
کرمانشاه - خبرنگار جوان: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: انتقاد 
و اظهار نظر منتقدان در خصــوص معایب جمع بندی مذاکرات ضــروری و البته طبیعی 

است ولی نباید نتیجه آن دو دستگی و تفرقه باشد.
به گــزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، آیت اهلل شــیخ مصطفی علمــا در خطبه های 
نمازجمعه این هفته مردم کرمانشاه، گفت: انسانی که دلش همواره غرق در زیبایی دنیا و 
مادیات باشد در آن جایی برای توجه به سوی خدا و تقوا و عبادت وجود نخواهد داشت،  در 

هر مرحله از زندگی باید تعادل میان توجه به دنیا و تقوا در نظر گرفته شود.

علما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز عید 
ســعید فطر مبنی بر اظهار نظرهای داخلی در مورد توافق هســته ای گفت: وجود برخی 
نظرات گوناگــون و یا گاها نقد و اعتراض به برخی مســائل در مذاکرات هســته ای نباید 

موجب انشقاق و دودستگی در کشور شود.
اظهار نظرها در مباحث هسته ای منجر به دودستگی نشود

وی با تاکید بر اینکه اعالم نظرها در مذاکرات هســته ای باید بــا متانت و رعایت مواضع 
اسالمی در نظر گرفته شود،  گفت: این مذاکرات هر نتیجه ای که داشته باشد نباید خللی 
بر موازین و اصول انقالب ایجاد کنــد و ملت ایران همواره به دنبــال احقاق حقوق خود 

بوده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان در ادامه گفت: آنچه همه مســئولین در هر عرصه و مرحله 

تاریخی باید به آن توجه کند نسخه شفا بخش اقتصاد مقاومتی است.
علما بــا تاکید بــر اینکه اتــکا و توجه به این نســخه مناســب و کاربــردی توانایی ها و 
اســتعدادهای داخلی را شــکوفا می کند،  گفت: بعد از انجام مذاکرات نباید فریب رفت و 
آمد های مســئولین و سیاست مداران برخی کشــورها که با آنها روابط از سر گرفته شده 
است را خورد و یا تحت تاثیر قرار گرفت بلکه باید با تدبیر و در نظر گرفتن مواضع اسالمی 

پیش رفت.
وی با اشــاره به تعابیر و فرمایش های مقام معظم رهبری درباره خوداتکایی گفت: ایران 
کشوری است که همواره روی پای خود ایستاده است و نتیجه مذاکرات هر چه باشد ملت 

ما بر ارزشها و اهداف خود ایستادگی می کند.
آمریکا اصلی ترین ناقض حقوق بشر است

نماینده ولی فقیه کرمانشــاه در ادامه به جنایت های آمریکا و دســت نشــاندگان آن در 
بمباران محافل عمومی و حتی مجالس عروســی در افغانســتان ابراز داشت: این جنایات 

نشان دهنده ذات استکباری این کشور است که ادعای دفاع از حقوق انسانها را دارد.
وی به عملکرد برخی وزرای کشــورهای غربی که بر ســر میز مذاکرات هسته ای سخت 
گیرانه و از سر کارشــکنی با ایران به گفتگو پرداختند، گفت: امروز بعد از راستی آزمایی و 
مشخص شدن فعالیت صلح آمیز کشور ما از سوی آنها اعالم می شود که به دنبال جبران 
آن ســختگیری ها هســتند اما همانطور که می دانیم نباید فریب ســخنان و رفتار این 

مدافعین استکبار را خورد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اســتان کرمانشــاه در ادامه با یادآوری ۹ مرداد به عنوان 
ســالروز اهدای خون عنوان کرد: با اهدا هر قطره خون به افراد نیازمند می توان جان عده 

ای را نجات داد و این کاری خدا پسندانه و انسان دوستانه است.
علما ۱۵ مرداد سالروز بمباران هیروشــیما و ناکازاکی توســط آمریکا را یادآوری کرد و 
گفت: اینها در تاریخ سند جنایات کشــورهای مدعی حقوق بشر و استفاده از انرژی صلح 

آمیز است.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین از  ۱۵ مرداد به عنوان سالروز شهادت امیر سرلشکر 
خلبان بابایی یاد کرد و رشادت های این شهید واال مقام را شایســته بهترین قدردانی ها 

دانست.

امام جمعه کرمانشاه:

نتیجه مذاکرات هسته ای باید احقاق حقوق ملت ایران باشد

معاون فرهنگی، اجتماعی بسیج:

دشمن به دنبال تکرار مرصاد در ابعاد دیپلماتیک است

 آنچه همه مسئولین 
در هر عرصه و 

مرحله تاریخی باید 
به آن توجه کند 

نسخه شفا بخش 
اقتصاد مقاومتی 
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عملیات مرصاد
 تبلور اراده الهی برای نابودی نفاق

رسول شکری نیا
همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹8 از ســوی حضرت امام )ره( تا 
قطعیت یافتن آن، مجالي براي یکي از سفاك ترین گروه هاي 
تروریستي جهان به عنوان سازمان منافقین به وجود آمد که به 
گفته سران وابسته خود نظام جمهوري اسالمي ایران را در مدت 

زمان سه روز ساقط کنند.
موضوعي که نه تنها به وقوع نپیوســت بلکه بــا لطف خداوند و 
کمینگاه الهي در عملیات ظفر مند و غرور آفرین مرصاد ، نهایي 
ترین و مهلکترین ضربه بر پیکره نفاق وارد و آنان را براي همیشه 

از رویارویي نظامي با ملت ایران جدا ساخت.
برنامه منافقین این بار چنین تدارك دیده شد که در سوم مرداد 
ماه سال ۱367، همزمان با آغاز حمله نیروهاي عراقي از بخشی 
از جنوب ایران و در حالي که بیشترین نگاه ها و برنامه ها به آن 
خطه معطوف بود ، نیروهاي ســازمان منافقین براســاس یک 
برنامه زمان بندي شده، 33 ساعته با بهره گیري از 2۵ تیپ که 
مجموعاً چهار تا پنج هزار نفر را در بر مي گرفت طي پنج مرحله، 
از شهرهاي سرپل ذهاب، اسالم آباد، کرمانشاه، همدان و قزوین 
عبور و خود را به تهران رســانده و ضمن اعالم سقوط جمهوري 

اسالمي، آنرا جشن بگیرند.
سخنگوي گروهک تروریستی منافقین با برشمردن اهداف این 
حمله، مهمترین هــدف را وارد آوردن تلفات هرچه بیشــتر به 
نیروهاي ایران و بازکردن راه براي یک انقالب عمومي علیه نظام 

و حضرت امام خمیني)ره( عنوان کرد.
عملیات فروغ جاویدان)که به دروغ جاویدان مشــهور شــد( با 
پشــتیباني هوایي جنگنده های رژیم بعثي صــدام و همراهي 
ادوات مختلف از جمله ۱20 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 
۹0 قبضه خمپــاره انداز 80 میلیمتــری، 30 قبضه توپ ۱22 
میلیمتری، ۱۵0 قبضه خمپاره 400 میلیمتری، یک هزار قبضه 
تیربار کالشینکف ، 30 قبضه توپ ۱06 میلیمتري و یک هزار 
دســتگاه کامیون و ده ها اقالم دیگر اهدایی رژیم بعث و برخی 

کشورهای اروپایی پشتیباني شد .
عملیات در سوم مرداد ماه 67 از دشت های سرپل ذهاب آغاز و با 
حمایت همه جانبه هوایي جنگنده های عراقي ها و آتش توپخانه 
عراق، منافقین به شهرهاي سرپل ذهاب، کرند غرب و اسالم آباد 
غرب وارد شده و حرکت خود را به سمت شهر کرمانشاه آغاز کردند.

تنگه معروف و استراتژیک چهارزبر در 3۵ کیلومتري کرمانشاه 
که بعدها به تنگه مرصاد تغییر نام داد، محل رویارویي رزمندگان 
دلیر سپاه اسالم، بسیجیان و فرزندان خمینی کبیر با مزدوران و 

وطن فروشان منافق بود.
حضور تاثیرگزار و ایثار ماندگار بسیجیان و نیروهای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي با پشــتیبانی آتش توپخانه ای ارتش و هوانیروز 
قهرمان کرمانشــاه و طراحي عملیاتي کلیدی بــا عنوان مرصاد 
)کمینگاه( با الهام از آیه شریف انا ربک لبالمرصاد و رمز مبارك یا 
علی)ع( که با تدابیر شهید ســرافراز امیر سپهبد صیاد شیرازی و 
سرلشگر محسن رضایی انجام شد، به منافقین اجازه پیشروي تا 
تنگه چهار زبر داده شد و در یک تاکتیک کامال مشخص و پیش بیني 
شده، به طور همزمان در صبحگاه پنجم مرداد ماه از هوا و زمین بر 
منافقین یورش برده و طي دو روز درگیري، هیمنه پوشالي نفاق را 

درهم شکسته و طومار آنان را برای همیشه تاریخ درهم پیچیدند.
صبح هفتم مرداد ماه با طلوع آفتاب اثري از منافقین وطن فروش 
باقي نماند و باقیمانده یاران خائن مسعود و مریم رجوي با تحمل 
شکست سنگین و متالشي شدن تمام تجهیزات و ادوات جنگي 

و تحمل 4800 کشته و زخمي به عراق گریختند.
این پیروزي ظفرمند رزمندگان اسالم، توان هرگونه باج خواهي 
و زیاده خواهی را از صدام گرفت و او را مجبور ساخت در ۱۵ مرداد 
ماه آتش بس را پذیرفته و از موضع ضعف و شکســت بر سر میز 

مذاکره با ایران بنشیند.
عملیات غرور آفریــن مرصاد دســتاوردهای داخلي و خارجي 
بسیاری براي کشور و ملت داشت که از آن جمله می توان به اتحاد 
هرچه بیشتر نیروهاي نظامي، انتظامي و بسیج در داخل کشور، 
ذلت ابدی براي منافقین در سطح دنیا و قرار گرفتن در آنان لیست 
گروهک هاي تروریستي حتي در تروریست ترین کشورهای دنیا 
از جمله ایاالت متحده امریکا، هوشیاري مستمر ملت بزرگ ایران 
و نیروهاي مردمي، خنثي شــدن تالش مذبوهانه صدام و ایادي 
بعثي وي براي سهم خواهي از ایران در پاي میز مذاکرات صلح و 
پذیرش زبونانه قطعنامه ۵۹8 از سوی وی، تثبیت قدرت و توان 
باالي نظامي و امنیتي نظام جمهوري اسالمي درسطح منطقه و 
قدرت واکنش و عکس العمل سریع رزمندگان اسالم در مقابل 

هرگونه تجاوز احتمالي تنها بخشي از این توفیقات بود.

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه:

کمبود شدید نیرو داریم 

استانداری همکاری نمی کند

گزارش 4

ماجرای بی پایان شورای شهر کرمانشاه؛

وام های 3 میلیارد ریالی 
شورای شهری ها و حواشی آن

کرمانشاه - خبرنگار جوان: این روزها، شــورای شهر کرمانشاه، خبرسازترین 
پارلمان شهری کشور شده و پس  از سلب صالحیت سه نفر از اعضای شورا، این 
بار حاتم بخشی شورای شهر کرمانشاه از کیسه شهرداری مطرح شده است. گویا 
ماجرا  این گونه بوده  که اعضای شورای شهر با انتقال 8 میلیارد از پول شهرداری 
به  حساب یکی از بانک ها موافقت می کنند و حساب جدید از پس انداز به صورت 

جاری تغییر شکل پیدا می کند.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، پس از اینکه بانک موفق به کســب 
سرمایه 8 میلیاردی بدون پرداخت هیچ گونه سودی می شود، در ازای این کار، 
300 میلیون تومان وام با نرخ سود ۱4 درصد به هر یک از اعضای شورای شهر 
می دهد. این موضوع باعث اعتراض برخی  مسئوالن محلی شده و پرونده این 

داستان در حال پیگیری در استان است.

کامران سعادت در گفتگو با جوان خبر داد؛

باختر از این به بعد
 به صورت روزنامه

 منتشر می شود

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 12 مرداد 1394

پ

سی و یکمین شماره  ویژه نامه هفتگی روزنامه جوان در استان کرمانشاه

حه 2
صف

امام جمعه کرمانشاه:

نتیجه مذاکرات هسته ای 
باید احقاق حقوق ملت ایران باشد

خبر 3

میرجالل الدین کزازی:
بهزاد، نماد بزم و رزم 

و حماسه و پهلوانی 
کرمانشاهیان است

حه ۱
صف

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه
 باید ماندگار شود

کرمانشاه -  خبرنگار جوان: رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس احداث باغ 
موزه دفاع مقدس را یک کار استراتژیک عنوان کرد و گفت: باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه 

باید پایدار و ماندگار باشد.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، سردار بهمن کارگر در دیدار استاندار کرمانشاه، اظهار 
کرد: ریاست جمهور بســیار عالقه مند به تصویب و تســریع در روند اجرایی شدن طرح ها و 
پروژه های مربوط به حوزه دفاع مقدس اســت و این عالقه مندی در اســتان کرمانشاه نیز 

به خوبی دیده می شود.
وی ساخت باغ موزه دفاع مقدس را یک کار استراتژیک و پایه ای عنوان کرد و گفت: به همین 

دلیل باید تالش کرد که مجموعه ای پایدار و ماندگار ساخته شود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بر اجتناب از صرف هزینه های غیرضروری 
در روند اجرای این پروژه تاکید کرد و افزود: می توان با بهره گیری از سازه های سبک و در عین 
حال بادوام از صرف بسیاری از هزینه های زائد دوری کرد، همچنین برای زیباتر شدن سازه ها 

از نمادهای بومی منطقه بهره گرفت.
کارگر خواستار تسریع در روند ساخت این پروژه شد و بیان داشت: روند اجرایی این طرح پس 

از تاییدیه های الزم به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی گفت: مجموعه باغ موزه در مسیر راه کربال مکانی خواهد بود که مسافران بتوانند در آن 

استراحت کنند، نماز بخوانند و در کنار آن از موزه دفاع مقدس نیز بازدید کنند.
در این نشست ســرهنگ مرادعلی محمدی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان کرمانشاه نیز گزارشی از روند پیشرفت پروژه باغ موزه دفاع مقدس ارائه کرد.



      دو شنبـه 12 مرداد ماه 1394|17 ماه شوال 1436| ويژه نامه استان كرمانشاه
عملیات مرصاد

 تبلور اراده الهی برای نابودی نفاق

ادامه از صفحه ۱

عملیات مرصاد نقطه طالیي پیروزي لشگریان اسالم بر کفر و نفاق بود که 
با وحدت، همدلي، هم افزایی و اطاعت همه نیروها تحت نظر و فرماندهی 
والیت امر صورت گرفت و گروهک تروریستی منافقین با اضمحالل کامل، 
دیگر نتوانست شکســت خود را جبران کند و مسیر حوادث تروریستی 
کور، جاسوسی، وطن فروشی و ارتکاب جنایات ضدبشری را در عراق و 
ایران دنبال کرد و ماهیت چهره کریه خود را تاجایی آشــکار ساخت که 

هم پیمانان و حامیانش را از دست داد.
این پیروزی در موقعیت زمانی خود با فتح خرمشــهر برابری داشــت و 
کرمانشاه که نقطه آغاز و پایان جنگ تحمیلی بود و اولین و آخرین گلوله 
جنگ به سمت آن شلیک شد، با تقدیم قریب به ۱0 هزار شهید سرافراز 
و ده ها هزار آزاده، ایثارگر و جانباز به عنوان ســندی کوچک از وفاداری 
مردم این خطه از ایران اسالمی ثبت و ضبط شد از این رو شش سال پیش 
شورای عالی انقالب فرهنگی برآن شــد با احترام به این همه رشادت، 
ایثار و فداکاری مردم، تاریخ و تمدن کهن ۱2هزار ســاله و وفادارای و 
والیتمداری مردم این خطه، پنجم مرداد را به عنوان روز ملی کرمانشاه 

اعالم و در تقویم ها بگنجاند.

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه:

کمبود شدید نیرو داریم 
استانداری همکاری نمی کند

کرمانشاه - خبرنگار جوان: مدیرکل پزشــکی قانونی استان کرمانشاه گفت: 
در حال حاضر جای خالی 2۵0 پست ســازمانی در پزشکی قانونی کرمانشاه 

وجود دارد.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، آرش ســاالری از وجود 77 نیرو در 
پزشکی قانونی کرمانشاه خبرداد و اظهار داشت: عدم صدور مجوز تامین نیرو از 

جانب استانداری کرمانشاه از مشکالت اداره کل پزشکی قانونی است.
مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر جای خالی 2۵0 
پست سازمانی در این اداره وجود دارد، گفت: از جمله دیگر مشکالتی که در 
سازمان دغدغه ایجاد کرده کمبود فضای فیزیکی و کمبود در زمینه وسایل 

نقلیه است.
ساالری با اشاره به وجود ۱3 مرکز فعال در سطح استان کرمانشاه، بیان کرد: 
بخش معاینات جسد تنها در شهرستان های کرمانشاه، اسالم آباد غرب، هرسین 
و جوانرود فعال است و شهرستان های همجوار باید به این مراکز مراجعه کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشــاه با بیان اینکه افزایش مراکز معاینه 
جسد در دستور کار این اداره کل قرار دارد، گفت: تامین بودجه و نیروی انسانی 

از مهمترین مشکالت موجود در این زمینه هستند.
ساالری خاطرنشان کرد: در حال حاضر در صورت بروز حوادث طبیعی همچون 
سیل یا زلزله، خودروهای مناسب جهت انتقال، امکانات سوله ای و چادر کافی 

وجود ندارد و در این زمینه سازمان در مضیقه و تنگنا قرار دارد.
وی افزود: استان کرمانشاه جزو استان های برتر کشوری در زمینه وجود آخرین 
تکنولوژی سم شناسی »جی سی مس« اســت و نخستین آزمایشگاه پزشکی 

قانونی غرب کشور نیز در کرمانشاه قرار دارد.
ساالری در مورد آمارهای پزشکی قانونی کرمانشــاه گفت: با توجه به اینکه 
تعداد مراجعان نزاع در فصل بهار در مجموع چهار هزار و 3۹3 مورد گزارش 
شده نسبت به چهار هزار و8۵6 مورد مدت مشابه ســال گذشته ۱0 درصد 

کاهش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه با اشاره به اینکه تعداد مراجعان مربوط به 
نزاع در مردان بیشتر است، افزود: در مدت مذکور از مجموع مرا جعانی که به 
دلیل نزاع مراجعه کرده اند بیش از سه هزار نفر را مردان و یک هزار و336 نفر 

را خانم ها تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه تعداد مراجعان نزاع در شش ماهه ابتدای سال به ویژه در فصل 
تابستان بیشتر از دیگر ایام سال است، گفت: در فصل بهار امسال در مجموع 
تعداد 4۵۵ جســد جهت بررسی به پزشــکی قانونی ارجاع داده شده و مورد 

معاینات قرار گرفته اند.
ساالری با اشــاره به اینکه بیشتر فوت شــد گان ارجاعی به پزشکی قانونی را 
میانساالن و مردان تشکیل می دهند، افزود: در سه ماهه ابتدای امسال ۱۵۹ 
نفر به سبب حوادث ناشی از کار مراجعه کرده اند که ۱۵6 نفر را مردان و مابقی 

را خانم ها تشکیل می دهند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه در طول این مدت بر اثر 
تصادفات در مجموع دو هزار و 460 نفر در اثر جراحات وارده به این سازمان 
مراجعه کردند، گفت: از این تعداد یک هــزار و 684 مورد را مردان و مابقی را 

خانم ها تشکیل  می دهند.
ساالری با اشاره به اینکه مراجعان مربوط به تصادفات نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: در مجموع ۱۱6 نفر از 
فوت شد گان در این مدت به پزشکی قانونی ارجاع داده شده اند که از این تعداد 

28 نفر کشته شد گان درون شهری بودند.
وی افزود: نسبت موارد ارجاعی امسال به ســال گذشته در سایر موارد مانند 
خفگی با گاز مونواکسیدکربن 3 مورد، مسمومیت با قرص برنج امسال 7 نفر و 
در مدت مشابه سال گذشته ۵ نفر، غرق شد گی 3 نفر امسال و در سال گذشته 

4 نفر جهت بررسی بیشتر علت حادثه به پزشکی قانونی مراجعه کردند.

سردار شعبانی فرمانده اسبق سپاه کرمانشاه:

کرمانشاهیان   والیتمدار

 درعملیات مرصاد

 شجاعت به خرج دادند

کرمانشاه - خبرنگار جوان: جانشین دانشــگاه جامع امام حسین)ع( 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: مردمان والیت مدار، شجاع و با 
معرفت کرمانشــاه حق بزرگی بر گردن این نظام دارند و در عملیات 

مرصاد شجاعت به خرج دادند.
به گــزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه ســردار ناصر شــعبانی در 
گفتگویی، اظهار داشــت: عملیات مرصاد برگ زرینی در تاریخ خطه 
کرمانشاه بود و نشان داد مردمان این اســتان چگونه با رشادت های 

خود می توانند پشت بدخواهان نظام و انقالب را به خاك بمالند.
فرمانده ســپاه کرمانشــاه در عملیات غرور آفرین مرصاد، افزود: در 
عملیات مرصــاد منافقین آمده بودند تا 3 روزه به تهران برســند، اما 

غافل از اینکه در تنگه مرصاد به عذاب الهی گرفتار می شوند.
سردار شعبانی اظهار داشــت: پیش از اینکه منافقین عملیات خود را 
آغاز کنند، ارتش بعث عراق با ایجاد درگیری در مناطق جنوبی کشور 
سعی داشت تمرکز یگان های ما را به جنوب معطوف کند تا منافقین 
به راحتی و از طریق کرمانشــاه به تهران برســند اما غافــل از اینکه 
مردمی در خطه کرمانشاه حضور دارند که جلوی آنها خواهند ایستاد.

وی افزود: منافقین با ورود به خاك کشورمان بدون مزاحمت تا اسالم 
آباد پیش آمدند اما در این شــهر با مقاومت مردم و رزمندگان مواجه 
شــدند، مقاومتی که توان زیادی از آنها گرفت. در اســالم آباد شهید 
ریزوندی و دیگر همرزمانش با کمک مردم توانستند حرکت منافقین 

را کند کنند تا نیروهای نظامی خود را به منطقه برســانند.
این فرمانــده دوران دفاع مقــدس گفت: منافقیــن در عملیات فروغ 
جاویدان از پشــتیبانی توپخانه و هواپیماهای عراقی برخوردار بودند 
اما رشادت مردمان و رزمندگان اســتان کرمانشاه مانعی بزرگ بر سر 

راه خائنین به کشور شد.
فرمانده ســپاه کرمانشــاه در عملیات مرصاد خاطر نشان کرد: پس از 
مقاومت های مردمــی اولین یگان نظامی که با منافقین درگیر شــد، 
لشگر ۹ بدر بود. این لشگری  متشکل  از برادران عراقی و موحدی که 

در مقابل ایرانیان خائن به وطن ایستادند، بود.
وی افزود: به حول قوه الهی و با رشــادت مردم محلی، ارتش، ســپاه، 
بسیج و هوانیروز قهرمان، شکست ســنگینی بر منافقین تحمیل شد و 

فروغ جاویدان آنها به غروب جاویدان بدل گشت.
سردار  شعبانی با اشــاره به بزرگی و منش مردم کرمانشاه، گفت: در 
بسیاری از اســتان های ایران مسئولیت داشــته ام، اما به جرأت می 
توانم بگویم که به مانند مردمان خطه کرمانشــاه در هیچ کجا ندیدم. 
مردمانی والیت مدار، شــجاع و با معرفت که حق بزرگی بر گردن این 

نظام دارند.
این فرمانــده دوران دفاع مقدس افزود: نقطه آغــاز و پایان جنگ در 
کرمانشــاه بود و نامگذاری ۵ مرداد به عنوان روز ملی کرمانشاه نشان 

از اهمیت رشادت های این مردم دارد.
ســردار شــعبانی در پایان گفت: امیدوارم مســئولین اســتان برای 
بزرگداشــت ۵ مرداد ســالروز عملیات غرور آفرین مرصاد و روز ملی 
کرمانشاه برنامه های منســجمی را برای شناساندن هر چه بیشتر این 
خطه از ایران اســالمی به مردم کشــورمان تدارك ببینند و از مقام 
معظم رهبری درخواســت کنند تا مردم این استان هم به مانند مردم 
شــهرهای تبریز، آمل و ... هر ســاله دیداری با رهبــر فرزانه انقالب 

داشته باشند.

کرمانشــاه - خبرنگار جوان: معــاون فرهنگی، اجتماعی 
سازمان بسیج مستضعفین گفت: ممکن است دشمنان به 
دنبال این باشند که بعد از توافق، مرصاد دیگری را در عرصه 
دیپلماتیک تکرار کنند، کما اینکه مرصاد بعد از قطعنامه 
اتفاق افتاد، ولی ملت ما بیدار و هوشــیار هستند و از یک 

سوراخ دوبار گزیده نمی شوند.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، سردار عبدالرضا 
آزادی در مراسم یادواره شهدای ۱280 شهید شهرستان 
اســالم آبادغرب در مزار شــهدای این شهرستان، ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای انقالب و دفاع مقدس، 
اظهار داشت:  قطعا" شــهیدان آرمیده در این مزار نظاره 
گر اعمال، رفتار و برنامه های ما هستند که چقدر بیادشان 

هستیم و چقدر در راه و مسیر آنها حرکت می کنیم.
وی با بیان اینکه مرصاد پیامش این است که این ملت بزرگ 
اجازه نمی دهد که دشمن معادالت و محاسبات او را بر هم 
بزنند  و عزت او را خدشه دار کند، افزود: امام خمینی)ه( در 
آخر جنگ به رزمندگان اسالم پیغام دادند که ما به قطعنامه 
پایبندیم اما این جنگ جنگ سرنوشت است و تسلیم زور 

نمی شویم.
سردار آزادی تصریح کرد: منافقین هم دیروز و هم امروز به 
مردم خیانت کردند و سرباز و اجیر صدام شدند و امروز هم 
با وصف اینکه شرایط تغییر کرده به این پایداری و استقامت 
و پایمردی نیازمندیم، چون جنگ امروز دشــمن با ما یک 
جنگ نرم تمام عیار است که سرو صدا و تیر و تفنگ ندارد و 
امروز تیرهای دشمن بر امواج ماهواره ها سوار می شود و در 
اعماق خانه های ما نفوذ می کند و اگر دشمن آنروز جسم 
ما را تسخیر نکرد امروز تالش می کند که ذهن ما را تسخیر 

کند و رفتار ما را تغییر بدهد.
وی با اشــاره به فرمایش رهبر معظم انقالب  که فرمودند؛ 
که این تازه آغاز نبرد با استکبار است،  افزود: دشمن تالش 
می کند که ما دیدمان را نسبت به آمریکا تغییر بدهیم در 
حالیکه دشمن دشمن است از دشمنی دست بردار نیست 
و ما هم نباید سســت شــویم، هرچند که مذاکرات سیر 

دیپلماتیک خود را طی می کند، این نباید باعث شود نگاه 
مان به دشمنی دشمن تغییر کند چون دشمن دارد برای 
ما کری می خواند و دبه در مــی آورد و میلیون ها دالر را 
برای تهاجم فرهنگی بر جوانان ما هزینه می کند تا فرهنگ 
منحط خود را در قالب فیلم و سریال از شبکه ها ترویج می 

کند و نباید گول لبخند دشمن را بخوریم.
وی با بیان اینکه دشمن با دین ما کار دارد و هسته ای بهانه 
است، گفت: این سنت الهی و حقیقت تاریخ ملت اسالمی 
است که دشمنان از دشمنی با ما دست بر نمی دارند مگر 
اینکه از دین مان دست برداریم، بهانه هسته ای تمام شد و 
اکنون بهانه دیگری مانند حقوق بشر، آزادی خواهی، استقال 

ال خواهی و دین خواهی را کوك  می کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین عنوان 
کرد: پیام شهیدان را باید از زبان وصیت نامه شهیدان  و از 
رفتار و منش شهیدان جستجو کنیم که پیام ایشان پاکی، 
استقامت ایســتادگی، عزت، دینمداری است و هیچ چیز 
جز تحقق این پیام ها شهیدان را خشنود نمی کند و مبادا 
در فردای قیامت در پیشگاه خداوند و شهیدان سرافکنده 

باشیم.
وی گفت: این ملت بزرگ با رهبری امام خامنه ای تا به امروز 
راه شهیدان را ادامه داده است، در همین بهبوهه مذاکرات 
۱7۵ شــهید غواص به دادمان رسیدند و ملت بزرگ ایران 
با جمعیت پیش بینی نشده از  شــهیدان و قهرمانان خود 

استقبال به عمل آوردند.

سردار آزادی خاطر نشان کرد: مردم باید مواظب توطئه ها 
و مکر دشمنان باشند و یادمان نرود که امام در آخر جنگ 

و پذیرش قطعنامه که خیلی ها فکر مــی کردند که همه 
چیز تمام شده اما حضرت امام )ره( پیام استقامت دادند و 
فرمودند فرزندان عزیزم بغض و کینه انقالبی تان را در سینه 
نگه دارید و با چشم خشــم به دشمن و آمریکا نگاه کنید و 
امروز هم رهبر عزیزمان با همین صالبت و قاطعیت ضمن 
انداختن مذاکرات و توافق نامه به مسیر قانونی خود فرمودند: 
که تازه نبرد با استکبار شروع شــده است که این تضمین 

کننده هر توافقی است.
وی تاکید کرد: هر بده بســتانی که در عرصه سیاست باید 
انجام بگیرد قطعا باید پشتوانه استقامت و مقاومت این ملت 
را در خود داشته باشد و ما با انفعال و عقب نشینی و با هورا 

کشیدن برای دشمن که نمی توانیم حق مان را بگیریم.
سردار آزادی خاطرنشان کرد: دشــمنان چه بسا به دنبال 
این هســتند که بعد از توافق مرصاد دیگــری را در عرصه 
دیپلماتیک تکرار کنند، کما اینکه مرصاد بعد از قطعنامه 
اتفاق افتاد ولی این ملت بیدار و هوشــیار هستند و از یک 
ســوراخ دوبار گزیده نمی شــود و آگاه هستند و رصد می 
کنند، نظاره گر هستند و رفتار مجلس و دولتمردان را زیر 
نظر دارند که چگونه در عرصه دیپلماتیک از حق ملت ایران 

دفاع می کنند.
وی گفت: بزرگترین عملیــات دوران دفاع مقدس در روز 
های آخر جنگ در هفته اول مــرداد ۱367  در غرب و در 
جنوب رقم خورد، که حتی در جنوب دشمن تا دروازه های 
اهواز هم پیشروی کرده بود و مردم خطه غرب از شهر های 
گیالنغرب سرپل ذهاب و اسالم آبادغرب شهر و دیار خود را 
ترك نکردند و در زیر چادرها، شیار و دامنه کوه ها سکنی 
کردند و بــدون اینکه باری بر دوش دولت و نظام باشــند، 

مردانه ایستادند و مقاومت کردند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین عنوان 
کرد: همه کسانی که در این عملیات نقش داشتد بدانند که 
این مردم نقش مضاعف و محوری داشتند که هم جنگیدند 
و هم کمک کردند و هم تسلیم دشمن نشدند و هم دشمن 

را خوار و ذلیل کردند.
وی افزود: انتخاب ســالروز عملیات مرصــاد به عنوان روز 
شهرستان اسالم آبادغرب، انتخاب بسیار پرمعنایی است، 
همه رزمندگان از همه استان ها در دفاع مقدس و در مرصاد 
نقش داشتند اما نقش مردم اسالم آبادغرب و گردان حمزه 
سید الشهدا)ع( از لشکر نبی اکرم)ص( و نقش عشایر غیور 
این خطه که دوشاوش رزمندگان جنگیدند نقش بی بدیل 

و بی نظیری است.
سردار آزادی گفت: سال آخر جنگ سال سختی بود آمریکا 
و غربیها تمام فشارشان را بر این گذاشته بودن که این جنگ 
پیروز نداشته باشد و دشمن را تا بن دندان مسلح کردن و 
صدامیان که با ۱2 لشکر جنگ را آغاز کرده بودند در پایان 
جنگ بالغ 60 لشکر داشتند و تمام هواپیما ها و تانک و توپی 
که در طول جنگ از دســت می دادند دوباره توسط غربی 
ها جایگزین می شد تا مناطق فتح شده توسط رزمندگان 

اسالم از دست آنها باز پس گرفته شود.
وی با بیان اینکه چرا جمهوری اسالمی و امام راحل قطعنامه 
را پذیرفت، بیان داشت: برای اینکه تعادل در اواخر جنگ به 
هم خورد و دشمن تمام قد در مقابل ملت صف آرایی کرده 
بود و این در حالی بود که همه سرمایه های کشور در جنگ 
حاضر نبود و امام خمینی)ره( با پذیرش قطعنامه ۵۹8 که 
بخش عمده ای از حقوق ملت ایران به رســمیت شناخته 

شــده بود و یک برد سیاسی برای کشــور بود قطعنامه را 
قبول کردند اما نقشه دشمنان این بود که این جنگ پیروز 

نداشته باشد.
ســردار آزادی ابراز داشــت: با وصف اینکه ما قطعنامه را 
پذیرفته بودیم در تیر ماه ۱367 دشمن تصمیم گرفته بود 
تایخ اول جنگ را تکرار کنــد و از چند هفته قبل از مرصاد 
حمالت هوایی دشمن از جنوب و غرب به کشور آغاز شد، 
در روز 3۱ تیر ماه ۱367 تانک هــای بعثی ها از مرز ایران 
عبور کرده بودند و ما شاهد بودیم که تمام دشت های بین 
قصر شیرین و گیالنغرب پوشیده از تانک های عراقی بود، در 
برخی از مواضع رزمندگان ما از تیپ مسلم سپاه ولشکر 8۱ 
زرهی ارتش با کمترین تجهیزات به مدت 3 روز تن به تانک 
با دشمن جنگیدند و از طرف دیگر در روز 3 مرداد دشمن از 
سرپل ذهاب عبور کرده و نیروهای لشکر نبی اکرم و گردان 
حمزه یک جنگ ماندنی را با تانک های دشمن انجام دادند 

و نگذاشتند که پادگان ابوذر سقوط کند.
وی گفت: در شب سوم که به ما خبر دادند که اسالم آبادغرب 
سقوط کرده برای ما غیر باور بود و ما با تمام تجهیزات  از مقر 

تیپ مسلم خودمان را به  ارتفاعات جنوبی اسالم آبادغرب 
رساندیم که مردم بومی و عشــایر زیادی هم به ما ملحق 
شدند به آنها اســلحه تحویل دادیم  و در روز سوم با همین 
2-3 گردان از رزمندگان بومی شهر را آزاد کردیم و تا میدان 
امام  مرکز شهر اسالم آبادغرب هم پیشروی کردیم و رادیو 
هم خبر آزادی شــهر را اعالم کرد اما چون الحاق صورت 

نگرفت دوباره به ارتفاعات جنوبی عقب نشینی کردیم.
سردار آزادی با بیان اینکه رزمندگان ما تا آن زمان به جنگ 
شهری برخورد نکرده بودند، گفت: رزمندگان ما در جبهه 
ها با خط دشمن طرف بودن که خاکریز ها مشخص بود اما 
تجربه جنگ شهری را نداشتند و در حالیکه از منافین در 
روی پشت بام ها و کوچه و خیابانها سنگر دست کرده بودند 
و از زمین و آسمان به ســمت رزمندگان گلوله شلیک می 
کردند، ما شاهد بودیم که بچه های این شهر بی تابانه جنگ 
بی امانی را با دشمن انجام دادند تا جایی که تعدادی از آنها 

به مقام رفیع شهادت نائل شدند.
وی افزود:  در روز موعود یعنی ۵ مــرداد که یگان های 
عمده از غرب و جنوب رســیدند و از 3 محــور عملیات 
آزادسازی شهر آغاز شد، عشایر غیور و نیرو های بومی در 
آزادسازی شهر اسالم آبادغرب رزم بی امانی را با دشمن 

انجام دادند .
سردار آزادی گفت: مردم اسالم آبادغرب 8 سال در زیر 
بمباران و موشک باران های دشمن بودند اما حسرت یک 
آه را بر دل دشمن گذاشــتند و این ملت دست به دست 
هم صف به صف بعد از موشــک با ران ها در مراسمات  و 
مناسبت ها شــرکت می کردند و مرگ بر آمریکا و مرگ 
بر صدام می گفتند و نشان می دادند که موشک دشمن 

بی اثر است.
معاون فرهنگی اجتماعی ســازمان بسیج مستضعفین که 
در دوران دفاع مقدس فرماندهی ســپاه شهرستان اسالم 
آبادغرب را بر عهده داشــته ضمن اعالم آمادگی برای هر 
گونه کمکی برای به رشــته تحریر در آوردن تاریخ جنگ 
در این منطقه، خطاب به مردم اسالم آبادغرب، مسئولین و 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران گفت: روز ملی اسالم 
آبادغرب مسئولیت شــما را زیاد می کند و باید این روز را 
تاریخ کنید و کتاب و فیلم کنید تا نقش این مردم در دفاع 
مقدس و در مرصاد ثبت و ظبط گردد تا هر رهگذری از مزار 
شهدا عبور کند بداند که چه دالور مردان و سردارانی در این 

خاك خفته اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی بسیج:

دشمن به دنبال تکرار مرصاد در ابعاد دیپلماتیک است

معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه نبی اکرم)ص(:

همه شهرستان های استان کرمانشاه 
نامگذاری روز  شدند

حضرت  سپاه  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  جوان:  خبرنگار   - کرمانشاه 
نام  به  سال  از  روزهایی  نام گذاری  از  کرمانشاه  استان  نبی اکرم)ص( 

شهرستان های مختلف این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، سرهنگ بهرام میرزایی، افزود: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده و مصوبات، یک روز در سال به 

نام هر یک از شهرستان های استان کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
به مناسبت گرامیداشت سالروز عملیات  اینکه پنجم مرداد  بیان  با  وی 
غرورآفرین مرصاد به نام روز ملی کرمانشاه و اسالم آباد غرب در نظر 
گرفته شده است، ادامه داد سالروز گرامیداشت شهدای زرده از توابع 

ریجاب به عنوان روز شهرستان داالهو انتخاب شده است.
کرمانشاه  استان  نبی اکرم)ص(  سپاه حضرت  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
خاطرنشان کرد: با حضور مردم و مسئوالن به واسطه وجود علمای برجسته 
شهرستان هرسین همچون آیت اهلل کاظمی و آیت اهلل العظمی حجتی 
هرسینی یک روز در نظر گرفته شده و مراسم باشکوهی برگزار می شود و 

اقدامات اولیه برای برگزاری این مراسم تدارک دیده شده است.
میرزایی با اشاره به سالروز عملیات بازی دراز در پنجم اردیبهشت ماه، 
سالروز شهادت شهید  و  روز سرپل ذهاب  نام  به  روز  این  متذکر شد: 
کاظمی در آبان ماه به نام روز قصرشیرین و چهارم مهر ماه به نام روز 

گیالن غرب اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه سالروز بمباران شیمیایی منطقه شیخ صله به نام روز 
ثالث باباجانی، روانسر و جوانرود در حال تصویب است، افزود: 19 مهر نیز 

به عنوان روز صحنه نامگذاری و مصوب شده است.
استان کرمانشاه،  نبی اکرم)ص(  اجتماعی سپاه حضرت  فرهنگی،  معاون 
سالروز شهادت شهدای مبارز سنقرکلیایی با دموکرات ها را به عنوان روز 

سنقر عنوان کرد.
میرزایی درپایان گفت: نامگذاری روزهای مختلف سال برای هرشهرستان 
و  اجتماعی  فرهنگی،  های  ظرفیت  بیشتر  هرچه  معرفی  راستای  در 
زیرساخت های معنوی آن منطقه به نسل جوان و نوجوان و گرامیداشت 

مفاخر، وقایع و تاریخ پرافتخار هرمنطقه است.

 مردم باید مواظب 
توطئه ها و مکر 
دشمنان باشند و 
یادمان نرود که امام در 
آخر جنگ و پذیرش 
قطعنامه که خیلی 
ها فکر می کردند که 
همه چیز تمام شده اما 
حضرت امام )ره( پیام 
استقامت دادند

دشمن تالش می 
کند که ما دیدمان 

را نسبت به آمریکا 
تغییر بدهیم در 
حالیکه دشمن 
دشمن است از 

دشمنی دست بردار 
نیست و ما هم نباید 

سست شویم



کرمانشــاه- خبرنگار جوان: اســتاد میرجالل الدین کزازی چهره 
ماندگار ادبیات ایران در بزرگداشت استاد یداهلل بهزاد کرمانشاهی، 
گفت: بهزاد نماد بزم و رزم و حماسه و پهلوانی کرمانشاهیان است.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، دکتر میرجالل الدین کزازی 
در مراسم گرامیداشت استاد یداهلل بهزاد کرمانشاهی از مشاهیر به 
نام ادبیات و چهره ماندگار ادبیات ایران، با اشــاره به ازدحام باالی 
جمعیت حاضر در سالن، اظهار کرد: در این روزگار که آسیب زدگی 
و شتاب زدگی و در خودگم گشتگی در سراســر ایران زمین وجود 

دارد، کمتر به بزم های این چنین با شکوه و برین بازمی خوریم.

وی بیان داشت: این بزم بی گمان ســال ها در یاد کرمانشاهیان و 
آن دیگران که با آن آشنا شده اند می ماند و به تنهایی برهانی برا و 

نشانه ای نیکو از آن خوی و خیم واالی کرمانشاهی است.
چهره ماندگار ادبیات ایران افزود: بارها گفته ام و نوشته ام و می سزد 
که بار دیگر در پیشگاه شما بگویم که ایران راستین، ایران سرشتین 

و ایران شورانگیز پارسه خیز را در سرزمین هایی می توانیم یافت که 
تیره های ناب مانند کردان در آن می زیند.

کزازی تصریح کرد: دل ایران در این سرزمین هاست که می تپد نه 
در شهرهای بزرگ که در خود گم شده اند و چیستی ایرانی خویش 

را کمابیش از دست داده اند.
وی گفت: بی گمانم، هرگز در شــهری مانند تهــران که پایتخت 

ایران زمیــن اســت 
این چنیــن بزمــی 
شورانگیز و شررخیز 
برپــای نمی تــوان 
شــد، زیرا تهرانیان 
در  آن  ز  ا بیــش 
خویشــتن گم انــد 
که پــروای فرهنگ 
ندیشــه  و ادب و ا
گرامیداشــت  و 
بزرگان ایران زمین 
را دست کم چونان 
پروای نخستین در 

سر بپرورانند.
اســتاد  یــن  ا
کرمانشاهی با بیان 
اینکه بیهوده نیست 
کــه مــردی چون 
بهزاد از کرمانشــاه 
فزود:  برمی خیزد، ا
هیچ پدیــده ای چه 

خرد، چه کالن، چه ســاده و چه پیچیده در دریافتن و دانستن در 
این جهان پهناور بیهوده پدیدار نمی شود.

کزازی یادآور شــد: آنچه من گمانی در آن ندارم این است که هیچ 

چیز در جهان بیهوده به بازی بخت پدید نمی آید بهزاد آن زادمرد 
راد که خدایش بیامرزاد و در مینوی بریــن جایگاه بلندش بدهاد 

بیهوده نیست که از کرمانشاه برخاسته است.
چهره ماندگار ادبیات ایــران ادامه داد: اگر بپرســید که آیا بهزاد 
نمی توان در شــهر دیگری بزاید و بپرورد و بــاال بیفرازد، به آوازی 

بلند گویم که نه.
وی بیان داشت: پاره ای 
از آن سبب ســازها را با 
شــما در میان می نهم، 
ایــن ســخن بیهوده 
نیست، زیرا می خواهم 
در پی آن بــه پیوندی 
بپــردازم کــه هرچند 
پیوندی یکسره با بهزاد 
نــدارد، امــا می دانم و 
بی گمانم کــه یادکرد 
آن روان بهزاد را خوش 
خواهــد افتــاد، زیــرا 
سخنی است که هرچند 
بهزاد به تنگ در میان ما 
نیست، بی هیچ گمان و 
گزافه با آن هم اندیش 

است و هم داستان.
کــزازی افــزود: همه 
هنجارهای زیســتی و 
همه ویژگی های بومی 
در پیدایــش چهره ها 
بزرگ، نامدار و شــگفت انگیز در کارند که هر روز بــا با نمونه های 

پیرامونی آن رو با رویید.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه چگونه آب و هوا می تواند مردان 

و زنان بزرگ را بپروراند و به بلندپایگی و مهین پایگی برساند، گفت: 
کسی روزگاری از من پرسید چرا ویژگی دیگرسان در گفتار و کردار 
دارید و پهلوانانه ســخن می گوییــد و یکی از پاســخ های من به او 
جغرافیای کرمانشاه بود که اگر در دیگر می زادم به همان سان در روان 
رنگ و رویی دیگر می یافتم و خوی و خیمی دیگرسان نیز می داشتم.

وی با تصریح اینکه کرمانشاه بیهوده نیست که شهر رزم و حماسه و 
پهلوانی است، گفت: زیرا چشم اندازهای کرمانشاه حماسه خیز است؛ 
شهری در میان کوهساران، در بستر سترگی که با خورشید و کیوان 

و ناهید راز می گوید جای دارد.
کزازی ادامه داد: از ســوی دیگر هرجا کوه باشد دره های ژرف و تیز 
دهان می گشــایند و رودهای خروشان روان می شــوند و هرجا رود 

باشد، خرمی و سرسبزی هست و آبادانی و شکوفایی.
چهره ماندگار ادبیات ایران بــا بیان اینکه این همه بی گمان بی چون 
و چرا در آنچه بهزاد شــد کارساز افتاده اســت، افزود: اگر نگاهی به 
سروده هایش بیفکنید آن شور پهلوانانه را در جای جای آن خواهید 
یافت و یــک زیبایی و دل آرایــی طبیعت کرمانشــاه را فرا روی ما 

می گشاید.
وی بیان داشت: بهزاد به شــیوه ای رازآلود و نمادینه از زیبایی های 
گیتی کرمانشاه ســخن گفته است، خورشید را ســتوده و شب را 

نکوهیده است.
کزازی خاطرنشان کرد: اگر بهزاد را گرامی می داریم رواست، بسیار 
نیک است گرامیداشــت بهزاد یا هر فرزندی دیگر برومند و باالبلند 
از کرمانشاه در گرو آن اســت که کرمانشــاه را گرامی  بداریم، زیرا 
کرمانشاه اســت که بهزاد را پرورانده است. آیا بدان سان که می سزد 

کرمانشاه را می پسندد گرامی می داریم؟
این استاد دانشگاه با اشاره به حضور استاندار کرمانشاه در این مراسم، 
گفت: هر روز خبری جانکاه و جگرسوز می رسد درباره کرمانشاه که 
واپسین خبر جگرخراش که از کرمانشاه شنیدم این بود که دریاچه 

طاقبستان خوشیده و خشکیده است.
وی تصریح کرد: اگر دریاچه طاقبســتان بخوشد، آب هنر و فرهنگ 
و زندگی در این شهر نمی جوشد و دیگر بهزادی پدید نمی آید و در 

شوره بوم و در خشکسال جز خار چه می تواند رست.
کزازی بیان داشت: داستان این نیست که دریاچه ای بود و آبی داشت 
و این آب به یکباره از میان رفت، دریاچه طاقبســتان اگر بخوشــد، 

دریای فرهنگ ایران را خواهد خوشاند.
چهره ماندگار ادبیات ایران بیان داشــت: اگر ما در طاقبســتان آن 
تندیسه ها را داریم که در گونه خود در جهان بی هماندند، به گمانی 
بسیار از این رو بوده است که دریاچه ای در کنار آن طاق از دیرزمانی 
بوده است؛ طاقبســتانی که پرستشــگاهی در بزرگداشت آناهیتا، 

ایزدبانوی آب و در پی آن آبادانی است.
این استاد دانشــگاه ادامه داد: اگر این آب بخوشد، پایگاه فرهنگی و 

باورشناختی طاقبستان یکسره از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه واپســین نمونه از شــررهای جگرخراش اســت، 
اضافه کرد: روزگاری ایرانیان به ستایش از آب و هوای کرمانشاه یاد 
می کردند و امروز هوای گردناك دیو اپوش )دیوی باستانی که روی 

خورشید را می پوشانده است( به آسمان کرمانشاه چیره شده است.
کزازی خاطرنشان کرد: آب کرمانشاه را خود می دانید چگونه است، زمانی 
در دریاچه پر از چین و شکن و پر تب و تاب طاقبستان خود را می نگریستیم، 

اما اینک خانه های بلند بی هیچ سامان در آن ساخته شده اند.
وی یادآور شد: زمانی به پاچه نوکان و تنگ کنشت می رفتیم تا کامه 
هنری برگیریم و جان و دل را بنوازیم امروز گرد کارخانه ها با نوکان که 

بزمگاه بوکان )عروسان( می سزد که باشد چه کرده است.
کزازی اظهار کرد: آیا از این پس کسانی چو بهزاد در این کرمانشاه پدید 

خواهند شد و من به دشواری می توانم به این پرسش پاسخ آری بدهم.
چهره  ماندگار ادبیات ایران بیان داشت: ای کرمانشاهیان اگر بهزاد 
و دیگر نام آوران این شــهر را گرامی داشته و بزم به نامشان سامان 

می دهید، کرمانشاه را ارج بنهید و بزرگ دارید...

3
میرجالل الدین کزازی:

بهزاد، نماد بزم و رزم و حماسه و پهلوانی کرمانشاهیان است

شهرام ناظری:      دو شنبـه 12 مرداد ماه 1394|17 ماه شوال 1436| ويژه نامه استان كرمانشاه
استاد بهزاد مظهر کرمانشاه است 

کرمانشــاه -  خبرنگار جوان: استاد شــهرام ناظری هنرمند 
برجسته کرمانشاهی، گفت: افتخار می کنم در نوجوانی سال ها 
در شاگردی ایشــان بودم و دوران دبیرستان در محضر ایشان 

درس خواندم.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، وی در آیین گرامیداشت 
استاد یداهلل  بهزاد شاعر و هنرمند نام آور کرمانشاه ، افزود: در 
اگرچه در آن زمان همساالن من در مدرسه بسیار شلوغ بودند 
و گاهی برای یک درس چند معلم عوض می شد و کسی تحمل 
شلوغی ها را نداشت، اما همه همواره برای استاد بهزاد شخصیت و 
احترامی خاص قائل بودند و کسی پایش را از حریم احترام قدمی 

آن طرف نمی گذاشت.
ناظری به نقل خاطره ای از استاد بهزاد پرداخت و یادآوری کرد: به 
خاطر دارم روزی از ما خواست با  همان ارزی که می ورزی انشایی 
بنویسیم و هفته بعد که انشاها را تصحیح کرد به کالس آمد و 
پرسید ناظری کیست؟ بعد رو به من گفت: تو بد نمی نویسی اما 

تلگرافی می نویسی و به من نمره ۱۱ داد که نمره خوبی بود.
وی خاطرنشــان کرد: از آن زمان که اســتاد فهمید من عالوه 
بر ادبیات، موســیقی هم می دانم، به من اجازه دادند گاهی به 
کتابخانه شخصی اش بروم و این برای من بهترین هدیه بود و 

ایشان لطف بی حدی به من پیدا کرد.
این خواننده کرمانشاهی تصریح کرد: ادبیات عالقه اول من است 
و اگرچه همه من را به عنوان آهنگساز، موسیقیدان و خواننده 

می شناسند، اما اولین عالقه من ادبیات و بعد موسیقی است.
ناظری با تصریح اینکه آشنایی با بهزاد موجب شد تا ریشه ای و 
عمیق به ادبیات نگاه کنم، بیان داشت: با این دید حرکت کردم 
و سال های بعد هنر و کار من مورد قبول جامعه شد و خودم را 

مرهون بزرگان و اساتیدی چون ایشان می دانم.

 اگر دریاچه 
طاقبستان بخوشد، 

آب هنر و فرهنگ 
و زندگی در این 

شهر نمی جوشد 
و دیگر بهزادی 
پدید نمی آید و 

در شوره بوم و در 
خشکسال جز خار 
چه می تواند رست

کرمانشاه - خبرنگار جوان: استاد تاریخ، پژوهشگر و نویسنده برجسته کرمانشاهی گفت: کرمانشاه دارای 
سابقه فرهنگی بیش از سه هزار ساله است که شایسته بهترین اماکن فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، استاد دکتر محمدعلی سلطانی در مراسم گرامیداشت استاد 
بهزاد کرمانشاهی در تاالر انتظار شهر کرمانشاه،با تقدیر از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمانشاه و دست اندرکاران برگزاری چنین برنامه های فرهنگی در استان گفت: برگزاری این برنامه ها 

گام بلندی در اعتالی فرهنگ این دیار است.
وی افزود: باید برگزاری مراسم رونمایی و تالیف یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی توسط دانشگاه رازی 
کرمانشاه برگزار می شد، چرا که دانشگاه رازی کرمانشاه تنها حاصل زندگی استاد بهزاد را که پنج هزار 

جلد کتاب نایاب است برای استفاده دانشجویان و اساتید در کتابخانه خود دارد.
استاد تاریخ و پژوهشگر کرمانشاهی گفت: پیش از این قرار بود کنگره ای را به یادبود استاد بهزاد در 
دانشگاه رازی برگزار کنند که این کنگره نیز برگزار نشد و نیم روزی را به پاس این هدیه ارزشمند برای 

این استاد گرانقدر قرار ندادند.
سلطانی ادامه داد: متاسفانه دانشگاه رازی کرمانشاه در علوم انسانی حتی به عنوان یک قرنطینه فرهنگی 
هم عمل نکرده است، نه مانند دانشگاه اصفهان، نه دانشگاه تبریز قدمی در این حوزه در پشت دیوارهای 

دانشگاه رازی برداشته نشده است.
وی به شخصیت استاد بهزاد کرمانشاهی اشاره کرد و افزود: آن چه که در خصوص ویژگی ادبی و هنری 
استاد بهزاد کرمانشاهی و به صورت شایسته و بایسته در رساله ای تقدیم کرده ام و می دانم آن چه روح 

ایشان را در این محفل خشنود می کند سخن از سه کلمه ملی، فرهنگ و تمدن است.
استاد تاریخ و پژوهشگر کرمانشاهی گفت: متاسفانه در شهر ما سخنی از آن نیست و این سالنی که هم 
اکنون در آن مراسم برگزار شده سالن مناسب شهری نیست که سه هزار سال قدمت فرهنگی دارد و 

کرمانشاه شایسته بهترین اماکن فرهنگی است.
سلطانی ادامه داد: دانشگاه شهر من با نام محمدبن زکریای رازی آذین یافته است و من سر تعظیم به 
علم، ادب و دانش زکریای رازی فرود می آورم، اما من در شهرم نه رشید یاسمی و نه بزرگانی چون 

ابوالقاسم الهوتی را بر هیچ کوچه و خیابانی نمی بینم.
وی افزود: متاسفانه در هیچ کوچه و خیابانی نام نیکی از سلسله علمای دینور که ستارگان علم و ادب این 

سرزمین هستند، نیست.
استاد تاریخ و پژوهشگر کرمانشاهی به روز ملی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: ما روز ملی را پشت سر 
گذاشتیم، آن روز تاریخی را، آن روزی که تمام جوانان این شهر برای دفاع از این سرزمین به پا خواستند 

که غرور ملی را حفظ کنند.
سلطانی ادامه داد: ملیت بر4 باور خودشناسی، دشمن شناسی، خودباوری و گذشته شناسی استوار 

است، و برای جوانان این شهر کدام یک از اینها را تحلیل کرده اند.
وی به چند بعدی بودن فرهنگ اشاره کرد و افزود: اگر به فرهنگ یک بعدی نگاه شود مانند انسانی 

خواهد بود که از یک دست دراز و از یک دست کوتاه است.
استاد تاریخ و پژوهشگر کرمانشاهی به اســتعداد جوانان کرمانشاهی تاکید کرد و گفت: چرا نباید 
رسانه های استان از جوان کرمانشاهی ای که قابلیت ملی دارند سخن بگویند و او را معرفی کنند؟! و 

چرا نباید خبر شهرکرمانشاه مانند ایالم، سنندج و ...نباید در قالب و زبان کردی کرمانشاهی باشد؟!
سلطانی ادامه داد: ما تنها به یک بعد توجه داریم و بعد ملی را از یاد برده ایم و توجه نداریم که این باعث 

ویرانگری می شود.
وی با بیان این که زندگی 40 ساله خود و خانواده ام برای کرمانشاه ذوب شده است، گفت: تا آخرین 

دقیقه هم پای کرمانشاه خواهد بود و به این موضوع افتخار می کنم.

استاد محمد علی سلطانی:

کرمانشاه شایسته بهترین اماکن فرهنگی است

با حضور جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر؛

یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی
 رونمایی شد

کرمانشاه - خبرنگار جوان: یادنامه استاد یداهلل بهزاد کرمانشاهی باعنوان »بر بلندای 
بیستون« حاوی مقاالت ۵0 چهره برجسته ادبیات ایران در مراسمی با حضور جمعی 

از بزرگان فرهنگ، هنر و ادبیات ایران در تاالر انتظار کرمانشاه، رونمایی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمانشاه در این مراسم در سخنانی گفت: 
زنده یاد یداهلل بهزاد به عنوان آفتابی درخشــان بود که نیاز به تعریف و تمجید ندارد 
که در وصف این اســتاد بزرگوار همین بس که مهرداد اوســتا وی را فرشــته  ای در 

کسوت آدمی خوانده است.
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه، افزود: اخالق، دینداری و شــناخت واقعی از ذات هنری 

و برداشت درست از هستی را ویژگی مهم شخصیت استاد بهزاد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه به دو ویژگی مهم این استاد بزرگ 
اشاره کرد و گفت:  استاد بهزاد یکی از شاعران بزرگ و تراز اول ایران بود که همسنگ 

بزرگانی چون اخوان ثالث، شفیعی کدکنی و ... قرار داشت.
به گفته رحیمی زنگنه، جایگاه استاد بهزاد آنقدر واال بود که اخوان ثالث او را در اوج 
تعالی شعر ایران می دانســت و مهرداد اوســطا نیز در خصوص او گفته است:  بهزاد 

فرشته بود در کسوت آدمی .
وی در ادامه با قرائت  شعری از استاد بهزاد با این عنوان که  ما را به جهان که می نوازد 
جز تو، با جان ملول ما که ســازد جز تو، هان ای غم دوست از دلم روی متاب، کاین 

خانه به کس نمی برازد جز تو  یاد این شاعر بزرگ را گرامی داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمانشــاه تاکید کرد: تالش کردیم این 
رویداد فرهنگی بزرگ همزمان با روز ملی کرمانشاه که یادآور قهرمانی های کرمانشاه 
در هشت سال دفاع مقدس است، برگزار شــود و این گرامیداشت را به  مناسبت روز 

ملی کرمانشاه در همین ایام برپا کردیم.
رحیمی زنگنه ادامه داد: بهزاد نیز فرزند همین کرمانشاهی بود که به واسطه قهرمانی 

مردمانش در عملیات مرصاد پایان بخش جنگ تحمیلی بودند.
وی افزود: از دو سال گذشــته برای برپایی این برنامه در حال برنامه ریزی بوده ایم و 
امیدواریم هر سال با شکوه تر از سال های گذشــته این جشن گرامید اشت را برگزار 

کنیم.
رحیمی زنگنــه در پایان گفت: در تهیه و تدوین یادنامه اســتاد بهزاد کرمانشــاهی 
باعنوان »بر بلندای بیســتون«  بیش از ۵0 تن از اساتید برجسته ایران زمین مقاالت 

خود را ارسال کرده و در یادنامه درج شده است.
یادنامه استاد بهزاد به کوشــش دکتر رحیمی زنگنه، ناصر گلســتانی فر و با مقدمه 

استاد دکتر شفیعی کدکنی و استاد دکتر میرجالل الدین کزازی رونمایی شد.

دکتر اسماعیل آذر:

کرمانشاهیان 
ایرانی  قوم  ترین  پرعاطفه 

هستند
کرمانشاه - خبرنگار جوان: اســتاد ادبیات و چهره ماندگار 
ادبی کشور اســتاد یداهلل بهزاد کرمانشــاهی را شخصیتی 
بزرگ و ســترگ و دمی در کالبد فرهنگ دانست و گفت: 

استاد بهزاد پر از حس واالی انسانی بود.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، دکتر امیر اسماعیل 
آذر مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم و تحقیقات تهران، در مراسم گرامیداشت استاد 
یداهلل بهزاد  کرمانشاهی که در تاالرمجتمع فرهنگی و هنری 
انتظار کرمانشاه برگزار شد بااشاره به روحیه مهمان نوازی 
کرمانشــاهیان، افزود: در تریبون هــای مختلف گفته ام و 
باز هم می گویم، پر عاطفه ترین قــوم در بین اقوام ایرانی 

کرمانشاهیان هستند.
وی شعار  بهزاد کرمانشاهی را حلقه واسط شعر سنتی و نو 
دانست و تصریح کرد: اشعار ایشان و سبکش گرچه سنتی 
بود اما به سمت شعر نو گرایش داشــت و اشعار او تلفیقی 
از سبک های خراســانی و عراقی بود و قصیده هایش طعم 

عراقی داشت.
آذر با اشاره به سجایای اخالقی استاد بهزاد گفت: هیچ گاه 
کســی زخم زبان یا تلخی از اســتاد بهزاد ندید و هر چه او 

گفته است پر از معنا، شور و عشق بود. 
مدیر گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم و تحقیقات تهران با اشــاره به دیدار با نماینده 
ولی فقیه در استان گفت: باعث خوشــحالی است که آیت 
اهلل علما نماینده ولی فقیه در اســتان کرمانشاه نیز فردی 
ادیب، صاحب کمال و خصوصا  آشنا به ادب و فرهنگ این 

سرزمین است.
وی با اشاره به شخصیت های برجســته ای چون آیت اهلل 
سید مرتضی نجومی در استان کرمانشــاه، گفت: شایسته 
است برای چنین بزرگوارانی نیز مراسم گرامیداشتی برگزار 
شــود و ما نیز در تهران برای برگزاری این مراســم تالش 

خواهیم کرد.
آذر هم چنین استاد شهرام ناظری را نیز یکی از شخصیت 
های برجسته هنری در ایران دانست که سبک او از ویژگی 

های بارز و متمایز کننده اش نسبت به سایرین است.
این اســتاد ادبیات و چهره مانــدگار، در خصــوص پرتو 
کرمانشاهی نیز گفت، ما بارها نام پرتو کرمانشاهی را شنیده 
بودیم اما تاکنون نورش را ندیــده بودیم و امروز نور پرتو را 

نیز دیدیم.
وی هم چنین در خصوص اســتاد محمد علی ســلطانی از 
اساتید تاریخ و پژوهشگران برجسته کرمانشاهی نیز گفت: 
ای کاش ما نیز در اصفهان شــخصیتی چــون محمدعلی 

سلطانی داشتیم. 
در ادامه استاد پرتو کرمانشاهی، شاعر و نویسنده ارزشمند 
کرمانشاهی نیز با اشــاره به خاطره ای از استاد بهزاد مبنی 
بر اینکه استاد بهزاد مدت ها بود قصد خرید کتاب خاقانی 
را داشت و آخر ســر هم به دلیل مشــکالت مالی به موقع 
برای خرید آن اقدام نکرده و نتوانســت آن را بخرد گفت: 
بهزاد موفق به خریدن کتاب خاقانی نشــد اما خود خاقانی 

دوم شد.
وی افزود: 8 سال است که استاد بهزاد در بین ما نیست و در 
این مدت 80 هزار نفر دیگر نیز در این شهر از بین ما رفته 
اند و نام و نشانی از آنان نیست اما بهزاد ماندگار است و این 

اخالق واال و هنر انسانی او بود که او را ماندگار کرده است.



کرمانشــاه - خبرنــگار جــوان: 
کامران ســعادت صاحب امتیاز و 
مدیرمسئول روزنامه محلی باختر 
)چاپ کرمانشــاه( از صدور مجوز 
انتشار این نشریه به صورت روزانه 

خبر داد.
بــه گــزارش خبرنگار جــوان در 
کرمانشاه، وی در گفتگو با خبرنگار 
ما با تائید این خبر، افزود: به حول 
و قوه الهــی در تاریخ ۱00ســاله 
مطبوعات کرمانشاه، برای نخستین 
بار اســتان گهواره تمدن رســما 
صاحب روزنامه شــد، تا همچون 
اســتان های بــزرگ کشــورمان 
مردمش هــر روز صبح بــا اخبار و 
گزارش ها و مطالب استان را مطالعه 

نمایند.
وی افزود: مفتخرم به اطالع مردم 
شریف استان برســانم با اقدامات و 
تالش های دست اندرکاران نشریه 
باختر و با درخواســت این نشریه، 
هیات نظارت بر مطبوعات معاونت 
امــور مطبوعاتی و اطالع رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در جلســه مــورخ ۹4/3/4 خود با 
درخواســت مدیریت نشریه باختر 

مبنی بر تغییر ترتیب انتشار آن از سه شماره در هفته به »روزنامه« موافقت و این 
موافقت نامه طی نامه ای به شماره ۹4/48۵3مورخ ۹4/3/۱۱ به ما اعالم گردید و با 
تصویب و موافقت آن، کرمانشاه پس از یک قرن فعالیت مطبوعاتی، رسما  صاحب 

روزنامه شد.
ســعادت افزود: بی شک 
آنچه موجب گردید هیات 
نظارت بر مطبوعات با این 
درخواست موافقت نماید، 
انتشــار مرتب باختر طی 
26سال گذشــته، انتشار 
بی وقفه آن و رعایت اصول 
مطبوعاتی و روزنامه نگاری 
و همچنیــن دارا بــودن 
امتیازات الزم برای تغییر 

انتشار بوده است.
وی تاکیــد کــرد: اکنون 
در ایام بســیار مبارك و 
گرامیداشــت روز ملــی 
کرمانشاه ضمن اعالم این 

خبر،
نیک واقف هستیم که این 
اقدام کاری بسیار ارزشمند 
اما در عین حال سخت و 
اساسی اســت  که تنها با 
رهنمود، ارشــاد، یاری و 
یاوری مردم خوب استان 

می تواند محقق شود.
مدیــر مســئول روزنامه 
باختر تاکید کــرد: یقینا 
کرمانشاه عزیز با سابقه درخشان فرهنگی و مطبوعاتی اش می باید دارای نشریه ای 
باشد که همچون نشریات طراز اول کشور هر روز صبح منتشر و در اختیار خوانندگان 
و مردم خوبش قرار گیرد و باور ما بر این است که این تغییر انتشار و چاپ روزانه باختر 

تحولی اساسی در قلمرو فرهنگ و ادب می تواند ارزیابی شود چرا که مدتهاست نبود 
یک روزنامه در استان پهناور کرمانشاه به خوبی احساس می شد.

وی در بخش پایانی ســخنان خود گفت: اینک با توسل و تمسک به الطاف الهی و 
همیاری مسووالن فرهنگی و پشتیبانی بی دریغ مردم خوبمان این »تحول بزرگ« 
را آغاز می کنیم و امیدواریم با اتکال به ذات الیزال الهی و در پرتو عنایات خالصانه 
مسووالن نظام مقدس جمهوری اســالمی و همدلی و مساعدت و معاضدت مردم 

عزیزمان بتوانیم این بارافتاده را به مقصد برسانیم.
هفته نامه باختر در نوزدهم دی ماه سال ۱368رسماً فعالیت خود را در هشت صفحه 
با رویه ی فرهنگی- اجتماعی در کرمانشاه آغاز کرد و بعد از مدتی به دوشماره و سه 

شماره در هفته تغییر رویه انتشار داد.
روزنامه باختر باشمارگان ۱2هزار نســخه در هر شماره پرتیراژترین نشریه استان 
کرمانشاه و نخستین روزنامه استان بعد از یکصد و ده سال فعالیت مطبوعاتی است.

کامران سعادت مدیر مسئول و صاحب امتیاز این روزنامه فرزند مرحوم فیض اهلل 
سعادت مدیر مســئول نشریه ســعادت ایران در دهه های بیست، سی و چهل در 
کرمانشاه است و خود از فرهنگیان باسابقه و خوش نام استان به شمار می رود که با 
همکاری نویسندگان، محققان، پژوهشگران و فرهیختگان استان موفق شده بیش 
از 26 سال این نشریه را با همه فراز و نشیب هایش منتشر و اکنون در آستانه انتشار 

روزنامه، دوران جدید فعالیت آنرا آغاز نماید.
دفتر سرپرستی روزنامه جوان در استان کرمانشاه و همکاران تحریریه جوان ضمن 

تبریک به ایشان و مردم کرمانشاه، برای ایشان و همه همکاران مطبوعاتی خود در 
روزنامه وزین باختر، موفقیت آرزو می کند.

کرمانشــاه - خبرنگار جوان: این روزها، شورای شهر کرمانشــاه، خبرسازترین 
پارلمان شهری کشور شده و پس  از ســلب صالحیت سه نفر از اعضای شورا، این 
بار حاتم بخشی شورای شهر کرمانشاه از کیسه شهرداری مطرح شده است. گویا 
ماجرا  این گونه بوده  که اعضای شورای شهر با انتقال 8 میلیارد از پول شهرداری 
به  حساب یکی از بانک ها موافقت می کنند و حساب جدید از پس انداز به صورت 

جاری تغییر شکل پیدا می کند.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، پس از اینکه بانک موفق به کسب سرمایه 8 
میلیاردی بدون پرداخت هیچ گونه سودی می شود، در ازای این کار، 300 میلیون 
تومان وام با نرخ ســود ۱4 درصد به هر یک از اعضای شورای شهر می دهد. این 
موضوع باعث اعتراض برخی  مسئوالن محلی شده و پرونده این داستان در حال 

پیگیری در استان است.
دکتر محمد ابراهیم محبی، عضو کمیسیون عمران مجلس و یکی از نمایندگان 
استان کرمانشاه در گفت و گویی،  اظهار داشت: شورای شهر کرمانشاه در روزهای 
گذشته، حوادث متعددی را تجربه کرده است، که یکی از این موارد، مربوط به رأی 

شورای حل اختالف به اخراج دو تن از اعضای این شورا بود.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اســالمی و عضو هیئت نظارت 
برانتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای استان کرمانشاه، افزود: دلیل این کار 
نیز این بود که این دو نفر از کارمندان و مدیران یکی از بخش های دولتی هستند و 
باید در زمان ثبت نام، استعفا می دادند که این کار را انجام نداده اند و اکنون از دو 
جا حقوق می گیرند. این دو فرد در زمان استعفا، نامه ای  از مدیر کل وقت انتخابات 

داشتند که در آن تأکید شده بود، نیازی به استعفای این دو فرد نیست.
وی گفت: این در حالی است که بنا به قانون کسانی که می خواهند عضو شورای 
شهر باشند، نمی توانند در دو جا مشغول باشند، به همین دلیل، در نهایت منجر 

به خلع عضویت این دو  از شورای شهر کرمانشاه می شود.
وی همچنین درباره وام 300 میلیون تومانی به ۱4 نفر از اعضای شورای شهر این 
شهر نیز گفت: این موضوع ربطی به این داستان ندارد و از یک مسیر دیگری در 
حال پیگیری است و اگر اثبات شــود، به مدیران شهرداری و کسانی که وام  داده 

اند ،  بر می گردد و این افراد  مقصر اصلی این قضیه هستند.
وی در ادامه افزود: تخلفات زیادی در شورای شــهر وجود دارد که بخشی از آن 
مربوط می شود به افراد غیر از اعضای شورای شهر و بیشتر با کارکنان شهرداری و 
شورای شهر مرتبط است؛ اما این بخشی که با اعضا در ارتباط است، باید از طریق 

شورای حل اختالف حل شود. کسانی که این کارها را کرده اند از اعضا نبوده اند.
وی همچنین در باره یک تخلف دیگر نیز گفت: یکی دیگر از اعضای شورای این 
شهر، یکی از بستگان نزدیک خود را وارد سیستم شهرداری کرده  که به نظر می 
رسد، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی درست نبوده؛ اما ادله ای آورده شده 

که در نهایت رأی به خلع این نفر نیز داده شده است.
محبی گفت: در مجموع سه نفر تاکنون از عضویت در این شورا خلع شده اند که البته 
اگر اعتراض داشته باشند، ممکن است رأی برگردد، چون این رأی قطعی نشده  و 

هنوز مراحل آن در شورای حل اختالف و مراجع باال تر در حال پیگیری است.
این نماینده مجلس گفت: درباره این وام 300 میلیون تومانی هم که با بهره ۱4 

درصد به برخی  اعضای شورا داده شــده، ماجرا به این شکل بوده که شهرداری 
حسابی را در یکی از بانک ها باز کرده و بانک نیز در ازای این کار، وامی  در اختیار 

این افراد گذارده است.
وی گفت: همان گونه که اشاره شد، تخلفات انجام شده در این ماجرا هنوز محرز 
نشده   و پرونده در حال پیگیری است؛ اما اطالعات موجود نشان می دهد  در این 
ماجرا اعضای شورای شهر مقصر نیستند و مدیرانی که این کار را انجام داده اند، 

در معرض ادله ای قرار دارند.
اما فخری مدیر شــهری و روستایی اســتان کرمانشــاه که صابون شورای شهر 
کرمانشاه در زمان تصدی شــهرداری کرمانشــاه به تن وی خورده است نیز که 
دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات شورای حل اختالف شهر و روستای استان 
کرمانشاه است از امکان انحالل شورای شهر کرمانشاه در صورت احراز دریافت وام 

300 میلیون تومانی ۱4 عضو در صورت تایید آن خبر داده است.
به گفته دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات شورای حل اختالف شهر و روستای 
استان کرمانشاه، با افتتاح یک حساب سپرده برای واریز درآمدهای پارکینگ در 
بانک شهر توسط شهرداری کرمانشاه در گذشــته و با درخواست شهردار وقت 
برای انتقال موجودی 8 میلیارد تومانی این حساب به بانک صادرات که با موافقت 
بی قید و شرط اعضای شورای شهر کرمانشــاه مواجه شده و در حین این انتقال 

800 میلیون تومان سود شهرداری از بین رفت.
فخری یادآور شد: بانک صادرات با تبدیل این حساب از سپرده به جاری در ازای 
عدم پرداخت سود به شهرداری یک وام 300 میلیون تومانی یکساله با سود ۱4 

درصد به ۱4 تن از اعضای شورای شهر کرمانشاه پرداخت کرده است.
حاج خسرو زرافشانی رییس سابق شورای شهر کرمانشاه نیز در گفتگویی گفت: 
تصمیم گیری در مورد تخلفات در شورای شهر به پیشــنهاد شورای استان و یا 
استاندار با ارائه مدارك و مستندات به شــورای حل اختالف است، نه پیشنهاد 
فرماندار برای تشکیل جلســه و در مســائلی که پیش آمده، متأسفانه فرماندار 
کرمانشاه بدون توجه به قانون دست به چنین اقداماتی زده است و در این قضیه، 
اطالعاتی به شورا داده که هیچکدام مستند و حتی واقعی هم نبوده است و این در 
حالی است که این مسأله نه در محدوده اختیارات ایشان بوده و نه مواردی را که 
مطرح کرده اند، واقعیت داشته است و به این ترتیب نشانی غلط به شورا داده اند.

این عضو شورای شهر با تأکید بر اینکه موضوع را با مقامات باالتر در میان گذاشته 
و پی گیری خواهیم کرد، افزود :شورای حل اختالف در مورد تخلفات احتمالی 
شورا با استناد به مدارك الزمـ  اگر موجود باشدـ  باید تصمیم بگیرد و این واقعیت 
قانونی راهم قبول داریم که فردمتخلف باید برابر قانون با او رفتار بشود که در مورد 
دو نفر از اعضای سلب عضویت شده ، اثبات تخلف آنان را قبول داریم ولی در مورد 
آقای جعفری هیچ تخلفی صورت نگرفته است اما متأسفانه آنرا رسانه ای کردند.

زرافشانی افزود: من صراحتاً اعالم می کنم اگر قرار است به تخلف احتمالی اعضای 
شورای شهر رسیدگی و تصمیم گیری بشود ، فرد خاطی باید برابر قانون مورد پیگرد 
قرار بگیرد نه یکباره تمامی اعضای شورای شــهر در معرض اتهام قرار گیرند که در 
مصاحبه اعضای شورای حل اختالف متأسفانه این قضیه رخ داده است و همین شورا و 
بعضی افراد مسوول صراحتاً احتمال انحالل شورای شهر را مطرح کرده اند که متأسفانه 
باید به آنان بگویم: این قدر از قانون بی اطالع هستند که حتی روی جلد کتاب قانون 
را هم ندیده اند و به این موضوع هم توجه نکرده اند که رأی صادره از سوی شورای حل 

اختالف تا مورد تجدید نظر در شورای مرکزی قرار نگیرد، قطعی نیست.
به همین دلیل اعالم رسانه ای آن هم غیر قانونی است و عنوان کردن آن در رسانه 
ملی عالوه بر آنکه هتک حرمت اعضای شورای شهر کرمانشاه است، حیثیت مردم 
را هم هدف قرار داده و به تمامی خانواده ها لطمه زده است که به این ترتیب از صدا 
و سیما و از کسانی که چنین اخبار نادرستی را منتشر کرده اند شکایت نموده و 

همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی در مورد بحث وام های دریافتی اعضای شــورا از حساب سپرده شهرداری، 
آن را دروغ بزرگ و اتهام کاماًل کذب دانســت و گفت: وجوه حاصل از حق حذف 
پارکینگ در سال ۱3۹0 به حساب جاری در بانک شهر واریز شده که شهرداری 
طی نامه شــماره ۱0۱/34722-۹۱/7/۱6 در خصوص" افتتاح حســاب وجوه 
مربوط به حذف پارکینگ در بانک صادرات و همچنین انسداد مابقی حساب ها 
در این خصوص مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و فرماندار وقت نیز آن را قانونی 

اعالم نموده است که از قِبل آن اعضای سابق انتفاعاتی داشته اند.
با تشکیل این دوره شــورا که ریاســت آن به اینجانب واگذار گردی ، از موضوع 
آگاهی یافتم و با مشورت شــهردار وقت برآن شدم که با تصویب شورای اسالمی 
شهر وجوه مذکور به بانک قرض الحسنه رسالت انتقال یابد که از معدل حساب، 
پرسنل زحمتکش شهرداری بهره مند شوند که این مورد در جلسه ۹2/۱2/۵ در 
چهل و یکمین جلسه دوره چهارم به تصویب اعضا رسید و متأسفانه فرماندار آن 
را مغایر با بخشــنامه های بانک مرکزی اعالم و اجازه انتقال حساب را نداد و در 
نتیجه وجوه مذکور کماکان در بانک صادرات و حســاب جاری که از قبل افتتاح 

شده بود باقی ماند.
وی افزود: چون وجوه حاصل ازجریمه حق پارکینگ باید در احداث پارکینگ هزینه 
شود، در تاریخ ۹3/۱/24 به پیشنهاد کمیسیون برنامه ریزی به ریاست آقای باقری 

در پنجاهمین جلسه شورا مصوبه ای را گذراندیم که شهرداری باید مبلغ ۵ میلیارد 
و هشتصد و پنجاه و نه میلیون تومان را که غیر قانونی از این حساب برداشت کرده 
عودت بدهد و با خرید و یا معرفی زمین برای احداث پارکینگ اقدام نماید که برای 
این منظور یک ماه هم به شهرداری فرصت داده شد ، اما متأسفانه متوجه شدیم که 
بانک ملت حساب بانک صادرات را به دلیل بدهی های شهرداری، توقیف نموده که 

هنوز این بلوکه شدن وجوه شهرداری همچنان برقرار است.
زرافشــانی تاکید کرد: اینکه چرا و چه شــده که پس از گذشت 4 ماه که مدعی 
هستند اعضای شورای شهر وام دریافتی شــان از وجوه شهرداری بوده و خالف 
قانون یک باره به فکر بررسی و تصمیم گیری افتاده اند ، اگر کسانی هم از اعضای 
شورای شهر وام با بهره ۱۵ درصد مضاربه ای دریافت کرده اند که تعدادی از آنها 
هم بعد از بلوکه شدن وجوه شــهرداری بوده، کار خالفی صورت نگرفته و هیچ 
ارتباطی به وجوهات شهرداری نداشته و مانند دیگر شهروندان این وام دریافت 

شده است.
به نظر می رسد منوچهر فخری شهردار پیشین کرمانشاه که صابون شورای شهر 
به تنش خورده است اکنون در مصدر مســئول مرتبط در استانداری عزم خود را 
جزم کرده تا دومین انحالل شورای شهر کرمانشاه را رقم بزند. شورایی که شاید به 

جرات بتوان گفت مردم دیگر حساسیت زیادی به حفظ آن ندارند.

کامران سعادت در گفتگو با جوان خبر داد؛

باختر از این به بعد به صورت روزنامه منتشر می شود

ماجرای بی پایان شورای شهر کرمانشاه؛

وام های 3 میلیارد ریالی شورای شهری ها و حواشی آن

پاراگالیدرهای داخلی و خارجی بر فراز کوه ویس قرنی؛

فستیوال بین  المللی پاراگالیدر در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه -  خبرنگار جوان: بزرگ ترین فستیوال بین  المللی پاراگالیدر کشور با شرکت و رقابت 
چترباالن ۱2 کشور در سایت ویس قرنی کرمانشاه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، مسئول کمیته پاراگالیدر استان کرمانشاه گفت: بزرگ ترین 
فستیوال بین  المللی پاراگالیدر با شرکت و رقابت چترباالن بیش از ۱2 کشور در سایت ویس قرنی آغاز شد.

داریوش تیموری اظهار داشت: فستیوال بین المللی پاراگالیدر به عنوان یک رویداد مهم ورزشی 
در سال ۹4 با رویکرد جهانی امروز درسایت ویس قرنی کرمانشاه آغاز به کار کرد و به مدت ۵ روز 

ادامه دارد.
وی افزود: در این رویداد ورزشی ۱40خلبان شرکت کرده اند و بیشترین شرکت کنندگان این 
رقابت ها از استان تهران و بیش از 30 خلبان هم ازکشورهای آلمان، ترکیه، روسیه، اتریش، لهستان، 

سوئیس و فرانسه حضور دارند.
مسئول کمیته پاراگالیدر استان کرمانشاه گفت: ویس قرنی، داالهو، ریجاب، سراب قنبر و تاق بستان 

از سایت های رسمی و استاندارد پروازی استان کرمانشاه برای این فستیوال است.
تیموری ادامه داد: تقارن این فستیوال با سالروز عملیات غروآفرین مرصاد مایه افتخار و سبب ارتقا 

سطح کیفی مسابقات به صورت تدارك برنامه های جانبی در این زمینه است .
وی افزود: حضور بانوان برای شرکت در این جشنواره را بالمانع است و در گروه بانوان دو چتربال زن 

از خارج و ۱0 خلبان هم از ایران شرکت کرده اند.
مسئول کمیته پاراگالیدر استان کرمانشاه طی مسافت طوالنی در سریع ترین زمان ممکن را 
مالك ارزیابی عملکرد خلبانان دانست و گفت: از سمت شمال سایت به سمت خط مرزی کرمانشاه 

-کردستان به عنوان یکی از محل های پرواز در نظر گرفته شده است.
وی در پایان خواستار حضور باشکوه مردم برای تماشای این فستیوال و همکاری نهادها به منظور 
برگزاری هرچه بهتر این جشنواره شد، و گفت: حضور هرچه باشکوه تر مردم برای تماشای این 

فستیوال و همکاری استانی در برگزاری آن افتخاری برای کرمانشاه خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه:
نشست های کتابخوان در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرنگار جوان: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه از برگزاری سلسله 
نشست های طرح ملی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با عنوان کتاب خوان در استان کرمانشاه 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، علیرضا شایق با اشاره به ضرورت اجرای مناسب این طرح 
گفت: در این سلسله نشست ها که با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب برگزار 
می شود شرکت کنندگان ضمن معرفی کتاب های مطالعه شده خود این کتابها را با دیگران به 

اشتراك می گذارند.
وی شرکت در این سلسله نشست ها را جهت عالقه مندان، نویسندگان، فعاالن فرهنگی و عموم 
مردم آزاد اعالم کرد و افزود: کتاب خوان به عنوان یک فعالیت فرهنگی برجسته تالش دارد در 
فضایی صمیمی تجربیات مطالعاتی افراد کتابخوان را برای سایر عالقمندان کتاب و کتابخوانی به 

اشتراك بگذارد و به این شکل مطالعه را تبلیغ نماید.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به ضرورت حضور فعال کتابداران و اعضاء اشاره کرد و گفت: 
افرادی که عالقمند به شرکت در این طرح می توانند از طریق پرتال استانی کتابخانه های عمومی 

استان ثبت نام و یا به واحد امور فرهنگی اداره کل مراجعه کنند.
شایق ضمن ابراز امیدواری برای شرکت عموم کتاب خوانان در این طرح تصریح کرد: برای نهادینه 
کردن فرهنگ کتابخوانی به طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و بلند مدت نیاز است که یکی از 

بهترین این برنامه ها طرح کتاب خوان است.
ارائه دهندگان کتاب در نشست کتابخوان می توانند به مدت 7 دقیقه به معرفی کتاب های خوانده 
شده خود در حوزه های انقالب اسالمی، دفاع مقدس، دین و مذهب، تاریخ، روانشناسی، ادبیات، 
شعر، قصه، رمان، کودك و نوجوان، سبک زندگی، طب و تغذیه و بهداشت عمومی، خانواده و ازدواج 
بپردازند و همچنین اداره کل کتابخانه های عمومی به ارائه دهندگان در جلسه هدیه ای به رسم 

یادبود اهداء خواهد کرد.
عالقه مندان جهت ثبت نام می توانند تا دهم هر ماه به پرتال کتابخانه های عمومی استان به آدرس  
kermanshahpl.irمراجعه و یا به دبیرخانه طرح نشست کتاب خوان در واحد امور فرهنگی 
اداره کل کتابخانه های عمومی واقع در کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه مراجعه و یا با شماره تلفن 

382۱4724 تماس حاصل کنند.

عضو شورای شهر کرمانشاه:
انتظار 15 ساله مردم کرمانشاه برای افتتاح کمربندی غربی

کرمانشاه -خبرنگار جوان: عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه گفت: کمربندی غربی این 
شهر که ۱۵ سال از آغاز آن می گذرد و برای تکمیل آن به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 

اما همچنان در انتظار تحقق وعده های مسئوالن ذی ربط است.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، سید احسان احسانی از روند احداث کمربندی غربی 
شهر کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: این طرح که از زمان آغاز آن ۱۵ سال می گذرد، همچنان 

در انتظار تحقق وعده های مسئوالن ذی ربط است.
وی با تصریح اینکه در مدت ۱۵ ســال عمر این طرح تنها ۱8 کیلومتر از آن احداث شده 
است، گفت: کمربندی فوق هنوز با گذشــت این زمان طوالنی نتوانسته به شبکه راه های 

شهر کرمانشاه متصل شود.
عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه بیان داشت: مسئوالن و مدیران فنی و عمرانی استان و 

مرتبط با این موضوع باید در این خصوص پاسخگو باشند.
احسانی اشاره ای به مشکالت کمربندی غربی فعلی شهر کرمانشاه داشت و متذکر شد: این 
کمربند در گذشته خارج از شهر بود، اما با گسترش شهر امروز در بافت داخلی کرمانشاه قرار 

گرفت و با نام بلوار جانبازان شناخته می شود.
وی افزود: روزانه هزاران وسیله نقلیه برون شهری از این بلوار تردد دارند و حوادث ناگوار و 

تصادفات فراوانی را برای شهروندان رقم می زنند.
عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه بیان داشت: مسئوالن مشخص کنند که تکمیل این 
بزرگراه وظیفه چه نهادی است، اگر وظیفه شورا و شهرداری است پس باید در بودجه ساالنه 

شهرداری برای آن اعتباراتی لحاظ کنند.
احسانی گفت: تا کی باید شاهد تردد کامیون های سنگین، تریلرها و تانکرهای سوخت از 
بلواری قرار گرفته در دل شهر با این همه رفت و آمد باشیم؛ ترددهایی که آلودگی صوتی و 

هوایی، تصادفات و استهالك جاده را در پی دارد.
وی با بیان اینکه ادارات راه و ترابری سابق و راه و شهرسازی فعلی تاکنون هیچ اقدامی برای 
آسفالت این بلوار انجام نداده اند، اضافه کرد: باید مشخص شود که ساماندهی این وضعیت 

برعهده کیست.
عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه کمبود اعتبار را مشکل اصلی تکمیل این بزرگراه عنوان 
کرد و گفت: زمانی که در سال های گذشــته برای پیگیری این بزرگراه با مسئوالن مربوط 
صحبت می کردیم، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این بزرگــراه را پنج میلیارد تومان اعالم 

کردند.
احســانی تصریح کرد: چرا دولت های قبلی و فعلی اعتبار پنج میلیارد تومانی این پروژه را 

تامین نکرده و نمی کنند تا با راه اندازی آن بخشی از مشکالت این کالن شهر را رفع کنند.

روزنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز
مدیرعامل و مدیرمسئول: عبداهلل گنجی
سرپرست استان کرمانشاه: رسول شکری نیا
نشانی دفتر کرمانشاه: چهارراه استاد مطهری 
تلفن: 37218222 دورنویس: 37218333
همراه: 09188339073 
سامانه  پیامکی پیشنهادات و انتقادات: 660000048

ویژه نامه هفتگی استان کرمانشاه 
شماره 31 - دو شنبـه 12 مرداد  ماه 1394|17 ماه شوال 1436

رئیس هیئت ورزش های باستانی کرمانشاه:

همایش ورزش باستانی و زورخانه ای 

در کرمانشاه برگزار می شود

كرمانشــاه - خبرنگار جــوان: رئیس هیئت ورزش های باســتانی و 
زورخانه ای اســتان کرمانشــاه گفت: همایش یک هزار نفری ورزش 

باستانی و زورخانه ای در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، محمد خوش اندام در جمع 
خبرنگاران بــا بیان اینکه ایــن همایش امروز ۱2 مــرداد ماه برگزار 
می شــود، اظهار داشــت: باســتانی کاران در این همایش به اجرای 

حرکات ورزشــی می پردازند و ورزش زوران نیز که ثبت ملی شده به 
نمایش در می آید.

خوش انــدام از نمایش کشــتی پهلوانی توســط بــرادران محبی در 
همایش ورزش باســتانی کرمانشــاه خبرداد و افزود: این همایش که 
نمایشــی بی نظیر از ورزش باســتانی و زورخانه ای بوده و به مناسبت 
هفته فرهنگ پهلوانی که از ششــم تا دوازدهم مرداد ماه امسال است 

برگزار می شود.
رئیس هیئت ورزش های باســتانی و زورخانه ای کرمانشاه رشادت و 
عمل جوانمردانه امیرالمومنین)ع( در جنگ خندق در هفدهم شوال 
را مبنای اعالم روز فرهنگ پهلوانــی و ورزش روزخانه ای بیان کرد و 

افزود: این روز امسال با ۱4 مرداد ماه مصادف شده است.
خوش اندام با اشــاره به برنامه ریزی شــورای اســتانی هفته فرهنگ 

پهلوانی برای برگزاری باشکوه این مناسبت، بیان کرد: دیدار با نماینده 
ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشــاه و غبارروبی از گلزار شهدا از 

جمله برنامه های این هفته است.
رئیس هیئت ورزش های باستانی و زورخانه ای کرمانشاه با بیان اینکه 
حضور در مقبره مرحوم پهلوان حسین گلزار یکی دیگر از برنامه های 
هفته فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه اســت، افزود: کرمانشاه جز شش 

استان برتر کشور در زمینه فرهنگ پهلوانی بشمار می رود.
 خوش اندام با اشاره به تجلیل از ورزشکاران کرمانشاه در این هفته 
بیان کرد: از یزدان فرزایی کشــتی گیر، علیرضا صفری تکواندوکار، 
فرهمند ســال افزون  والیبالیست، مریم مشــیری کاراته کار، مهناز 
صالحــی فوتبالیســت و فاطمــه موالیی در شــته راگبــی تجلیل 

می شود.

 بانک صادرات با تبدیل این 
حساب از سپرده به جاری 
در ازای عدم پرداخت سود 
به شهرداری یک وام 300 
میلیون تومانی یکساله 
با سود 14 درصد به 14 تن 
از اعضای شورای شهر 
کرمانشاه پرداخت کرده 
است

کرمانشاه پس از 
یک قرن فعالیت 
مطبوعاتی، 
رسما  صاحب 
روزنامه شد

 تخلفات زیادی در شورای 
شهر وجود دارد که بخشی 

از آن مربوط می شود به افراد 
غیر از اعضای شورای شهر و 
بیشتر با کارکنان شهرداری 
و شورای شهر مرتبط است؛ 
اما این بخشی که با اعضا در 
ارتباط است، باید از طریق 

شورای حل اختالف حل شود


