
مهندس علیرضا ناصری پور شهردار اسالمشهر:

حماسه عظيم 9 دي؛ تجلي بصيرت و والیت پذیری 

هر زمان نظام مقدس جمهوری اسالمی با بن بستی 
نیروهای  حضور  با  را  آن  نشود  که  گردد  مواجه 
اصلی  سازنده  خود  که  مردم  کرد،  دفع  امنیتی 
این انقالب و نظام مقدس بوده اند، به خیابان ها 
خواهند آمد و منتظر دستگاه های مسئول نمی مانند. 
حضور گسترده مردم در لحظه های سخت انقالب 
اسالمی، چه قبل و چه بعد از پیروزی، به عنوان یک 
ضرورت از سوی همه تحلیل گران برای رویارویی 
شود.  می  نامبرده  دشمنان  نرم  و  سخت  جنگ  با 
بصیرت  دارای  مردم  اگر  که  داد  نشان  تاریخ  زیرا 
رهبری  هیچ  نشوند،  وارد صحنه  بموقع  و  نباشند 
تواند  نمی  تنهایی  به  هم  علی)ع(  حضرت  حتی 
به دین را وادار  گردن کشان خود محور و هتاک 
معنی مردم  اساساً  کند.  قبول دین و رای مردم  به 

این است که مردم در عرصه های  ساالری دینی، 
کلی و جزئی جامعه بر اساس معیارها و مبانی دینی 
نقش آفرینی کنند که این در حوزه تکلیف جایگاه 

مهمی دارد .
9  دی 88 نشان داد که مردم ایران در هنگام ندای 
هل من ناصر ولی زمان خودشان نه تنها ساکت نمی 
نشینند بلکه مانند علمدار کربالی امام حسین)ع(، 
کربالی  شهدای  و  العباس)ع(  ابوالفضل  حضرت 
دینی  ارزش های  از  و  آیند  می  میدان  به  حسینی 
خود تا سر حد جان حمایت می کنند. همین حضور 
مردم است که امام خمینی)ره( در خطاب به دولت 
وقت فرمود اند »شما اگر مردم نبودند نمی توانستید 
جنگ را اداره بکنید و شک نکنید، مردم اداره کرده 
اند، یعنی این سپاه مردم اند، این بسیجی ها مردم 

اند، ارتش امروز هم مردم اند » این سخنان حکیمانه 
امام خمینی)ره( را خیلی ها درک نکرده اند. تا اینکه 
قافله انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی به 9 

دی ماه 1388 رسید .
هفته ها آشوب و توهین به مقدسات و آرمان های 
مردم و زیر پا گذاشتن همه آنچه را که مردم ایران، 
سالها برای حفظ آن زحمت کشیده بودند رخ داد تا 
سرانجام کاسه صبر مردم با بصیرت و انقالبی لبریز 
شد و حماسه بزرگی را خلق کردند. در 9 دی 88 
بود که میلیون ها نفر در جای جای ایران اسالمی در 
حمایت از رهبری و نظام اسالمی به پا خواسته و 
غبار فتنه از سر و روی جامعه دینی زدودند و پرده 
نفاق و دورویی را از چهره تزویرگران زمان و سران 
بعضی  از  مردم  داد  نشان  روز  این  برچیدند.  فتنه 
خواص بی بصیرت و دل به دشمن داده جلوترند. 
حضور مردم در 9 دی 88 حول محور والیت زمان 
ای)مدظله  خامنه  امام  العظمی  اله  ایت  حضرت 
به  بلکه  کرد،  دفع  را  فتنه  بیماری  تنها  نه  العالی(، 

انقالب اسالمی برای سال ها مصونیت بخشید .
حماسه 9 دی نشان داد که در دامن مردم فهیم و 
انقالبی ایران چه بصیرت ها و ایثارگری هایی نهفته 
ماهیت حماسه 9 دی، همین  و  از چیستی  است. 
بس که این حماسه تاریخ ساز نشان داد بیعت ملت 
ایران با قرآن و عترت جاودانه و میثاق آنان با ولی 
خدشه  و  جاری  همیشه  حقیقت  یک  زمان  فقیه 
ناپذیر بوده و در هر مقطع و صحنه ای که انقالب 
نیازمند  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  و  اسالمی 
حضور مردم باشد، آنها آگاهانه، عاشقانه، شجاعانه، 
فداکارانه و بی درنگ وارد میدان می شوند و امام و 

رهبر خویش را یاری خواهند داد.

در این شماره می خوانید...
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ملت بيدار و هشيار با حضور
 یکپارچه و ميليونی خود در 9 دی

 جواب دشمن شکنی داد

در آستانه هفته گرامیداشت دولت صورت گرفت:

دیدار جمعی از مسئوالن با 
امام جمعه اسالمشهر

گوشه ای از عملکرد شهرداری 
منطقه یک در یک نگاه

بررسی آخرین وضعيت متروی اسالمشهر
 در نشست فرماندار شهرستان با
 مدیرعامل شرکت متروی تهران

چگونه مردم بر فتنه 88 
مهر باطل زدند
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وز حماسه 9 دی ویژه سالر

حماسه والیت مداری
 مردم ایران 

9 دی 
باطل السحر فتنه 

یادداشت کریم نایبی 
رئیس شورای
اسالمی شهر 
اسالمشهر

ولی اله اصغری 
عضو شورای
اسالمی شهر 

اسالمشهر

صفحه 2 صفحه 3

حجت االسالم والمسلمین 
نوروزی امام جمعه

شهرستان  اسالمشهر

بصيرت نور افکن است /  بصيرت قبله نما و قطب نماست.    مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

نهم دی 88 حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای 
اول انقالب است و باید تالش شود در سالگرد این حماسه، حرف اول ملت ایران، یعنی حرکت در سایه دین و 

تحقق وعده های الهی تبیین شود.
حضور ده ها میلیونی مردم در تظاهرات 9 دی سال 1388 که در طول 3 دهه تاریخ انقالب بی نظیر بود، بصیرت هوشیاری و دشمن 

شناسی ملت مسلمان ایران را به خوبی نشان داد و برای همیشه به عنوان حماسه ای ماندگار در تاریخ باقی خواهد ماند.
به همین مناسبت در روز 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با والیت با حضور گرم و صمیمی شما مجلس گرامیداشتی برپا خواهیم نمود.

زمان: پنجشنبه  95/10/9  ساعت: 10 صبح
مکان: سالن اجتماعات اداره اوقاف، جنب امامزاده عقیل)ع(، روبروی کالنتری

سخنران: جناب حجت االسالم والمسلمین حاج آقا عبدوس عضو شورای مرکزی وعاظ تهران

ستاد گرامیداشت حماسه 9 دی
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شهرستان اسالمشهر
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جلسه ستاد مدیریت بحران شهر در 
شهرداری اسالمشهر برگزار شد

قنات شيرودی به خيابان 
آیت اله کاشانی رسيد 

نیمه اول دی ماه 1395 شماره 25

با برگزاری نشستی با حضور فرماندار 
شرکت  مدیرعامل  و  اسالمشهر 
متروی تهران آخرین وضعیت اتصال 
شهرستان به خطوط یک و سه متروی 
شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت 
و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد. 

فرمانداری  به گزارش روابط عمومی 
رئیس  که  نشست  این  در  اسالمشهر 
شورای اسالمی شهر، شهردار، معاون 
رئیس  فرماندار،  عمرانی  و  فنی  امور 
کارشناسان  و  کشاورزی  جهاد  اداره 
داشتند،  حضور  نیز  تهران  متروی 
امیراله حقیقی در سخنانی با بیان اینکه 
خانواده های اسالمشهری با حساسیت 
را  مترو  به  مربوط  مسائل  خاصی 
پیگیری می کنند گفت: یکی از عمده 
شلوغی  اسالمشهر  مشکالت  ترین 
بیش از حد مسیر های مواصالتی این 
بر  که  است  تهران  شهر  با  شهرستان 
اساس بررسی های صورت گرفته تنها 
در مسیر آیت ا... سعیدی روزانه بیش 
از 120 هزار تردد خودرویی صورت 

می گیرد.
نماینده  سی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  نیز  تهران  نمایندگان  مجمع  عضو 
حساسیت ویژه ای پروژه اتصال این 
شهرستان به خطوط یک و سه متروی 
تهران را پیگیری می کنند اظهار داشت: 
هرگونه  آماده  شهرستان  مجموعه 
همکاری با شرکت متروی تهران است 
و امیدواریم با همت و تالش مدیریت 
این شرکت شاهد تسریع در روند آغاز 
به  اتصال اسالمشهر  عملیات اجرائی 

متروی تهران باشیم.

اتصال  درباره  اسالمشهر  فرماندار 
تهران  متروی  سه  به خط  اسالمشهر 
که در حال حاضر تا بزرگراه آزادگان 
پیش  چندی  افزود:  شده  احداث 
مسئوالن شهرداری تهران اعالم کردند 
متروی  احداث  اجرائی  عملیات  که 
اسالمشهر به موازات بزرگراه آیت ا... 
سعدی تا میدان قائم)عج( بزودی آغاز 
خواهد شد و امیدواریم در اسرع وقت 

شاهد تحقق اجرای این پروژه باشیم.
وی با بیان اینکه کلیه اقدامات مقدماتی 
در این زمینه از جمله مطالعات الزم 
شده  انجام  ایستگاهها  جانمائی  و 
به  اسالمشهر  اتصال  داشت:  اظهار 
مردم  بر  عالوه  تهران  مترو  سه  خط 
نیز  تهران  شهر  برای  شهرستان  این 
مفید خواهد بود و باعث کاهش تردد 

وسائط نقلیه به این شهر خواهد شد.
حقیقی در ادامه با بیان اینکه ان شاءا... 
تا پایان سال و با تکمیل فاز نهائی خط 
یک مترو تهران ایستگاه مترو جمالیه در 
انتهای شهرک واوان به ارائه خدمات 

به شهروندان خواهد پرداخت گفت: 
پیش از این با تملک زمین های مورد 
نیاز شرکت مترو تهران در این نقطه 
زمینه جهت احداث ایستگاه نیز فراهم 
شده و در حال حاضر کار ساخت این 

ایستگاه در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه یک پست برق 63 
کیلو واتی باید جهت تامین برق این 
خط مترو و در آینده تامین برق خط 
سه در ایستگاه جمالیه در حال احداث 
است، افزود: با توجه به اینکه برخی از 
دکل های برق این ایستگاه در برخی 
از زمین های کشاورزی قرار خواهد 
گرفت، توافق با این کشاورزان نیز در 
هفته آینده انجام خواهد شد تا احداث 
این پست برق نیز با سرعت ادامه یابد.

فرماندار اسالمشهر ادامه داد: بر اساس 
جهت  شده  انجام  های  ریزی  برنامه 
الزم  فضای  نیز  شهروندان  حال  رفاه 
جهت ایجاد پایانه برای انتقال افرادی 
که می خواهند از این خط مترو استفاده 
کنند در ایستگاه مترو جمالیه پیش بینی 

شده است.
مدیرعامل  درویش  هابیل  همچنین 
بیان  با  نیز در سخنانی  تهران  متروی 
اینکه شهرداری تهران و شرکت مترو 
جهت احداث خط متروی اسالمشهر 
خطوط  به  شهرستان  این  اتصال  و 
مطالعات  گفت:  است  مصمم  مترو 
کارشناسی و نقشه کشی های مربوط 
به اتصال اسالمشهر به خط سه متروی 
تهران به پایان رسیده و بزودی آگهی 
مناقصه جهت انتخاب پیمانکار انجام 

خواهد شد.
اجرائی  عملیات  اینکه  بیان  با  وی 
احداث این خط در آینده ای نزدیک 
آغاز خواهد شد افزود: امیدواریم اعتبار 
قابل توجهی در بودجه سال 96 کشور 
برای متروی اسالمشهر اختصاص یابد.
فاز  اینکه  بیان  با  همچنین  درویش 
با  نیز  تهران  مترو  یک  خط  نهائی 
پیشرفت 90درصدی در حال اجراست 
اسالمشهر  مردم  استفاده  برای  گفت: 
انتهای  در  ایستگاهی  نیز  این خط  از 
شهرک واوان در حال احداث است و 
امیدواریم تا پایان امسال با پایان یافتن 
از  اسالمشهر  مردم  اجرائی،  عملیات 

این ایستگاه استفاده کنند.
در ادامه این جلسه کریم نایبی رئیس 
شورای شهر اسالمشهر نیز در سخنانی 
با بیان اینکه اتصال اسالمشهر به خط 
های  خواست  از  یکی  تهران  متروی 
شورای  گفت:  است  مردم  دیرینه 
اسالمی شهر و مدیریت شهری آماده 
به  کمک  زمینه  در  همکاری  هرگونه 

احداث خط متروی اسالمشهر است.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، جلسه ستاد 
مدیریت بحران شهر اسالمشهر روز یکشنبه 28 آذرماه در 
از  ستاد  اعضاي  حضور  با  شهردار  حوزه  جلسات  سالن 
بحران  مدیریت  کل  اداره  کریمي،نماینده  مهندسان  جمله 
و  استانداري  غیرعامل  پدافند  کل  اداره  نماینده  کبیري  و 
و  مناطق  مدیران  شهردار،  معاونان  شهر،  ادارات  رؤساي 
موضوع  با  شهرداري  تابعه  هاي  سازمان  عامل  مدیران 
آمادگي جهت عملیات زمستانه و پیگیري انجام مصوبات 

جلسات گذشته برگزار شد.
ستاد  رئیس  اول  جانشین  مهدوي  رضا  جلسه  ابتداي  در 
مدیریت بحران شهر و معاون خدمات شهري و امور مناطق 
ضمن عرض تبریک به مناسبت میالد پیامبر اعظم حضرت 
جعفر  امام  حضرت  و  مصطفي)ص(  محمد  اکرم  رسول 
صادق)ع( و خیر مقدم به حاضرین در جلسه گزارشي در 
زمستانه  عملیات  براي  آمادگي  برگزاري جلسه  خصوص 
گذشته  ماه  طي  مناطق  امور  و  شهري  خدمات  حوزه  در 
به  مصوبات  بیشتر  که  نمودند  ارائه  داشته  مصوبه   25 که 
مرحله انجام رسیده و موارد باقیمانده در حال پیگیري و 

انجام است.
عملکرد  از  تقدیر  ضمن  استانداري  نمایندگان  ادامه  در 
ستاد مدیریت بحران شهر اسالمشهر و برگزاري جلسات 
مستمر ستاد و کارگروه هاي تخصصي چهارگانه مطالبي در 
خصوص لزوم رعایت دستوالعمل هاي ابالغ شده در زمینه 
کلیه  در  خصوص  به  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند 
پروژه هاي شهرداري از جمله طراحي و احداث سکونتگاه 
و  نمودند  عنوان  را  مطالبي  چیچکلو  ابتداي  اضطراري 
موضوعات  مورد  در  بررسي  و  بحث  از  پس  سرانجام 

مطروحه ، مواردي به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر ، مسیر قنات 
شیرودی به سمت خیابان کاشانی همچنان در حال الیروبی 

و حفر چاه )میله( است.
در این عملیات الیروبی مسیر قنات از شیرودی به سمت 
قنات شیرودی  مرمت  و  برداری  ، ریزش  کاشانی  خیابان 
حدفاصل ابتدای خیابان تختی تا علمک آبگیری شیرودی 
حفر  و  کنی  نو   ، متر  پانصد(  هزارو  )دو   2500 متراژ  به 
قنات جدید از ابتدای خیابان تختی و زیر گذر تا خیابان 
کاشانی به طول 200 )دویست( متر که شامل حفر میله چاه 
و کوره قنات و اجرای کول های بتونی در داخل میله و 

کوره اجرا شد.
به  شیرودی  قنات  مرمت  و  الیروبی  پروژه  است  گفتني 
سمت  به  سطحی  زیر  و  سطحی  آبهای  هدایت  جهت 
استخر ذخیره آب شیرودی و ذخیره آب مورد نیاز فضای 
سبز سطح شهر و همچنین جلوگیری از آب گیری منازل 

مسکونی واقع در مسیر قنات است.

بررسی آخرین وضعیت متروی اسالمشهر در نشست
 فرماندار شهرستان با مدیرعامل شرکت متروی تهران 

دین  فریاد  نمایش   88 دی   9 حماسه 
صحنه  و  مداری  والیت  و  خواهی 
مردم  بصیرت  و  هوشمندی  درخشش 
اسالمی  انقالب  تاریخ  طول  در  ایران 
با  ایران  مسلمان  مردم  دهنده  تمایز  و 
مردم کوفه زمان علی ابن ابیطالب)ع( و 
حسین ابن علی)ع( در فهم راستین حق 

و حقیقت و رویارویی با فتنه ها است.
مسلمان  مردم  داد  نشان  9دی  حماسه 
به  تیشه  اسالمی  ایران  مدار  والیت  و 
ریشه جریانی زدند که حتی به عاشورای 
حسینی و قرآن آنان رحم نکرد. مردم با 
حرکت خودشان کسانی را سوزاندند، که 
آنها به دنبال سوزاندن تمام ارزش های 
در  مردم  حماسه  اند.  بوده  مردم  این 
این روز به جهانیان نشان داد که ملت 
ایران، مسلمان است و تابع والیت است 
و هرکجا ظلم و ستم و خیانتی باشد در 
مقابل او می ایستد و فریاد »هیهات من 

الذله » سر می دهد.
روح حاکم بر 9 دی 88 بر دو عنصر 
قلبی  ایمان  و  مردم  موقع  به  حضور 

آنها به حفاظت از دستاوردهای انقالب 
بنابراین حماسه 9  بود.  استوار  اسالمی 
دی 88 را باید بر آمده از باورهای دینی 
در  مردم  حضور  ایران،  مسلمان  مردم 
عرصه های مختلف، ایمان مذهبی مردم 
و عشق به اهل بیت)ع( دانست، که نقش 
و  بصیرت  زمان،  فقیه  ولی  و  رهبری 
اقدام به لحظه و نگرش عاشورایی مردم 
مسلمان ایران، در ایجاد آن بسیار تعیین 
کننده بود. در یک کالم می توان گفت 
که حرکت 9 دی 88، فصل جدیدی از 

والیت پذیری مردم مسلمان ایران بود .
روز 9 دی، روزی است که مردم ایران 
انقالب  و  خود  دشمنان  دادند  نشان 
خود را به خوبی می شناسند و هرگز 
فریب حیله ها و نیرنگ های آنان را نمی 
که  است  روزی  دی  نهم  روز  خورند. 
مردم ایران نشان دادند که با بصیرتند و 
در میان گرد و غباری که فتنه گران به پا 
کرده اند هرگز، نه راه را گم می کنند و 
نه دست از راهبر واقعی که همانا والیت 
فقیه است، بر می دارند. این روز، روزی 

است که مردم مسلمان و انقالبی ایران 
نشان دادند که این جمله حضرت امام 
)ره( را که فرمودند: »پشتیبان والیت فقیه 

تا به مملکت تان آسیب نرسد«  باشید 
به خوبی در عمل به آن معتقد و پایبند 

هستند.

حماسه والیت مداری مردم ایران 
یادداشت کریم نایبی رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر

وز حماسه 9 دی ویژه سالر
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و  معلولین  براي  عمومي  اماکن  مناسب سازي  کمیته  جلسه 
جانبازان اسالمشهر در فرمانداري شهرستان اسالمشهر برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري اسالمشهر ،در این جلسه 
مصطفی آقاعلیخانی معاون فني عمراني فرماندار در سخنانی بر 
ضرورت مناسب سازي معابر و مراکز اداري، بهداشتي، درماني، 
سولت  برای  بانکها  و  تفریحي  ورزشي،  فرهنگي،  آموزشي، 
اقدام شهرداري  به  توجه  با  معلولین و جانبازان گفت:  تردد 
اسالمشهر در جهت مناسب سازي خیابان شهید مطهري بعنوان 
خیابان دوستدار معلول بصورت پایلوت و در دست اجرا بودن 
مناسب سازي پیاده روهاي خیابان باغ فیض ، کلیه شهرداریهاي 
شهرستان نسبت به پیش بیني اعتبار الزم و اجراي همسطح 
سازي و مناسب سازي معابر عمومي با اولویت معابر اصلي 
براي استفاده معلولین و برجسته سازي سطوح پیاده روها و 

پارکها براي استفاده نابینایان اقدام خواهند کرد.
خودروهاي  پارک  تابلو  نصب  ضرورت  بر  همچنین  وی 
جانبازان و معلولین درمجاورت ساختمانهاي اداري شهرستان 
اعتبار  بیني  با پیش  ادارات و نهادهاي شهرستان  گفت: کلیه 
مورد نیاز و اولویت بندي ساختمانهاي اداري، مناسب سازي 
ساختمانهاي اداري و ساختمانهاي عمومي وابسته، براي استفاده 
معلولین اعم از احداث رمپ، نصب آسانسور و باالبر، ایجاد 
سرویسهاي بهداشتي مناسب و.... را در دستور کار خواهند 

داشت.

برگزاری جلسه کميته مناسب سازی 
اماکن عمومی برای معلولين و 

جانبازان اسالمشهر 

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر ، با توجه به 
مصوبات جلسات ستاد معاینه فنی مبنی بر تشکیل یک تیم 
فنی متشکل از یک نفر نماینده از اداره محیط زیست، یک 
نفر نماینده از سازمان خدمات موتوری و دو نفر نماینده از 
اداره راهنمایی و رانندگی جهت کنترل میدانی وضعیت فنی 
خودروها در معابر مختلف شهر ، یک مرحله بازدید در مورخ 
09/29/  1395در میدان نماز انجام پذیرفت که نتیجه بازدید 

به شرح ذیل میباشد:
تعداد کل خودروهای بازدید شده: 20  عدد

تعداد خودروهای با کارکرد کمتر از 5 سال که نیاز به تاییدیه 
معاینه فنی نداشتند :  6 عدد

تعداد خودروهای دارای تاییدیه معاینه فنی :  6 عدد
تعداد خودروهای دارای تاییدیه معاینه فنی فاقد صالحیت:  

2 عدد
تعداد خودروهای فاقد تاییدیه معاینه فنی:  6 عدد

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، جلسه کارگروه 
تخصصي خدمات شهري روز سه شنبه با حضور معاون محترم 
و  مسئولین  از  تعدادي  و  مناطق  امور  و  شهري  خدمات 
کارشناسان حوزه معاونت خدمات شهري در محل سازمان 

خدمات موتوري تشکیل شد.
قابل ذکر است با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و احتمال 
خدمات  نیروهاي  کامل  آماده باش  لزوم  و  جوي  بارشهاي 
شهري و تجهیز کامل خودروهاي خدماتي جهت بازگشایي 
معابر و خدمات رساني مطلوب موضوعات ذیل جهت بررسي 

مطرح و مورد بحث قرار گرفت:
1-ارائه گزارش بررسي وضعیت عملکرد خودروهاي خدمات 

شهري
2-ارائه گزارش میزان آمادگي خودرویي مدیریت زمستاني

بازدید ميدانی تيم ستاد معاینه فنی از 
وضعيت فنی خودروهای سطح شهر 

تشکيل جلسه کارگروه تخصصی 
خدمات شهری

شماره 25 نیمه اول دی ماه 1395 وز حماسه 9 دی ویژه سالر

ولی اله اصغری عضو شورای اسالمی شهر:

9 دی باطل السحر فتنه

حجت االسالم نوروزی امام جمعه و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی: 

ملت بيدار و هشيار با حضور یکپارچه و ميليونی
 خود در 9 دی جواب دشمن شکنی داد

و  پیدایش  در  ایران  اسالمی  انقالب 
از  همواره  خود  تکوینی  مراحل  سیر 
نهضت عاشورا مدد گرفته است، عاشورا 
خاستگاه انقالب است و به تعبیر امام 
ایران  اسالمی  انقالب  )ره(  خمینی 
پرتوی از عاشورا و انقالب عظیم الهی 

آن است.
لذا بصیرت و بی بصیرتی شاخصه اصلی 

و تعیین کننده در هردو نهضت است.
علت العلل وقوع حادثه عاشورای سال 
۶۱ هجری بی بصیرتی خواص معاصر 
دستگاه  فتنه  اوج  و  )ع(  حسین  امام 
اموی در عاشورا حسینی تبلور پیدا کرد 
که در نهایت سبب اضمحالل و رسوایی 
ابدی حکومت فاسد و رو سیاهی تاریخی 

خواص مدعی دینداری گردید.
با این مقدمه کوتاه تحلیل کوتاهی از 

فتنه سال ۸۸ و حماسه ۹ دی ۸۸
انقالب اسالمی را اگر به سه دوره تقسیم 
نمائیم نوع مقابله دشمن با آن  در هرسه 
دوره متفاوت اما هدف آن مشترک بوده 
و آن چیزی نبوده جزء مقابله با اسالم و 

بر اندازی نظام اسالمی
دوره اول سالهای ۱۳۴۲ الی ۱۳۵۷

الی   ۱۳۵۷ سالهای  دوم  دوره 
امام  رهبری  و  انقالب  ۱۳۶۸)پیروزی 

خمینی(
کنون  تا   ۱۳۶۸ سالهای  سوم  دوره 

)دوران زعامت امام خامنه ای(
در  مختصر  مروری  مجال  این  در  که 
اقدامات دشمن در دوره سوم که فتنه  
سال ۱۳۸۸ اوج آن بود مورد بحث می 

باشد.
استکبار جهانی و ایادی داخلی آن از هر 
تفکری وعده فروپاشی نظام جمهوری 
اسالمی را پس از ارتحال بنیانگذار آن 
بی  اقدام  و  بصیرت  با  که  بودند  داده 
نظیر خبرگان ملت و انتخاب اصلح ترین 
شاگرد امام برای رهبری نظام این امید 

واهی معاندین به یاس مبدل گردید.

رویکرد دشمن  و  نقشه  روز  از همان  و 
تغییر کرد و رویایی سخت و مستقیم 
انقالب در دستور کار  که در دوره دوم 
بود)کودتای نظامی، جنگ، ترور فیزیکی 
و...( تبدیل به نفوذ خزنده و استفاده از 

ابزار جنگ نرم و تهاجم فرهنگی گردید
ابزار  و  وسیله  بهترین  پروژه  این  در  و 
ممکن بهره گیری از خواص بی بصیرت و 
انقالبیون خسته به منظور ایجاد فتنه در 

میان مردم بود.
درشت  و  ریز  های  رخداد  از  صرفنظر 
باید حوادث کوی  الی ۷۸  در دهه ۶۸ 
دانشگاه در تیرماه سال ۷۸ را رو نمایی 
از طراحی جدید استکبار و صهیونیسیم 
برای براندازی نظام توصیف کرد که در 
آن بصورت آشکار عوامل داخلی دشمن 
وارد صحنه شدند اما با صالبت، و بصیرت 
افزایی رهبری معظم و ایستادگی ملت 
آگاه بر آرمانهای امام و انقالب و تبعیت از 

ولی فقیه راه به جایی نبرد.
یک  با  اکنون  که  استکبار  جبهه  اما 
هژمونی منطقه ای که در حال تبدیل 
شدن به قدرت جهانی مواجه شده بود،  
خام  خیال  با  خرداد ۸۸  تا  تیر ۷۸  از 
ایجاد انقالب مخملی بی کار ننشست و 
انتخابات ریاست جمهوری و  از فرصت 
از حضور بی سابقه و چهل  خشمگین 

بی  خواص  از  برخی  ملت،  میلیونی 
چهره  از  آنها  از  تعدادی  که  بصیرت 
سوابقی  دارای  و  شده  شناخته  های 
در انقالب و نظام اسالمی بودند را در 
صف مقدم رویایی با نظام و آغازگر فتنه 

قرار داد
با توجه به عمق بی بصیرتی این افراد 
دشمن امید زیادی به حضورشان در 
صف فتنه بسته بود چرا که با پیشینه 
خود واقعآ می توانستند مردم را دچار 
شک و تردید نمایند.)که نمونه آن در 
تاریخ اسالم بارها تکرار شده، از جمله 
در نهروان و جریان خوارج و خصوصا 

در نهضت عاشورا(
ریزی  برنامه  نظر  از   ۸۸ سال  فتنه 
جهت  لوازم  و  ابزار  همه  تدارک  و 
براندازی  یک نظام همانند نظامهای 
بود)همانند  کامل  جهان  در  موجود 
انقالبهای رنگی که مقارن ده هشتاد 
در کشورهای بلوک شرق اتفاق افتاد( 
اپوزوسیون  و  معاندین  همه  اتحاد  و 
داخلی تحت رهبری جبهه استکبار و 
صهیونیسیم فراهم آمده بود و در طول 
۸ ماه کشور را با هجمه سنگین مواجه 
سالم  بدون  نامه  در  هرچند  ساخت، 
رهبری را تهدید به بحران کرده بودند 
و لکن با ایستادگی و بصیرت افزایی 

معظم اله و پای بندی ملت به والیت، 
جبهه ضد انقالب موفق به ایجاد بحران 
در کشور نشد و در حد همان فتنه به 

تالش مذبوحانه خود ادامه داد.
حوادث روز عاشورای سال ۸۸ را باید 
نقطه اوج حماقت فتنه گران و هم خط 

بطالن بر فتنه هشت ماهه نامید.
مقدس  ساحت  به  جسارت  پی  در 
عزاداری سید الشهداء )ع(، مردم والیی 
و حسینی ایران اسالمی که تا آنروز با 
درصدد  صبورانه  خود  رهبر  هدایت 
کاهش تنش و امیدوار به اصالح سرانه 
فتنه و بازگشت آنها به دامن انقالب 
بودند، از این بی شرمی به خشم آمدند 
و به فاصله ۳ روز از آن حادثه ناگوار در 
نهم دیماه به میدان آمدند و در یک 
حرکت بی نظیر و راهپیمایی چند ده 
میلیونی در سراسر کشور تومار فتنه را 

در هم پیچیدند.
این حرکت عظیم و ماندگار در تاریخ 
ریشه  دیگر  بار  یک  اسالمی  اتقالب 
اسالمی  اتقالب  ماندگاری  و  پیدایش 
را که همان نهضت عاشورای حسینی 

است به رخ جهانیان کشید.
زمستان فتنه در بهار ۹ دی تمام شد 
برای  اخروی  و  دنیوی  روسیاهی  اما 

سران فتنه باقی ماند.
وبار دیگر وعده نصرت حق جلوه گر 
شد طبق آیه شریفه ۴۸ سوره مبارکه 

توبه:
لََک  َوَقلَُّبوا  َقْبُل  الِْفْتَنَة ِمن  ابَْتَغُوا  لََقِد 
 ِ اْلُُموَر َحتَّیٰ َجاَء الَْحقُّ َوَظَهَر أَْمُر اللَّ

َوُهْم َکارُِهوَن 
جویی  فتنه  هم  این  از  پیش  قطعا 
و  وارونه  تو  بر  را  امور  و  میکردند 
دگرگون می  ساختند، تا آنکه ]یاری[ 
تحقق  خدا]که  فرمان  و  آمد  حق 
آشکار  شماست[  موفقیت  و  پیروزی 
شد، در حالی که آنان خوش نداشتند .

در جلسه ستاد  اسالمشهر  امام جمعه محترم 
گرامیداشت حماسه نهم دی که مقارن با هفته 
آیه  به  توجه  با  بود گفت:  برگزار شده  وحدت 
103 سوره آل عمران که می فرماید واعتصموا 
بحبل ا... جمیعا و ال تفرقوا )ای مومنین همه 
الهی  ناگسستنی  و  محکم  ریسمان  به  شما 
ادامه  در  و  نشوید  متفرق  و  بجوید  تمسک 
فرمودند رسول گرامی اسالم حضرت محمد بن 
عبداهلل )ص( هم در عمل و گفتار مردم را به 
آی مردم بر شما  وحدت دعوت می کردند – 
باد به وحدت و هماهنگی و پرهیز از تفرقه و 
و جماعت  فرمایند وحدت  دیگر می  در جای 
رحمت پروردگار عالم است و تفرقه عذاب است 

در عمل هم پیامبر اسالم همین طور بودند وقتی 
پس از هجرت به مدینه آمدند همه کارها بر اساس 
خزرج  و  اوس  قبیله  دو  مشکل  رفع  بود  وحدت 
که سالها سابقه جنگ طوالنی داشتند به وحدت 
تبدیل شد بین مهاجرین و انصار هم ایجاد اخوت 
نمودند در هر دو جریان وجود پیامبر باعث وحدت 
آنان شد. ایشان در ادامه فرمودند وحدت فقط برای 
شیعه و سنی نیست بلکه برای همه فرهنگهاست 
که در این رابطه به قسمتی از وصیت نامه سیاسی 

الهی حضرت امام )ره( اشاره کردند و فرمودند اگر 
متحد  هم  با  مسلمان جهان  میلیارد  حدود 1/5 
باشند با توجه به امکانات وسیعی همچون یکصد 
بندر در کنار دریاها و معادن غنی بویژه نفت و گاز 
و وجود کشورهای اسالمی در قلب کره زمین یعنی 
خاورمیانه در اختیار آنهاست اگر با هم باشند حرف 
اول دنیا را مسلمانان خواهند زد اگر ما به ارزش 
دستور قران و پیامبر اکرم)ص( عمل می کردیم 
شاهد این همه جنگ و خونریزی در کشورهای 

مسلمان نبودیم 

هماهنگی  شورای  مسئول  و  جمعه  امام 
 9 جمعه  نماز  تریبون  در  اسالمی  تبلیغات 
دی را یکی از ایام اهلل بزرگ برشمردند و به 
استناد فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(فرمودند 9 دی در تاریخ ماندگار شد و 
بنابراین همه موظفیم در سراسر کشور برای 
گرامیداشت این روز بزرگ برنامه ریزی کنیم 
تا پاسخ دندان شکنی باشد برای فتنه گرانی 
که چندین ماه کشور را دچار بحران نمودند 
و جسارتهایی به مقدسات دینی،عاشورا،پرچم 
امام حسین)ع( ، محرم و پاره کردن تمثال 
و همسو  نظام  علیه  )ره( شعار  امام  حضرت 
شدن با همه کشورهای غربی و گروهک های 
ضد انقالب که از همه کمک گرفتند ولی این ملت 
بیدار و هشیار با حضور یکپارچه و میلیونی مردم 

در 9 دی جواب دشمن شکنی به آنان داد
بنابراین 9 دی روز بزرگی است و انتظار می رود 
همه عالقه مندان به نظام،امام راحل)ره( و مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( و ایران سرافراز در 
گرامیداشت این روز فعال باشند و در بر نامه هایی 
است  دیده شده  تدارک  در سطح شهرستان  که 

فعاالنه شرکت نمایند. 
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فرماندار اسالمشهر خبر داد:

آغاز بهره برداری از ده آمبوالنس 
جدید در اسالمشهر با حضور

 وزیر بهداشت و درمان 

نیمه اول دی ماه 1395 شماره 25

در آستانه هفته گرامیداشت دولت صورت گرفت:   

دیدار جمعی از مسئوالن با امام جمعه اسالمشهر

حماسه والیت مداری مردم ایران 
یادداشت ...... 

وز حماسه 9 دی ویژه سالر
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افتتاح سامانه پایش لحظه ای تصفيه 
خانه  شرکت توليدی خوشگوار 

برگزاری جلسه برنامه ریزی و 
هماهنگی ستاد گراميداشت هفته 

دولت در آموزش و پرورش اسالمشهر 

شماره 25 نیمه اول دی ماه 1395 وز حماسه 9 دی ویژه سالر
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کالس  اسالمشهر،  شهرداري  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش فرهنگ ترافیک ویژه دانش آموزان درروز چهار شنبه 

یکم دی در پارک ترافیک برگزارگردید. 
دراین جلسه که دانش آموزان مدرسه ابتدایی پسرانه شهید 
نامجوشهرک امام حسین)ع( )میان آباد( حضور داشتند ،دانش 
امین  مهندس  ترافیک  مدیریت  زیرنظرکارشناس  آموزان 
علی  راهور سروان  پلیس  کارشناس  همچنین  و  فر  عزیزی 
راهنمایی  وعالئم  تابلوها  مفاهیم  با  و  دیده  آموزش  وردی 
ایمنی ومسائل  ورانندگی وهمچنین ضرورت بستن کمربند 

مرتبط باعبورومرور آشنا گردیدند. 
دانش  ترافیک،  و  نقل  و  حمل  مدیر  قاسمی  رضا  گفته  به 
آموزان ضمن حضور درکالس و آشنایی با تابلوهای ترافیکی 
از محل پارک بازدید و بصورت عملی ضمن آشنایی با تقاطع 
های شهری و چراغ راهنمایی ، نحوه عبور از پل عابر پیاده ، 

تردد در معابر شهری آشنا گردیدند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، همایون تقی 
مسئول عمران منطقه دو عملکرد واحد امانی را در هفته جاری 

به شرح ذیل اعالم کرد:
- اجرای 5 مورد سرعت گیر در کوچه های محله زرافشان

- ترمیم جداول کوچه بهستان سوم در محله احمدیه
- اجرای پل ویژه ی تردد ولیچر در کوچه 47 زرافشان بنا به 

درخواست ساکنین
- لکه گیری وترمیم اسفالت کوچه ترنج 3 واقع در خیابان 

استاد شهریار
- لکه گیری و ترمیم آسفالت کوچه فرهنگ ششم شهرک قائمیه

آموزش فرهنگ ترافيک به دانش آموزان 
دبستان پسرانه شهيد نامجو 

شهرك امام حسين)ع( 

برگزاری نشست شهردار و برخی 
اعضای شورا با هيئت امنا و نمازگزاران 

مسجد صاحب الزمان )عج( 

اجرای پروژه های ترميم و لکه گيری
 و نصب سرعت گير توسط 

واحد امانی منطقه دو 

روز  عصر  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
یکشنبه جلسه شوراي معاونین و مدیران شهرداري اسالمشهر 
با حضور شهردار، معاونین شهردار و شهرداران مناطق و برخي 

مدیران ستادي برگزار گردید.
شهردار  ناصري پور  علیرضا  ریاست  به  که  جلسه  این  در 
اسالمشهر برگزار شد وي با تاکید بر ارائه خدمات مطلوب و 
شایسته به شهروندان و رفع مشکالت مردم از مدیران مجموعه 
مدیریت شهري خواست تمام سعي و توان خود را در ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان به کار ببندند و برخي مشکالت 
مناطق و پروژه هاي در دست اجرا و قابل افتتاح در دهه مبارک 

فجر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومي اسالمشهر ، عصر روز چهارشنبه 2 
دی ماه علیرضا ناصري پور به همراه احمد قلي پور سخنگوي 
شوراي اسالمي شهر و ناصر عبدي آذر رئیس شوراي شهرستان 
اسالمشهر با حضور در مسجد مهدي آل محمد )عج( واقع در 
خیابان ابوذر روبروي بازارچه تقوي ضمن پرداختن به سایر 
مشکالت مطروحه از سوي مردم آن محله، در خصوص طرح 
عقب نشیني مسجد فوق به دلیل طرح تعریض خیابان به گفتگو 
شوراي  و  شهرداري  همکاري  و  مساعدت  وعده  و  پرداخته 

اسالمي شهر در این خصوص به هیئت امنا داده شد. 

خدمات شهری:
- جمع آوری و حمل پسماندهای خانگی، و شاخ 
و برگ درختان توسط ۱۵ دستگاه خودرو سنگین 

و نیمه سنگین بصورت روزانه و به میزان ۱00تن.
- رفت و روب و تنظیف معابر اصلی سطح منطقه به 

صورت روزانه ۸۵۳000 مترمربع.
سرنوری  های  سپتینگ  پاکسازی  و  روبی  الیه   -

،جلوی ورزشگاه و دارالقران بصورت هفتگی.
در  واقع  عرضی  سرپوشیده  کانالهای  الیروبی   -
بلوار بسیج روبروی  ناحیه سپاه، پاساژ تبلیغات و 

دارالقران 
- الیه روبی همه انهار روباز و بسته در معابر سطح 

منطقه.
با سه  ها  زیر مخزن  و  زباله  - شستشوی مخازن 

دستگاه خودروی واتر جت به صورت هفتگی.
ترافیکی،  تابلوهای  المانهای شهری،  - شستشوی 

نرده ها، ایستگاههای اتوبوس به صورت روزانه.
- جمع آوری و پاکسازی، نهرها، زیر پلها، داخل 

جوبها و معابر اصلی بصورت مستمر و روزانه .
فیوژها  و  روها  سواره  کنار  جداول  شستشوی   -
بلوار بسیج مستضعفین و بلوار مخابرات به صورت 

هفتگی.
و  مجاز  غیر  بنرهای  پالکاردها،  آوری  جمع   -

المانهای زائد در نواحی سه گانه .
پروانه  مطابق  ساختمانی  فعالیتهای  بر  نظارت   -
صادره و جلوگیری و رفع آثار تخلف از ساخت و 

سازهای غیر مجاز. 
- جلوگیری و رفع سد معبر بطور روزانه و مستمر 

سطوح منطقه.
- توقیف و انتقال به پارکینگ خودروهای دوره گرد 

و سیار.                              
- جمع آوری ادوات و لوازم ساخت وساز غیر مجاز                                           
آلودگی  کننده  ایجاد  بلندگوهای  آوری  جمع   -

صوتی مربوط به دوره گردها.           
-جمع آوری و حمل نخاله ها بال صاحب از سطح 

منطقه.
از  ساختمانی  پسماندهای  حمل  و  آوری  جمع   -
اراضی خالی و حاشیه معابر واقع در حریم توسط 

ماشین آالت.
- رفع خالف پیشروی در سطح محدوده قانونی                
و  مطبوعاتی  مجاز  غیر  های  دکه  آوری  جمع   -

تنقالتی.             
مجاز  غیر  های  نوشته  دیوار  امحاء  و  پاکسازی   -

برروی دیوار معابر اصلی و فرعی .
بر  نظارت  و  غیرمجاز  حفاریهای  از  جلوگیری   -

حفاریهای دارای مجوز 
- پاکسازی و شستشوی حیاط و دیوارهای مدارس 
با توجه به شروع سال تحصیلی جدید- در سطح 

منطقه ) حدود ۷0 مدرسه ( 
-پیگیری مکرر در خصوص برقراری روشنایی معابر 

و بوستان های سطح منطقه.
- شناسایی دریچه های معیوب  رسیدگی جهت 
های  دریچه  سریع  نصب  و  تهیه  عیوب،  رفع 

موصوف.

-رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی) 
سامانه ۱۳۷(

- نظارت بر عملکرد پیمانکار اتالف حیوانات ولگرد 
در   ) موش   ( موذی  حیوانات  با  مبارزه  و  )سگ(، 

سطح منطقه .
- طعمه گذاری جهت حیوانات موذی ) موش ( در 

سطح منطقه، بطور مستمر توسط پیمانکار.
عمران و آباداني از وظایف ذاتي شهرداري محسوب 
از  بیشتر  است  ممکن  ها  نیاز  چه  گر  شود  مي 
و  اعتبارات  در  محدودیت  بعلت  و  باشد  اقدامات 
ولي  نباشد  برقرار  توازن  آنها  بین  عمراني  بودجه 
منابع،  از  مطلوب  استفاده   ، مناسب  ریزي  برنامه 
بین  تواند فاصله  نیازسنجي و مدیریت هزینه مي 
به  توجه  با  عمراني  بخش  در  نماید  راکم   آنها 

درخواستهاي مردمي با اولویت بندي. 
هدف  با  سال۱۳۹۵  عمراني  عملکرد  خالصه   
خدمات در محالت و بهبود عبور و مرور شهري با 
بهسازي معابر، بهبود محیط شهري با افزایش سرانه 

فضاي سبز بشرح ذیل مي باشد .
عملیات مورد نظر:

زیرسازی معابر منطقه یک:
نرده  باغ  انتهای  زیرسازی  و  آسفالت  تخریب 
پرنیان  کوچه  زیرسازی  آپرین-  ایستگاه  روبروی 
 ۸ و  العباس)ع(  ابوالفضل  ۲و۳و۵و۷و۸و۱۳خیابان 
متری واقع در خیابان معلم واقع در کوچه۲ کاشانی 
و  کوچه ۳۸و۳۹ خیابان المهدی و انتهای رشادت ۸ 
و ۱0 خیابان امام حسن مجتبی)ع( و کوچه ۶۱ امام 
حسن مجتبی)ع( ، والیت یکم و هفتم- جنت ۴۶ –
الوند پنجم و هفتم و سهند۱۲ –کوچه علیپور سالور 
–سپیدار دوم و فردوس ۲۱ و ۱۵  انبیاء –کوچه ۲۶ 
امام رضا)ع(–کوچه ۲۳ المهدی -زیرسازی و اجرای 
کفپوش پیاده روی حاشیه پارک جنب منطقه یک 
و   ۲ پرنیان  زیرسازی  رنجبران-  انتهای  پارک  و 
یدالل ملکی خیابان  و  زیرسازی کوچه میقات   -۴
الزهرا)س(-  فاطمه  کوثر۲  –زیرسازی  طالقانی 
کوچه ۱۵ کاشانی- زیرسازی کوچه ۵۷ و ۵۳ و ۴۹ 
و ۴۷ و ۴۵ خیابان علی ابن ابیطالب)ع(- زیرسازی 
۲۳ المهدی – زیرسازی وجدولگذاری معابر انتهای 
باغ نرده حدفاصل کمربند شمالی تا خانه کشتی-
جدولگذاری خیابان اصغر شجاعی- زیرسازی کوچه 

۳۸ و ۳۹ المهدی -  
 کل مساحت :   13000مترمربع

لکه گیری معابر منطقه یک :
خیابان اصلی باغ نرده – کوچه ۱ و ۳ و ۶ و ۱۲ و ۱۱ 
و ۱۳ و ۱۶ و ۱۸ و ۲0 و ۲۳ و ۲۶  خیابان المهدی 
و خیابان اصلی-کوچه ۱و۲و۳و۵و۶و۷و۸و۱۳ پرنیان 
کلی(-۸متری  صورت  العباس)به  ابوالفضل  خیابان 
واقع در کوچه۲ کاشانی)به  واقع در خیابان معلم 
المهدی)به  خیابان  ۳۸و۳۹  کلی(-کوچه  صورت 
باغ  واقع در مهدیزاده  صورت کلی(-کوچه موعود 
نرده)به صورت کلی(- انتهای رشادت ۸و کوچه۱0 
و۱۶ خیابان امام حسن مجتبی-کوچه ۳۴ و انتهای 
۱0 کاشانی-کوچه ۳۴ مبعث-کوچه ۶۱ امام حسن 
مجتبی)ع(-کوچه ۴۵و۴۷و۴۹و۵۳و۵۷ خیاان علی 

شهرک  کلی(-مدائن۳و۵  ابیطالب)ع()بصورت  ابن 
شهید  و  زارع  و  چمران  کوچه  جانبازان-سالور 
های  ارتباطی  متری-  بیست  حدادی-کوچه۳و۱۶ 
و  مبعث-کوچه۲۸  فرد  های  کوچه  انتهای  بنفشه 
الله-ن  شهرک  نیلوفر۲  الزهراء)س(-  فاطمه   ۳0
امام محمدتقی)ع(- خیاان اصلی مبعث  بست۵و۶ 
و خیابان اصلی بهشتی  . کوچه  ۲۶ و ۲۸ و ۳۶ 
مطهری- خیابان اصلی طالقانی- جنت۴۸ خیابان 

امام موسی کاظم و انتهای خیابان.
کل مساحت :  20800 مترمربع

جدول گذاری معابر منطقه یک :
میانی  جزیره  و  ورزشگاه  جلوی  جدولگذاری 
 ۲۳ کوچه  جدولگذاری  نرده-  باغ  انتهای 
رضا)ع(-کوچه  امام  خیابان   ۲۶ کوچه  و  المهدی 
انبیاء- شهرک  فردوس۱۵و۱۷و۱۹و۲۱وسپیدار۲ 
شهرک سالور کوچه علیپور- والیت یکم و هفتم-

جنت ۴۶ –الوند پنجم و هفتم و سهند۱۲ –کوچه 
و ۱۵   فردوس ۲۱  و  دوم  –سپیدار  سالور  علیپور 
انبیاء –کوچه ۲۶ امام رضا)ع( –کوچه ۲۳ المهدی 
حاشیه  روی  پیاده  کفپوش  اجرای  و  -زیرسازی 
پارک جنب منطقه یک و پارک انتهای رنجبران-

زیرسازی پرنیان ۲ و ۴-زیرسازی کوچه میقات و 
کوثر۲  –زیرسازی  طالقانی  خیابان  ملکی  یدالل 
کاشانی-زیرسازی   ۱۵ کوچه  الزهرا)س(-  فاطمه 
علی  خیابان   ۴۵ و   ۴۷ و   ۴۹ و   ۵۳ و   ۵۷ کوچه 
–زیرسازی  المهدی  ابیطالب)ع(-زیرسازی ۲۳  ابن 
حدفاصل  نرده  باغ  انتهای  معابر  وجدولگذاری 
کمربند شمالی تا خانه کشتی-جدولگذاری خیابان 
اصغر شجاعی- زیرسازی کوچه ۳۸ و ۳۹ المهدی -           

 کل مساحت :    2088 متر
روکش مکانیزه معابر منطقه یک :

تا  نماز  میدان  فاصل  حد  مستضعفین  بسیج  بلوار 
بیست متری  و ۶  کوچه  ۱۵   – نرده  باغ  خیابان 
امام  خیابان  موسوی  کوچه   – خمینی)ره(  امام 
 – مبعث  خیابان   ۲۵ میثاق   – عسگری  حسن 
کوچه های ۱۶ و ۱۸ خیابان باغ نرده-انتهای باغ 
نرده تا خانه کشتی-کوچه ۷و۱۷و۱۹و۲۴و۲۷و۲۹ 
خیابان امام موسی کاظم)ع(- جویبار ۸ خیابان امام 
محمدتقی)ع(-کوچه ۱۵ خیابان کاشانی-کوچه ۲ 
ابن  علی  اصلی  الزهرا)س(-خیابان  فاطمه  خیابان 
 ۲۶ بهشت  و  فردوس۱۷و۱۹  ابیطالب)ع(-کوچه 
 ، رضا)ع(  امام  خیابان   ۲۵ انبیاء-کوچه  شهرک 
سپیدار دوم-فردوس ۱۵و۱۷و۱۹و۲۱ و بهشت۲۶- 
الزهرا)س(-یدالل  فاطمه  عسگری-کوثر۲  اوسط 
 ۱۵ کوچه  هشتم-  طالقانی-جویبار  خیابان  ملکی 
کاشانی- پرنیان ۲ و۴ و ۳ و ۵- کوچه ۵۷ و ۵۳ 
ابیطالب)ع(-  ابن  علی  خیابان   ۴۵ و   ۴۷ و   ۴۹ و 
کوچه ۲۳ المهدی - معابر انتهای باغ نرده حدفاصل 
کمربند شمالی تا خانه کشتی-کوچه ۲۴ و ۱۲ و 
۴۳ و ۳۸ و ۳۹  علی ابن ابیطالب – کوچه ۲۷ و 
۲۹ و ۲۴ و ۱۹ و ۱۷  امام موسی کاظم –کوچه ۱۵ 

بیست متری – 
کل مساحت :   61800  مترمربع

برگزاری جلسه شورای معاونين و ادامه عملکرد در شماره بعد
مدیران شهرداری اسالمشهر 

وز حماسه 9 دی ویژه سالر

گوشه ای از عملکرد شهرداری منطقه یک در یک نگاه



به واقع مظهر نفوذناپذیری ملت ایران در برابر فتنه آمریکایی بود. فلسفه 
بزرگداشت 9 دی یادآوری یک رویداد، هویت ملی و تاریخی است. 
کالبدشکافی صحیح، دقیق و روایتگری صادقانه و چندجانبه این روز به 
عنوان بارزترین حرکت مردمی بعد از انقالب اسالمی نیازمند تعریف و 

تبیین است. 
پیام 9 دی این بود که مردم با دشمنان انقالب و نفوذ دشمن مقابله می کنند، 
حتی اگر مصادیق توطئه ها، فتنه ها و نفوذ در داخل کشور متفاوت و 

پیچیده تر باشد.
بر همین اساس، روح حرکت مردم ایران در حماسه 9 دی به عنوان منبع 
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران باید حفظ و ماندگار شود لذا رویکرد 
و تالش اصلی در تبیین 9 دی باید در راستای حفظ دستاوردهای آن روز 
تاریخی،  دادن تحلیل درست به جامعه و پیشگیری از تکرار فتنه ها باشد. 

سوال این است که اقدام مردم در 9 دی چگونه تاریخ ساز شد؟
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در طول حیات خود همواره در 
معرض خطرها، تهدیدها و فتنه های مختلف از ناحیه بازیگران خارجی، 
داخلی یا ترکیبی از آنها در طول 37 سال اخیر قرار گرفته است و از همان 
ابتدا با چالش های مختلفی روبه رو شد. اقدامات مسلحانه گروهک های 
برانگیختن  و  شکاف  ایجاد  ترور،  نظامی،  حمله  کودتا،  ضدانقالب، 
اختالف های قومی و مذهبی، تحریم و فشارهای اقتصادی و عملیات 
روانی پردامنه، محورهایی از تهدیدها و توطئه های مختلفی بوده که نظام 

جمهوری اسالمی در این سال ها با آنها روبه رو بوده است.
گزینه ها،  همه  از  اسالمی  انقالب  دشمنان  گفت  می توان  عبارتی  به 
ظرفیت های خود برای مقابله و مهار نظام مردم ساالر دینی بهره  گرفته اند، 
اما ملت ایران با هوشمندی و حضور به موقع و به لحظه خود تهدیدها 
و فتنه ها را خنثی و هر روز بر استحکام نظام جمهوری اسالمی ایران 

افزوده اند.
در  مختلف  روش های  در  که  غربی ها   :88 فتنه  شکل گیری  مقدمات 
برخورد با نظام جمهوری اسالمی ایران شکست را تجربه کرده بودند 
انتخابات 88 را هدف قرار دادند. از ابتدای روزهای تبلیغات انتخاباتی، 
موج تقلب در انتخابات با بهره گیری از تکنیک های عملیات روانی نهادینه 
شد و این طور جا انداختند که یا ما پیروز انتخابات هستیم، یا هر کس دیگر 
از صندوق ها بیرون آید، معنی آن این است که تقلب شده است. همچنین 
وجود افراد باسابقه و شناسنامه دار در مدیریت فتنه، فضا را مبهم و آشفته 
کرد، برخی ها در تحلیل دچار مشکل شدند و نتایج یک انتخابات پرافتخار 
و امیدآفرین به چالش کشیده شد و در یک اقدام برنامه ریزی شده، یک 
حرف غلط را به نام تقلب در انتخابات جا انداختند و موج آن به تدریج 
پراکنده شد و نظام را از درون به چالش کشید. یعنی کاری که آمریکا 
نتوانسته بود و مدت ها در انتظار آن بود، بستر آن توسط جریان فتنه فراهم 
شد. انتشار اخبار و اطالعات دروغ در مورد نظام و انتخابات با هدف 
تغییر باورهای ذهنی مردم ایران، جنگ رسانه ای و عملیات روانی گسترده 
از طریق شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، دعوت به شورش و 
رویارویی با نظام به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات توسط غربی ها و 

رسانه های آنها، برخی نشانه های آن است. 
بنابراین جریان فتنه، پایه های نظام جمهوری اسالمی را به بهانه تقلب در 
انتخابات هدف قرار داد، منافع ملی را نادیده گرفت و خسارات سنگینی 
به نظام زد. با فلج کردن کار کشور و جامعه برای حدود هشت ماه، 
امنیتی کردن فضای کشور و جامعه با آشوب، تولید سوژه و فرصت برای 
نقش آفرینی رسانه های معارض غربی و ضدانقالب، نپذیرفتن رای مردم و 
زیرسوال بردن سالمت انتخابات و جمهوریت نظام، وسیله نفوذ و حضور 

غربی ها در داخل کشور شدند. 

جریان فتنه با ظلم بزرگی که به نظام مقدس جمهوری اسالمی وارد کرد، 
جریانات ضدانقالب اعم از سلطنت طلب، منافقین، اراذل و اوباش در 
آشوب های 88، به ویژه در تهران میدان پیدا کرده و خسارت های فراوانی 
را به نظام، اموال عمومی و جان و مال مردم وارد کردند که اوج آن در 
حرمت شکنی عاشورای 88 ظاهر شد. جریان فتنه با شعارهای خود در 
روز قدس و حرمت شکنی های روز 13 آبان، 16 آذر 88 و در نهایت 
حرمت شکنی بزرگ عاشورا، ماهیت ضددینی و ضدانقالبی خود را نشان 

دادند. 
نقش رهبری در نفوذناپذیری ملت ایران در برابر فتنه: یکی از ویژگی های 
حماسه 9 دی، مشخص شدن جایگاه و نقش والیت فقیه و رهبری 
در هدایت جامعه است. هوشمندی رهبر معظم انقالب در خنثی سازی 
توطئه ها، شکست دشمنان خارجی و پیوندهای داخلی آنان، شفاف سازی 
جبهه حق و باطل، ناامیدی و شکست استکبار و فتنه گران داخلی جلوه ای 
از هدایت های رهبری به شمار می رود. نقش بی بدیل رهبر معظم انقالب 
در کنترل و مدیریت بحران فتنه 88 و نیز پیوند ناگسستنی ملت ایران با 
والیت فقیه و پایبندی آنان به آرمان های بلند انقالب در حماسه 9 دی 
بسیار موثر بود. در مورد جایگاه رهبری در کنترل و مدیریت بحران فتنه 
88 باید گفت که در نظام جمهوری اسالمی ایران رهبری به منزله دیده بان 

و هدایتگر فعال در صحنه حضور دارند. 
چه در زمان حضرت امام راحل)ره( و چه در زمان رهبری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای همیشه نظام اسالمی به داشتن رهبری هوشمند و آگاه 
افتخار کرده و از این که رهبری توطئه ها را به خوبی می شناسد به خود 
می بالد. درایتی که رهبری نسبت به نوع ترفند دشمن طی سال های گذشته 
و به خصوص در فتنه 88 انجام داده است، قابل قیاس با هیچ دوره ای 
در کشور نبوده و حتی در دوران بسیار سخت و حساس رهبر معظم 
انقالب توطئه ها را کشف و خنثی کرده و ثمره چنین درایتی این است که 
امروز پس از 37 سال با وجود همه دشمنی ها، با مدد گرفتن از آگاهی و 

اطالع رسانی دقیق و موثق و بهنگام رهبری پیروز میدان بوده ایم.
بازخوانی فتنه 88 نشان می دهد سران فتنه با جهالت، لجبازی و اصرار به 
رفتارهای غیرقانونی، مواضع غلط و اشتباهات جبران ناپذیر خود امنیت 
ملی کشور را در معرض تهدید و مخاطره قرار دادند و در شرایطی 
که نظام، حرکت پرشتابی را به سوی پیشرفت و تعالی تجربه می کرد، 
برای مدتی در روند آن ایجاد اخالل کردند. هوشیاری و حسن تدبیر 
رهبر معظم انقالب با توسل به آموزه های الهی و قرآن و سیره و روش 
پیامبر اعظم)ص( و ائمه معصومین)ع( بود که انقالب را از یک چالش 
بزرگ نجات داد. مدیریت و روشنگری های نافذ رهبر معظم انقالب و 
حماسه آفرینی ملت در 9 دی، نماد پیمان ازهم  ناگسستنی ملت ایران با 
والیت فقیه و سند پایبندی آنان به آرمان های بلند انقالب، امام و رهبری 

قلمداد می شود.
رهبری الهی، حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقالب و نیز اقدام به 
لحظه ملت ایران از عوامل اصلی بسترساز 9 دی بودند. رهنمودها، بیانات 
و تبیین های رهبر معظم انقالب اثرات شگرفی در مدیریت و روشنگری 
فتنه 88 داشت و ملت را برای آفریدن حماسه پرشکوه برانگیخت. رهبری 
با مدیریت حکیمانه، تبیین و آشکارسازی ماهیت فتنه، استراتژی مقابله نرم 
از طریق قدرت مردمی نظام، انرژی و ظرفیت جامعه را به جریان انداخت 

و با مدیریت مردمی و انقالبی بساط فتنه را جمع کردند.
نقش مردم ایران در مقابله با فتنه 88: شاخصه اصلی انقالب اسالمی مردمی 
بودن آن است و از این حیث نسبت به سایر انقالب های بزرگ رجحان 
قابل مالحظه ای دارد. در هیچ یک از این انقالب هایی که تاکنون شکل 
گرفته تنوع و تکثر مردمی مشابه انقالب اسالمی ایران دیده نمی شود. این 

حضور مردمی در دوران جنگ تحمیلی، انقالب اسالمی و نظام اسالمی را 
از یک گردنه بزرگ و عمیق به سالمت نجات داد. جنگ تحمیلی پدیده ای 
بود برای نابودی انقالب اسالمی، اما مردم اجازه چنین اتفاقی را به دشمنان 
ندادند. فتنه 88، جنگی بزرگ تر بود. طراحان فتنه با هدف سرنگونی و 
براندازی وارد عرصه شدند، اما ملت انقالبی ایران با ندای رهبری نظام در 

مقابل کودتاگران ایستادند و آنها را از صحنه خارج کردند.
موضوع نفوذ ناپذیری ملت در طول 37 سال گذشته بارها و بارها برای 
تمام دشمنان داخلی و خارجی به اثبات رسیده است. هر بار که آنها 
خواستند آن را به آزمون بگذارند با پاسخ سخت مردم مواجهه شدند، 
مردم به عنوان حماسه سازان 9 دی که نظاره گر اقدامات فتنه گران بودند، 
به خصوص حرمت شکنی که روز عاشورا انجام شد، در 9 دی 88 با 
قیام خود، حماسه ماندگاری را در تاریخ مبارزات ملت ایران به نمایش 

گذاشتند. 
شعارهای روز 9 دی مشخص کرد مردم به هیچ جناحی گرایش ندارند. 
مردم در 9 دی نشان دادند برای دفاع از انقالب، نظام و رهبری و مقابله 
با انحراف از مسیر انقالب که مقدمه نفوذ و رخنه در داخل است، در 
قله های  از  »یکی  انقالب، 9 دی  معظم  تعبیر رهبر  به  صحنه هستند. 
فراموش نشدنی«، »حرکت برخاسته از بصیرت«، »شناختن موقعیت و 
حضور در لحظه های مورد نیاز«، »حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی« در 
تاریخ انقالب اسالمی بود. حماسه 9 دی، قیام گسترده و فراگیر مردم ایران 
در حقیقت، پیروزی بصیرت مردم ایران بر فتنه آمریکایی بود. 9 دی متعلق 
به یک گروه و جریان خاص نیست. همچنان که در خلق آن حماسه همه 
سالیق و گروه ها نقش آفرین بودند. 9 دی ظرفیت حقیقی و هویت نظام 

جمهوری اسالمی است.
از  نظام  و  مردم  برای  دی  دستاوردهای 9  دی:  دســـتـاوردهــای 9 
دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس بیشتر بود. زیرا این حماسه و پیروزی 
بزرگ در شرایط جنگ نرم که تشخیص جبهه حق و باطل مشکل بود، 
اتفاق افتاد. 9 دی، تصویر واقعی قدرت نظام جمهوری اسالمی است. 9 
دی، قیام برای تثبیت هویت دینی و انقالبی بود. 9 دی، فرصتی تاثیرگذار 
و سرنوشت ساز بود که باید به آن حیات دائمی داد و تاریخ ساز شد. 9 
دی، کارش این بود که همه چیز را بیمه کرد و انقالب اسالمی را در مسیر 

خودش مستحکم تر از قبل قرار داد. 
با ایستادگی و مقاومت مردم در 9 دی، قدرت و جایگاه نظام جمهوری 
اسالمی در سطح منطقه افزایش یافت. دشمنان سرسخت نظام مجبور به 
پذیرش عظمت نظام و مردم ایران شدند. باید گفت سرمایه اصلی امروز 

کشور 9 دی است. مردم ایران از فتنه پیچیده 88 سربلند خارج شدند. 
به عنوان نکته آخر باید بدانیم، فتنه دشمنان داخلی و خارجی در مسیر 
انقالب اسالمی تمامی ندارد. تا انقالب در سایه والیت فقیه و دین جلو 
می رود دشمن برای آن توطئه می کند. بدون شک فتنه های بعدی دشمنان 
پیچیده تر و متفاوت خواهد بود؛ زیرا دشمن از شکست های خود تجربه 
می گیرد و با شیوه و بازیگران جدیدی به میدان می آید. اگر مراقبت نشود، 
از فتنه ها درس گرفته نشود، سرچشمه فتنه های قبلی، بازیگران و ابزار و 
شیوه های فتنه های قبلی شفاف نشود، در درک فتنه های آینده دچار مشکل 
خواهیم شد. اگر از فتنه 88، حساسیت زدایی شود، در آینده به فتنه های 

بزرگ تری مبتال خواهیم شد.
مسئوالن و دلسوزان کشور نباید به افرادی که پیشینه فتنه گری دارند یا 
درک فتنه ندارند و هر لحظه ممکن است دچار فتنه شوند مسئولیت ها، 
پست های مهم نظام را، به ویژه در بخش های حساس کشور به آنها بسپارند 
یا این که زمینه ها و بسترهای حضور و مشروعیت بخشی آنها را فراهم 

نمایند. 

چگونه مردم بر فتنه 88 ُمهر باطل زدند؟
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عبادی  در گفتگو با خبرنگار نشریه نوسعه و شهرسازی خبر داد:
زودی  به  اسالمشهر،  شهردار  تالش  و  شهر  شورای  مساعدت  با 

اجرای تقاطع غیر هم سطح میدان نماز آغاز می شود
معاون فنی و عمرانی شهرداری اسالمشهر گفت: به زودی عملیات 
اجرایی احداث تقاطع غیر هم سطح میدان نماز اسالمشهر در سه 

طبقه اجرا می شود.
حسینعلی عبادی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه مشکل ترافیک 
میدان نماز  برطرف خواهد شد، افزود: با مساعدت اعضای شورای 
اسالمی شهر و تالش و پی گیری های جدی شهردار اسالمشهر و 
هماهنگی های معاونت عمران اجرای تقاطع غیر هم سطح میدان 
نماز تصویب و عملیات اجرایی این پروژه مهم به زودی شروع می 

شود.
عبادی خاطرنشان کرد: مشاوران ترافیک بر ضرورت اجرای این 
پروژه در میدان نماز تاکید داشتند و نقشه های اولیه آماده شده و به 

زودی مناقصه اجرای آن برگزار خواهد شد.

 به زودی اجرای تقاطع غير هم سطح
ميدان نماز آغاز می شود

وز بصیرت در شهرستان اسالمشهر برنامه های مردمی ر

زمان  از  اسالم  تاریخ  حوداث  اجمالی  بررسی  با 
تا انقالب اسالمی  ائمه معصومین) ع(  پیامبر)ص( و 
از هر عاملی در رسیدن  و دوران حاضر آنچه بیش 
یا نرسیدن به پیروزی تاثیر مستقیم داشته است میزان 
است  بوده  بصیرت  از  نخبگان  و  مردم  بهرمندی 
همراه  بلکه  نیست  محض  دانایی  واقع  در  بصیرت 
حرکت  و  هدایت  موجب  که  است  ایمان  و  باور 
بار  زیان  سیگار  دانند  می  همه  مثال  عنوان  به  است 
است ولی چون مضر است آنرا باور ندارند می کشند 
حتی پزشکان، همه مسلمان ها به عالم برزخ دانایی 
کامل دارند ولی بعضا چون به باور و ایمان نرسیده 
اند موجب تقوایشان نمی شود بنابراین بصیرت است 
جهت  همین  به  دارد  می  نگه  مصون  را  انسان  که 
است که زره و لباس محافظ جنگی را هم بصیرت 
می گویند چون انسان را از خطر محفوظ می دارد 
آنچه در 9 دی 88 اتفاق افتاد نتیجه بصیرت مردم بود 
به همین دلیل این روز را روز بصیرت و میثاق امت 
بزرگذاشت 9  نامگذاری کردند آنچه در  با والیت 
پیامدهای  ترویج  و  تبیین  اول است  اولویت  دی در 
این روز بزرگ است چون در این روز ملت شریف 
ایران یکبار دیگر احساس وظیفه نمود وآب سردی 
اهلل  یوم  ریخت  گران  فتنه  و  افروزان  آتش  پیکر  بر 

پیچ های خطرناک  از  از یکی  9 دی مصداق گذر 
تاریخی است چون در این مدت عملیات آشوبگرانه 
ای بشرح ذیل اتفاق افتاد حمله به مساجد و مسجد 
سوزی حمله پایگاه های بسیج و به شهادت رساندن 
بسیجیان حمله به اماکن عمومی و از بین بردن اموال 
مردم و بیت المال، حمله به دستجات عزاداری شعار 
به زیر سئوال  لبنان و غزه و  علیه اصل والیت فقیه، 
بردن شعار ضد صهیونیستی 37 ساله ملت ایران، پاره 
کردن تمثال امام راحل)ره(، رقص و پایکوبی در روز 
عاشورا، ترورهای هدفمند و انداختن آنها به گردن 
نظام، فعالیت بی سابقه تمام سفارت خانه های غربی 
در تهران، همسو شدن طیف ضد انقالب در جریان 
در  مردم  ذائقه  کردن  تلخ  مردم  آسایش  سلب  فتنه 

بزرگترین مشارکت انتخاباتی و..... 
و اما درسهایی که از این فتنه ها گرفتیم:  

یاد گرفتیم کمترین اعتماد به دشمن می تواند بیشترین 
ظاهر  به  گرفتیم  یاد  کند،  وارد  ما  بر  را  خسارت 
حوداث اکتفا نکنیم، پشت پرده حوادث را از منظر 
والیت فیقه بنگریم، یاد گرفتیم شاید آغازگر یک 
حرکت باشیم اما در ادامه ممکن است افسار آن از 
دستمان خارج شود، یاد گرفتیم دشمنان ما همواره به 
منافع خود می اندیشند و یک انقالبی هرگز دشمنان 

علی اکبر فدایی قائم مقام  شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شهرستان اسالمشهر

حرکتی که دست خدای متعال آنرا هدایت کرد
را شاد نمی کند، یاد گرفتیم قانون باید شاخص رفتار 
ما باشد نه مطالبات فرا قانونی و بد اخالقی، یاد گرفتیم 
پشتیبان والیت فیقه باشیم تا به مملکتمان آسیبی نرسد 
و وحدت و همدلی بر محور والیت حاکم باشد، یاد 
گرفتیم هر چه فریاد داریم بر سر آمریکا بکشیم، یاد 
گرفتیم میزان رای ملت است نه مناقشات خیابانی و 
رسانه ای در هر صورت 9 دی آزمون مهمی بود و 
عبرتهای فراوانی داشت رهبر معظم انقالب در طول 
اشاره  بیاناتشان  این مدت کلید واژه های مهمی در 

کردند که به تعدادی از آنها اشاره می کنم
آنرا هدایت کرد/  متعال   حرکتی که دست خدای 
حرکت دینی و اسالمی/ حرکتی خود جوش شناخت 
و  آمادگی  نمایش  انقالب/  نیاز  /فهمیدن  موقعیت 
حجت  که  روزی  نشدنی  فراموش  قله  سرزندگی/ 
برهمه تمام شد/ حرکت در فضای غبارآلود/ دشمن 
حضوری  مردم/  هشیاری  نتیجه  بصیرت  و  شناسی 
مجاهدانه در راه خدا/ کاری غیر متعارف و معمول در 
یک روز غیر تعطیل و نهایتا فرموند آزمون مهمی بود 
و عبرتهای فراوانی داشت این روز را زنده نگه دارید.
 بحمدا... ستاد گرامیداشت حماسه 9 دی شهرستان 
اسالمشهر مصوبات خوبی جهت زنده نگه داشتن این 

روز بزرگ داشت.

نیمه اول دی ماه 1395 وز حماسه 9 دیشماره 25    ویژه سالر


