــد بزننــد.

طرح استقرار مخازن پسماند در زمین و تفکیک همزمان....

 فریاد نهاوند : 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــرل و هماهنگ جلســه ســتاد پیشــگیری، کنت
ــا  ــد و ب ــدار نهاون ــری فرمان ــراد ناص ــت م ــه ریاس ــا ب کرون
ــداری برگــزار  حضــور ســایر اعضــا در ســالن شــهدای فرمان

شــد . 
روســتاهای  از  برخــی  نهاوند،گفــت: دهیــاران  فرمانــدار 
ــث  ــی در بح ــرد خوب ــردم عملک ــازی م ــد در آگاه س نهاون

ــتند. ــا نداش کرون
ــا شهرســتان  ــدار نهاونــد در ســتاد کرون مــراد ناصــری فرمان
گفــت: آمارهــای کرونایــی در شهرســتان نهاونــد رو بــه 
ــت  ــر و تقوی ــه را تغیی ــد مــدل مقابل ــذا بای ــش اســت ل افزای

کــرد.
ــد و  ــور ش ــا وارد کش ــش کرون ــاه پی ــازده م ــت: ی وی گف
نگرانــی هــا آغــاز شــد تــا امــروز تمــام تــاش مــان را بــرای 
مقابلــه بــا ایــن ویــروس داشــته ایــم، امــا اگــر ســاده انــگاری 
ــارم و  ــوج چه ــیم م ــازه نباش ــای ت ــال راهکاره ــم و دنب کنی

بلکــه پنجــم هــم دامــن گیرمــان خواهــد شــد.
فرمانــدار نهاونــد بــا بیــان اینکــه درصــورت بازگشــایی 
اســت، گفــت:  اندیشــیده شــده  تدابیــر الزم  مــدارس، 
ــاران  ــرش بیم ــرای پذی ــا ب ــل ه ــراهای ادارات و هت مهمانس

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین پی
وی گفــت: طــرح ســردار ســلیمانی اگــر همینطــور درســت 
ــا  ــه ب ــرل و مقابل ــی در کنت ــیار خوب ــج بس ــود نتای ــرا ش اج
شــیوع کرونــا خواهــد داشــت. ناصــری تصریــح کــرد: هنــوز 
واکســن تولیــد شــده فرآینــد تاییــد آن ایجــاب مــی کنــد تــا 
ــان برنامــه  ــاه دیگــر موضــوع را جــدی و همچن حداقــل 6م
ــد. وی  ــه دار باش ــا ادام ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــزی ه ری
گفــت: در برخــی روســتاها دهیــاران آنطــور کــه انتظــار مــی 

ــد. رفــت در آگاه ســازی مــردم موفــق عمــل نکردن

تداوم اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
 در شهرستان نهاوند

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد بــا بیــان اینکــه متاســفانه عــادی 
انــگاری کرونــا در کشــور و شهرســتان نهاوند در حال گســترش 
ــا  ــوع مــوج چهــارم کرون اســت و همیــن موضــوع موجــب وق
مــی شــود، گفــت: اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 

در شهرســتان نهاونــد اداممــه دارد.
ــد در جلســه  ــده ســپاه ناحیــه نهاون ســرهنگ مختــاری فرمان
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــرل و هماهنگ ــگیری، کنت ــتاد پیش س
شهرســتان، اظهــار کــرد: 300 بســته معیشــتی بیــن مبتایــان 
ــیج و  ــای بس ــط نیروه ــد توس ــه بودن ــه قرنطین ــی ک کرونای
ــتاد  ــات س ــه مصوب ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــع ش ــپاه توزی س
ــا  ــا محوریــت طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ب ــا ب کرون
ــت: متاســفانه  ــری اســت، گف ــت در حــال انجــام و پیگی جدی
عــادی انــگاری بیــن مــردم در حــال گســترش اســت کــه اگــر 
ــه همیــن منــوال پیــش برویــم قطعــا وارد شــرایط بحرانــی  ب
و مــوج چهــارم خواهیــم شــد. فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد، 
گفــت: شــلوغی و ازدحــام جمعیــت در دفاتــر پیشــخوان و عدم 
ــی هــا  رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در نانوایــی هــا و قصاب
شــرایط ســخت گذشــته را ممکــن اســت ، تشــدید کنــد. کــه 
نیــاز اســت بازرســی و نظــارت هــا بــا جدیــت صــورت بگیــرد.
ــا،  ــر دورهمی ه ــان خط ــانه همچن ــاب رس ــت: اصح وی گف
ــرایط  ــگاری ش ــادی ان ــتی و ع ــوارد بهداش ــت م ــدم رعای ع

ــد. ــانی کنن ــاع رس ــزد و اط ــردم گوش ــه م ــی را ب کرونای
ســرهنگ مختــاری، اظهــار کــرد: تاکســیرانی تذکــرات 
جــدی بــه راننــدگان در خصــوص جابجایــی صرفــا 3مســافر 
ــتور  ــک را در دس ــافرین از ماس ــدگان و مس ــتفاده رانن و اس

ــند. ــته باش کار داش

دهیاران برخی از روستاهای نهاوند در آگاه سازی مردم 
عملکرد خوبی نداشتند

کمی با من مدارا کن
ببین جنسم زمینی نیست

من اینجا رود از ابر دلم جاریست
بیا ودر به روی آسمان وا کن

مرا با شعِر شیدایی
بسوزان همچو شمع و شعله ام را

باز برپا کن
مرا جانی ، جهانی ،

شوق شبهایی ،
مرا سرسبزِی باغ نفس،

اینجا وآنجایی.
شکوه زندگی در توست

امیِد بودن مایی
برای توست

اگر هرگز نمی میرم .
کمی با من مدارا کن

زمین وآسمان را غم گرفته
دست بر این شیشه ی دل کش ،

مرا »ها« کن
ببین جنسم زمینی نیست

نشانی های من گم شد
میان تیره ی شب ها

که می گویدزمین عاشقی تنگ است؟
برای مهربانیهای تو

حسرت به دل مانیم باید
عاشقی »امروز« را ننگ است ؟

که می گوید؟ 
بیا و قایق  مارا به آب انداز 

دل دریایی خود را هویدا کن
ببر هرجا که خواهی

با خروش موج و
موِج موی خود را قسمت ما کن

کمی با من مدارا کن
هنوزم زخمی هفت آسمانم 

درد دارم 
درد دارم من 

عمیق است درد تنهایی
مرا امشب مداوا کن

جهان آلوده ی درد است
من ام سر گشته وحیران 

مرا درگوشه ای از قلب خود جا کن
مرا درباغ مهر خود نشان ،

وانگه ،
حدیث تازه ی گل را شکوفا کن

 بیا با هر زبان خواهی
حدیث مهر را در قلبم القا کن

بیا بگشای لبها را و
چشمان سیه وا کن

به نم نم واژه ی دلدادگی
ترکن سروپای دل مارا  

شکوه سبزه ی جان را مطرا کن 
کمی با من مدارا کن
کمی با من مدارا کن

احمد احمدوند
 استاد بازنشسته ادبیات فارسی

شهر من " نهاوند"
یعنی" شکوه ازلی"

 با  چنار های بلندوخاطره انگیزش
که روزگارانی آشیانه حاجی  لک لکها بود 

زادگاه کهن من
که هنوز  ژرفای  دیرینگی اش 
دراعماق  تاریخ  مجهول  است 

وباستانیان با کلنگی از 
کاوش وکنکاش

 در الیه های دیرینگی اش
 درمانده وحیرانند.
وامیدوارانه ودلگرم

 به رمز گشایی از  شوکتی کهن
 بشارت می دهند 

گویی ضرابخانه باستانی اش
  مدام در کارضرب سکه است

و قلعه شکوهمندش
  بربلندای شهر

 استوار وپر هیمنه است
 و بانوان عفاف" کل زنان"

 عروس خودرا 
از"حمام حاج اقا تراب" تا  خانه بخت

 مشایعت می کند
ومسجد جامعش هنوز

بوی پاک معصومیت می دهد
و ستون "سنگ میل"

یادگارانی ازنقطه صفر تاریخ است
و"قیصریه"

 بن مایه شعری است
 نازک تر ازخیال "قیصر"

  باترجیع بند عاشقانه غزل
شعرهایی

 روییده  ازخاظرات خوش کودکی
وبه دلنشینی قصه های  بچگی

 از زبان مهربان مادران
  پای کرسی دلفریب زمستان

خاطراتی  که ریشه دوانیده
 درتاروپود جان

در"کوچه درازه" و"پای قلعه" و"دوآبه" و"گیان"
حس خوب دویدن در کوچه های خاکی

شیطنت  های عصرهای جمعه
 وبازی و توپ  پاستیکی 

باپوستینی از پوسته پیشین
عبور از زیر  ناودانهای بامهای گلی

و لبریز از  دلهره  ای خیس 
ومرورهزاران حس آشنا

 با بوی نمناک گاهگلی باران
و"باروداب " چشمه ای است سردوخنک 

 درکام رهگدرانی با کوله عطش
وگیان وگاماساب سرچشمه ازلی سخاوتند

 درکام زمین خشک و پرعطش
 و"ملوسان "و"گردیان" و"دهموسی" و"فیروزن "

دهکده هایی جهانی  اند
 درقدمت وشوکت

و"باباقاسم" و"گلزرد"
 نشانگانی  ازشکوه شاهانه دارند

و"تاربکدره"  پر  است 
ازچینه های  سنگی 
 با سنگ هایی صاف

 وصیقل شده دربستر  اب 
افتاده درسینه کش کوه 

و عجب که 
دراین زمانه دود وغبار وآهن وفوالد

 هنوز اسمان شهر
 سرشار است از صمیمیت پرواز کبوتر ها

وموسیقی دلنواز بال قمریها 
ونمایش  فوجوار کاغان
درطلوع زیبا وآبی صبح 

دکترعلی ترکاشوند متخصص جراحی عمومی 
بیمارستان ایت اهلل علیمرادیان نهاوند

سحر بود و نوای قلب حیدر 
شمیم  عطر آن بانوی  اطهر

به سیلی شدنوازش چهره ی هور
علی ماندو غم زهرا و آن در

طراوت رفته ازاین خانه بی تو
کجایی ای  گل باغ  پیمبر

 زندصدبوسه زینب چادرت را
حسن  مینالد ازهجران مادر

حسینت سربه زانو بیقراراست
ببین کلثوم رابی یارو یاور

گل دردانه ام  زهرای خوبم
چه سازم بعدتودرخانه دیگر 

 علی شرمنده از رخسار زردت  
 بریزدخاک غم پیوسته برسر

تورفتی و علی خانه نشین شد
شکایت کن از اینان  نزد داور

سکینه احمدوند

کمی با من مدارا کن

ادبی

شهر من " نهاوند"
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فریاد نهاوند:
بهنــام آریــن قهرمــان دوچرخــه ســواری کشــور 
بــه اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی اســتقامت 

ــوت شــد. دع
ایــن دوره تدارکاتــی از بیســتم دی مــاه جــاری 
ــم  ــپ تی ــران کم ــه در ته ــدت دو هفت ــه م ب
هــای ملــی بــه منظــور حضــور قدرتمنــد تیــم 
ــیایی ۲0۲1  ــی کشــورمان در مســابقات آس مل

ــارات برگــزار خواهــد شــد. کــه در ام
ــه  ــدی ک ــوار نهاون ــه س ــن دوچرخ ــام آری بهن
ــی  ــود دارد، یک ــه خ ــیا در کارنام ــی آس قهرمان
از بخــت هــای کســب ســهمیه المپیــک بــرای 

ــود. ــی ش ــوب م ــورمان محس کش

» بهنام آرین « 
قهرمان دوچرخه سواری کشور به 
اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت شد

فریاد نهاوند:
ــاران  ــم ی ــن تی ــال بی ــازی دوســتانه فوتب ب
رســانه و پاســارگاد نویــن نهاونــد بــه 
مناســبت اولیــن ســالگرد شــهادت ســردار 
ــری  ــا برت ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــا ح دله

ــید. ــان رس ــه پای ــد ب ــده نهاون نماین
ــاران  ــم ی ــن تی ــال بی ــازی دوســتانه فوتب ب
رســانه ملــی بــا تیــم پاســارگاد نویــن 
ــهادت  ــالگرد ش ــبت س ــه مناس ــد ب نهاون
ــن  ــلیمانی و اربعی ــم س ــاج قاس ــهید ح ش
شــهید فخــری زاده و گرامیداشــت شــهید 
ــتادیوم  ــلگی در اس ــرزا محمدس ــاج می ح

ــد. ــزار ش ــد برگ ــان نهاون علیمرادی
 در ترکیــب تیــم یــاران رســانه ملــی 
ــه  ــری برنام ــی مج ــین میثاق ــد حس محم
ــر، محمــد ســیانکی گزارشــگر  ــال برت فوتب
فوتبــال، پوریــا خســروی، مهــدی توتونچــی 
از مجریــان صــدا و ســیما بــه ســرمربیگری 

ــا حضــور داشــتند. ــی نی محســن بیات
ــر  ــان ه ــابقه بازیکن ــن مس ــدای ای  در ابت
ــامخ  ــام ش ــه مق ــدای گل ب ــا اه ــم ب دو تی
ــهید  ــلیمانی، ش ــم س ــاج قاس ــهیدان ح ش
محســن فخــری زاده، ســردار شــهید حــاج 
میــرزا محمــد ســلگی ادای احتــرام کردنــد

ــده از  ــورت زن ــه ص ــه ب ــازی ک ــن ب در ای
شــبکه اســتانی همــدان پخــش شــد تیــم 
پاســارگاد نویــن نهاونــد بــا گلهــای ؛ فرهــاد 
ادیــب ، میثــم راســتگو و مجیــد مومیونــد 
بــا نتیجــه 3 بــر ۲ تیــم یــاران رســانه ملــی 
ــن  ــن اولی ــرد. ای ــه ک ــت بدرق ــا شکس را ب
شکســت تیــم یــاران رســانه ملــی از زمــان 

تاســیس ایــن تیــم بــود.
ایــن مســابقه بــا همــکاری هیئــت فوتبــال 
ــی  ــه فرهنگ ــد ، مجموع ــتان نهاون شهرس
ورزشــی علیمرادیــان و شــرکت همــراه 
باشــگاه  توســط  ویانــا  نویــن  تجــارت 

ــد. ــزار ش ــد برگ ــن نهاون ــارگاد نوی پاس

فریاد نهاوند : 
» مهــدی خزایــی « دونــده نهاونــدی بــه 

یافــت. راه  کشــور  قهرمانــی  مســابقات 
رقابــت   ، نهاونــد  فریــاد  گــزارش  بــه   
ــا  ــدان ب ــتان هم ــی اس ــوردی قهرمان دوصحران
ــوردی  ــت صحران ــا در پیس ــن ه ــی برتری معرف

شــهید مفتــح همــدان پایــان یافــت.
در ایــن رقابــت و در رده ســنی نوجوانــان ، پوریا 
اســحاقی نــژاد ، ســجاد موســی لــو ، میکاییــل 
ــو و محمدامیــن عظیمــی همگــی از  ــره گوزل ق

همــدان عناویــن برتــر را کســب کردنــد.
ــی  ــدی لقمان ــم مه ــان ه ــنی جوان در رده س
ــد ،  ادهــم از همــدان ، مهــدی خزایــی از نهاون
رضــا خدابخشــی از تویســرکان و محمدمهــدی 
ــه  ــر را ب ــن برت ــگ عناوی ــفی از کبودراهن کاش

ــد. ــود اختصــاص دادن خ
ســنی  رده  رقابــت  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
نوجوانــان بــه مســافت 6 کیلومتــر و رده ســنی 
ــت  ــر در پیس ــافت ۸ کیلومت ــه مس ــان ب جوان
صحرانــوردی تــازه تاســیس شــهید مفتــح 

ــد . ــزار ش ــدان برگ هم
برتریــن هــای ایــن مســابقات بــه رقابــت هــای 
بــه  و جوانــان کشــور  نوجوانــان  قهرمانــی 

ــوند. ــی ش ــزام م ــاد اع ــرم آب ــی خ میزبان

فریاد نهاوند:
رئیــس هیئــت ورزش هــای ناشــنوایان اســتان 
ــدی  همــدان، گفت:فوتبالیســت ناشــنوای نهاون
ــال  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــن اردوی انتخاب ــه اولی ب

دعــوت شــد.
 بــه گــزارش فریــاد نهاونــد، و بــه نقــل از 
هیئــت ورزش هــای ناشــنوایان اســتان همــدان، 
علــی زیــوری رئیــس هیئــت ناشــنوایان اســتان 
ــه برگــزاری اولیــن اردوی  ــا اشــاره ب همــدان ب
ــال گفــت:  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــی و انتخاب ارزیاب
ــنوای  ــت ناش ــد فوتبالیس ــر احمدون ــی اکب عل
همدانــی بــه اولیــن اردوی انتخابــی تیــم ملــی 
ــی  ــه مســابقات قهرمان ــزام ب ــال جهــت اع فوتب
آســیا انتخابــی بــازی هــای المپیــک تابســتانی 

ــوت شــده اســت. ــنوایان ۲0۲1 دع ناش
وی افــزود: ایــن اردو از 1۸ دی مــاه جــاری 
ــران  ــتان ته ــی اس ــه میزبان ــدت ده روز ب ــه م ب

ــود. ــی ش ــزار م برگ

راهیابی مهدی خزایی
 دونده نهاوندی به 

مسابقات قهرمانی کشوری

فوتبالیست ناشنوای نهاوندی
 به اولین اردوی انتخابی 
تیم ملی فوتبال دعوت شد

برگزاری بازی دوستانه
 یارانه رسانه با پاسارگاد نوین 

نهاوند به یاد سردار سلیمانی

فریاد نهاوند_حسین حیدری
ــگرف  ــود ، ش ــیده ش ــن پرس ــر از م اگ
تریــن و بــا ریشــه تریــن دل مشــغولی 
ــد و  ــی تردی ــت ؟ ب ــدام اس ــان ک انس
ــی  ــی مرگ ــت : »ب ــم گف ــگ خواه درن

و جاودانگــی«
ــاهدت  ــود، ش ــیده ش ــاز پرس ــر ب و اگ
ــه داســتان  ــا چیســت ؟ ب ــن ادع ــر ای ب
آثــار  بشــر،  تاریــخ   ، آدم  خلقــت 
مانــدگار و اســطوره هــای واقعــی و 
ــم  ــتناد خواه ــه ی او اس ــال پردازان خی

ــرد. ک
میــل بــه نامیرایــی از یــک ســو بقــای 
نســل را موجــب شــده و از ســوی 
دیگــر منشــأ و خواســتگاه هنــر در 
ــوده اســت . در کنــار  زندگــی انســان ب
میــراث ملمــوس و عینــی بشــری ، در 
همــه ی ادوار تاریــخ و بــا هــر رویکــرد 
واعتقــادی ، نــام نیــک ، مهمتریــن 
واهشــته ای اســت کــه انســان تمایــل 
ــذارد .  ــای بگ ــه ج ــود ب ــته از خ داش

ــت                    ــرم رواس ــر بمی ــو گ ــام نک ــه ن » ب
مــرا نــام بایــد کــه تــن مــرگ راســت «

)شاهنامه فردوسی(
» مــن دارم میمیــرم ماکســیموس . 
ــودش رو در  ــرد خ ــک م ــه ی ــی ک وقت
ــه  ــواد بدون ــی خ ــه م ــان راه میبین پای
ــوده ؟  ــی ب ــش چ ــدف زندگی ــه ه ک
ــی  ــی م ــک از او باق ــام نی ــده ن درآین
مونــه یــا نــه ؟ بــه عنــوان یــه فیلســوف 
شــناخته مــی شــه ؟ یــا یــه جنگجــو؟ 
از  )بخشــی   » ....؟  مســتبد  یــا  و 
ــوگ مارکــوس اورلیــوس در فیلــم  دیال

گادیاتــور(
ایــن مقدمــه،   داســتان مــن پــس 
نیــای  از  اســت  روایتــی  بازخوانــی 
ــراد ،  ــاج علیم ــوم ح ــدری ام ، مرح پ
ــای  ــل و پایگاهه ــی محاف ــه در برخ ک
ــان  ــل ، بی ــدان کام ــه چن ــی ن اینترنت
ــی  ــراد ، یک ــاج علیم ــت . ح ــده اس ش
از تجــار مشــهور نهاونــد بــود . شــهری 
کهــن ، کــه گفتــه مــی شــود از بناهای 
نــوح )ع( اســت و او اســم »نوحاونــد« را 
بــر آن نهــاده اســت . گروهــی دیگــر بــر 
ایــن عقیــده انــد کــه ریشــه ی نهاونــد 
ــاد  ــر زی ــای خی ــه معن ــد« ب ، »بنوهاون
ــومین  ــک س ــه این ــد ک ــت . نهاون ، اس
ــت ،  ــدان اس ــتان هم ــزرگ اس ــهر ب ش
ــاد  در عصــر باســتان جــزو قلمــروی م
ــی  ــزرگ و یکــی از اقامتگاههــای اصل ب

ــوده اســت .  ــا ب ــه ماده و اولی
ــراد، در  ــاج علیم ــب ، ح ــر ترتی ــه ه ب
ــد  ــر و 7 فرزن ــا همس ــار، ب ــد قاج عه
ــد  ــود در نهاون ــر خ ــک دخت ــر و ی پس
ــزرگ  ــت . مادرب ــه داش ــکنی و پیش س
مــن ، مرحــوم طاهــره خانــم ، کــه 
ــری  ــر ناص ــوان ناص ــد پهل ــود فرزن خ
ــرآوازه  ــان پ ــی از پهلوان ــدی ، یک نهاون
ی دوران خــود اســت ، عــروس کوچــک 
حــاج علیمــراد و بســیار مــورد عاقــه و 
احتــرام او بــود . هــم اوســت کــه راوی 
اصلــی داســتان مــن اســت و آنچــه می 
گویــم بخشــی از خاطراتــی اســت کــه 
ــن و  ــن م ــه در ذه ــان آن مرحوم از زب

ــت . ــته اس ــش بس ــواده نق خان
حــاج علیمــراد، پــس از رونــق گرفتــن 
ــه واســطه ی خــوش  کســب و کارش ب
ــی  ــت خیل ــه داش ــاری ک ــی و اعتب نام
شــهر  معتمدیــن  از  یکــی  بــه  زود 

تبدیــل شــد و حجــره ی او مکانــی شــد 
بــرای رفــع و رجــوع مشــکات مــردم . 
او کــه خــود بــا تــاش و جدیــت درکار 
ــی  ــناخته م ــق ش ــری دقی وحســاب گ
شــد ، برایــن بــاور بــود کــه بــه جــای 
حمایــت مســتقیم و گســترش تکــدی 
گــری ، توانمنــد ســازی عــزت منــد و 
آبرومندانــه بایــد محــور دســت گیــری 
از کســانی باشــد کــه بــرای یــاری 
ــد .  ــی کنن ــه م ــه او مراجع ــن ب گرفت
برایــن اســاس ، روش جالبــی بــرای 
اعطــای وام بــه متقاضیــان جویــای کار 
ــل توجهــی از  ــداع کــرد و بخــش قاب اب
درآمــد خــود را در قالــب نــذر اشــتغال 
ــه  ــرض الحســنه و اعان ــای ق ــه وام ه ب
هــای اجتماعــی اختصــاص داد . بدیــن 
ــکه  ــردن س ــرای وزن ک ــه ب ــورت ک ص
هایــی کــه بــه عنــوان قــرض بــه فــرد 
متقاضــی مــی داد، بــه جــای پارســنگ 
، از گل )مخلــوط خــاک و آب( اســتفاده 
ــده  ــرض گیرن ــرد ق ــام ف ــرد و ن ــی ک م
را بــر روی آن مــی نوشــت و گل را 
ــا  ــت ت ــی گذاش ــاب م ــور آفت ــر ن زی
خشــک شــود . زمانــی کــه فــرد بــرای 
بازپرداخــت قــرض خــود بازمــی گشــت 
ــه  ــر آب آن ب ــا تبخی ــوده ی گل ب ، ت
کلــوخ تبدیــل شــده بــود و عمــًا وزن 
ــب ،  ــن ترتی ــه ای ــت ، ب ــری داش کمت
ــر از آنچــه  ــای برگشــتی کمت ســکه ه
بــود کــه فــرد وام گرفتــه بــود . برایــن 
اســاس، عمــًا ترکیبــی از توانمنــد 
ســازی و اســتعانت را بــه گونــه ای 
ــه  ــه و در خــور شــآن افــراد ب عزتمندان

ــت .  ــرا گذاش اج
و اما داستان احداث پل حاج علی 

مراد : 
)شــهاب( آبــاد  حــرم  ی  رودخانــه 
ــن  ــاه، از بی ــه کرمانش ــیرنهاوند ب درمس
لیلــی  وســج،  طائمــه،  روســتاهای 
یــادگار وســعد وقــاص مــی گــذرد و بــه 

ــزد . ــی ری ــیاب م گاماس
موقعیــت حــرم آبــاد بــه گونــه ای بــود 
ــراف  ــتاهای اط ــردم روس ــم م ــه ه ک
هنــگام طغیــان رودخانــه درآمــد و شــد 
بــه مشــکات فراوانــی بــر مــی خوردند 
ــه از  ــدا ک ــه ی خ ــن خان ــم زائری و ه
ســمت عــراق بــرای حــج تمتــع راهــی 
ســرزمین حجــاز مــی شــد ، ناگزیــر بــه 
ــان  ــه ی خروش ــن رودخان ــور از ای عب

ــد .  بودن
ــل  ــداث پ ــرای اح ــد ب ــزرگان نهاون ب
ــی  ــزل یک ــاد در من ــرم آب ــر روی ح ب
از معتمدیــن شــهر گــرد هــم آمدنــد . 
صاحــب خانــه خدمتــکارش را فرســتاد 
تــا بــه حــاج علیمــراد اطــاع دهــد کــه 

ــد .  در جلســه کن
ــاج  ــزل ح ــت در من ــی پش ــد وقت قاص
علیمــراد رســید ، فریــاد هــای حاجــی 
از خدمتکارانــش  یکــی  بــر ســر  را 
ــازه ی او  ــدون اج ــرا ب ــه چ ــنید ک ش
ــت را دور  ــی کبری ــای خال ــی ه ، قوط
ــنیدن  ــا ش ــک ب ــت ، پی ــه اس انداخت
پرخــاس حاجــی ، از در زدن منصــرف 
اربــاب خــود  بــه خانــه ی  شــد و 
ــن  ــرای حاضری ــرا را ب ــت و ماج بازگش
ای  عــده   . کــرد  بازگــو  جلســه  در 
ــروع  ــرا ، ش ــنیدن ماج ــا ش ــه ب نوکیس
ــد  ــراد کردن ــاج علیم ــی ح ــه بدگوی ب
پــل  ســاخت  بــرای   «  : گفتنــد  و 

نیــازی بــه مشــارکت چنیــن فــرد 
ــس  ــان از پ خسیســی نیســت و خودم
ــد .«  ــم آم ــای آن برخواهی ــه ه هزین
بــزرگان بــا جــود اینکــه از وجــوه 
علیمــراد  حــاج  شــخصیت  متمایــز 
کمــک  و  خیــرات  از  و  بودنــد  آگاه 
هــای مالــی او در کارهــای پیشــین 
ــت  ــل مخالف ــه دلی اطــاع داشــتند ، ب
بدخواهــان و تنــگ نظرانــی کــه در 
نبــود  و  داشــتند  حضــور  مجلــس 
را  علیمــراد  حــاج  چــون  افــرادی 
ــی  ــت م ــود غنیم ــدن خ ــرای نمایان ب
شــمردند ، بــدون مطلــع کــردن او بــه 
ــان  ــد و زم ــول پرداختن ــع آوری پ جم
تقریبــی شــروع کار ســاخت پــل را 
تعییــن کردنــد . بعدهــا موضــوع بحــث 
ایــن جلســه بــه گــوش حــاج علیمــراد 
ــم  ــردی آرام ، ک ــه م ــی او ک رســید ول
ــه  ــچ ب ــود، هی ــش ب ــرف و خیراندی ح
روی خــود نیــاورد و مطابــق ســیره 
ــه  ــن ب ــود، از پرداخت ــگی خ ی همیش

ــرد . ــز ک ــیه پرهی حاش
در واپســین روزهــای فصــل بهــار کــه 
طغیــان حــرم رود فروکــش کــرده بــود، 
همــان جمــع کــه در تأمیــن پــول 
ســاخت مشــارکت کــرده بــود بــا ســرو 
صــدای فــراوان گروهــی از مردمــان 
ــد و  ــه راه انداختن ــود ب ــا خ ــهر را ب ش
بــه ســمت محــل تقریبــی ســاخت پــل 

ــد .  ــت کردن حرک
بــه  توجــه  بــدون  علیمــراد  حــاج 
ــت  ــل بی ــدادی از اه ــا ، تع ــنیده ه ش
خــود ، از جملــه عــروس کوچکــش 
طاهــره خانــم، را بــرای رفتــن بــه 
ــه  محــل احــداث پــل همــراه کــرد و ب
خدمتکارانــش دشــتور داد تــا خورجین 
اســب هــا و اســترها را بــا کیســه هــای 

ــد .  ــر کنن ــکه پ س
از  علیمــراد  حــاج  کوچــک  کاروان 
ــه جمعیــت انبــوه مــردم  پشــت ســر ب
و کارگــزاران نزدیــک شــد . در جلــوی 
جمعیــت ، بیــن بانیــان احــداث پــل در 
ــل  ــای پ ــه ه ــای پای ــن ج ــورد تعیی م
بحــث در گرفــت . هریــک از آنــان چند 
قلــوه ســنگ بــه دســت گرفتــه بــود و 
نظــر خــود را دربــاره ی جــای پایه های 
ــران  ــه دیگ ــنگ ب ــاب س ــا پرت ــل ، ب پ
ــاف  ــم اخت ــم ک ــی داد . ک ــان م نش
ســلیقه بیشــتر و تبدیــل بــه مشــاجره 
شــد . حــاج علیمــراد پشــت جمعیــت 
ایســتاده و منتظــر بــود تــا جــای پایــه 
هــا را تعییــن کننــد و پولــی را کــه بــا 
ــا  ــد . ت ــت کن ــود پرداخ ــود آورده ب خ

ــاد زد :  اینکــه یکــی از نوکیســگان فری
» جــای پایــه هــا را مــن تعییــن مــی 
کنــم و اگــر کســی مخالــف اســت مــی 
توانــد بــرود ، چــون پــل را مثــل حــاج 
علیمــراد بــا جمــع آوری قوطــی خالــی 

ــوان ســاخت .«  ــت نمــی ت کبری
حــاج علیمــراد کــه تــا آن هنــگام 
ســاکت پشــت جمعیــت ایســتاده بــود 
ــام  ــت و س ــو رف ــش جل ــا همراهان ، ب
ــرام او  ــه احت ــهر ب ــزرگان ش ــرد . ب ک
جایــی در میــان خــود برایــش بازکردند 
ــی  ــاج عل ــد . ح ــه زدن ــردش حلق و گ
ــه  ــای پای ــن ج ــت : » تعیی ــراد گف م
ــه  ــد ســازنده ی آن ک ــل را بای ــای پ ه
متخصــص ایــن کار اســت ، انجــام دهد 
ــه  ــن اســت ک ــاری همی ــای همی . معن
بدانیــم هیچکــس نمــی توانــد کاری را 

ــر  ــی اگ ــد . حت ــی انجــام ده ــه تنهائ ب
هزینــه ی ســاخت را یــک نفــر تأمیــن 
کنــد ، بــاز هــم معمــار و کارگــران 
ــد ســاخت  ــل را خواهن ــه پ هســتند ک
. ســپس دســت معمــار را گرفــت و بــه 
کنــار رودخانــه بــرد . از او پرســید : بــه 
نظــرت بــرای اســتقرار پایــه هــا کجاهــا 
مناســبتر اســت . معمــار ســنگی از 
زمیــن برداشــت و گفــت :» جایــی کــه 
ایــن ســنگ را پرتــاب مــی کنــم پایــه 
ی اول قــرار خواهــد گرفــت .« و ســنگ 
ــه از  ــن فاصل ــا کمتری ــی ب ــه جای را ب
ــاب کــرد . در  ــه پرت حاشــیه ی رودخان
اینجــا حــاج علیمــراد خطــاب بــه اهــل 
ــک از شــما  ــدام ی ــت : » ک ــش گف بیت
االن وضــو دارد ؟ « طاهــره خانــم جلــو 
ــاج  ــرد . ح ــی ک ــام آمادگ ــت و اع رف
ــه عــروس دلبنــدش گفــت  علیمــراد ب
خورجیــن  از  ســکه  ای  کیســخ   «  :
ــی کــه معمــار نشــان  ــه جای ــردار و ب ب
داده بیانــداز « . نخســتین کیســه ســکه 
بــه دســت بــا وضــوی خانــم جــان مــا 
بــه داخــل رودخانــه پرتــاب شــد . 
معتمدیــن بــا حیــرت مــی نگریســتند . 
در حالــی کــه عــده ای از مــردم بــرای 
یافتــن ســکه هــا خــود را بــه آب زدنــد 
. حــاج علیمــراد کیســه ی دیگــری 
ــا جــای  ــار خواســت ت درآورد و از معم
ــه  ــد . کیس ــان ده ــه ی دوم را نش پای
دوم را خــودش پرتــاب کــرد . آنــان کــه 
خــود را بــه آب انداختــه بودنــد تــاش 
مــی کردنــد تــا مســیر آب را از جایــی 
کــه کیســه ی ســکه فــرود آمــده بــود 
ــب ،  ــن ترتی ــه ای ــد . ب ــرف کنن ، منح
ــه  ــتر رودخان ــزرگ بس ــای ب ــنگ ه س
ــان  ــا جری ــد ت ــیر آب چیدن را در مس
ــت شــود  ــری هدای ــه طــرف دیگ آب ب
. جایــی کــه بــرای احــداث پــل در نظــر 
گرفتــه شــده بــود در کمتریــن عــرض 
ــا مســافت تقریبــی ســی  ــاد ب حــرم آب
ــت .  ــرار داش ــر ق ــج مت ــی و پن ــا س ت
کیســه هــای ســکه پــی در پــی توســط 
ــای  ــن ج ــرای تعیی ــراد ب ــاج علیم ح
ــه  ــه آب انداخت ــدی ب ــای بع ــه ه پای
ــه  ــی ک ــز بزرگان ــه ج ــاال ب ــد . ح ش
ــاً  ــد ، تقریب ــر بودن ــاره گ ــت زده نظ به
تمــام جمعیــت حاضــر بــا ســنگ 
ــه ، مشــغول  ــی در مســیر رودخان چین
ــد کــه حــاج  ــی بودن یافتــن ســکه های
علیمــراد بــه آب انداختــه بــود . بدیــن 
ــه ی  ــتین مرحل ــًا نخس ــب ، عم ترتی
ــا تدبیــر حــاج علیمــراد  ســاخت پــل ب

آغــاز شــد . بزرگانــی کــه در جلســه ی 
جمــع آوری پــول ســاخت پــل حاضــر 
ــت را  ــی کبری ــرای قوط ــد و ماج بودن
ــد  ــی آمدن ــش حاج ــد پی ــنیده بودن ش
و پرســیدند : » چگونــه اســت کــه 
ــت،  ــی کبری ــر قوط ــر س ــه ب ــی ک توی
خدمتــکارت را مؤاخــذه مــی کنــی 
اینــک اینچنیــن کیســه هــای ســکه را 
بــه آب انداختــی ؟ « حاجــی گفــت : » 
ــم  ــی دان ــه را شــنیده ام و م ــن کنای ای
ــه حســاب کنســی )خساســت( ــرا ب آن
ــی کــه آن  ــد . در حال مــن گذاشــته ای
خدمتــکار همچــون فــرد مــن اســت .در 
تربیــت و تأمیــن ســرپناه و مایحتاجش 
ــرو نگذاشــته ام و خــودم برایــش زن  ف
گرفتــه ام . امــا اگــر بــا هشــدار بــه او و 
خانــواده ام جلــوی حیــف و میــل اموالم 

را نمــی گرفتم امــروز نمی توانســتم آن 
را در راه درســت خــرج کنــم . این چند 
کیســه ی پــول را هــم بــرای نذر شــروع 
ــه آب  ــودم و از ب ــه ب ــر گرفت کار در نظ
انداختــن آن هــا ســه هــدف داشــتم . 
ــرای  ــاش ب ــا ت ــردم ب ــه : م اول اینک
یافتــن ســکه هــا ، رودخانــه را ببندنــد 
و امــکان کنــدن پــی )فونداســیون( 
ســتون هــای پــل را فراهــم کننــد و در 
عیــن حــال با اهمیــت مشــارکت در کار 
عــام المنفعــه آشــنا شــوند . دوم اینکــه 
همــه مــی داننــد کــه هــرگاه خــدا  بــه 
ــرد ،  ــه ک ــوه ای هدی ــا ن ــد ی ــن فرزن م
ــفند ،  ــردن گوس ــی ک ــای قربان ــه ج ب
درخــت گردویــی کاشــته ام و محصــول 
آن را وقــف عــام کــرده ام . اکنــون نیــز 
ــه جــای گوشــت نــذری بهتــر اســت  ب
مــردم خــود ســکه هــا را بیابنــد و میان 
خــود تقســیم کننــد . ســومین دلیلــم 
ــران  ــاران و کارگ ــه معم ــت ک ــن اس ای
مطمئــن شــوند پــول کافــی تــا پایــان 
ــه  ــی در ب ــا دلگرم ــود دارد و ب کار وج
ــد « .  ــاندن آن تســریع کنن ــام رس انج
ــراد  ــاج علیم ــرا ، ح ــن ماج ــس از ای پ
کــه قصــد ســفر حــج داشــت ، آن 
ــرد  ــفرش چشــم پوشــی ک ــال از س س
و تــا پایــان عملیــات احــداث پــل بــرای 
نظــارت مســتقیم بــر فرآینــد ســاخت ، 
ــد .  در  در همــان منطقــه ســکنی گزی
حــال حاضــر ، بخشــی از ســازه و پایــه 
ــام  ــه ن ــه ب ــای تاریخــی ک ــای آن بن ه
ــی شــده  ــل حــاج علیمــراد ثبــت مل پ
ــار آن  ــد در کن ــده و هرچن ــی مان ، باق
پلــی جدیــد بــا اســتفاده از دانــش 
مهندســی نویــن و مصالــح امــروزی 
ــان ،  ــردم همچن ــا م ــده ام ــاخته ش س
ــام پــل حــاج علیمــراد مــی  ــا ن آن را ب
شناســند . ســرانجام ، حــاج علیمراد در 
راه بازگشــت از آخریــن ســفر خــود بــه 
مکــه ی مکرمــه در نجــف اشــرف بیمار 
ــت و  ــرو بس ــان ف ــم از جه ــد و چش ش
توســط پســر بزرگــش بــه نــام حاجــی 
، کــه او را در ایــن ســفر همراهــی 
ــه  ــف ب ــام نج ــرد در دار الس ــی ک م
خــاک ســپرده شــد . از نســل آن خیــر 
ــوری ،  ــدان هــای دهب ــن ، خان کارآفری
ــی  ــی خان ــوند و صف ــوری ، ترکاش دهن

ــد .  ــده ان ــه جــای مان ب

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                 

ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما 

پل حاج علیمراد

فریاد نهاوند : 
ــد از افزایــش  ــرات نهاون رئیــس اداره مخاب
ــت در  ــن ثاب ــت تلف ــی اینترن 7000 آی.پ

ــر داد. ــد خب ــتان نهاون شهرس
ــا  ــد ، محمدرض ــاد نهاون ــزارش فری ــه گ ب
صالحــی بــا اعــام ایــن خبــر، گفــت: 
ــان  ــر همزم ــش کارب ــه افزای ــه ب ــا توج ب
محدودیــت  و  ثابــت  تلفــن  اینترنــت 
کشــوری و بــه طبــع اســتانی ip در ابتدای 
ســال جــاری بــا مشــکاتی مواجــه بودیــم 
ــرای  ــه ب ــترکینی ک ــار مش ــه ناچ ــه ب ک
اینترنتــی  ارتبــاط  مــدت مشــخص در 
ــتند  ــا نداش ــادل دیت ــت و تب ــود فعالی خ
اختصاصــی   ip و  داده  تشــخیص  کاذب 
ــر دیگــری داده  ــه کارب ــه و ب ــا گرفت از آنه
مــی شــد و ایــن امــر ســبب ایجــاد قطــع 
و وصــل متنــاوب بــرای کاربــران مــی 
ــا اخــذ مجــوز و خریــد تعــداد  شــد کــه ب
ــت  ــی، ظرفی ip ۵000 در آن مقطــع زمان
ــش محسوســی داشــت و  ــتان افزای ip اس

ــد. ــع گردی ــور مرتف ــکل مذک مش
ــاز ســال  ــه آغ ــا توجــه ب ــه داد:: ب وی ادام
تحصیلــی و برگــزاری اینترنتــی کلیــه 
مقاطــع آموزشــی و انتقــال خدمــات کلیــه 
ــت  ــتر اینترن ــر بس ــاف و ادارات و... ب اصن
ــهود  ــددا مش ــود ip مج ــاز و کمب ــن نی ای
گردیــد و مجموعــه مخابــرات را بــر آن 
داشــت کــه جهــت اخــذ مجــوز کشــوری 
و خریــد و افزایــش ســهمیه اســتان تــاش 

ــد. مجــددی صــورت ده
رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان نهاونــد، 
ــاش  ــن ت ــیدن ای ــر رس ــا بثم ــزود: ب اف
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــا در اواســط آذر م ه
ــزار  ــش از 7 ه ــه ، بی ــل توج ــش قاب افزای
ip دیگــر بــه ظرفیــت قبلــی موافقــت 
ــن جهــش و همچنیــن  ــا ای ــد کــه ب گردی
ــز  ــت مراک ــی جه ــری ip اختصاص بکارگی
ــطح  ــبختانه در س ــات عمومی؛خوش خدم
ــتان دارای  ــاط اس ــایر نق ــتان و س شهرس
ظرفیــت مــازاد بــوده و دیگــر شــاهد 
کمبــود ip و قطــع ارتبــاط مشــترکین 

ــتیم. نیس

افزایش 7۰۰۰ آی.پی 
اینترنت تلفن ثابت در 

شهرستان نهاوند

برگی از تاریخ : 

فریاد نهاوند : 
ــات  ــات عالی ــر ســتاد بازســازی عتب دبی
شهرســتان نهاونــد، گفــت: مــردم نهاوند 
100 میلیــون تومــان بــه ســاخت صحن 
حضــرت زینــب در کربــا کمــک کردند.

امــراهلل ســلیم پــور بــا اعــام ایــن خبــر 
اظهــار کــرد: دبیــر ســتاد بازســازی 
ــد  ــتان نهاون ــات در شهرس ــات عالی عتب
ــتاد در  ــن س ــای ای ــت ه ــت : فعالی گف
دو بخــش جمــع آوری نــذورات و اعــزام 

نیــرو بــرای کار در عتبــات عالیــات 
اســت. وی گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط 
کرونــا و ممنوعیــت نیروهــای اعزامی در 
ســاخت صحــن مبــارک حضــرت زینــب 
در کربــای معلــی و طــرح ترفیــع گنبد 
ــام حســین )ع( تحــت  ــر ام حــرم مطه
عنــوان پــروژه معــراج بــرای ســاخت این 
ــک  ــع آوری کم ــدس جم ــای مق مکانه
ــذورات مــردم از سراســر کشــور  هــا و ن
در حــال انجــام اســت کــه ســهمیه 

هــر اســتان و شهرســتان از کمــک هــا 
مشــخص شــده اســت.

ــات  ــات عالی ــر ســتاد بازســازی عتب دبی
شهرســتان نهاونــد بــا بیــان ایــن مطلب 
افــزود: ســهم شهرســتان نهاونــد از ایــن 
ــت  ــان اس ــون توم ــوع 100 میلی موض
کــه تــا کنــون بــا کمــک هــای نقــدی و 
غیــر نقــدی از ســوی مــردم شهرســتان 
ــم  ــن رق ــش از ۵0 درصــد ای ــد بی نهاون

محقــق شــده اســت.
ــل  ــور تکمی ــه منظ ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــدس  ــای مق ــروژه ه ــن پ ــر ای ــریع ت س
بــا توجــه بــه ممنوعیت تــردد زائریــن از 
همــه عزیــزان درخواســت مــی شــود بــه 
نیــت آمــرزش امــوات و مصــون مانــدن 
از خطــر بیمــاری کرونــا در صــورت 
ــک  ــاب در بان ــاح حس ــا افتت ــل ب تمای
ــد  قــرض الحســنه رســالت جهــت خری
خشــت طــا بــه مبلــغ 3میلیــون تومان 

و خریــد هــر متــر مربــع زمیــن از مــکان 
عقیلــه بنــی هاشــم در کربــا بــه مبلــغ 
ــن  ــهیات ای ــان از تس ــون توم 4 میلی
ــه ضامــن بهرمنــد  ــاز ب ــدون نی ــک ب بان
شــوند. ســلیم پــور تصریــح کــرد: 
ــات  بازســازی و ســاخت صحــن در عتب
ــردار  ــای س ــکار و تاش ه ــات از ابت عالی
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــود کــه 
بــا ایــن اقــدام راهــی را همــوار کــرد کــه 
خّیریــن بــا گام نهــادن در آن راه، آخــرت 

خــود را بیمــه مــی کننــد.
وی گفــت : خانــواده هــای شــهیدان 
ــالکی و  ــرج س ــتمی و ای ــا رس عبدالرض
ــات  ــی ، بی ــواده دهفول ــن خان همچنی
ــود و  ــهیدان خ ــت ش ــه نی ــیف ب و س
ــه  ــدام ب ــود اق ــادر خ ــدر و م ــرزش پ آم
ــکان  ــن از م ــد خشــت طــا و زمی خری
ــوده  ــا نم ــم در کرب ــی هاش ــه بن عقیل
ــد کــه ســند افتخــار مشــارکت آنهــا  ان

در ســاخت ایــن صحــن بــه آنــان اهــدا 
ــات  ــازی عتب ــتاد بازس ــر س ــد. دبی ش
عالیــات شهرســتان نهاونــد، افــزود: مردم 
ــرای دریافــت  شهرســتان مــی تواننــد ب
ــت  ــه خش ــل هزین ــار و تقب ــند افتخ س
طــا و خریــد هــر متــر مربــع زمیــن از 
تــل زینبیــه، بــه دفتــر ســتاد بازســازی 
ــه  ــتان مراجع ــات شهرس ــات عالی عتب

ــد. کنن

مردم نهاوند ۱۰۰ میلیون تومان
 به ساخت صحن حضرت زینب 

در کربال کمک کردند

عکس:میثم سوری

عکس:میثم سوری



ورزشی اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  ماهنامه 
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ندای پیشرفت و توسعه 

َو َقاَل ]علیه السالم[ ُكلُّ ِوَعاٍء یَِضیُق ِبَما ُجِعَل ِفیِه ِإلَّ ِوَعاءَ الِْعلِْم َفِإنَُّه 
یَتَِّسُع ِبِه.

و درود خدا بر او ، فرمود : هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود 
جز ظرف دانش كه هر چه در آن جای دهی ، وسعتش بیشتر می شود. 

)حکمت 205(

حکمت های نهج البالغه 
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وقتی حکومت حکومت عادلنه شد، حکومت 
در خدمت مردم شد، سایه این حکومت 

بر قلوب مردم است؛ و یک همچو حکومتی 
می تواند حکومت كند. 

)صحیفه امام؛ ج7، صص 527 - 528 (

دولت امریکا امروز در چشم ملت ایران، 
منفورترین دولتها بعد از دولت غاصب 

صهیونیستی است.
)امام خامنه ای (

آقایان: دکتر روح اهلل چگنی ، مهندس علی صداقت .
خانم ها: سمیه شفائی ،زهرا سهرابی، سیمین چگنی .

فریاد نهاوند : 
ــی مجلــس شــورای اســامی  عضــو کمیســیون امنیــت مل
بــا تاکیــد بــر اینکــه نفــوذ زمینــه ســاز فتنــه اســت، گفــت: 
فتنــه، نفــوذ و مذاکــره و حکمیــت ضربــه هــای بزرگــی در 

طــول تاریــخ وارد کــرده اســت.
 بــه گــزارش فریــاد نهاونــد ، جــواد کریمــی قدوســی عضــو 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس در مراســم گرامیداشــت 
شــهید ســلیمانی در مصلــی نهاونــد گفــت: نهاونــد تاریخچه 
بزرگــی دارد و شــیخ علــی اکبــر نهاونــدی در مشــهد منبــر 
مــی رفتنــد و مــن توفیــق داشــتم در 6 ســالگی در شبســتان 

ایــن عالــم وارســته حضــور داشــتم.
ــان اینکــه فتنــه دشــمن بصیــرت اســت؛ گفــت:  ــا بی وی ب
کلیــد واژه هــای نفــوذ، فتنــه و مذاکــره و حکمیــت ضربــه 
هــای مهلکــی بــر پیکــر اســام در طــول تاریــخ زده اســت.
ــاال و  ــیار ب ــرت بس ــگاه بصی ــزود: جای ــی اف ــی قدوس کریم
ــه  ــاز ب ــرت نی ــردن نقشــه بصی ــاده ک ــظ و پی کســب و حف
ــا حماســه بصیــرت مــردم در 9  صبــر و حوصلــه دارد. وی ب
دی اظهــار داشــت: فتنــه ۸۸ دعــوای حــزب و شــخص نبــود 
و قــرار بــود و بــا برنامــه ریــزی کل بســاط دیــن جمــع شــود 
و خلــق الســاعه هــم نبــود بنابرایــن جایــگاه مهــم بصیــرت 

افزایــی مشــخص مــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
خســارت هــای فتنــه گفــت: فتنــه ۸۸ عــاج نمــی شــد مگر 
بــا حماســه 9 دی کــه مــردم روز تاریخــی را رقــم زدنــد. وی 
عنــوان کــرد: همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد 
جنتلمــن هــای پشــت میــز مذاکــره همــان تروریســت هــای 
فــرودگاه بغــداد هســتند ولــی عــده ای بعــد از شــهادت حاج 

قاســم هنــوز دم از مذاکــره مــی زننــد.
کریمــی قدوســی افــزود: نفــوذ زمینــه ســاز وقــوع فتنــه های 
بــزرگ هســتند و فتنــه یکــی از اهدافــش شــهادت اولیــای 
خداســت ماننــد شــهادت حضــرت علــی)ع( کــه بعــد از فتنه 

انجــام شــد.
ــم  ــرا در کشــور خطــرش عظی ــان غربگ ــه داد: جری وی ادام
ــی  ــدی م ــوذ را ج ــر نف ــام خط ــه ام ــور ک ــت و همانط اس
ــل ســال در  ــن چه ــی در طــول ای ــان انقاب دانســت و جری

ــرا اســت. ــرب گ ــان غ ــن جری ــا ای ــرد ب حــال نب
نماینــده مــردم مشــهد گفــت: برجــام نقشــه ای بــود بــرای 
ورود آمریــکا بــه کشــور و مــی خواهنــد پــای شــیطان بزرگ 

را بــه کشــور بــاز کننــد.
کریمــی قدوســی عنــوان کــرد: عــده ای می خواهنــد برجــام 

هــای بعــدی را تحمیــل کننــد و موازنــه قــدرت را کــه بــه 
نفــع کشــور اســت بــه هــم بزننــد.

ــد کــه  ــا کن ــن را الق ــزود: دشــمن در صــدد اســت ای وی اف
نیروهــای توانمنــد و اتقابــی نمــی تواننــد مشــکات را حــل 
کنــد ولــی بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی مــی شــود مشــکات 

را حــل کنــد.

مردم بدانند
 با برجام مشکالت آنها حل نمی شود

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس شــورای اســامی بــا 
اشــاره بــه اینکــه "مــردم بداننــد بــا برجــام مشــکات آنهــا 
ــت  ــای پش ــا جنتلمن ه ــره ب ــت: مذاک ــود" گف ــل نمی ش ح
ــلیمانی و  ــهادت شــهید س ــز ش ــز نشــین نتیجــه  ای ج  می

فخــری زاده نداشــت.
جــواد کریمــی قدوســی ظهــر امــروز در جمــع مــردم نهاونــد 
ــرت  ــواص بی بصی ــی خ ــردم و معرف ــرت م 9دی را روز بصی
دانســت و اظهــار داشــت: اگــر بــه تاریــخ رجــوع کنیــم بــه 
ــدادی از  ــی تع ــا از بی بصیرت ــن نتیجــه می رســیم، فتنه ه ای

خــواص بــوده اســت.
وی افــزود: عــاوه بــر اینکــه حماســه 9 دی بــرای همیشــه 
نمــاد عزتمنــدی و بصیــرت مــردم والیتمــدار ایــران اســامی  
اســت، روز پیــروزی جبهــه حــق بــر جبهــه کفــر و باطــل نیز 

ــد. ــه شــمار می آی ب
ــی مجلــس شــورای اســامی  عضــو کمیســیون امنیــت مل

بابیــان اینکــه گذشــت زمــان، ضــرورت بررســی این حماســه 
را بیشــتر نمایــان می کنــد، عنــوان کــرد: عــده ای درصددنــد 
ــل  ــک تبدی ــه  کوچ ــک حادث ــه ی ــق را ب ــه عمی ــا آن فتن ت
کننــد، امــا الزم اســت تــا نســل حاضــر را از خیانــت عامــان 
ایــن فتنــه و بی بصیرتــی تعــدادی از خــواص باخبــر کــرد.

وی افــزود: حضــور خودجــوش مــردم در ایــن روز کــه بعــد 
ــب از ســوی  ــی نابســامانی ها در کشــور و ادعــای تقل از مدت
ــه  ــود ک ــت)ع( ب ــا لطــف اهل بی ــوأم ب برخــی انجــام شــد ت
ــع  ــو مجم ــد. عض ــان برس ــه پای ــه ب ــن غائل ــد ای ــبب ش س
نماینــدگان اســتان خراســان رضوی بیــان کــرد: 9 دی را روز 
مهمــی در تاریــخ انقــاب اســامی اســت چراکــه در ایــن روز 
مــردم بــا بصیــرت صــف خــود را از خــواص بی بصیــرت جــدا 
کردنــد و حمایــت خــود را از انقــاب و والیــت فریــاد زدنــد.

ــی از  ــور برخ ــرا تص ــن ماج ــت: در ای ــی گف ــی قدوس کریم
فتنــه گــران داخلــی و حامیــان خارجــی آنهــا ایــن بــود کــه 
ــی  ــرد حت ــد ک ــوری اســامی را جمــع خواهن بســاط جمه
ــای  ــا نیرو ه ــای الزم ب ــل هماهنگی ه ــان از داخ در آن زم
نظامــی دشــمن شــده بــود کــه در زمــان معیــن بــه کمــک 

آن هــا بیاینــد.
ــم  ــه هــدف مه ــر اینکــه حــذف والیت فقی ــد ب ــا تأکی وی ب
ایــن فتنــه بــود، بیــان کــرد: ملــت مــا بیــدار بــوده و در برابــر 

ــت. ــتاده اس ــمن ایس ــای دش ــام زیاده خواهی ه تم
نماینــده مــردم مشــهد و کات بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم 
ــا حــل نمی شــود، گفــت:  ــا برجــام مشــکات آنه ــد ب بدانن
در طــول تاریــخ و دوران معاصــر هــر وقــت پــای مذاکــره بــا 
دشــمن بــه وســط آمــده شکســتی پشــت آن نهفتــه بــوده 
ــواص  ــدادی از خ ــره تع ــن آن مذاک ــه روش ــه نمون ــت ک اس
ــه  ــود ک ــه ب ــا معاوی ــی )ع( ب ــام عل ــراف ام ــرت اط بی بصی
ــروز آن حــوادث ناگــوار و درنهایــت شــهادت امــام  ســبب ب

علــی )ع( شــد.
وی بابیــان اینکــه برجــام و مذاکــره بــا جنتلمن هــای 
پشت میزنشــین نتیجــه ای جــز شــهادت شــهید ســلیمانی و 
ــه ۸ ســال  ــک ب ــزود: حاصــل نزدی فخــری زاده نداشــت، اف
ــردم  ــروز م ــی ام ــره، مشــکات و بدبخت ــرای مذاک ــاش ب ت

ــران اســت. ای
ــا تشــریح نقــش برخــی  عضــو کمیســیون امنیــت ملــی  ب
عواملــی داخلــی و عملکــرد آنهــا در بــروز مشــکات گفــت: 
هنــوز 40 روزاز شــهادت شــهید ســلیمانی نگذشــته بــود که 
آقایــان بــه دنبــال مذاکــره بودنــد و ایــن باعــث شرمســاری 

اســت بــه همیــن دلیــل بایــد بــه مــردم پاســخگو باشــند.

نفوذ زمینه ساز فتنه است
فتنه، نفوذ و مذاکره و حکمیت ضربه های بزرگی در طول تاریخ وارد کرده است

ــگ  ــت فرهن ــه ریاس ــی را ب ــاب عال ــته جن ــاب شایس انتص
ــرض  ــک ع ــد را تبری ــتان نهاون ــالمی شهرس ــاد اس و ارش
نمــوده، امیــد اســت، حضــور حضرتعالــی در ایــن مســئولیت 
بــه عنــوان مدیــری صدیــق، نویــد بخــش نشــاط و تحــرک 
بیــش از پیــش در حــوزه فرهنــگ و هنر و رســانه شهرســتان، 
باشــد. دوام توفیقــات روز افــزون جنابعالــی را از جهانــدار جان 

گروه رسانه ای فریاد نهاوندآفریــن مســألت داریــم.

جناب آقای امیر بحیرائی

انتصاب

انا هلل وانا الیه راجعونانا هلل وانا الیه راجعون

دکتــر علیرضا ســوری فرزنــد شــهید عبدالرضا ســوری)وقایع 
نــگار دفــاع مقــدس(و از فرزنــدان دلســوز و خدمتگــزار نهاوند 

به پــدر شــهیدش پیوســت

آن مرحــوم مســئول کمیتــه جهانی خادم الشــهدا 
ــود.  و از مســئولین روابــط عمومــی وزارت نفــت ب

روحــش شــاد و یــادش گرامــی.
گــروه رســانه ای فریــاد نهاونــد ، درگذشــت ایــن 
ــواده  ــه محضــر خان ــی و متعهــد را ب ــر انقالب مدی
محتــرم ، دوســتان و همشــهریان ارجمنــد 

ــد .  ــی گوی ــلیت م تس

* فریاد نهاوند

مش صادق)57(

يك زبان دارم، دو تا دندان لق
                        مي زنم تا مي توانم حرف حق

به قلم جوالدوز
تــوی فضــای مجــازی نوشــته بــودن ، فانــی و فانــی و شــاید هــم فانــی 
ــار و تهیــه  بخاطــر خــوش خدمتــی و خــوش رقصــی و نوشــتن اخب
فتوتیتــر و فتوکلیــپ از فــان مســئول رده بــاالی اســتان و شهرســتان 
بــه اســتخدام دولــت در آمدنــد . البتــه کامــًا خودمانــی و کامــًا بــی 
ســر وصــدا ، بــدون طــی فرآینــد هــای قانونــی ، بــدون تحقیــق و... .

ــه  ــوی خون ــد ت ــدای بلن ــا ص ــر رو ب ــن خب ــادق ای ــش ص ــوه ی م ن
ــه ناگهــان مــش صــادق  ــد ک ــرای مــش صــادق مــی خوان داشــت ب

ــید . ــوه اش ترس ــه ن ــوری ک ــت ط ــای جس ــد و از ج ــی ش عصبان
مــش صــادق گفــت: 

میــن ِدلِــت بیــا 
شــو   !! دامــو 
درس  صــو  تــا 
هــی   ، موخونــی 
موعــی  میــای 
آمــا  معدلــم 
ِد  ُهــش   . بیــس 
ــی دو  ــرره ِمَرفت َخ
تــا فتوتیتــر یــاد 
میرفتــی ، خوتــه 
یــه  ِمَچســبنای 

 !! مســئولی 
ِخــراوم  خونــه 
ــه  ِکــدی، ِمینــی َم
ــی شــهریه ِوره  َچن
ــه  ــه ام . َم ــو دی ت
دیــه َقبــول نَــِرم 
ــا  ــِث اون ــم ِم . تُونَ
جــا  بِــَزه  خوتــه 
یکــی  بََچســب   ،
و  نُــون  ِو  شــاید 
نوایــی بَِرســی . واال 

. نوناشــو  ای  وا 

جناب آقای
 استاد علی احسان هادیان  و
 سایر خانواده های وابسته 

بــرادر  گذشــت  در  مصیبــت 
گرامیتــان مرحــوم حــاج مرتضی 
هادیــان را بــه محضــر شــما 
تســلیت عــرض نمــوده ، از خدای 
بــزرگ بــرای آن مرحــوم رحمــت 
ــایر  ــما و س ــرای ش ــرت و ب و مغف
ــکیبایی  ــر و ش ــدگان صب بازمان

ــم . خواهانی
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

اصحــاب  بــا  نهاونــد  فرمانــدار  نشســت 
دومیــن  و  چهــل  به مناســبت  رســانه 
اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد 
شــد. برگــزار  فرمانــداری  محــل   در 

مــراد ناصــری در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
ــیار  ــت بس ــر فرص ــه فج ــت: ده ــانه گف رس
مناســبی اســت تا دســتاوردهای نظام و دولت 
بیــان شــود چــون انقــاب اســامی بــا وجــود 
ــی  ــای مختلف ــا در زمینه ه ــه دشــمنی ه هم
ــت. ــرده اس ــادی ک ــیار زی ــرفت های بس  پیش

فرمانــدار نهاونــد گفــت: بادرایــت خــوب 
آقــای  جنــاب  اســتان  ارشــد  مدیریــت 
اســتاندار و تیمــی کــه در شهرســتان شــکل 
گرفتــه تــا آخریــن ســاعتی کــه توفیــق 
ــانی  ــری و خدمت رس ــم نوک ــت را داری خدم
داشــت. خواهــد  ادامــه  مــردم   بــه 

وی افــزود : اصحــاب رســانه عزیزانــی هســتند 
کــه طــی یکســال گذشــته در هــر شــرایطی 
تنهــا  را  شهرســتان  مدیریتــی  مجموعــه 

ــتند. نگذاش
ــش  ــر پی ــه فج ــت: ده ــار داش ــری اظه ناص
ــت را کــه  ــن امان ــد ای ــت اســت و بای ــا امان م
بیــش از 4دهــه اســت بــه دســتمان رســیده 
 بــه بهتریــن نحــو بــه نســل جدیــد برســانیم. 
دلیــل  بــه  امســال  بهمــن   : افــزود  وی 
شــرایط حاکــم کرونایــی بــر جامعــه و اینکــه 
آخریــن دهــه فجــر قــرن و دولــت می باشــد، 
ــد  ــت و بای ــش اس ــال های پی ــاوت از س متف
گــردد. برگــزار  هرســال  از   باشــکوه تر 

فرمانــدار نهاونــد بیــان داشــت : با حفــظ تمام 
ــا دســتور العمــل  پروتکل هــای بهداشــتی و ب
ــی  ــای پیش بین ــام برنامه ه ــا تم ــتاد کرون س
 شــده در شهرســتان را برگــزار خواهیــم نمود.

از  توانســتیم  تاجاییکــه   : افــزود  وی 
سردارشــهید  دلهــا  ســردار  صحبت هــای 
برنامه هــای  پیشــبرد  جهــت  ســلیمانی 

کردیــم.  اســتفاده  شهرســتان 
وی تصریــح کــرد : باافتخــار می گوییــم بحران 
 کرونــا را در کشــور بــه فرصت تبدیــل کردیم.

ناصــری در خصــوص پــروژه هــای دهــه فجــر 
ــارد  ــار 301میلی ــا اعتب ــروژه ب ــت : 67 پ گف
ــرداری  ــره ب ــه به ــی و ب ــگ زن ــان کلن توم
نهاونــد  یعنــی  ایــن  و  رســید  خواهــد 
اســت. گرفتــه  قــرار  توســعه  مســیر   در 

ــر اشــتغازایی  ــروژه، ۸7۵نف ــزود : 67 پ وی اف
داشــت. خواهــد  بــر  در  نهاونــد   بــرای 

وی در خاتمــه اظهــار داشــت : مجموعــه 
ــار در  ــه باافتخ ــتان همیش ــت در شهرس دول

ــت. ــوده اس ــردم ب ــار م کن

فرماندار نهاوند؛

افتتاح و کلنگ زنی 67 طرح 
کشاورزی، خدماتی و عمرانی 

با اعتبار بیش از 3۰۱ میلیارد تومان 
در شهرستان نهاوند 
در دهه فجر امسال

 یعنی نهاوند در مسیر توسعه


