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کوبنده تر از همیشه

می آییم

اسدی
فــردا  22بهمن و چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی است؛ روزی که نهال انقالب
به ثمر نشست و شکوفه های پیروزی جوانه زد.
فردا یاد بود روز سرنوشت است؛ روزی که نظام
پوسیده ستم شاهی فرو ریخت و ریشه های
فاسد حکومت پهلوی از ایــن کشور اسالمی
کنده شد.
مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبری
امام خمینی (ره) به ثمر نشست و با سرنگونی
نظام  2هزار و  500ساله شاهنشاهی ،انقالب
شکوهمند اسالمی پیروز شد.
ایــن روز روزی اســت کــه مــردم بــرای حفظ و
پاسداری از آن به خیابان ها می آیند تا حمایت
شان را اعــام کنند .فــردا نیز ملت شهید پرور
استان همچون گذشته به میدان می آیند تا
اقتدار و پشتوانه مردمی نظام را که بزرگ ترین
سرمایه کشور است ،نشان دهند.
رئیس دانشگاه بجنورد با بیان
این که انقالب اسالمی ایران از
مردمی ترین انقالب های قرن
بوده است ،می افزاید :انقالب
ما یکی از مردمی ترین انقالب های جهان و وجه
مشخص آن حضور میلیونی مردم و اعتماد آن ها
به رهبری امام (ره) است.
دکتر «احمد محقر» با بیان ایــن که در چهل

سال گذشته تمام موانعی که از سوی بدخواهان
مقابل انقالب قرار می گرفت با اعتماد به مردم
برداشته شده است ،ادامــه می دهد :نماد 22
بهمن نوعی شاخص برای ارزیابی نگاه مردم به
نظام جمهوری اسالمی ایران و میزان همبستگی
مردم با انقالب است بنابراین تمام کسانی که
آرمان های اولیه انقالب را باور دارند در این روز
حضور پیدا می کنند.
وی با بیان این که حضور مردم در تحلیل های
منطقه ای و بین المللی از سوی ناظران بین
المللی مــورد توجه قــرار می گیرد ،اضافه می
کند :معموال سرمایه گذاری رسانه های گروهی
جهانی که بسیار در افکار عمومی جهان تاثیر می
گذارند برای حضور مردم زیاد است و می بینند
که مردم چگونه نسبت خود را با نظام تعریف می
کنند.
وی اظهارمی کند :انقالب اسالمی از حضور
مردم استفاده های بسیار زیادی برده است به
ویژه زمانی که حساسیت های منطقه ای و بین
المللی باال بوده مردم با درک و تحلیل ویژه ای
حضور پیدا کرده اند یعنی هر جا بحث امنیت
و نظام و سرزمین مطرح بــوده اســت ،مــردم با
حضور خــود فــرمــول روشــنــی را بــرای تحلیل
ناظران قرار داده اند و قاعدتا این روند در 40
سالگی و شرایط خاصی که در آن قرار گرفته
ایــم بسیار اثــرگــذار اســت زیــرا حضور باشکوه
مردم می تواند پاسخ دیگری برای بدخواهان

و ضمانت دیگری برای تداوم انقالب اسالمی
باشد.
دکــتــر «عــلــی محقر» مسئول
طــرح ســامــان دهــی دانشگاه
های تهران با بیان این که مردم
عالقه مند به حضور هستند و
برای همین در راهپیمایی  22بهمن شرکت می
کنند ،تصریح می کند :مردم باید در این مراسم
شرکت کنند تا به کسانی که مقابل ایران ایستاده
اند بگویند ما برای منافع ملی خودمان در صحنه
حضور داریم.
وی اظهارمی کند :مردم با این حضور به کسانی
که در داخل حاکم هستند می گویند؛ اگر 40
ســال پیش مقابل حکومت ایستادیم االن نیز
اگر خالف بروید در میدان ایستاده ایم یعنی
نباید کسی سوء استفاده کند و بگوید مردم از ما
حمایت می کنند.
وی با بیان این که انتقاد بسیاری به مسئوالن
وارد است ،ادامــه می دهد :باید مسئوالن این
حضور را هشدار و خطری بــرای خود بدانند و
بدانند آن جمله ای که امام (ره)فرمود؛ اگر ما
حاکمان نظام جمهوری اسالمی ایران مسیر را
غلط برویم  22بهمن دیگری می شود که نه تو
مانی و نه من مصداق دارد.
«مــهــدوی» یکی از شهروندانی اســت کــه به
گفته خودش فردا می خواهد در راهپیمایی
روز پیروزی انقالب اسالمی شرکت کند .این
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نوعی شاخص
برای ارزیابی
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نظام جمهوری
اسالمی ایران
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شهروند با بیان این که در حقیقت شرکت مردم
در این راهپیمایی ،نمایش بیداری و هوشیاری
ملت اسالمی و اتحاد و همدلی آن هاست ،می
افزاید :حضور ما در این راهپیمایی نشان می
دهد که مــردم به سرنوشت کشور توجه دارند
و از دشمنان نظام اسالمی بیزار هستند.وی
با بیان ایــن که حضور مــردم دلگرمی و نویدی
برای دوستان نظام است و از سوی دیگر توطئه
دشمنان را خنثی می کند ،ادامه می دهد :فردا
روز بزرگی است؛ روزی که درخت انقالب چهل
ساله می شود ،روزی که باید برای باطل کردن
حرف های دشمنان در راهپیمایی شرکت کنیم.
وی اظهارمی کند :فردا با خانواده در راهپیمایی
 22بهمن شرکت می کنم تا حمایتم را از انقالب
اعالم کنم.
«آگاهی» از دیگر شهروندانی
است که می گوید :امسال قصد
شرکت در راهپیمایی  22بهمن
را دارم ،شاید سال های گذشته
برنامه قطعی برای حضور نداشتم اما امسال حتما
بــرای شکست افکار و توطئه دشمنان در این
راهپیمایی شرکت خواهم کرد.
وی با بیان این که مردم سرمایه های این کشور
هستند و دشمن سعی دارد مــردم را از شرکت
در ایــن راهپیمایی دور کند ،ادامــه می دهد:
کشورهایی مانند عربستان در کمین نشسته اند تا
از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور استفاده
کنند ،اسرائیل منتظر است کوچک ترین اتفاقی
را بزرگ جلوه دهد ،بنابراین امسال بر همه مردم
ایــران واجــب است بــرای حمایت از کشور و این
سرزمین مقدس به میدان بیایند.
یکی از شهروندان می گوید :همه کسانی که به
وطــن شــان عشق مـیورزنــد و عــزت و سربلندی
کشور برای شان مهم است باید در همه صحنهها
حضور فعال داشته باشند و خود را برای جهاد و
فداکاری آماده کنند زیرا عزت و سربلندی فقط
در سایه جهاد که حضور در راهپیمایی  22بهمن
مصداقی از آن است ،محقق میشود.
«عرفانی» ادامه می دهد :در آن روزها دشمنان
اســام نــاب محمدی با سر کــار آوردن افــرادی
ت های ایران
همچون شاه درصــدد چپاول ثــرو 
و ذلیل کــردن مــردم بودند ،جوانان با شجاعت
تمام قیام کردند و ایران اسالمی را نجات دادند
و اکنون با تحریم های گوناگون ،نا امن کردن
کشورهای هم مرز از جمله سوریه و عراق درصدد
نفوذ بــه ایـــران هستند و بــه طــور قطع حضور
میلیونی مردم در  22بهمن بیمه کننده این کشور
در مقابل این هجمه های سنگین است.
«سهرابی» یکی از دانش آموزان
بجنوردی اســت ،او می گوید:
فردا می آییم با مشت هایی گره
کرده و فریادی بلندتر از همیشه
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تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی مردم در
تعیین سرنوشت شان نقشی نداشتند .رژیم
پهلوی چه در قانون و چه در عمل نقش قابل
توجه و موثری برای مردم در نظر نگرفته بود
و آرا و نظرات مردم برای آن ارزشی نداشت.
اصــو ًال در رژیــم های سلطنتی ،مــردم نقش و
جایگاه موثری در ساختار حکومتی و تعیین
مقامات بلند پایه کشور و تصمیم گیری های
مهم و کــان حکومت نداشتند و رژیـــم ،به
مردم اتکا نداشت اما به برکت پیروزی انقالب
اسالمی ایران ،به این سیاست و بینش پایان
داده شد .این دستاورد بزرگ موجب شد مردم
نقش اصلی و تعیین کننده ای در مهم ترین
ساختارهای حکومتی ،وضع قوانین و همه
پرسی ها و اداره کشور داشته باشند.
در طول دوران مبارزه و بعد از پیروزی انقالب،

مخاطبان و همراهان اصلی امــام(ره) مردم
بودند .امام(ره) ،مردم را ولی نعمتان مسئوالن
کشور معرفی و همه مقامات مملکتی را به
خدمت به آن ها دعوت و سفارش می کردند.
بی شک حضور همه جانبه مردم در تمام صحنه
هــا در پــاســداری از انــقــاب اســامــی ای ــران و
دستاوردهای آن نقش اساسی و مهمی داشته
و دارد و چنان چه این حمایت های مستمر در
حوادث پس از انقالب در پیش از دو دهه اخیر
صورت نمی گرفت ،دچار تزلزل و ناپایداری می
شد .حضور مردم در انقالب و پس از آن نقش
موثری دارد و مــردم مشارکت همه جانبه ای
در صحنه های عمومی داشته و دارند ،آن ها با
بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی اعم از
تجاوزات و تحریم ها مبارزه و با حضور در تمام
انتخابات از کشور دفاع می کنند.
کوتاه سخن این که ریشه های این انقالب از
مردم است و آن ها نقش موثر و تعیین کننده ای
در حفظ انقالب دارند.

خبر مرتبط
همزمان با  40نقطه کشور در استان طنین انداز می شود

نوای «ایران افتخار من»

سرود «ایران افتخار من» برای نخستین بار در
ایران و همزمان با  40نقطه کشور ،امروز در
خراسان شمالی طنین انداز می شود.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،به مناسبت
چهلمین ســال پــیــروزی انــقــاب اســامــی،
کمپین بـــزرگ ســـرود «ایــــران افــتــخــار من»
بــا اجـــرای همزمان در  ۴۰نقطه کشور به

تا موجب عزت و سربلندی کشور شویم و ریشه
های انقالب را مستحکم تر از گذشته نگه داریم.او
ادامه می دهد :مطالبی درباره انقالب خوانده ام و
می دانم که جوانان آن روزها با خون و جان شان
نهال انقالب را آبیاری کردند ،بنابراین من هم
فردا می آیم تا ادامه دهنده راه آن هایی باشم که
برای این انقالب از خود گذشته اند.
این دانــش آمــوز اعــام می کند :هر سال ما در
سالگرد پیروزی انقالب مراسمی را در مدرسه
اجرا می کنیم اما امسال فراتر از مدرسه و پررنگ
تر از همیشه به خیابان ها می آییم تا همه دنیا

همت مرکز مأوا برپا می شود .اعضای گروه
سرود پیروان والیــت در بجنورد ساعت 16
امــروز (یک شنبه) در میدان شهید هم صدا
با هم سرود «ایــران افتخار من» را زمزمه می
کنند .این ســرود انقالبی بر اســاس شعری
از مهدی استخر و تنظیم آهنگ توسط امید
روشن بین آماده اجرا شده است.

بدانند و ببینند که مردم پیروز این میدان و از
چهل سالگی انقالب خشنود ،هستند.جنگی
نــرم علیه نظام بــه راه افــتــاده اســت ،دشمنان
قصد دارنــد با نفوذ ریسمان اتحاد و همدلی را
پــاره کنند ،همه ایــن نقشه هــای شــوم و توطئه
هایی که در حال اجراست ،با گردهمایی مردم
در  22بهمن خنثی می شود .فردا روز بزرگی
است و همه مردم ،کوچک و بزرگ ،پیر و جوان
به خیابان ها می آیند و در این راهپیمایی بزرگ
شرکت می کنند ،علیه دشمنان شعار می دهند و
از انقالب دفاع می کنند.

پیشرفت های چشمگیر در حوزه سالمت و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
خراسان شمالی از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی در استان است
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان
شمالی مولود انقالب است و در راستای سیاستهای کلی

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و در جهت نیل به اهداف
متعالی نظام سالمت ،همواره می کوشد تا پیشرو در دانشگاه
های نسل سوم ،کارآمد در ارایه خدمات و پیشگام در شاخص

های سالمت باشد و در این راستا خود اتکایی و خود کفایی در
ارائه خدمات سالمت در این منطقه و در استان خراسان شمالی
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بسیار نمود یافته است .تا پیش
از انقالب در بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی کشور و استان

،پزشکان ،کارشناسان ،پیراپزشکان و کادر درمانی از کشورهایی
چون فیلیپین ،بنگالدش ،هندوستان و پاکستان حضور داشتند
و در حقیقت کادر پزشکی کشور ،متشکل از پزشکان خارجی
بود اما امروز در زمینه تربیت و تامین نیروی انسانی علوم
پزشکی به خود اتکایی و خود کفایی رسیدهایم .پیش از انقالب
بسیاری از بیماران ما برای دریافت خدمات سالمت مجبور به
مهاجرت به خارج از کشور بودند اما امروز با افتخار می توان
گفت بسیاری از پزشکان متخصص در استان خراسان شمالی
به بیماران خدمات ارائه می دهند و حتی نیاز به رفتن به استان
های دیگر نیز در موارد زیادی وجود ندارد.
توسعه شبکههای بهداشت و درمان از دستاوردهای
منحصر به فرد انقالب اسالمی
توسعه سیستم شبکههای بهداشت و درمان نیز یکی از
دستاوردهای منحصر به فرد انقالب اسالمی ایران بوده
که تقریبا در هیچ جای دنیا نظیر نداشته است و اکنون
در دور دستترین روستاها و مناطق مرزی کادر بهداشتی
درمانی حضور دارد و این سیستم و شبکه وسیع خدمت
رسانی از دستاوردهای بزرگی بوده که پس

از پیروزی انفالب در کشور ما رخ داده و خراسان شمالی در

گسترش و تکمیل شبکه های بهداشتی درمانی بسیار موفق
عمل نموده است.
افزایش امید به زندگی و پوشش کامل واکسیناسیون
امید به زندگی در دوران قبل از انقالب و در دهه  ،۳۰حدود
 ۳۵سال و در سالهای انقالب اسالمی حدود  ۵۵سال بود،
اما در حال حاضر امید به زندگی برای مردان حدود  ۷۴سال
و برای زنان حدود  ۷۸سال است که دلیل عمده آن ،ارتقای
سطح سواد و دانش ،توسعه وسایل ارتباط جمعی ،تامین آب
آشامیدنی سالم و ارتقای بهداشت عمومی در دولتهای بعد از
انقالب بوده است .قبل از انقالب اسالمی ۷۰ ،درصد از مرگ
مردم به دلیل بیماریهای واگیر و دلیل عمده آن پوشش
 ۳۰درصدی واکسیناسیون بود؛ در حالی که امروز پوشش

واکسیناسیون در کشور و استان  ۱۰۰درصد است  ،سال هاست
که فلج اطفال ریشه کن شده و بیماریهایی مانند دیفتری ،آبله
و سرخک به حداقل و حدود صفر رسیده و بیماریهای واگیر
علت کمتر از  ۱۰درصد از مرگ مردم ایران است.
رشد بی نظیر خدمات و امکانات حوزه بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حال حاضر دارای
 ۷دانشکده است که با  ۱92عضو هیات علمی۱9۱۳ ،
دانشجو و در 22رشته تحصیلی مشغول فعالیت می باشد
و  ۵6۴طرح تحقیقاتی 9۳۳ ،مقاله و  2۷اختراع ثبت شده
در کارنامه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی وجود دارد.
اکنون شمار نیروی انسانی شاغل در دانشگاه  ۵۳۰۰نفر و
تعداد پست های سازمانی ایجاد شده  ۵۴۴۳عنوان است و

تنها طی  ۴سال اخیر  ۱۴۴9نفر در آزمون های استخدامی

این دانشگاه پذیرفته شده اند  .تعداد پزشکان عمومی استان
پیش از انقالب۱2 ،نفر بود اما امروز به برکت انقالب اسالمی
 ۳9۳پزشک عمومی و  26۴پزشک متخصص در استان

مشغول فعالیت هستند .احداث و بهره برداری از چندین
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ،راه اندازی ستاد مرکز
مدیریت حوادث و سوانح استان ،مرکز درمانی حوادث و سوانح
(تروما و سوختگی) ،تخت های ویژه مراکز درمانی ،بخش های
ویژه ( ،)VIPکلینیک ها و درمانگاه های تخصصی ،پایگاه های
اورژانس شهری و جاده ای ،مرکز درمان بستر ،آموزشگاه های
بهورزی ،مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر ،مراکز تحقیقاتی
و ...از جمله دستاورد های حوزه سالمت استان بعد از انقالب
اسالمی می باشد .اکنون تجهیزات پزشکی تشخیصی از قبیل

 ۸دستگاه سی تی اسکن و ام آر آی ،دستگاه آنژیوگرافی،
آنژیوپالستی و رادیوتراپی نیز در استان فعال است .تعداد
بیمارستان های استان قبل از انقالب  ۴مورد بود که اکنون
به  ۱2بیمارستان افزایش یافته و این در حالیست که تخت
های ثابت بیمارستانی قبل از انقالب  ۱۴۵و اکنون ۱۴۵۵
تخت است .تخت های ویژه در استان بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ایجاد شده اند و ۷۳تخت )،)NICU ,ICU ,PICU
 6۱تخت دیالیز ۱۰،تخت سوختگی ۴۳،تخت اعصاب و روان و
در راستایترویجزایمانطبیعی۳۷اتاق و تخت الدیآردر حال حاضر
در بیمارستان های استان فعال است.اکنون  ۸6داروخانه فعال
در سطح استان وجود دارد و  ۱26واحد تولیدی مواد غذایی
و آرایشی بهداشتی تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه
فعالیت دارند.
رشد قابل توجه فضای عمرانی و فیزیکی با توسعه
زیرساخت های دانشگاه
فضای فیزیکی دانشگاه تنها طی  ۴سال گذشته  ۷6درصد
رشد داشته است و در حال حاضر فضای فیزیکی ایجاد شده
جهت بخش های درمانی دانشگاه  ۱۰۳۱۳9متر مربع ،فضای
فیزیکی بخش های بهداشتی  6۴۷۸۰متر مربع ،فضای
فیزیکی بخش های آموزشی ۱6۷۰۸متر مربع  ،فضای
فیزیکی بخش های اداری  ۱۵۵6۰متر مربع  ،فضای فیزیکی
بخش های رفاهی  ۳۳۰6متر مربع  ،فضای فیزیکی بخش

های فرهنگی رفاهی  ۵۵2۵متر مربع و فضای فیزیکی

بخش های ورزشی دانشگاه  2۰۰۰متر مربع می باشد .تعداد
خوابگاه های دانشجویی  6خوابگاه  ،پوشش تغذیه دانشجویان
با سوبسید ویژه ۱۰۰درصد و تعداد نشریات دانشگاهی  2۴عدد

می باشد و  ۳2کانون دانشجویی ،انجمن علمی و تشکل زیر
مجموعه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه فعالیت می کنند.

رشد شاخص های بهداشتی یکی از مهمترین
دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه سالمت
یکی از مهمترین دستاوردهای پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی در حوزه سالمت رشد شاخص های بهداشتی است .بعد

از انقالب اسالمی از سال  ۵۷تا کنون شاخص های بهداشتی
در همه زمینه ها رشد داشته است و در حال حاضر  ۳2۱خانه
بهداشت  ۸۳ ،مرکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی

و  ۴۸پایگاه سالمت در سطح استان فعال است که نسبت به
قبل از انقالب رشد چشمگیری داشته و به میانگین کشوری
رسیده است .با افزایش مراکز بهداشتی و درمانی و اجرای
برنامه های نظام مراقبت و پوشش  9۵درصدی واکسیناسیون
 ،بیماری های واگیردار و عفونی کنترل شده همچنین مرگ و
میر کودکان زیر  ۵سال که در سال  ۵۷در هر هزار تولد زنده از
 ۵۸در هزار تولد به  ۸/۱۳در هزار تولد رسیده است .مرگ و میر
شیرخواران که از شاخص های مهم وضعیت سالمت در دنیا
است  ،در استان ما در ابتدای انقالب  ۱2۰در هزار نفر بود که
اکنون به  ۱۵در هزار نفر رسیده است و آمار مرگ و میر مادران
نیز در منطقه ای که اکنون استان خراسان شمالی نامیده می
شود ۱۳۰ ،در  ۱۰۰هزار نفر بود که اکنون این شاخص به ۱۷
در  ۱۰۰هزار نفر رسیده است .بهبود تغذیه ،توزیع سبد غذایی
به مادران باردار نیازمند و کودکان دچار سوءتغذیه و اجرای
طرح مکمل یاری  ،ارتقای وضعیت آب آشامیدنی و تهیه آب
شرب حتی برای مناطق دور و صعب العبور و کنترل عوامل
محیطی از دیگر اقداماتی است که در حوزه بهداشت ارتقا یافته
است .این موارد بخشی از دستاوردهای ارزشمند نظام سالمت
خراسان شمالی در  ۴۰سالگی انقالب است و برکات و ثمرات
نظام شکوهمند انقالب اسالمی در همه حوزه ها در استان
خراسان شمالی بی نظیر می باشد .

گزارش ویژه

