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توسط شهردار منطقه صورت گرفت

ديدار با خانواده شهيد

نگاه هفته

شنبه  18خرداد  1392شماره 459

شهردار منطقه به پاس رشادتها و دالوريهاي شهيدان هشت سال دفاع
مقدس و اداي احترام با خانواده ش��هيدان لشگريان ديدار كرد .به گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،همس��و با سياس��تهاي كلي مديريت شهري
و ارج نهادن و تجليل از مقام ش��امخ ش��هيدان و ايثارگ��ران« ،عابد ملكي»

روزهاي ارتحال امام(ره) فرصت مناسبي است
تا درباره ويژگيهای ايشان بيشتر بدانيم

چشمهاي تو مرا وعده
باران دادند
عطیهاکبری

چند روزي از سالروز رحلت امام(ره) ميگذرد 24 .سال پيش در چنين روزهايي شايد كسي
نميتوانست يا نميخواست باور كند كه امام خوبيها ديگر در ميان ما نيست .شايد براي همين
اس�ت كه هنوز جملههاي آقاي حياتي ،گوينده خبري صدا و س�يما با آن لحن خاص و همراه با
بهت عجيب و غريبش در گوش دوس�تداران امام(ره) زنگ ميزند .افرادي مثل ما كه آن زمان
س�ن و س�ال كمي داش�تيم و خاطرات چنداني در ذهنمان نمانده ،اما آن روزهاي غم و اندوه
خيلي خوب در ذهنمان حك ش�ده است .اكنون سالها از زمان رحلت رهبر انقالب ميگذرد و
هر س�ال  14خرداد كه از راه ميرس�د هر يك از اصحاب رسانه به نوعي سعي در باز كردن ابعاد
شخصيتي امام خميني ميكنند تا سيره زندگي ايشان براي همه ما درس عبرتي باشد .برگزاري
نمايشگاهي درباره شخصيت و ويژگيهاي امام خميني(ره) در مجموعه فرهنگي برج ميالد هم

ش��هردار منطقه به هم��راه چند نفر از مدي��ران و ش��وراياران با خانواده
ش��هيدان «عبدالرضا و مجيد لش��گريان» از ش��هروندان محله شادمهر در
ناحي��ه 6ديدار و از آنان دلجويي كرد .در اين ديدار خاطراتي از ش��هيدان
بيان شد.

اسناد محرمانه

كافي است كمي فكر كنيم!
اهال��ي سياس��ت معتقدند كه امام خميني(ره) مش��روعيت كاريزماتيك داش��ت .اين
مشروعيت نوعي جذابيت خاص ويژه رهبران انقالب و مردان بزرگ تاريخ سياسي جهان
اس��ت .ش��ايد به دليل داش��تن اين ويژگي در امام(ره) بود كه وقتي س��خني ميگفتند
عالقهمندانش نميگذاش��تند شب به صبح برس��د و آن جمالت را در قالب اعالميهاي در
خفقان روزهاي قبل از انقالب اسالمي با وجود همه خطرات ميان مردم پخش ميكردند.
رژيم گذشته خيلي خوب به اين وجه از شخصيت امام خميني(ره)پي برده بود و به همين
دليل هم از اسم ايشان رعب و وحشت داشت .در نمايشگاهي كه در برج ميالد برگزار شده
بود ،بخشي از اسناد مبارزاتي امام خميني(ره) كه شايد تا به حال كسي آنها را نديده است
به نمايش گذاشته شده بود .اسناد جالب توجهي كه ترس و وحشت طاغوتيها از امام(ره)
را به نمايش ميگذاش��ت و در مدت زماني كه در آنجا بوديم كس��ي نبود كه از ديدن اين
اسناد تعجب نكند و در آن دقيق نشود.

اي��ن عك��س س��ندي از ي��ك نامه
از ش��هرباني اس��تان كرمانشاه به
ش��هرباني تهران را نشان ميدهد
ك��ه در متن آن ف��ردي را به اتهام
داش��تن  4برگ از عكس امام(ره)
در س��ال  43دس��تگير ك��رده
بودند.

تالش دستاندركاران فرهنگي منطقه ما براي شناساندن رهبر انقالب اسالمي بود كه اگر بازديد
از اين نمايشگاه را از دست داديد در اين گزارش با ما همراه شويد.

در عكس ديگر در نامهاي محرمانه
ش��هرباني كل كش��ور را از چ��اپ
عك��س ام��ام ب��ر روي كارته��اي
تبريك در ش��هرهاي رفس��نجان و
يزد با خبر كرده بودند.

اي��ن عكس هم س��ندي را نش��ان
ميده��د كه طلب��هاي را ب��ه خاطر
تالش براي چاپ عك��س امام(ره)
دس��تگير ك��رده بودن��د .در اي��ن
س��ند نوش��ته ش��ده ك��ه طلبهاي
از قم ب��ه مغازه«مصدق��ي» كاغذ
ف��روش ب��ازار مراجعه ك��رده و 3
عدد كليش��ه آقاي خميني را به او
نشان داده و تقاضاي  5هزار برگ
كاغذ كرده است .گويا طلبه مذكور
قصد داشته تقويم سال جديد را
با عكس آقاي خميني چاپ كند.

فقط كافي است كمي فكر كنيم .مگر ميشود عكس كسي اين وحشت را در دل آنهايي
كه قدرت در دستش��ان است بيندازد .بعضي وقتها نمايشگاهها فقط براي نمايش نيست
و دس��تاندركاران از آن بهعن��وان ابزاري براي به فكر انداختن بازديدكنندگان اس��تفاده
ميكنند و اين قسمت از نمايشگاه امام(ره) هم اين ويژگي را داشت.

