
امسال دهه اول ماه محرم شهر یاسوج شاهد فعالیت هیئتی بود با محوریت 
جوانان و دانشجویان دانشگاه های استان. هیئت جامع دانشگاهی ظرف همان 
یکی دو شب اول در شهر گل کرد و آوازه اش پیچید، جوری که مردم معمولی 

سطح شهر برای عزای امام شهیدشان به این هیئت می آمدند. 
نظم چشمگیر، شور و نشاط، سخنرانی های با معرفت و بصیرت بخش، فعالیت و 

شور جوانان و مداحی های به روز از ویژگی های خاص این هیئت بود. 
مداح جوان این هیئت امید جمالفرد بود، جوانی که مهندسی برق خوانده ولی 
کار فرهنگی می کند و مدیر اجرایی و مسئول مناسبت های مذهبی دفتر نهاد 

رهبری در دانشگاه یاسوج است.
 اشعار این مداح جوان که شور و شعور حسینی را با هم درآمیخته بود و عاشورای 
حسینی را در تاریخ رها نکرده بود، اتفاق جدیدی بود که در مراسم دهه اول 
محرم امسال به چشم همگان آمد.مداحی که مسائل روز را به حادثه کربال ربط 

می دهد.
آنچه در ادامه می آید مشروح گفت و گوی خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری 

دانشجو با امید جمالفرد است:
- لطفا بفرمائید از چه زمانی فعالیت خود در عرصه مداحی را آغاز کردید؟

از سن دوازده سالگی قرائت قرآن را شروع کردم و دو سال به این کار مشغول بودم. در سن 
14 سالگی به یادگیری مداحی پرداختم. شروع مداحی من از مسجد سیدالشهدا)ع( بود 

و اوج آن از مسجد امام حسن)ع( ترمینال یا هیئت محبین آل طاها بود.
 از سوم دبیرستان به عنوان مداح توفیق حضور در جلسات بزرگ شهر مثل مصال و هیئات 
مختلف را پیدا کردم. از همان دوران از حضور اساتیدی مثل ستار هدایت خواه که یک 
شخصیت انقالبی و حزب ا...ی است و حق بزرگی بر گردن ما دارد بهره می بردم و خطوط 

فکری را از شخصیت او گرفتم.
 در سال 84 با رتبه 321 در رشته مهندسی برق دانشگاه شیراز پذیرفته شدم و فعالیت 

مداحی خود را در دوران دانشگاه در هیئت دانشجویی محبین ادامه دادم و در طول 
آن سه چهار سال پیشرفت خیلی خوبی داشتم. 

با توجه به عالقه ای که در فضای فرهنگی داشتم، علی رغم رشته خودم که 
فنی بود بیشتر مطالعاتم در حوزه فرهنگی بوده و هست.

حتی زمان کنکور در دانشگاه امام صادق)ع( نیز پذیرفته شدم اما به 
خاطر شرایط خانوادگی همان رشته برق را در دانشگاه شیراز خواندم. 
در حال حاضر هم قصد دارم ارشد را در حوزه علوم انسانی ادامه 
بدهم چه اینکه اولویت کاری من از همان دوران دانشجویی فضای 

فرهنگی بوده است. 
 در همان سال ها و در آن فضای فرهنگی دانشجویی بود که مداحی 
ما به سمت و سوی مداحی انقالبی و انتخاب اشعاری با محوریت 
شهدای دفاع مقدس، انقالب اسالمی جهت گرفت و این جهت گیری 

بنابر ضرورتی بود که در فضای دانشگاه احساس کردم.
 در همان دوران همکاری بسیار خوبی با بسیج 

به عنوان مسئول  و  دانشجویی داشتم 
فرهنگی بسیج در دانشگاه فعال شدم. 

مداحی در کوران فتنه
در سال 88 که فتنه اتفاق افتاد برکت 
مداحی در آن فضا خیلی احساس 
می شد. در آن سال به خاطر شور 
و نشاطی که در مجموعه طرف 
مقابل وجود داشتند جمعی از 
دانشجویان خاکستری به آن 
سو جذب شدند. ما معتقد بودیم 
فرهنگی خودمان  در فضای 
پتانسیل فراوانی جهت جذب 
اقشار مختلف دانشجویان داریم 
و این پتانسیل در امکانات 
با  و  است  نهفته  ما  معنوی 

استمداد از معصومین می توانیم کار خود را پیش ببریم. 
 در میدان اصلی دانشگاه جمعیت خیلی زیادی به سمت و تجمعات منتقدین و مخالفین 
رفته بودند و جمعیت بسیج خیلی کم بود. فوراً چند سیستم صوتی آوردیم و شروع کردیم 
به خواندن مولودی حضرت زهرا )س(. این حرکت و ایجاد شور و نشاط در فضا شرایط را 
به گونه ای پیش برد که هفتاد درصد جمعیت به برکت لطف حضرت زهرا به این سمت 
برگشت. ما این حرکت را استمرار دادیم و در طول آن مدت هر بعد از ظهر برنامه ی مذهبی 
داشتیم، جوری که دو سه شب برنامه تا نماز مغرب و عشا ادامه پیدا کرد و ما در همان 

میدان دانشگاه نماز را اقامه کردیم و دعای توسل را برگزار کردیم. 
حرکت ما به قدری تأثیرگذار بود که من در آن فضا چندین بار تهدید شدم اما با ایستادگی 

دوستان توانستیم فضای دانشگاه را مدیریت کنیم.
 فضای دانشگاه مدیریت شد فضای بیرون از دانشگاه هم تحت تأثیر قرار گرفت و تلطیف 
شد. نکته این است که اگر فعالیت فرهنگی صورت بگیرد قشر خاکستری به این سمت 

گرایش پیدا می کند. 
از فتنه تا تجمیع نیرو

 از همان موقع بود که فهمیدیم مداحی انقالبی و مذهبی می تواند در جهت گیری ها مؤثر 
باشد، این بود که به این نتیجه رسیدیم که فعالیت موّفق در این فضا به یک تیم قوی نیاز 
دارد و به صورت فردی نمی توان کار را پیش برد. لذا از همان سال یعنی تابستان 88 ما 
مؤسسه مرکز آموزش مداحی خود را تأسیس کردیم که تا امسال نزدیک به 130 یا 140 

نفر از افراد عالقمند در مؤسسه ی ما مشغول به کار، آموزش و یادگیری اند. 
واحد خواهران مؤسسه آموزش مداحی هم از سال 90 فعالیت خود را آغاز کرده است که 

مجموعه پرشوری هستند در این مسیر.
 طی این پنج سال مؤسسه توانست فعالیت خوبی داشته باشد به نحوی که هیئات اطراف 
شهر را هم نیز مدیریت کردیم و امسال محرم نزدیک به 23 هیئت در شهر یاسوج توسط 

دوستان ما مدیریت می شود و این به برکت اهل بیت است. 
- برای انحراف در مداحی دست به چه اقدامی زدید؟

مسأله ی جدیدی که در دستور کار ماست عالوه بر ترویج مداحی های 
انقالبی بحث مقابله با انحرافات مداحی است. با توجه به جوی که برخی 
دوستان مثل طیف آقای صادق شیرازی به وجود آورده اند و برخی 
مداحان در سطح شهر یاسوج نیز یک سری جلسات زیرزمینی دارند که 
در آن ها خواندن اشعاری خاص و ترویج فضایی ویژه تشویق می شود ما 
مقابله با این جریان را در اولویت قرار دادیم تا با مدیریت فضا دوستان ما 

به سمت این فضاها نرفته و دچار این آسیب ها نشوند. 
- امسال شهر یاسوج شاهد فّعالیت چشم گیر و موفق هیئت 
جامع دانشگاهی بود که مداح این هیئت هم حضرت عالی بودید. 

چه شد که چنین هیئتی با این ابعاد ایجاد شد؟ 
خوشبختانه حاج آقای مقدم که مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های 
استان هستند کاماًل نگاه هیئتی دارند و اعتقادشان این است که یکی 
از مؤثرترین کارهای فرهنگی که در سطح جامعه می تواند 
موفق باشد و هزار و چهارصدسال و خورده ای تا 
االن توانسته جامعه را حفظ کند فعالیت هیئات 

مذهبی... . 
هیئاتی که وابستگی به طیف فکری خاصی 
نداشته باشد و کاماًل با نگاه مستقل و عمومی 
عمل کند. با توجه به اینکه دانشگاه خط ده 
است و توان مدیریت جامعه را نیز دارد و 
همانطور که امام فرمودند دانشگاه مبدا 
تمام تحوالت است ما از دانشگاه های 
تهران و دانشگاه امام صادق که در جامعه 
دارد خوب خط دهی می کند و فضای 
جامعه را خوب مدیریت می کند الگو 

گرفتیم.
 با رصد شرایط به این نتیجه رسیدیم 
که دانشگاه یاسوج و دانشگاه های 

استان چنین ظرفیتی دارند لذا هیئت جامع دانشگاهی را پایه نهادیم.
 شروع این حرکت  از ایام فاطمیه بود و توانستیم خیلی از دوستان را دور هم جمع کنیم و 

شاکله هیئت را پایه نهادیم، می توان گفت اوج این هیئت در ایام محرم بود. 
- تأثیر گذاری این هیأت در سطح شهر چگونه بود؟

با توجه به رصدی که در سطح شهر داشتم و با توجه به بازخوردها می توان بگویم 
پرمخاطب ترین و پرطرف دار ترین هیئت شهر یاسوج در دهه اول محرم امسال هیئت 

جامع دانشگاهی بود.
 این هیئت توانست فضای خالی را در پنج شش شب اول دهه که معموالً زیاد مورد توجه 
مردم شهر نیست پر کرده و شور و شوق خاصی به این فضا بدهد. این نکته به جوان بودن 
هیئت نیز بازمی گردد چه اینکه قشر جوان هم اهل نشاط است و هم اهل شور. این پتانسیل 

توانست اساتید و دانشجویان را کنار هم بنشاند و شور و نشاطی ویژه به فضا ببشخد.
- از شعار ها و مداحی های خود در سبک جدید بیشتر بگویید.

 خیلی از حرف ها و اشعاری که نمی تواند در فضای جامعه گفته شود به خاطر بعضی 
مسائل و محدودیت ها دراین فضا و در قالب اشعار مداحی به خوبی گفته شد و این یک 

فرصت استثنایی است. 
تا االن این رویکرد بازتاب خیلی خوبی در شهر یاسوج داشت و حرف حضرت امام که 
دانشگاه مبدا تحوالت است را در این ایام به چشم خود دیدیم، چه اینکه دوستانی که 
هیئت دانشگاه را دیدند مطالبه گر شدند و از هیئات خود می خواهند و می پرسند که چرا 

چنین فضایی را در هیئت به وجود نمی آورید؟ 
چرا فضای انقالبی در هیئت نیست؟ 

چرا شما بحث امام حسین را با مسائل روز گره نمی زنید؟
 این مطالبه ای است که در نتیجه فعالیت هیئت جامع شکل گرفته است.

 دوستان دانشجو در سطح استان و حتی خارج از استان تماس می گیرند و خواهان دریافت 
اشعار خوانده شده و جلسات ضبط شده هستند و این اتفاق بزرگی است که به لطف امام 
زمان)عج( و خدا شکل گرفته و انشااهلل بتوانیم در ایام دیگر سال، مثاًل دهه دوم محرم که 

در سطح شهر یاسوج خیلی به آن توجه نمی شود، آن را ادامه بدهیم. 
تالش ما این است که در طول سال جلسات ثابت هفتگی داشته باشیم که این شور و 
نشاط به صورت مداوم وجود داشته باشد چون در بحث فرهنگی استمرار خیلی مهم است. 
اینکه کاری آغاز شود ولی استمرار نداشته باشد محکوم به شکست است ولی اگر استمرار 

داشت قطعاً خیلی می تواند مؤثر باشد.
 لذا برنامه ی امسال ما این است که در دانشگاه فضای هیئتی تداوم پیدا کند و حتی این 

فضای هیئتی را به سمت دانشگاه های دیگر بکشانیم. 
- ایفای نقش دانشجویان در این هیئت به چه شکل بود؟ 

ما قائل به اینیم که بدون دانشجو نمی شود کارها را پیش برد. اعتقاد ما این است که نهاد 
رهبری و مجموعه های دولتی نباید در برگزاری مراسم حضور مستقیم پیدا کنند.

 شور و نشاط این حرکت باید از همان ابتدا حاصل بشود و این شور و نشاط در گرو حضور 
دانشجو است. اینکه ما همه چیز را آماده کنیم و بعد بگوئیم دانشجوها بیایند قطعا شور و 

نشاط ایجاد نمی شود.
 دانشجوها قطعا ارکان اصلی این هیئت هستند، بودند و انشااهلل خواهند بود. 

کل این فضا را دانشجوها پیش می بردند و ما فقط از دوستان حمایت می کردیم.
 ولی اصل کار، فضاسازی و مدیریت جلسه و بحث های اجرایی کامال دانشجویی بود. فقط 
جاهایی که نیاز به رایزنی بود ما ورود می کردیم و همه چیز دانشجویی بود و 80 الی 90 

درصد کار دانشجویی بود.
- هیئت جامع دانشگاهی چگونه می تواند در فضای فرهنگی دانشگاه ایفای 

نقش کند و تشکل ها چگونه می توانند از این هیئت استفاده کنند؟
شما از ابعاد مختلف وقتی حرکت امام حسین را بررسی می کنید می بینید که حرکت 
امام حسین یک حرکت جامع بود، یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. فقط یک 
حرکت جامع می تواند جامعه خفته و خوابیده آن زمان را بیدار کند و تا هزار وچهارصد 
سال بعد نیز ادامه پیدا کند.  شاید بتوان گفت این حرکت یک معجزه الهی است، چون 
تنها معجزه می تواند از قالب زمان و مکان عبور کند. وقتی حرکت امام حسین یک معجزه 
بود و قرآن هم می فرماید لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه و در ادامه مسیر پیغمبر 
ائمه معصومین ادامه دهنده راه پیغمبرند قطعا معصومین می توانند یک الگوی جامع 

برای جامعه ما باشند. 

باید گفت هیئت چیزی جز امام حسین و حرکت امام حسین نیست.
 تشکل ها در هر عرصه ای می خواهند ورود کنند امام حسین الگویی برای آنهاست. 
در عرصه انقالبی اگر بخواهند ورود کنند امام حسین یک الگوست، در عرصه فرهنگی 
می خواهند حضور داشته باشند می بینید که حضرت زینب)س( یک الگوی مناسب برای 

حرکت فرهنگی است.
 طبیعتاً تشکل های دانشجویی اگر در این هیئت حضور پیدا کنند آن شور و شعور امام 

حسینی بهشان منتقل می شود و انرژی بیشتری برای کار می گیرند.
 وقتی حرکت امام برای آنها تشریح شود هم شور می گیرند و هم شعور. این بزرگ ترین 
نیازی است که تشکل ها دارند، نه تنها تشکل ها که همه بخش های دانشگاه، حوزه ی 

ریاست، اعضای هیئت علمی و کارمندان به شور و شعور حسینی نیاز دارند.
- شما امسال اشــعار خاصی را می خواندید که همه در فضای امروز جامعه و 
انقالب اسالمی قابل درک بود. چرا چنین اشــعاری را در فضای هیئت و عزاداری 

امام حسین می خواندید؟
امام حسین یک بعد عاطفی و احساسی دارد و یک بعد حماسی که هر دوی این ابعاد باید 
در جلسات عزای حسینی پررنگ شود. اگر یکی از این دو حذف شود دیگری نمی تواند 

یک جلسه کامل و جامع باشد.
 ما برای بعد عاطفی و احساسی به روضه ورود می کنیم که فقط احساسی صرف هم نیست 
بلکه مبنای معرفتی دارد. با طرح بعد احساسی زمینه ای ایجاد می شود که بتوان هدف 

قیام امام حسین که همان بعد حماسی و معرفتی است را مطرح کرد.
بعد دیگر حماسه است که اگر این حماسه ایجاد نشود طبیعتا جلسه ناقص است. لذا 
ما آمدیم بعد حماسه را به مسائل روز گره زدیم. اگر بعد حماسه حسینی را در همان 
هزاروچهارصد سال پیش بیینیم جامعه امروز پذیرای مطلب نیست، پس باید آن را به 
مسائل روز جامعه گره زد. چون ما می گوییم کل یوم عاشورا و کل ارض کربال. طبیعتاً باید 
نگاه ما به عاشورا و کربال نگاه روز باشد. ما از یک سری اشعار استفاده می کردیم که نسیت 

عمیقی با مسائل روز داشت. 
مثاًل االن مهم ترین مسائل ما بحث مذاکرات است، بحث وحدت جهان اسالم است و اینها 
مسائلی است که باید به آنها بپردازیم. لذا ما به این دلیل چنین اشعاری را انتخاب کردیم 
که هم هیهات من الذله باشد و هم دشمن بداند که اگر ما یک جاهایی ورورد پیدا می کنیم 

به معنای این نیست که از روحیات 
استکبارستیزی خود کوتاه می آئیم. 
از آن طرف ما در جامعه امروزی یک 
سری الگوها داریم که همه درس 
گرفته از عاشورا هستند مثل شهدای 
هسته ای و هشت سال دفاع مقدس و 

ما باید شرایط روز را بشناسیم.
 وقتی شهدای ما در جامعه امروزی 
از امام حسین الگو گرفتند، باید به 
جوانان معرفی شوند تا آنها درس 
بگیرند از این فضا و بفهمند ما امروز 

هم می توانیم عاشورایی باشیم.
از آن نگاه دیگر بحث مقام معظم 
رهبری که ولی زمان ماست پررنگ 
می شود و برای خط گرفتن باید به 

صحبت های ایشان رجوع کرد.
 از این جهت اشعار امسال ما  بعد 
معرفتی و حماسی خود را از صحبت 
های ایشان می گرفت. مثل بحث 
تهدید اسرائیل و آل سعود. اینها 
مسائلی است که ما باید در اشعار 

خود به به آنها دقت کنیم.
- با تشــکر از وقتی که به ما 

دادید.

محرم

»این کلمه »ُکلُّ یَْوٍم َعاُشــوَرا و ُکلُّ 
أَْرٍض َکْرباَلء« یک کلمه بزرگی است که 
اشتباهی می فهمند. آنها خیال می کنند 
که یعنی هر روز باید گریــه کرد! لکن 
این محتوایش غیر از این اســت. کربال 
چه کرد، ارض کربال در روز عاشورا چه 
نقشــی را بازی کرد، همه زمین ها باید 
آن طور باشــند. نقش کربال این بود که 
سید الشهداء- ســالم اهللَّ علیه- با چند 
نفر جمعیت و عدد معدود، آمدند کربال و 
ایستادند در مقابل ظلم یزید و در مقابل 
دولت جبــار. در مقابــل امپراتور زمان 
ایســتادند و فداکاری کردند و کشــته 
شــدند، لکن ظلم را قبــول نکردند، و 
شکست دادند یزید را. همه جا باید این 
طور باشــد. همه روز هم باید این طور 
باشد. همه  روز باید ملت ما این معنا را 
داشته باشــد که امروز روز عاشوراست 
و ما باید مقابل ظلم بایستیم؛ و همین 
جا هم کربالست و باید نقش کربال را ما 
پیاده کنیم، انحصار به یک زمین نداشته؛ 
انحصار به یک افراد نداشته. قضیه کربال 
منحصر به یک جمعیــت هفتاد و چند 
نفری و یــک زمین کربال نبــوده. همه 
زمین ها باید این نقشــه را اجرا کنند، و 

همه ی روزها غفلت نکنند.«
امام خمینی )ره(

حماسه حسینی را باید با مسائل ر وز گره بزنیم
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کربال هم چنان جاریست... فرمان فرجامین
عاشورا آیینه تمام نمای رویایی حق وباطل است که همچون لوحی زرین برتارک تاریخ می 
درخشد وچراغ راهنمای بشــر برای گذر از امواج فتنه ها درهمه اعصارتاریخ است.درعاشورا 
انسانیت انسان هویدا می شــودو آدمیت معنای واقعی خود را می یابد.عاشورا آن زمان است 
که امواج فتنه از یک سو وارد واز سوی دیگر خارج شود و انسان در تالطم سهمگین آن برخود 
نلرزد و سوار برکشتی نجات شود و باچراغ هدایت به ساحل امن و امان برسد.عاشورا زمان از 
خود بریدن و به خدا رسیدن است. وکربال جایگاه ذبح نفسانیات و سر بریدن هوا و هوس است.

وحسین الگوی آزادی و آزادگی است... | صفحه ۳ 

اول- مصوبات شــورایعالی امنیت ملی در ایران معموال در باالترین سطح ممکن طبقه بندی 
می شود. نه اصل این مصوبات، نه جزئیات آن و نه حتی شماره آن، در بسیاری موارد نه به اطالع 
مردم و نه حتی محرم ترین کارگزاران حاکمیت نمی رسد. با این حال دولت و بسیاری دیگر از 
بخش های دیگر نظام در ایران، شبانه روز، با مصوبات شورایعالی امنیت ملی زندگی می کنند 
و در کلیدی ترین و بغرنج ترین مســائل، این مصوبات است که گره های پیش پای نظام را باز 
می کند و کارها را به پیش می برد. شاید برای اولین بار در طول تاریخ نظام جمهوری اسالمی 

نه فقط یک مصوبه مهم شورایعالی امنیت ملی درباره یکی از حساس ترین ... | صفحه ۳

در قاب محرم
با اعالم نظر و ابالغ نامه رهبر انقالب اســالمی 
مبنی بر تأیید مشــروط مصوبه شــورای عالی 
امنیت ملی، فرایند قانونی بررسی برجام به پایان 
رســید و دوران آزمون اجرای آن آغاز شد. این 
نامه که در حقیقت می توان آن را »سند صیانت« 
نام گذاری کرد برگ زرینی بــه دوران پرافتخار 

انقالب اسالمی افزود و...  | صفحه ۲

ابالغ سند صیانت

با اجازه از امام عصر )عج( 
که بزرگ پرچمدار تداوم  
قیــام امــام حســین )ع(  

می باشد...

روزنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی صبح ایران
سه شنبه ۵ آبان ماه 1۳94

1۳ محرم 14۳۷
سال اول

شماره پانزدهم
چهار صفحه

سه شنبه ها،
منتظر ما باشید.
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گفتگویــی متفــاوت با یــک مداح دانشــگاهی:

دشــمن بدانــد؛ امــروز هــم »هیهــات مــن الذلــه«؛ زیــرا »کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــا«

حماسه حسینی را باید با مسائل ر وز گره بزنیم
صفحه 1

گفتگویــی متفــاوت با یــک مداح دانشــگاهی:

دشــمن بدانــد؛ امــروز هــم »هیهــات مــن الذلــه«؛ زیــرا »کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــا«

| صفحه 4



»مطالبه  فعال« موارد یادشده در این ابالغ، اختالف  نظرها 
را به وحدت و امید در جبهه انقالب مبدل کرده و این جبهه را 

بانشاط در حالت پویا و پیشرو قرار داده است.
 به گزارش مشرق، رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی(، در نامه ای به رئیس جمهور، اجرای 
برجام را مشروط و منوط به 28 بند کردند که شامل بندهای 
10گانه ی مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بندهای 
9گانه ی مصوبه مجلس شورای اسالمی و سرانجام بندهای 
نه گانــه ی در ابالغ معظم له به رئیس جمهور اســت. نامه ی 
مهم رهبر انقالب در خصوص اجرای برجام حامل پیام های 
راهبردی و حاوی نکات اساسی است که باید با اهتمام بسیار 

»تبیین« و »مطالبه گری« شود.
هرچند تبیین و فهم همه دســتاوردهای ایــن نامه مجال 
موســعی را می طلبد، اما در این یادداشت کوشیده خواهد 
شــد در بضاعت موجود به تبیین 4 رهاورد ایــن نامه و نیز 
مسئولیت و رسالت جبهه مومن انقالب اسالمی در برابر این 

نامه پرداخته شود.
رهاورد نخست: برطرف سازی و پوشش خألهای باقی مانده 

در برجام
این نامه به برخی ابهامات و خألهای موجود در برجام اشاره 
دارند که از یک سو به زیان منافع ملی و مصالح عالیه ی نظام 
بوده و از ســوی دیگر علیرغم اقدامات شورای امنیت ملی و 

نمایندگان مجلس همچنان در برجام باقی مانده بوده است:
1- وجود ابهام در چگونگی لغو تحریم ها و عدم اخذ تضمین 

کتبی از طرف های آمریکایی و اروپایی
2- عدم وجود اقدام مناسب و متقابل برای مقابله و ممانعت 

از افزوده شدن تحریم
3- عدم تضمین کافی برای نوســازی اراک با حفظ هویت 

آب سنگین
4- عدم تضمین مناســب و مطمئــن در موضوع معامله ی 

اورانیوم با دولت های خارجی
5- عدم تعیین تکلیف در چگونگی ابهام زدایی از سند برجام

6- فقدان سازوکار هوشــمند و قوی برای رصد و پیشرفت 
کار و ممانعت از نقض عهد، تخلفات و فریب کاری طرف های 

مقابل
7- نامشخص بودن اجرای تحقیق و توسعه در دوره ی 8 سال 

و 15 سال در موضوع غنی سازی و رسیدن به 190 هزار سو
بنابراین ابالغ رهبر انقالب ناظر بر پوشش خألهای باقی مانده 
در متن برجام برای حفظ منافع ملی و رعایت مصالح عالی 

نظام است.
رهاورد دوم: مقابلــه با ریل گذاری طرف هــای آمریکایی و 
اروپایی برای تسری مدل برجام به سایر موضوعات از طریق 

معادله ی تحریم
طرف های مقابل برای مهار و تغییر رفتار جمهوری اسالمی 
در محیط منطقه ای و داخلی سعی داشــتند در پسابرجام 
همانند معادله ی تحریم-موضوع هســته ای٬ معادالت زیر 

را شکل دهند
الف - معادله ی امنیت ملی )موضوع موشــک های ایران(- 

تحریم
ب - اقتدار منطقه ای )حمایت از مقاومت(-تحریم

ج - مسائل داخلی )حقوق بشر و انتخابات آزاد( -تحریم
این ریل گذاری با استفاده از مکانیسم ماشه در برگشت پذیری 
تحریم ها عماًل ایران را در بین چکش و ســندان قرار می داد 
تا مجبور به تبعیت از اراده ی طرف های آمریکایی و اروپایی 

گردد.
رهبر انقالب بــا بیان اینکه عدم لغو همــه تحریم ها و وضع 
تحریم های جدید نقض برجام اســت؛ با این ریل گذاری و 
طراحی بســیار خطرناک مقابله نمودنــد و درعین حال در 
صورت عدم لغو همه تحریم ها و وضــع تحریم های جدید 
دســتور به اقدام متقابل ایران در چهارچوب بند 3 مصوبه 
مجلس و متوقف شدن فعالیت های برجام داده اند. هوشمندی 
رهبر انقالب مانع از اجرای ســناریو امریکا در پســابرجام 
می گردد و امنیت ملــی، اقتدار منطقــه ای و منافع ملی را 

تضمین می کند.
لذا در جمع بندی رهاورد دوم می توان گفت ابالغیه مهم رهبر 
انقالب در خصوص برجام، از سهل اندیشی »کدخداپذیران« 
و گرفتار آمدن آن ها در دام اشــتباه محاسباتی ممانعت به 
عمل آورده و تالش های مرموزانــه »خط نفوذ« را نیز عقیم 

می سازد.
رهاورد سوم: متوازن سازی و متعادل سازی برجام

یکــی از ضعف های ســاختاری متــن برجام عــدم توازن 
بین داده ها و ســتانده ها اســت. این عدم تــوازن می تواند 
خسارت های بزرگ و جبران ناپذیری را به منافع ملی و امنیت 

ملی وارد سازد.
در چهارچوب متن فعلی برجام، طرف مقابل به اعالم شفاهی 
تعلیق برخی تحریم های آمریکایی و لغو تحریم های اروپایی 
بسنده می کند و این در حالی است که طرف ایرانی فهرست 
بلند باالیی از اقدامات برگشــت ناپذیر را اجرایی می سازد. 
عدم توازن بین داده ها و ستانده ها باعث می شود ایران پس 

اقدامات برگشت ناپذیر خود با شرایط زیر مواجه شود:
1- رژیم تحریم ها علیه ایران همچنان باقی است.

2- موضوع PMD و نظارت ها همچنان اتمام نیافته
3- امکان اضافه شــدن به تحریم ها علیه ایران با سازوکاری 

آسان تر و سریع تر وجود دارد.
4- امکان تخلف و نقض عهد و بهانه تراشــی برای به تأخیر 

انداختن اقدامات طرف های آمریکایی و اروپایی وجود دارد.
رهبر انقالب در ابالغ بســیار مهم تمهیداتی اتخاذ کردند تا 
توازن الزم بین تعهدات طرفین ایجاد گردد. معظم له اجرای 

برجام را منوط به نکات زیر نمودند:
الف- حل پرونده ی PMD برای آغاز اقدامات ایران

ب- اعالم کتبی رییس جمهور آمریکا و اتحادیه ی اروپا برای 
لغو همه تحریم ها

بدین ترتیب رهبر انقالب با هوشمندی و درایت از وارد آمدن 
خسارت جبران ناپذیر به منافع ملی و ایجاد مخاطرات برای 
امنیت ملی ممانعت به عمل آوردند و راه را برای نقض عهد و 

فریبکاری طرف های مقابل بستند.

رهاورد چهارم: خنثی ســازی ســناریوی »تحقیر ملی« و 
»تخریب ملی«

به نظر می رسد طرف های آمریکایی و اروپایی قصد داشتند 
سند برجام را به یک بازی پیچیده در دو پالن در پسابرجام 

تبدیل نمایند.
پالن A: برجام نمادی از تحقیر ملی جمهوری اســالمی در 

مناسبات بین المللی گردد.
پالن B: دستاویزی برای قطب بندی نمودن جامعه و تخریب 

ملی پیرامون موضوعات ملی شود.
رهبــر معظم انقالب بــا بیان خألهــا و ابهامــات برجام و 
ساده سازی آن برای فهم عموم جامعه، افکار عمومی و تمام 

سلیقه ها را از یک پیچ تند و خطرناک عبور دادند.
رسالت جبهه مؤمن انقالب در مقابل نامه رهبری:

ابالغ بسیار مهم رهبر انقالب، منفذهای تعبیه شده از سوی 
طرف های مقابل در برجام را مسدود می سازد و مانع مشق 
نوشتن »سهل اندیشان کدخداپذیر« از روی متن دیکته شده 
غربی ها می شود؛ اما بااین همه خطر »به میرایی بردن ابالغ« 
منتفی نمی گردد. این خطر هنگامی بیشتر نمایان می شود 

که به موارد زیر توجه داشته باشیم:
1- دستپاچگی در اعالم مواضع نسبت به ابالغ رهبر انقالب 
و ساده انگاشــتن و تالش برای ساده نشان دادن ضعف های 

بزرگ برجام
2- تضمین دادن از جانب طرف های مقابل به جای تضمین 

گرفتن از جانب آنان
3- نگاه به سوابق برخی آقایان در »مجمع به اصطالح عقال« 
برای میرایــی راهبرد »جنگ جنگ تا پیــروزی« در زمان 

حضرت امام )ره(
نکته مهمی که باید ذکر شــود، آن اســت که تأمین منافع 
ملی و احقاق حقوق و مصالح عالیه ملی، نیازمند دیپلماسی 
عزت مندانه و توأم با اقتدار در مناســبات بین المللی است و 
از سویی ناتوانی دستگاه دیپلماســی در اخذ ویزا، آن هم با 
گذشت ســی روز از »فاجعه غمبار منا« برای تعیین تکلیف 
حجاج مفقود و تکیه بر واســطه گری سیاسی و دیپلماتیک 
»خطر میرایی« را پررنگ تر می کنــد. لذا برای مقابله با این 
خطر می بایست اجرای دقیق و جزءبه جزء این ابالغ را مطالبه 
و از مجاری ذی صالح پیگیری نمود؛ و در چارچوب »گفتمان 

عزت و پیشرفت« به نقش آفرینی پرداخت.
اکنون به نظر می رســد مهم ترین رســالت و مســئولیت 
جبهه مؤمن انقالب مطالبه گری دقیــق و جزءبه جزء این 
ابالغیه است. »مطالبه ی فعال« موارد یادشده در این ابالغ 
اختالف نظرها را به وحدت و امیــد در جبهه انقالب مبدل 
ساخته و این جبهه را بانشاط در حالت پویا و پیشرو قرار داده 
است. موقعیت شناسی، تشخیص های هوشمندانه و به هنگام 
رهبری یک بار دیگر اثبات کــرد که جایگاه والیت و رهبری 
مظهر تامه »عزت ملی« و »انســجام و وحدت ملی« است 
که حرکت در چارچوب نقشه راه ترسیمی از سوی معظم له 

متضمن امنیت ملی و مصالح عالیه کشور خواهد بود.

دکتر رضا سراج/عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل راهبردی

با اعالم نظر و ابالغ نامه رهبر انقالب اســالمی مبنی بر 
تأیید مشروط مصوبه شورای عالی امنیت ملی، فرایند قانونی 
بررسی برجام به پایان رسید و دوران آزمون اجرای آن آغاز 
شد. این نامه که در حقیقت می توان آن را »سند صیانت« 
نام گذاری کرد برگ زرینی به دوران پرافتخار انقالب اسالمی 
افزود و جزئی از تاریخ »به یادماندنی و عبرت آموز جمهوری 
اسالمی« شد. »سند صیانت« تجربه روشنی از نقش والیت 
امر و رهبری انقالب اسالمی، از دستاوردها و اندوخته های 
تاریخی ملت ایران اســت. ایــن  نامه که آخریــن حلقه از 
زنجیره بررسی متن »در مجاری قانونی پیش بینی شده ی 
خود94/4/27« است؛ نقاط برجسته ای دارد که چشم ها و 

دل های هر انسان منصفی را به خود جذب می کند..
  اوالً این نامه به منزلــه حبل المتینی وحدت بخش در بین 
نیروهای انقــالب و فصل الخطاب تمامــی اختالف نظر ها 
در این زمینه اســت. اکنون که »موافقت نامه ی موسوم به 
»برجام« پس از بررســی های دقیق و مسئوالنه در مجلس 
شورای اسالمی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون ها و نیز 
در شورای عالی امنّیت ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور 
کرده94/7/29« و به همین دلیل نباید با بازگشت به مباحث 
اختالف انگیز گذشته، دستاویز جدیدی برای اختالف افکنی 

ایجاد کرد.
 ثانیاً »پذیرش مذاکرات از ســوی ایران اساساً با هدف لغو 
تحریمهای ظالمانــه ی اقتصادی و مالی صــورت گرفته 
اســت94/7/29« اما آمریکایی ها بعد از تهیه متن برجام 
می گویند »چهارچوب تحریمها حفظ خواهد شد94/6/12« 
»آنچه از این حرف برمی آید، درست مخالف آن علّتی است 
که ما رفتیم برای مذاکره«. به همین دلیل اعالم اینکه »الزم 
اســت تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف 
طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله ی آن اعالم کتبی 
رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریم ها 
اســت ... هرگونه اظهاری مبنی بر این که ساختار تحریم ها 

باقی خواهد ماند، به منزله ی نقض برجام است94/7/29« 
صیانت خواهد کرد از هدفی که برای آن وارد مذاکره شده 
بودیم و اجــازه نمی دهد آمریکا دبه  کنــد. البته این نکته، 
مسأله ی جدیدی نبوده و رهبر انقالب در دیدار با خبرگان 
گفته بودند که: »اگر بنا است تحریم ها برداشته نشود، پس 

معامله ای وجود ندارد94/6/12«.
ثالثاً علی رغم »ایستادگی هایی که... در طول مسیر مذاکرات 
از سوی مسئوالن جمهوری اسالمی به کار رفت و توانست 
در موارد متعّددی، از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند 
محصول مذاکرات که در قالب برجام شــکل گرفته است، 
دچار نقاط ابهام و ضعفهای ســاختاری و مــوارد متعّددی 
اســت که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه،  
میتواند به خســارتهای بزرگی برای حال و آینده ی کشور 
منتهی شود. 94/7/29« بنابراین الزم است برای صیانت از 
منافع و مصالح ملی و به دلیل »وجود پیچیدگی ها  اوال این 
نامه به منزله حبل المتینــی وحدت بخش در بین نیروهای 
انقالب و فصل الخطاب تمامی اختالف نظر ها در این زمینه 
است. اکنون که »موافقت نامه ی موسوم به »برجام« پس از 
بررسی های دقیق و مسئوالنه در مجلس شورای اسالمی، 
کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون ها و نیز در شورای عالی 
امنّیت ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور کرده94/7/29« 
و به همین دلیل نباید با بازگشــت به مباحث اختالف انگیز 

گذشته، دستاویز جدیدی برای اختالف افکنی ایجاد کرد.
 رابعاً این ســند حافظ آرمان استکبارستیزی ما است. این 
سند به ما و تاریخ این عبرت را یادآوری می کند که امریکا 
بدعهد و فربیکار بوده اســت و ما همچنان به او بدبین و بی 
اعتماد هستیم و او را »مصداق اتم استکبار« می دانیم. چرا که 
»رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله ی هسته ای و مذاکرات 
طوالنی و مالل آور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقه های 
زنجیره ی دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسالمی است. 
94/7/29«؛ آمریکایی ها »هرجا فرصت پیدا کردند و میدان 
به آنها داده شد -که البّته طرفهای ایرانی بحمداهلل حواسشان 
جمع بود اّما یک جاهایی باالخره آنها فرصتهایی پیدا کردند- 
یک نفوذی کردند، یک حرکت مضِرّ برای منافع ملّی انجام 
دادند 94/7/15«. نه تنهــا »ورود فریب کارانه ی آمریکا در 
مذاکرات هسته ای... که با غرض پیشبرد هدفهای خصمانه ی 
خود درباره ی جمهوری اسالمی صورت گرفته 94/7/29« 
بود بلکــه در فرایند مذاکره هم »نقــض عهدهای مکّرر«، 

»همراهی با خواسته های رژیم صهیونیستی«، »دیپلماسی 
زورگویانه« و... نشان داد که دشمنی امریکا با مردم شریف 
ایران به به دلیل ماهیت استکبارســتیز و ضدســلطه آنان 
اســت نه آن چیزی که عده ای »با نگاه سهل اندیشــانه و 
عوامانه94/7/15« به این موضوع می نگرند و دم از مذاکره و 

رابطه با آمریکا می زنند.
خامساً این ســند از صنعت هســته ای که با قدرت درونی 
ملت ایران ایجاد شــده اســت حفاظت خواهد کرد. یکی 
دیگر از اهداف ایران از مذاکرات هسته ای، »شناخته شدن 
حق غنی ســازی ایران« و حفظ صنعت هســته ای کشور 
بوده اســت. با اینکه طرف های غربی در متن »ناچار شدند 
ادامه ی این صنعت را در کشــور ... و ادامــه ی تحقیقات و 
توسعه ی این صنعت را تحّمل کنند94/4/27«، اما با توجه 
به سابقه فریب کاری و نقض عهد آنها، برخی از الزامات 9گانه 
مطرح شــده در نامه وظیفه صیانت از صنعت هســته ای را 
برعهده دارد.  نکاتی مانند »حل و فصل موضوع پی ام دی«، 
»نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویت سنگین«، »تحقیق و 

توسعه«، »معامله اورانیوم غنی شده« و... از این قبیل است.
 سادسا این سند ما را به راه روشن عبور از مشکالت رهنمون 
می سازد. راه اصلی مســئوالن و ملت ایران برای »گشایش 
اقتصادی و بهبود معیشت 94/7/29« مسیری غیر از توافق 
هسته ای و برجام است. اقتصاد مقاومتی و به خصوص تقویت 
تولید ملی باید با جدیت دنبال شود و در این بین باید صیانت 
کرد از نفوذ دشــمن به درون کشــور. به همین دلیل باید 
»وضعیت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات بی رویّه 
نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از 

آمریکا جّداً پرهیز شود. 94/7/29«
این موارد نمونه هایی از برکات حکم فقیهی مجتهد و زعیم 
و رهبری شجاع و مدبر است که فرمود »این نقش آفرینی ها 
مشتمل بر نصرت و رحمت حق خواهد بود زیرا نصرت وعده 
الهی در برابر نصرت دین او تخلف ناپذیر است. 94/7/29« 

سیاسی

۲سیاسی 1                    
ردپای برخی مدیران کهگیلویه و بویراحمد در 

پرونده های زمین خواری
صبح زاگرس، پدیده مذموم زمین خواری، کوه خواری 
و دســت درازی به طبیعت که مقام معظم رهبری نیز 
برمبارزه جدی مســئوالن قضایی با آن تاکیــد کرده اند در 
سالهای اخیر از سوی افراد ســودجو در نقاط مختلف استان 
کهگیلویه و بویراحمد گســترش یافته است.  هرچند زمین 
خواری تاپیش از این بیشتر از سوی افراد عادی رواج داشت 
اما درحال حاضر در کارگروه های مبارزه با زمین خواری ردپای 
برخی مدیران دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد که 
در زمین های کشــاورزی و اراضی ملی برای خود خانه های 
مجلل احداث کرده اند پیدا شــده و واکنش های زیادی را به 

همراه داشته است.
 نشست کارگروه مبارزه با زمین خواری کهگیلویه و بویراحمد 
29 مهر امسال به ریاست پژمان نیک اقبالی معاون امور عمرانی 
استانداری این استان در حالی برگزار شــد که در ابتدای این 
نشست مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از 
تصرف زمین های شمال شهر یاسوج خبر داد و اظهار کرد: 89 
هکتار از اراضی شمال شهر یاســوج در سنوات گذشته توسط 

افراد سودجو تصرف شده است.
 سند زمین های منابع ملی به نفع اشخاص صادر شده است

 سید حسین کاظمی تصریح کرد: در اراضی تصرف شده ساخت 
و ساز صورت گرفته و سند زمین های منابع ملی به نفع اشخاص 

صادر شده است.
 این مسئول در پاســخ به مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و 
بویراحمد در خصوص تکذیب زمین خوار بودن اداره کل منابع 
طبیعی گفت: در جلســه قبل اعالم کردم کــه منابع طبیعی 
زمین خواری کرده و این موضوع هم بارها رسانه ای شد و اکنون 
هم می گویم که این دســتگاه ها در پرونده زمین خواری نقش 

دارد.
 تقسیم زمین های یاسوج بین کارکنان دستگاه های اجرایی 

به صورت غیرقانونی
 کاظمی با بیــان اینکه در هر جایی کــه زمین خواری صورت 
می گیرد مدیران و دستگاه ها نقش دارند، ابراز داشت: 7 هکتار 
از اراضی شمال شهر یاســوج طبق دســتور وزیر وقت جهاد 
کشاورزی به منابع طبیعی واگذار شد که به صورت غیرقانونی 

بین کارکنان این دستگاه تقسیم شده است.
  مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به تصرف 
اراضی رودخانه بشار اشــاره کرد و افزود: مغایر بودن 270 متر 
جاده پارک ساحلی یاسوج با طرح تفصیلی موجب شد بخشی 
از اراضی حاشیه رودخانه بشار به خاطر تخلف شهرداری یاسوج 

در زمان شهردار وقت تصرف شود.
 وی اضافه کرد: 90 درصد ساخت و سازهای منطقه سرآبتاوه 

شهر یاسوج مغایر با طرح هادی صورت گرفته است.
 منابع طبیعی در خصوص اراضی شــمال شهر یاسوج تخلفی 

مرتکب نشده است
 مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویــه و بویراحمد در واکنش به 
اظهارات مدیرکل دفتر فنی استانداری اســتان با بیان اینکه 
واگذاری 7 هکتار اراضی شمال شهر یاسوج با دستور وزیر وقت 
جهاد کشــاورزی بوده، گفت: منابع طبیعــی در این خصوص 

تخلفی مرتکب نشده است.
 عزت اهلل بهشــتی فر اجرای احکام را بهترین شــیوه مبارزه با 
زمین خواری دانست و ابراز داشــت: این اداره کل کمبود نیرو 
دارد امکانات و اعتبارات الزم برای برخــورد با زمین خواری را 

در اختیار ندارد.
 بهشتی فر اضافه کرد: منابع طبیعی استان سال گذشته 700 

میلیون تومان پول کارشناسی پرداخت کرده است.
 ساخت و ســاز غیرمجاز مدیران در اراضی کشاورزی سروک / 

فشار مدیران به جهاد کشاورزی برای پیگیری نکردن تخلفات
 رئیس سازمان جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در 
ادامه این نشســت با بیان اینکه 12 هکتار از اراضی کشاورزی 
منطقه سروک ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته، گفت: در 
همین خصــوص 54 پرونده تخلف در محاکم قضایی اســتان 
تشــکیل و حکم قلع و قمع 30 مورد از این ساخت و سازهای 

غیرمجاز صادر شده است.
 جعفر گوهرگانــی عنوان کرد: بســیاری از خانه های مجلل و 
زیبایی که در اراضی کشــاورزی ســروک به صورت غیرمجاز 
احداث شده متعلق به مدیران اســتان و کسانی که در ادارات 

ریشه دارند، است.
 رئیس سازمان جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان 
کرد: حتی برخی از مدیران به ما فشار می آورند که پرونده های 
ساخت و ساز غیرمجاز اراضی کشاورزی سروک که در محاکم 

قضایی در حال پیگیری است را متوقف کنیم.
 گوهرگانی از فراهم شدن زیرساخت های آب، برق، گاز و حتی 
فضای ســبز در این مناطق انتقاد کرد و گفت: حتی امکانات و 

زیرساخت های منطقه سروک از مرکز استان بهتر است.
 افزایش ساخت و ســازهای غیرمجاز در روستاهای کهگیلویه 

و بویراحمد
 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی کهگیلویه و بویراحمد 
از ساخت و سازهای غیرمجاز در روســتاهای استان خبر داد 
و افزود: ساخت و ســاز غیرمجاز در روستاهای استان در حال 

افزایش است.
ابراهیم فرزانه عنوان کرد: وقتی بنیاد مسکن با ساخت و سازهای 
غیرمجاز برخــورد می کند سفارشــات و تماس های برخی از 

مدیران مانع از اجرای کار قانونی بنیاد مسکن می شود.
 ساخت و ساز غیرمجاز باغ شهر در منطقه سروک

 در ادامه شهردار یاسوج نیز در خصوص احداث غیرمجاز باغ شهر 
در منطقه سروک گفت: این باغ  شهرها به صورت غیرمجاز و با 

تمام زیرساخت های در این منطقه احداث شده است.
محمدعلی جاوید تصریح کرد: مجوز تخریب این باغ شــهرها 
صادر شــده و اگر افــراد مانــع از تخریب این مکان ها شــود 
زیرساخت های برق، آب و گاز آنها تخریب می شود و بعد مکان 

تخریب خواهد شد.
 ساخت و ساز 90 درصد اراضی تصرف شده شمال شهر یاسوج

  مدیرکل امالک راه و شهرســازی کهگیلویه و بویراحمد نیز 
بیان کرد: در 90 درصد اراضی شمال شهر یاسوج ساخت و ساز 

صورت گرفته و سند هم به نام افراد صادر شده است.
حمیدرضا پیمان جو عنوان کرد: رسیدگی به تخلفات و تصرفات 
اراضی شمال شهر یاســوج در محاکم قضایی به صورت ویژه و 

خارج از نوبت رسیدگی می شود.
 رفع بخشی از تصرفات اراضی رودخانه بشار

 در ادامه معاون شــرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
از تالش برای رفع تصرف اراضی حاشیه بشار خبر داد و افزود: 
100 هکتار از اراضی تصرف شده بشار در سنوات گذشته رفع 
تصرف شد و سال جاری نیز دو هکتار دیگر از این اراضی آزاد شد.

  رسول فرهادی خواستار تشکیل کارگروه عمران رودخانه بشار 
شد و تصریح کرد: قرار شد برای جلوگیری از تصرف اراضی بشار 
و همچنین بهبود وضعیت این رودخانه کارگروهی تشکیل شود 

که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
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واکنش رئیس حوزه هنری استان به اقدام 

غیراخالقی کارگردان دهدشتی در کره جنوبی 
صبح زاگرس - علی هوشــمند با بیــان اینکه فیلم 
ســینمایی ممیرو به کارگردانی هادی محقق از سوی 
حوزه هنری به بیستمین جشنواره بین المللی فیلم بوسان کره 
جنوبی ارسال نشده است گفت: به هرحال جمع نقیضه ای شد 
و ازطرفی یک هنرمند هم استانی توانست در یک جشنواره 
جهانی مقام کسب کند و از ســوی دیگر توقع می رفت یک 

فیلمساز مسلمان شئونات اسالمی را رعایت کند.

 وی بیان کرد: به هرحال توقع می رود یک هنرمند فیلمســاز 
مسلمان در همه عرصه ها و احواالت مقید به شعایر اسالمی باشد 
این کارگردان هم استانی هم باید هیجانات و احساسات خود را 

کنترل می کرد و ساده از کنار ارزشها نمی گذشت.
  هوشمندی مصافحه و روبوسی با کارگردان فیلم ممیرو را مایه 
تاسف دانســت و گفت:امیدواریم در فضای فرهنگی و هنری 

شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
 در نماهنگ تصویری که از مراسم بیستمین جشنواره بین المللی 
فیلم پوسان کره جنوبی درشــبکه های اجتماعی منتشر شده 
است سید هادی محقق کارگردان دهدشتی فیلم ممیرو پس 
از حاضر شدن بر روی ســن و اجرای یک موسیقی محلی مورد 
تشــویق قرار می گیرد اما پس از آن در اقدامی خالف شــرع و 

غیراخالقی با چند خانم مصاحفه و روبوسی می کند.
 این اقدام کارگردان فیلم ممیرو موجب ناراحتی بســیاری از 
کهگیلویه و بویراحمدی ها و جامعه هنری این استان نیز شده 

است.
فیلم بلند »ممیرو« به تهیه کنندگی مجید برزگر و کارگردانی 
هادی محقق در بخش اصلی بیستمین دوره جشنواره جهانی 

پوسان به عنوان نماینده سینمای ایران حضور یافت.
این فیلم دومین اثر هادی محقق پس از »او خوب سنگ می زند« 
است که توانسته بود در جشنواره های مختلف جهانی به نمایش 
درآید و در بخش بین الملل بیست و هفتمین جشنواره کودک و 
نوجوان اصفهان نیز جایزه های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی 

و بهترین فیلمنامه را ازآن خود کرد.
 فیلم سینمایی »ممیرو«  با سبکی متفاوت و نگاهی تازه داستان 
تنهایی  ایاز ، پیرمرد واخورده از زندگی پر مشقت خود را روایت 
می کند که بعد از اتفاقی مهیب در زندگــی، با نوه خود روزگار 

می گذراند و خود را مسبب همه اتفاقات می داند.

جمع آوری: مرتضی رستگارفر
| جــوان  روزنامــه   | 
| ویژه کهگیلویــه و بویراحمد |
|  سال اول | شــماره پانزدهم |
|ســه شــنبه  ۵ آبان ماه ۱۳۹۴|

   |  ۱۴۳۷ محــرم   ۱۳   |
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امام جمعه کبگیان: برخی اصالح طلبی و 

اصول گرایی را تبدیل به دکان کرده اند
خبرگزاری فارس - ، حجت االسـالم علـی وحدانی فر 
ظهر امـروز در آییـن تکریـم و معارفـه فرمانـداران 
سابق و جدید شهرسـتان بویراحمد با اشـاره به نامه حضرت 
امیـر )ع( به مالک اشـتر گفـت: آن حضرت فرمـود باید خدا 

را با دسـت و دل و قلب یـاری داد.

امـام جمعـه کبگیان افـزود: مسـئوالن بایـد مواظب باشـند 
کـه در کارهـا رضـای خداونـد حاکـم باشـد نـه اینکـه برای 

خوشـایند تفکـر سیاسـی خـود عمـل کنند.
وی در ادامـه گفـت: مهربانی بـا فقـرا و مسـتضعفین یکی از 
ویژگی هـای مدیران در حکومت اسـالمی اسـت کـه حضرت 
علـی )ع( در همـه فرمایشـات خـود از مسـئوالن چنیـن 

انتظـاری داشـته اند.
وحدانی فـر بـه اعتـدال و میانـه روی در کارهـا اشـاره کـرد 
و گفـت: مسـئوالن بایـد اعتـدال را در کارهـای خود پیشـه 

کننـد و در حکومـت اسـالمی تنـدروی جایگاهـی نـدارد.
امام جمعـه کبگیـان تصریح کرد: مسـئوالن باید بـه گونه ای 
رفتـار کنند کـه بعـد از مدیریت خـود در نـزد مـردم جایگاه 

داشـته باشـند و مـردم از آن ها بـه نیکی یـاد کنند.
وی در ادامـه با بیـان اینکـه در قرآن تحـزب نداریـم تصریح 
کرد: در قـرآن نیامده کـه اصولگرایـی و اصالح طلبـی بلکه از 

حزب اهلل سـخن بـه میان آمده اسـت.
وحدانی فر بـه اصالح طلبـی و اصولگرایـی واقعی اشـاره کرد 
و  با بیـان اینکه برخـی اصولگرایـی و اصالح طلبـی را تبدیل 
بـه دکان بـازی کرده انـد، گفـت: اصولگـرای واقعـی ماننـد 
حجربـن عـدی اسـت کـه گـردن خـود را داد ولی دسـت از 

امیرالمومنیـن )ع( برنداشـت.
امـام جمعـه کبگیـان در ادامـه بـا قدردانـی از زحمـات 
هوشـنگ یاری پـور فرمانـدار سـابق بویراحمـد اذعـان کرد: 
یاری پـور یکـی از مدیـران بـا اخـالق اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمـد اسـت کـه اخالق مـداری یکـی از ویژگی هـای 

مهـم مدیـران اسـت.

ابالغ سند صیانت
m.rastegarfar@gmail.com

چهار رهاورد یک نامه و رسالت جبهه انقالب

سه شنبه ها،
منتظر ما باشید.
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کد خبـر:         ۱۵۵۱

کد خبـر:         ۱۵۵۲

کد خبـر:         ۱۵۵۳

با نامه تاریخی رهبر معظم انقالب اسالمی به رئیس جمهور درباره شروط و الزامات، اجرای برجام صورت گرفت؛
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دولت به جای حباب سازی به فکر حل مشکالت 

مردم باشد
خبرگزاری دانشجو-محمد حسین نجفی با اشاره به 
سرانجام برجام گفت: به طور واضح مشخص نیست که 

چه کسي سرانجام برجام را به فرجام مي رساند.

وي افزود: طرح برجام چه خوب و چه بد از امروز روند اجرایي 
شدنش را طي مي کند؛ اما این موضوع باید پایاني بر حباب 

سازي هاي دولت باشد.
دبیر سیاسی انجمن اسالمی مستقل دانشجویان دانشگاه 
یاسوج به سرگرم کردن مردم به حباب هاي 100 روزه و شش 
ماه اشاره کرد و گفت: دولت در ابتدا با ساختن یک حباب 100 
روزه به مردم وعده حل مشکالت اقتصادي در صد روز داد و 
سپس وعده هاي حبابي شش ماهه و غیره که متأسفانه به 

جز سرگرم کردن مردم به این وعده ها چیزي در پي نداشت.
 وی افزود: با سرگرم کردن مردم به مباحث تو خیالی و وعده 
هایی که به آنها حباب های دولت می گوییم،  کاری از پیش 
نمی رود زیرا پس از طی شدن زمان مقرر، مردم به تو خالی 

بودن این حباب ها پی می برند و باعث بد بینی آنها می شود.
نجفی ادامه داد: امیدواریم با اجرایي شدن برجام دولت بهانه 
اي براي مشکالت موجود نداشته باشد و به جای حباب سازی 
و جوسازی درباره سایر مسائل کشوری و انتخابات به حل 
مشکالت مردم بپردازد و بداند که مردم از این همه حباب 

سازی خسته شدند.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: حباب سازی که دولت با 100 
روز و شش ماه شروع کرد، به دست دادن با وزیر امور خارجه 
شیطان بزرگ رسیده است و مشخص نیست چه سرانجامي 

در پیش دارد.
وی بر لزوم استفاده دولت از تجربیات گذشته تأکید کرد و 
گفت: دولت به جاي تجربه سازي به استفاده از تجربیات روي 
بیاورد؛ از آزمون هاي صحیح و خطا دست بردارد و تمرکزش بر 

روی حل مشکالت مردم باشد.

مهدی محمدی

مهدی دلبند

اول- مصوبات شــورایعالی امنیت ملی در ایران معموال 
در باالترین ســطح ممکن طبقه بندی می شود. نه اصل این 
مصوبات، نه جزئیات آن و نه حتی شــماره آن، در بسیاری 
موارد نه به اطــالع مردم و نه حتــی محرم ترین کارگزاران 
حاکمیت نمی رســد. با این حــال دولت و بســیاری دیگر 
از بخش های دیگر نظــام در ایران، شــبانه روز، با مصوبات 
شورایعالی امنیت ملی زندگی می کنند و در کلیدی ترین و 
بغرنج ترین مسائل، این مصوبات است که گره های پیش پای 
نظام را باز می کند و کارها را به پیش می برد. شاید برای اولین 
بار در طول تاریخ نظام جمهوری اسالمی نه فقط یک مصوبه 
مهم شورایعالی امنیت ملی درباره یکی از حساس ترین مسائل 
کشور علنی می شود، بلکه فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی 
در صدر آن مصوبه نیز تمام و کمال منتشر می شود. مهم ترین 
سوال اکنون این اســت که چرا رهبر معظم انقالب اسالمی 
انتشــار چنین متن مهمی را ضروری دانسته اند؟ قبل از هر 
چیز مهم ترین پیام این اتفاق مهم و تاریخیـ  که شاید پس از 
انقالب اسالمی بی نظیر استـ  تصحیح یک اشتباه محاسباتی 
بسیار مهم اســت که نشــانه های مهمی از شکل گیری آن 
در سیستم تصمیم سازی اســتراتژیک آمریکا درباره ایران 
آشکار شده بود. طرف آمریکایی پس از برجام به سمت این 
دیدگاه متمایل شده بود که موفق شده تحت فشار اجتماعی 
محاسبات ایران را در یک موضوع مهم مرتبط با امنیت ملی 
تغییر بدهد. به تعبیر صریح تــر، آمریکایی ها مایل بودند از 
برجام اینگونه نتیجه گیری کنند که تصمیم گیرندگان اصلی 
ایران در حوزه های امنیت ملی ضعیف شده اند و نوعی انفعال 
و گسستگی حاکمیتی در ایران رخ داده و لذا می توان ایران 
را در حوزه های دیگر هم منفعل کرد. اولین و مهم ترین پیام 
این اتفاق این است که راس هرم تصمیم سازی استراتژیک 
در ایران کامال قدرتمند، هوشمند و دارای ابتکار عمل است 
و هرگونه ســوءتفاهمی در این باره که ایران ضعیف شده یا 
شیرازه کار از دست در رفته و راه برای تحمیالت بیشتر باز 
شده، صرفا یک اشتباه محاسباتی است که اگر آمریکا آن را 
مبنای تصمیمات خود قرار بدهد، با غافلگیری های مهمی 

مواجه خواهد شد.
دوم- در گام دوم، این ابتــکار عمل مهم، یکی از اصلی ترین 
زیرساخت های برنامه پســابرجام آمریکا در ایران را منهدم 
می کند. آمریکا بــرای اینکه بتواند برجام را به زیرســاخت 
براندازی در ایران بدل سازد بیش از هر چیز نیازمند آن است 
که انسجام درونی ملت ایران بویژه پیوندهای درونی نیروهای 
انقالبی را از میان برده و آنها را گرفتار سوءتفاهمات، منازعات 
داخلی و درگیری های درونی کند. این مساله اخیرا به نحو 
فزاینده ای موجب نگرانی شــده بود که بر اثــر برجام آنچه 
حقیقتا تخریب می شود نه زیرساخت برنامه هسته ای ایران، 
بلکه انســجام درونی جریان انقالبی به عنوان هسته سخت 
مقاوم در مقابل توطئه های آتی آمریکاست. فرمان تاریخی 
رهبر معظم انقالب اسالمی بی شک می تواند و باید یک مبنای 
اجماعی برای وحدت همه نیروهــای انقالبی ٬ که اکثریت 
ملت ایران را در بر می گیرد - و پایان دادن به کشمکش هایی 

باشــد که تداوم آنها بزرگ ترین خدمت به راهبرد براندازانه 
آمریکا در دوران پس از توافق است.

ســوم- فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی مجموعه ضوابط 
استراتژیکی را معین می کند که می تواند با کفایت و موفقیت 
برجام را از پــازل آمریکا خارج کرده و به بخشــی از برنامه 
راهبردی- مقاومتی ایران اســالمی بدل کنــد. این همان 
ماموریتی اســت که مجلس موظف به انجام آن بود ولی به 
دالیلی که دیگر ضرورتی به بحث درباره آن نیست، نتوانست 
آن را محقق کند. پیش از مجلس، دولت هم وظیفه داشت 
تفسیری قدرتمند از متن توافق ارائه کند که آن هم به دلیل 
دلبستگی فراوان برخی دوستان به متن توافق و تالش برای 
توجیه همه بخش های آن به هر قیمت، میسر نشد. اکنون 
جمهوری اسالمی ایران یک سلسله شــروط روشن و یک 
تفسیر قدرتمند از متن برجام در دست دارد که اوال اجرای 
موفق برجــام و عمل طرف مقابل بــه تعهداتش را تضمین 
می کند، ثانیا حین اجرا، مجاری نفوذ تعبیه شده در برجام 
را مســدود می ســازد و ثالثا تبعات نقض برجام از سوی هر 
یک از طرف های مقابل را شــفاف می کند. بدون این فرمان 
تاریخی، اجرای برجام می توانست خسارت های متعددی را 
به کشور وارد کند بی آنکه کشور از تنها موهبت ادعایی آن 
یعنی کاهش واقعی تحریم ها بهره مند شده باشد. بنابراین 
مشروط سازی حقیقی توافق هســته ای که استراتژی نظام 
جمهوری اسالمی حین اجراســت، اکنون به طور کامل رخ 
داده و ایران می تواند مطمئن باشد با این شروط، آمریکا قادر 
نخواهد بود برجام را بدل به زیرساخت انقالب زدایی از ایران 
کرده یا آن را برای یک حمله فرجامین تضعیف کند )توجه 
به این نکته هم الزم است که فرمایشات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در این متن، به شروط مندرج در مصوبه شورایعالی 
امنیت ملی )که علنی نشده( و همچنین شروط درج شده در 
قانون مجلس اضافه شده نه اینکه جایگزین آنها شده باشد(.

چهارم- از حیث راهبردی، یکی از مهم ترین داللت های اتفاق 
بسیار مهم روز چهارشنبه این است که از آمریکا می خواهد 
فراتر از توافق هسته ای، یک تصمیم استراتژیک درباره ایران 
بگیرد و معین کند که آیا همچنان می خواهد به استراتژی 
تحریم پایه خود علیه ایران )که هــدف نهایی آن براندازی 
اســت( عمل کند یا اینکه آماده یک چرخش راهبردی در 
موضع خود درباره ایران اســت. این موضوعــی فوق العاده 
مهم است. فرض طرف آمریکایی تا امروز این بوده که برجام 
نتیجه راهبرد ایجاد تغییر محاسباتی آن از سال 89 تاکنون 
و تایید کننــده آن و همچنین تقویت کننــده آن در آینده 
خواهد بود. به تعبیر دقیق تر، آمریکایی ها برجام را به مثابه 
اولین و البته یکی از مهم ترین فرآورده های استراتژی »فشار 
از بیرون- ســازش در درون« در نظر گرفته و ابراز اطمینان 
می کردند که تداوم این اســتراتژی بزودی دســتاوردهای 
دیگری نیز در ســایر حوزه های مواجهــه راهبردی ایران و 
غرب تولید خواهد کرد. فرمان تاریخی رهبر معظم انقالب 
اسالمی، آمریکا را بر سر یک انتخاب استراتژیک قرار می دهد. 
این فرمان می گوید نه فقط استراتژی آمریکا تا اینجا موفق 

نبوده بلکه از این به بعد اگر آمریکا خواهان حفظ توافق است 
باید خاتمه استراتژی تحریم پایه خود را اعالم و از پیگیری 
آن در همه حوزه ها صرف نظر کند و اال ایران هرنوع تحریم 
جدید را به عنوان نقض برجام در نظر خواهد گرفت و نه فقط 
در حوزه های دیگر وارد تعامل با آمریکا نخواهد شد بلکه به 
تعامل نصفه و نیمه شکل گرفته در همین موضوع هسته ای 
هم خاتمه خواهد داد. این امر، از هوشــمندی استراتژیک 
فوق العاده صاحب این فرمان حکایت می کند که به تغییرات 
تاکتیکی در رفتار دشمن و وعده های فریبکارانه آن اعتماد 
نکرده و شــرط تداوم این مصالحه تاکتیکــی را اتخاذ یک 

تصمیم استراتژیک از سوی طرف مقابل اعالم می کند.
پنجم- مساله بعدی درباره فرمان منتشر شده از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی این است که بخش های مختلف این 
فرمان به ما می گوید نه 2 ســال مذاکره هسته ای و نه توافق 
برآمده از آن، ارزیابی ایــران را از ماهیت آمریکا تغییر نداده 
بلکه برعکس ایــران را در این ارزیابی که آمریکا اساســا به 
مذاکرات و توافق هسته ای نیز ٬ همانند بسیاری موضوعات 
دیگر- صرفا به عنوان ابزاری برای تشدید عداوت خود با ملت 
ایران نگاه می کند جازم تر کرده است. از این منظر،  مطابق این 
فرمان، نتیجه راهبردی برجام و اولویت برنامه ریزی امنیت 
ملی در دوران پسابرجام نمی تواند براساس مفهومی به نام 
تعامل با آمریکا یا به تعبیر مندرج در گزارش کمیسیون ویژه 
بررسی برجام تالش برای رسیدن به »تعریف های دوجانبه« 
درباره کم و کیف سایر موارد اختالف با آمریکا باشد. معنی 
دیگر این سخن آن است که اگر کسانی در ایران به گونه ای 
سخن می گویند یا احیانا آدرس هایی به طرف غربی ارسال 
کرده اند که از آن بوی بدل شدن برجام به مدلی برای نشست 
و برخاســت بیشــتر و عمیق تر با آمریکا به مشام می رسد، 
همگان باید بدانند که این موضع رســمی نظام جمهوری 
اسالمی نیست و صرفا هوس های سیاسی کسانی است که از 
ابتدا هم این توافق را سکویی برای پرش به سمت عادی سازی 
روابط با آمریکا می دانســتند نه ابزاری برای حل مشکالت 

مردم در حوزه مسائل اقتصادی و تحریم ها.
ششم- شکل دهی به انتظارات دوران پســابرجام نیز یکی 
از مهم ترین ویژگی های این فرمان اســتراتژیک اســت. به 
انحطاط کشاندن اولویت های اجتماعی در دوران پسابرجام و 
متمرکز کردن افکار عمومی روی موضوعات انحرافی یا تولید 
آدرس های غلط درباره گام های بعدی، یک برنامه تدوین شده 
از سوی آمریکا و مذاکره شده با برخی طرف ها در داخل ایران 
است. این فرمان، گزینه های پیش روی سناریونویسان برای 
دوران پسابرجام را به یک سناریو یعنی ایجاد رونق اقتصادی 
با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی تقلیــل می دهد و به صراحت 
روشــن می کند که هر ســناریوی دیگری از جمله موکول 
کردن تالش برای باز کردن گره های معیشتی مردم به تعامل 
و سازش بیشتر با آمریکا به معنای خدعه با ملتی است که از 
برخی از مهم ترین حقوق خود صرف نظر کرده تا دولت را به 
مسیر حل مشکالت خود و نه پیگیری بازی های سیاسی و 

رسانه ای هدایت کند.

کربال همچنان جاریست...

عاشــورا آیینه تمام نمای رویایی حق وباطل است که 
همچون لوحی زریــن برتارک تاریخ می درخشــد وچراغ 
راهنمای بشر برای گذر از امواج فتنه ها درهمه اعصارتاریخ 
است.درعاشورا انســانیت انســان هویدا می شودو آدمیت 
معنای واقعی خود را می یابد.عاشــورا آن زمان اســت که 
امواج فتنه از یک سو وارد واز سوی دیگر خارج شود و انسان 
در تالطم سهمگین آن برخود نلرزد و سوار برکشتی نجات 
شود و باچراغ هدایت به ســاحل امن و امان برسد. عاشورا 
زمان از خود بریدن و به خدا رســیدن است. وکربال جایگاه 
ذبح نفسانیات و سر بریدن هوا و هوس است. وحسین الگوی 

آزادی و آزادگی است .
کربال وادی آزمایش اســت وآوردگاه رویارویی جبهه حق 
وباطل.آنجا که باطل می خواهد با سالح زر و زور تزویر چهره 
حقیقت را بپوشاند.آنجا که برای اقامه حق وبرپاماندن پرچم 
انسانیت باید از همه چیز حتی از کودک شیرخواره گذشت.

آنجا که عشــق معنای واقعی خود را می یابد و حسین )ع( 
ویارانش برای همیشه راه پرپیچ وخم تاریخ را روشن کردند و 
ساحل اطمینان را به آدمیان در هر زمان و مکان نشان دادند.

عاشورا سرشار از درس ها و عبرت هاست.درس ها و عبرت 
هایی که سرمشق همه آدمیان در همه اعصار و قرون است.

اما آنچه از عاشــورا برای امروز می توان استفاده کرد،همان 
پیمان عشق بازی با محبوب وجانفشانی در راه عقیده است.

درعاشورای امروز انتظار حسینی را می کشیم تا برای اصالح 
امت جدش و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کند.

وما پا دررکاب ایشان برای اقامه حق جهادنماییم.لیک ترس 
ما این اســت نکند مانیز اهل کوفه باشــیم وامام خویش را 
واگذاریم. زیرا که حسین را منتظرانش کشتند.هم آنها که می 
گفتند و می نوشتند که ای امام و موالی ما به سوی ما بیا که 
مشتاق دیداریم.نکند ما نیز همچون کوفیان »اشبه الرجال و 
الرجال« باشیم و شاهراه حقیقت راگم کرده وازساحل نجات 
دور شویم.حسین را خیانت خواص به قتلگاه  کشاند.آن زمان 
که مسلم را در کوچه های کوفه وانهاداند و زر و زور تزویر آل 
امیه کارگر افتاد.نکند امروز ما نیز نایب االمام را تنها گذاریم 
و در فتنه امویان زمان گرفتارآییم.حسین بیشتر از آب تشنه 
لبیک بود..امروز مهدی )عج( هم تشنه لبیک.هنوز ندای »هل 
من ناصرینصرنی« و»هل من معین یعیننی« در گوش زمان 
می پیچد.واینک این ما و این عاشورای آخرالزمان. حسینی 

می شویم یا...
تاریخ یعنی شرح حال ما ،منتها در یک صحنه دیگر...

» در هرجامعه ای،در هرشهری،در هر کشوری،مردم با یک 
دید با یک برش به دو قسم تقسیم می شوند.یک قسم کسانی 
که از روی فکر و فهمیدگی وآگاهی و تصمیم گیری کار می 
کنند.یک راهی را می شناســند و دنبال آن راه حرکت می 
کنند،خوب و بدش را کار نداریم-یک قســم اینها هستند-

اسم اینها را خواص بگذاریم.یک قسم هم کسانی هستند که 
نه،دنبال این نیستند که ببینند چه راهی درست است،چه 
حرکتی صحیح است.بفهمند ،بسنجند،تحلیل کنند،درک 
کنند.می بینند که جو این طوری است،دنبال آن جو حرکت 

می کنند.اسم این را بگذاریم عوام«
» در هرجامعه ای،در هرشهری،در هر کشوری،مردم با یک 
دید با یک برش به دو قسم تقسیم می شوند.یک قسم کسانی 

که از روی فکر و فهمیدگی وآگاهی و تصمیم گیری کار می 
کنند.یک راهی را می شناســند و دنبال آن راه حرکت می 
کنند،خوب و بدش را کار نداریم-یک قســم اینها هستند-

اسم اینها را خواص بگذاریم.یک قسم هم کسانی هستند که 
نه،دنبال این نیستند که ببینند چه راهی درست است،چه 
حرکتی صحیح است.بفهمند ،بسنجند،تحلیل کنند،درک 
کنند.می بینند که جو این طوری است،دنبال آن جو حرکت 

می کنند.اسم این را بگذاریم عوام«
مقام معظم رهبری در ادامه بیانات خود در ســال 75 و در 
جمع لشــکر 27 محمد رســول اهلل)ص( با نگاهی جامعه 
شناســانه  مردم را در مواجهه با پدیده ها و وقایع به این دو 

گروه عمده تقسیم می کنند.
در اینجا اساسی ترین سوالی که مطرح می شود این است که 
این تقسیم بندی بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ خواص 

و عوام را چه عنصری از هم جدا می کند؟
واحد بنیادین این تحلیل جامعه شناسانه عنصر آگاهی و فکر 
اســت.یعنی انتخاب بر مبنای فکر و آگاهی گروهی از مردم 
را که از این ابزار اســتفاده می کنند را از گروه دیگر که از آن 

استفاده نمی کنند جدا می کند.د
هنگامی که پدیده ای اجتماعی و سیاســی بــه وقوع می 
پیوندد،افرادی در برابر آن موضع گیری می کنند.از راه هایی 
که آن پدیده ایجاد می کند یکی را انتخاب می کنند.انتخاب 
آنها بر اساس فکر و تحلیل است.تصمیم گیری آنها مبتنی 
بر فهم آنها از شرایط اســت.در مقابل گروه کثیری از مردم 
که فاقد عنصر آگاهی هســتند،منتظر تصمیم خواص می 
مانند.خود را با جهت جریان همسو می سازند و به اصطالح 
همرنگ جماعت می شوند.وقتی جو عمومی جامعه به سمتی 
برود اینها نیز به همان سمت می روند.به تعبیر مقام معظم 
رهبری»عوام یعنی کسانی که وقتی جو به یک سمتی می 
رود،اینها هم می روند.تحلیلــی ندارند.یک وقت مردم می 
گویند زنده باد،این هم نگاه می کند و می گوید زنده باد.یک 
وقتی مردم می گویند مرده باد،او هم نگاه می کند و می گوید 
مرده باد.یک وقت جو اینگونه است،اینجا می آید.یک وقت 

جو » طور است » جا می آید.«
شــاید یکی از بهترین مثال های تاریخی برای این مطلب 
داستان حضرت مسلم و مردم کوفه است.همگامی که مسلم 
بن عقیل وارد کوفه شــد 18هزار نفر با او بیعت کردند.اما با 
ورود ابن زیاد و ارعاب و تهدید و تطمیع،همین مردم به روی 

مسلم شمشیر می کشند.
همواره در طول تاریخ خواص نقش آفرینان حوادث و پدیده 
های سیاسی و اجتماعی بوده اند.از این رو برای دریافت بینش 
صحیح و تحلیل درست تاریخ باید خواص در هر زمان و مکان 

و در هر حادثه را مورد توجه قرار داد.
تقسیم بندی کالن جوامع بشری به دو گروه خواص و عوام 
فارغ از گرایش ها و باورها بوده است.یعنی چه در جبهه حق 
و چه در جبهه باطل خواص و عوام وجود دارد.تکلیف خواص 
طرفدار باطل روشن است.باید با اینها جنگید ومقابله کرد.اما 
شناخت نقش و تاثیر خواص طرفدار حق در تاریخ همان است 

که به عنوان عبرت های تاریخ مطرح می شود.
اینگونه شناخت از تاریخ چه سودی برای ما دارد؟پاسخ این 
سوال بستگی به نوع نگاه و تعریف ما از تاریخ دارد.مقام معظم 

رهبری تاریخ را اینگونه تعریف می کنند»تاریخ یعنی شرح 
حال ما ،منتها در یک صحنه دیگر.تاریخ یعنی من و شــما.

یعنی همین هایی که امروز اینجا هســتیم.پی اگر ما شرح 
تاریخ را می گوییم،هرکدام از ما باید تگاه کنیم ببینیم کجای 
این داستانیم.کدام قســمت قرار گرفته ایم.بعدا ببینیم آن 
کسی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته بود،آن روز چگونه 

عمل می کرد که ضربه خورد.ما آن گونه عمل نکنیم«.
واکاوی ریشه های انحراف

نگرشی عمیق واز سر دقت به حادثه کربال،اذهان حقیقت جو 
را به یک سؤال اساسی رهنمون می سازد که یافتن پاسخی 
مناسب برای آن نیازمند بررسی تاریخی و جامعه شناسانه  
تاریخ صدر اسالم دارد.سؤال این است: چرا پنجاه سال بعد 
از وفات پیامبر)ص(کار کشور اســالمی به جایی برسد که 
همین مردم مسلمان ،از وزریرشان،امیرشان،سردارشان،عال

مشان ،قاضی شان و قاری شان در کوفه وکربال جمع شوند 
و جگرگوشــه همین پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاک و 

خون بکشند؟
این سؤالی اســت که مقام معظم رهبری در بیانات خود در 
جمع فرماندهان لشکر 27محمدرسول اهلل)ص( در سال 75 

مطرح کرده و به تحلیل آن پرداخته اند.
شناخت عوامل مؤثر در انحراف امت پیامبر، ما را در تشخیص 
جبهه حق از جبهه باطل در هر زمان و مکان یاری می دهد.

حادثه عاشــورا برای همیشــه تاریخ، هم درس است و هم 
عبرت.عاشورا مانند قطب نمایی اســت که می توان آغاز تا 

پایان تاریخ را نسبت به آن سنجید .
شدت انحراف به آن اندازه بود که» آن هنگام که حرم پیغمبر 
را در کوچه وبازار آوردند به آنها تهمت خارجی زدند.معنای 
خارجی این نیست که اینها از کشور خارج آمدند. خارجی به 
معنای امروز به کار نمی رود.خارجی یعنی جزو خوارج،یعنی 

خروج کننده«.
در آیین اســالم همه کارها بر مدار والیت تعریف می شود.

وهرچیز که در مقام ضدیت و مخالفت با ولی قرار بگیرد مورد 
لعن و نفرین خدا و رسول و مسلمانان قرار می گیرد.شعارهای 
مرگ بر منافق و مرگ بر ضد والیت فقیه که امروز سر داده 
می شود ناشی از همین بینش است.بنابراین کسی که از دین 
خارج شــده و بر علیه امام عادل خروج و قیام کند مطرود و 

مهدورالدم است.
»من خرج علی امام عادل فدمه هدر«

پروپاگاندای تبلیغاتی و جنگ روانی دستگاه اموی واقعیت ها 
را آنگونه جعل کرده بود که مردم معاویه و یزید را امام عادل 
و حسین)ع( را خارجی می پنداشتند.آن سان که از ضربت 
خوردن امام علی)ع( در محراب مســجد نیز اظهار تعجب 

می کردند.
دســتگاه ظالم به طور ماهوری دوام و بقای خود را در فتنه 
انگیزی و تحریف حقیقت و انحراف افکار و اذهان می بیند.اما  
اینکه چرا مردم تحت تأثیر این فضای مسموم قرار می گیرند  
واین چنین دچار غفلت و سستی و انحراف می شوند آن هم 
مردمی که نســبت به جزئیات احکام اسالم و آیات قرآن آن 
همه اهتمام داشتند همان مسئله ایست که سؤال مطرح شده 

به دنبال آن است.

سیاسی

سیاسی
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اربعین امسال ۳۰ میلیون زائر به کربال می روند/ 
کدخدا، خداست، دم او را ببینید تا مشکلتان حل 

شود
خبرگزاری دانشجو - عظیم ابراهیم فر، جانشین قرارگاه 
خاتم االوصیا )عج( دیروز در تجمع دانشگاهی مباهله 
عاشورایی در یاسوج، با ذکر خاطره ای از شهید عباس فتاحی 
در عملیات فتح المبین گفت: عراقی ها، دست های عباس را 
با سیم مخابرات بستند و او را شکنجه دادند که عملیات را لو 
بدهد؛ اما عباس حاضر نشــد و به همین دلیل سرش را داد تا 

شرفش را نداده باشد.

وی افزود: ما نسلی هســتیم که برای دین، آرمان و انقالبمان 
سر می دهیم؛ اما شــرف نمی دهیم و به همین دلیل اگر پشت 
میز 5+1، پنجاه بعالوه یک هم نشسته باشند، هیچ غلطی نمی 
توانند بکنند و می دانند که هیچ غلطی نمی توانند بکنند چون 

کربالی 5، والفجر 8 و خیبر ما را دیده اند.
جانشین قرارگاه خاتم االوصیا )عج( به حضور میلیونی زائران 
امام حسین )ع( در اربعین سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال 
گذشته بیش از 21 میلیون زائر از 78 کشور دنیا در روز اربعین 
حضور داشتند که پیش بینی می شــود امسال به بیش از 30 

میلیون زائر برسند.
 ابراهیم فر به بیانات رهبر معظم انقالب در خراسان جنوبی اشاره 
کرد و گفت: امروز جهان به پیچ تاریخی عظیمی نزدیک می شود 
و دنیا در تمام ابعاد دارد تمدن غرب را پس می زند و ما به تمدن 

عظیم اسالمی نزدیک می شویم.
وی افزود: دنیا به این نتیجه رســیدند که تمدن اسالم، تمدن 
آینده سراسر جهان خواهد بود، به همین دلیل تمام توان خود را 

برای به ثمر نرسیدن این تمدن به کار می گیرند.
جانشــین قرارگاه خاتم االوصیا )عج( به مذاکراه شش کشور 
ابرقدرت دنیا برای پرونده هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: آیا 
می توان تصور کرد همه ســردمداران استکبار با هم پشت میز 
مذاکره با ایران بنشینند فقط برای نچرخیدن چند سانریفیوژ؟

ابراهیم فر افزود: تمام این نشست ها و مذاکرات برای این است 
که این پیچ عظیم تاریخی را حتی به اندازه 15 سال هم که شده 

به تعویق بیندازند.
وی به نتایج موسسات آینده پژوهی سه کشور روسیه، چین و 
هند برای 20 سال آینده اشاره کرد و گفت: دستگاه های امنیتی 
این سه کشور به این نتیجه رسیدند که تا 20 سال آینده اسالم 
کشورشان را فتح می کند، به همین دلیل ناچار به انتخاب یکی 

از دو اسالم عربستانی و ایرانی شدند.
جانشــین قرارگاه خاتم االوصیا )عج( افزود: حضور روسیه در 
ســوریه و اعالم آمادگی چین و کوبا برای پیوستن به سوریه، 

نزدیک شدن این کشورها را به تمدن اسالمی نشان می دهد.
ابراهیم فر به زوال آمریکا اشاره کرد و گفت: به گفته کارشناسان 

تا سه چهار سال آینده آمریکا به بالی شوروی مبتال می شود.
وی خطاب به کسانی که دل در گروه آمریکا بسته اند گفت: دارید 
به کشــوری که دارد از درون متالشی می شود دل می بندید؟ 
کدخدا این نیست، کدخدا خداست؛ دم سحر بروید و دم خدا را 

ببینید تا مشکلتان حل شود.

فرمان فرجامین ۳
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امام جمعه یاسوج: درایت رهبر معظم انقالب 
توطئه آمریکا برای نفوذ به ایران را نقش بر آب 

می کند
تســنیم -  حجــت االســالم ســیدعلی اصغــر 
حســینی  ظهــر امــروز در خطبه هــای نمــاز عبــادی 
سیاســی جمعــه ایــن هفتــه یاســوج بــا اشــاره بــه نامــه 
رهبــر معظــم انقــالب بــه رئیــس جمهــور در مــورد طــرح 
برجــام و مســئله هســته ای، اظهــار داشــت: معظــم لــه در 
ایــن نامــه مطالــب مهــم و ارزشــمندی را مطــرح فرمودند 

و توصیه هــای الزم را دادنــد.

وی بیــان کــرد: از مهم تریــن نــکات ایــن نامــه آن اســت کــه 
رهبــری تأکیــد داشــتند بایــد هوشــیار بــود و از توطئه هــای 

دشــمنان بــه ویــژه آمریــکا غفلــت نکــرد.
امــام جمعــه یاســوج گفــت: از دیگــر نــکات مهــم نامــه مقــام 
ــرای  ــودن ب ــب ب ــور مراق ــس جمه ــه رئی ــری ب ــم رهب معظ

ــه کشــور اســت. ــوذ دشــمنان ب ــری از نف جلوگی
ــز  ــح آمی ــئله صل ــرای مس ــکا ب ــرد: آمری ــوان ک ــینی عن حس
هســته ای ایــران مانــع تراشــی می کنــد و توطئه هــای 
ــاوری  ــه فن ــران ب ــتیابی ای ــری از دس ــرای جلوگی بســیاری ب

ــت. ــام داده اس ــون انج ــران تاکن ــته ای ای هس
ــاد از  ــک عم ــش موش ــس از آزمای ــرد: پ ــان ک وی خاطرنش
ســوی ایــران دولتمــردان آمریــکا از شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل خواســتند کــه ایــن اقــدام را محکــوم کنــد و دلیــل آن 

ــوده اســت. ــکا ب نیــز تــرس و هــراس آمری
امــام جمعــه یاســوج تصریــح کــرد: ملــت ایــران اســالمی در 
ــتاده و  ــمنان ایس ــام دش ــر تم ــر در براب ــال اخی ــول 36 س ط
پــس از ایــن نیــز بــا مقاومــت خــود مانــع دســتیابی آمریــکا و 
دشــمنان و اهــداف و توطئه هــای شــوم آن هــا خواهنــد شــد 

و آمریــکا بایــد آرزوی نفــوذ بــه ایــران را بــه گــور ببــرد.
حســینی بــا اشــاره بــه دهــه نخســت مــاه محــرم کــه بــه نــام 
ــت،  ــده اس ــذاری ش ــر نام گ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــب و شــرایطی  ــم مرات ــن دو فریضــه مه ــه ای ــت: عمــل ب گف
ــر عهــده قشــر  ــا ب ــی اســت و تنه ــه همگان ــک وظیف دارد و ی

ــت. ــی نیس خاص
ــرا و  ــل از اس ــالروز تجلی ــان س ــوم آب ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــث  ــم بع ــای رژی ــرا در زندان ه ــرد: اس ــان ک ــن، بی مفقودی
عــراق ســختی های بســیاری را بــرای حفــظ اســالم و انقــالب 

ــد. ــل کردن تحم
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امام جمعه دهدشت: پیام واقعه عاشورا مقابله با 

استکبار است
فارس - حجت االسالم سید نصیر حسینی عصر امروز 
در اجتماع باشکوه عزاداران حسینی در میدان مرکزی 
دهدشت مبارزه با حاکمیت ظالم و جور در هر عصری را الزم 
خواند و اظهار داشت: غفلت مردم از چنین حاکمیتی، انحراف 

و دنیاپرستی آنان واقعه عاشورا را رقم زد.

امام جمعه دهدشـت با بیـان اینکه واقعه عاشـورا سراسـر دنیا 
را بـه لـرزه درآورد و امـروز هر چشـمی بـر این مصیبـت گریه 
کنـد روز قیامت گریـان نخواهد شـد، افـزود: به عـزادارن امام 
حسـین)ع( وعـده بهشـت داده شـده و گنـاه آنـان بخشـیده 

خواهد شـد.
حسـینی، قیام حضـرت ابا عبـداهلل)ع( را بـرای دیـن و تحقق 
ارزش های الهـی دانسـت و با بیـان اینکـه پیام عاشـورا رخت 
بسـتن ظلم و سـتم از جامعـه و عملـی شـدن اهـداف انبیای 
الهی اسـت حکومت های جـور زمان را مورد اشـاره قـرار داد و 
تاکید کرد: تفسـیر حادثـه کربال در جامعـه امروزی مبـارزه با 
حکومت هـای مسـتکبر از جمله آمریکا و صهیونیسـت اسـت.

وی در تشـریح عوامل تحقق واقعه عاشـورا حاکمیت غاصب و 
منحرف را یکـی از عوامل برشـمرد و گفت: بنا به فرمـوده امام 
حسـین)ع( مدیریت و رهبـری جامعه اسـالمی بایـد بر عهده 

انسـان های شایسـته الهی باشد.
امـام جمعـه دهدشـت مـردم را از دیگـر عوامـل بـروز واقعـه 
عاشـورا دانسـت و افزود: وقتی مردم فهـم و بصیـرت و درایت 
نداشـته باشـند انسـان های ظالم بر جامعه حکومـت خواهند 

کـرد.
حسـینی با بیان اینکه ملت مـا پیام عاشـورا را در سـال 57 به 
رهبـری امـام خمینی)ره( بـا مبـارزه علیه حاکمیـت منحرف 
دریافـت کردنـد، تاکیـد کـرد: امـروز هـم این پیـام مبـارزه با 
اسـتکبار را به رهبـری مقام عظمـای والیت ادامـه خواهد داد.

وی عاشـورا را فرامـوش نشـدنی خوانـد و گفـت: اگـر کسـی 
حکومـت والیت فقیه را قبول نداشـته باشـد حادثه عاشـورا را 

درک نکـرده اسـت.
امام جمعـه دهدشـت بـا اشـاره بـه از بین رفتـن قبـح برخی 
منکرات در جامعه، طـالق، بدحجابی و آسـیب های اجتماعی 
در شهرسـتان را مـورد اشـاره قـرار داد و تصریـح کـرد: ایـن 

معضـالت اجتماعـی با عاشـورا سـازگار نیسـت.

| جــوان  روزنامــه   | 
| ویژه کهگیلویــه و بویراحمد |
|  سال اول | شــماره پانزدهم |
|ســه شــنبه  ۵ آبان ماه ۱۳۹۴|

   |  ۱۴۳۷ محــرم   ۱۳   |

سه شنبه ها،
منتظر ما باشید.
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بازشناسی عبرت های عاشورا برای امروز

اگر روحیه بسیجی کنار برود

دوماهـون از راه رسـید، همـان دو ماهـی کـه ابتدایش محـرم و آخرش 
صفر اسـت. حسـین نامی اسـت که بـا گوشـت و خون یـک ایلیاتـی عجین 
شـده اسـت. نام عباس در میـان ایلیاتی هـا به وفور یـاد می شـود و خیلی از 
پدران و مادران ایلی برای فرزند پسـر خـود نام عباس را انتخـاب می کردند 
چـون این نام نزدشـان مقـدس اسـت و به ایـن نام قسـم می خورنـد و چند 
سنگ را روی هم گذاشـته و به حرمت حضرت عباس کسـی جرئت نداشت 
به امـوال دیگران چـپ نگاه کنـد؛ وفای به بـرادر را یـک ایلیاتـی از حضرت 
عباس آموخته اسـت که پشـت به پشـت بـرادر غیرت خـود را نشـان داد و 

با جوان مـردی تمـام از بـرادر و دین او تـا لحظه ی پرپر شـدن دفـاع کرد.
دوارن خواندن و نوشـتن را طی کرده بود به خوبی می توانسـت نوشـته های 
کتاب هـا را خیلـی روان بخوانـد. بـه قولـی مـال شـده بـود غوغایـی در دل 
داشـت مثل اینکه کسـی از درون نهیـب مـی زد آرام و قرار نداشـت. نوحه و 
سـینه زنی را از رادیـو هـای قدیمی فرانسـوی کـه در ایام محرم بر سـینه ی 
پـدر چسـبیده بـود می شـنید و ناخـودآگاه مـو بـر تنـش سـیخ می شـد. 
می خواسـت در این عزای سراسـری شـیعیان نقشـی داشته باشـد و خودی 
نشـان دهد؛ خونـش بـه جـوش آمـده بـود. آن هنـگام کـه از دالوری های 
عبـاس گفتـه می شـد و پـدر را در حـال گریـه ی شـدید می دیـد. کتـاب 
نوحه سـرایی قدیمی را از مالهای قدیمی به دسـت آورد و شـروع به مداحی 
نمود ابتدا به بیابـان رو آورد و خجالت خـود را در بیابان ریخت و مخاطبانش 

کـوه و دره و درخـت بودنـد دل بـه دریـا زد و شـب در میـان 
خانواده شـروع بـه مداحی کـرد و خود سـینه می زد. اشـک بر 
گونه های پـدر و مادر سـرازیر گشـت و صـدای معصومانه ی او 
کل فضـا را به خـود گرفـت به طوری کـه چادر های اطـراف نیز 
به جمـع آن هـا اضافـه شـدند. صـدای دسـتانی که بر سـینه 
کوبیـده می شـد لحظـه بـه لحظـه بیشـتر می شـد و ناله های 
شـیون وار سـالخوردگان آرام آرام در میـان سـینه زنی گـم 
می شـد. پـدر رادیـو را خامـوش کـرده بـود و صـدای غم انگیز 
نوحه سـرایی پسـرش را از تـه دل می شـنید و محکـم سـینه 
مـی زد پیرمـردی کهن سـال کـه دوران جوانـی پـر ابهتـی را 
طی کـرده بود و بـرای اولین بـار در ایـل اتفاقـی این چنینی را 
می دید اشـک می ریخت و بـه پدر و مـادرش آفریـن می گفت 
و دعایـی از تـه دل برایـش می فرسـتاد. خبـر نوحـه سـرایی 

جوانـک ایلی بـه سـرعت پخـش گردیـد و مـورد پذیـرش کل آبـادی واقع 
شـد. شـب هنگام از کوچک و بـزرگ، زن و مرد، پیـر و جـوان دور هم جمع 
می شـدند و جوانک ایلـی با صـدای دل نشـین غم انگیزش که دل سـنگ را 
می ترکاند... سیاهی شـب و نوحه و حماسـه ی امام حسـین و هفتاد و دو تن 
از یاران با وفایش و حماسـه آفرینی عبـاس در هم آمیخته بـود. صدای گریه 
و زاری و بـر سـر و سـینه زدن ها بلند شـده بـود، چنـان خالصانه عـزاداری 

انجام می شـد که درختان با تـکان دادن خـود و حیوانات در عالم خودشـان 
اشـک می ریختنـد. همـه عـزادار بودنـد. حرفـی کـه از دل برآید الجـرم بر 
دل نشـیند. مراسـم بدون ریا انجـام می شـد، خودنمایـی نبـود خالصانه به 
یاد مظلومیـت سرورشـان در صحـرای کربال سـینه می زدند و بیـاد علمدار 
حسـین به زبـان شـیرین ترکـی نوحه سـرایی کـرده و حمایت خـود را بعد 
از چندیـن سـال حمایت خـود را از  آقا و سـرور خـود اعالم می کردنـد و آن 

نهضت را زنـده نگـه می داشـتند و بطور واقـی عـزادار بودند.

ســه هفته بعد از عملیات کربالی پنج بود، نور اهلل مجروح 
شده بود.برای عیادتش به منزلش در گچســاران رفتم.بعد از 
مالقات وی متوجه شدم روح  بلند و ملکوتی واراده فوالدین و 

عزم راسخ داشتن یعنی چه؟
     بیش از 13 ترکش در بدنش بود و آنقدر خون از بدنش رفته که 
بسیار نحیف والغر شده بود. رنگش به شدت زرد شده بود شاید 
بتوان چنین گفت:که روح بلندش وی را ســر پا نگهداشته بود 
وگرنه کسی با این وضعیت باید در بیمارستان وتحت مراقبت 

شدیدپزشکان می بود.
      با این اوصاف روحیه اش بهتر از قبــل بود وبه ما امیدواری و 
دلداری می داد . سعی می کرد زخمهایشان را ازما پنهان کند 
وتالش می کرد که طرافیان متوجه حال وخیمش نشــوند. با 
انرژی تر از گذشته حرف می زدد و وانمودمی کرد که مجروحیت 

خیلی جزئی است.
از کالمش معلوم بــود که روحش وفکــر وخیالش جای دیگر 
است،آرام قرار نداشــت ومدام تکیه کالمش این بود:بر مشامم 

می رسد هر لحظه بوی کربال.
       هر چه ســعی می کردم که فکر وخیالش را از حال وهوای 
جبهه وجنگ به ســوی دیگر هدایت کنم نشــد.من از مسائل 
منطقه،اقوام،بستگان حتی مسائل سیاسی جامعه با او حرف می 

زدم و او ازاولویت اول یعنی جبهه حرف می  زد.
     وقتی از جبهه تعریف می کرد هر کسی مجذوب عزت نفس 

وکرامت و پهلوانی اش می شد. هیچگاه از خودش نمی گفت.

       همه پیروزیها را به دیگران نسبت می داد و مرتباًمی گفت: 
فالن فرمانده شجاع است فالن بسیجی بی محابا به خط آتش 
می زند،فالن گردان خط شکن است؛ و هیچ گاه در این میان از 

خود سخنی نمی گفت. 
* * *****

       تازه یکــی از عملیاتهای بزرگ جنوب بــا موفقیت به اتمام 
رسیده بود.

کم کم رزمندگانی که از عملیات برگشته بودند به مرخصی می 
رفتند. من برای کار اداری به یاسوج آمده بودم ناگاه نوراهلل ویکی 

دیگر از همرزمانش را دیدم.پس از احوالپرسی از من خواست که 
به همراهش به روستایشان بروم. با خانواده اش به راه افتادیم .

خیلی شاد وبشــاش بود،هیچ وقت او را اینگونه ندیده بودم. در 
ذهنم سؤالی پیش آمدکه چه چیزی باعث خوشحالی اش شده 

است؟آیا به خاطر این بود که به زادگاهش می رود؟
وقتی علت را جویا شــدم جواب داد:باید در عملیات بودی وبا 
چشم خود می دیدی که رزمندگان چه کار بزرگی انجام دادند 

و ازچه موانع سختی عبور می کردند؛
 و به تشــریح وجزئیات عملیات از مناطق وســیع آزاد شده از 
چنگال دشمن بعثی گرفته تا دخیل یا خمینی ژنرال های اسیر 
شده عراقی در چنگال بســیجیان کم تجربه و با اراده ،ازادوات 
نظامی بجا مانده از عراقی ها ،از آتش باری ســنگین در شــب 
عملیات واز همه مهمتر از پدر وپسر بســیجی که با هم بودند 
وپدر، پسرش را تشویق می کرد وپسر، پدر راو در عین حال هر 
کدام ســعی می کرد که از آن یکی سبقت بگیرد و دالوریش را 

به رخ دیگری بکشد.
بین راه به اصرار او توقف کوتاهی کردیم. کوله پشــتی اش را از 
ماشین در آورد وبه کناری رفت ولباسهای فرم را در آورد ولباس 

معمولی پوشید.
گفت: می خواهم لباسم با بقیه مردم فرق نداشته باشد.با مردم 
باید به رنگ خودشان لباس پوشید وبه زبان خودشان حرف زد 

و خالصه با مردم باید مردمی بود.
 به یاد سردار شهید، نوراهلل یزدان پناه

بُُهونــــــــ

سلفی!

و من کراراً به آقایان عرض کرده ام و حاال هم باز تکرار می کنم که خدمت گزار باشــید به این ملتی که آن 
دست های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. شما اآلن امانت بزرگی از دست این ملت تحویل 
گرفتید و مقتضای امانت داری این است که آن را به طور شایسته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده 
و دولت های آینده تحویل بدهید، و مادامی که اینطور باشید ملت پشت شماست، و مادامی که ملت همراه 
شما باشد هیچ آسیبی به شما و به کشور نمی رسد.... آن روزی که شما احساس کردید که می خواهید فشار 

به مردم بیاورید بدانید که دیکتاتور دارید می شوید. بدانید که مردم معلوم می شود از شما رو برگردانده اند.
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با مردم باید مردمی بود
حضرت آیت اهلل خامنه ای براساس »بینشی قرآنی« 
جایگاهی واال برای تاریخ قائل هســتند: »اگر تاریخ یک 
چیز اصلی نبود، قرآن با این عظمــت - که اصاًل برنامه ی 
انسان سازی و برنامه ی بشریت است - تاریخ را وارد خودش 

نمی کرد... بنابراین، تاریخ مهم است.« 1370/11/08
در این بینش »درس و عبرت گیری« از تاریخ مســئله ی 
اصلی است: »قرآن به ما می گوید: نگاه کنید و از گذشته ی 
ق است، ما را به  تاریخ، درس بگیرید... قرآن که صادق مصِدّ
عبرت گرفتن از تاریخ دعوت می کند.«1375/03/20 این 
نگاه به تاریخ بر پایه مهم تغییر نیافتن »جبهه بندی های 
اصلی بشر« در طول تاریخ متکی است: »رنگ های زندگی 
عوض می شــود، روش های زندگی عوض می شــود؛ اما 
پایه های اصلی زندگی بشر و جبهه بندی های اصلی بشر، 

تغییری پیدا نمی کند.« 1379/02/01

الزمه ی عبرت گیری از تاریخ »دغدغه داشــتن نسبت به 
آینده« است. می توان با اســتخراج و فهِم عمیق درس ها 
و عبرت ها، ضمن شــناخت نقش خود، نسبت به وظایف 
خود آگاه شد: »در تاریخ چیزی هست که اگر بخواهیم از 
آن عبرت بگیریم، باید دغدغه داشته باشیم. این دغدغه، 
مربوط به آینده است... تاریخ یعنی من و شما... ببینیم در 
کدام قســمِت داســتان قرار گرفته ایم. بعد ببینیم کسی 
که مثل ما در این قســمت قرار گرفته بود، آن روز چگونه 
عمل کرد که ضربه خورد؟ مواظب باشــیم آن طور عمل 

نکنیم.«1375/03/20
یکی از اصلی ترین وقایع تاریخــی که با نگاِه درس آموزی 
و عبرت گیری از ســوی رهبری مورد توجــه قرار گرفته 
ماجرای »قیام امام حسین)ع(«  و نهضت عاشوراست. در 
بحث عبرت های عاشورا، حضرت آیت اهلل خامنه ای سؤالی 
مهم و بنیادین را مطرح می کنند: »ببینیم چه شد که پنجاه 
سال بعد از درگذشــت پیغمبر صلواتُّ اهلل و سالمه علیه، 
جامعه اسالمی به آن حّدی رسید که کسی مثل امام حسین 
علیه الّسالم، ناچار شد برای نجات جامعه ی اسالمی، چنین 
فداکاری ای بکند...؟ آن جامعه اسالمی، چه آفتی پیدا کرد 

که کارش به یزید رسید؟« 1371/04/22
رهبر انقالب به قربانگاه رفتن امام حسین)ع( پنجاه سال 
بعد از درگذشــت پیغمبر)ص( و حاکم شــدن شخصی 
چون یزید بر جامعه ی اســالمی را نتیجه ی یک بیماری 
در جامعه ی آن زمان دانســته و شــناخت این بیماری و 
آفت را برای جامعه ی اسالمِی امروز ایران فوری تر از سایر 
درس ها و عبرت های عاشــورا می دانند: »اگر بیماری ای 
وجود دارد که می تواند جامعه ای را که در رأسش کسانی 
مثل پیغمبراسالم و امیرالمؤمنین علیهما الّسالم بوده اند، 
در ظرف چند ده سال به آن وضعیت برساند، این بیماری، 
بیماری خطرناکی است و ما هم باید از آن بترسیم... جامعه 
ما خیلی باید مواظب باشــد که به آن بیماری دچار نشود. 
عبرت، این جاست! ما باید آن بیماری را بشناسیم؛ آن را یک 
خطر بزرگ بدانیم و از آن اجتناب کنیم. به نظر من این پیام 
عاشــورا، از درس ها و پیام های دیگر عاشورا برای ما امروز 

فوری تر است.« 1371/04/22
حضرت آیت اهلل خامنه ای دو عامل را به عنوان عوامل اصلی 
این گمراهی معرفی کرده اند: »دو عامل، عامل اصلی این 
گمراهی و انحراف عمومی است: یکی دورشدن از ذکر خدا 
که مظهر آن نماز اســت. فراموش کردن خدا و معنویّت؛ 
حســاب معنویّت را از زندگی جدا کردن... دوم »واتّبعوا 
الشــهوات«؛ دنبال شــهوت رانی ها رفتن؛ دنبال هوس ها 
رفتن و در یک جمله: دنیاطلبی. به فکر جمع آوری ثروت، 
جمع آوری مال و التذاذ به شهوات دنیا افتادن. این هارا اصل 
دانســتن و آرمان ها را فراموش کردن. این، درد اساسی و 
بزرگ است. ما هم ممکن اســت به این درد دچار شویم.« 

1371/04/22
رهبر انقالب اســالمی حفظ ارزش ها را ضامن دواِم نظام 
امامت دانسته و از بین رفتن ارزش ها، فراموشی آرمان ها 
و انزوای جوانان مومن را زمینه ســاز انحــراف و گمراهی 
می دانند: »اگراین ارزش ها را نگه داشــتید، نظام امامت 
باقی می ماند. آن وقت امثال حســین بن علی علیه الّصالة 
والّســالم، دیگر به مذبح برده نمی شوند. اما اگر این ها را از 
دست دادیم چه؟ اگر روحیه بسیجی را ازدست دادیم چه؟ 
اگربه جای توّجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی، به فکر 
تجّمالت شخصی خودمان افتادیم چه؟ اگر جوان بسیجی 
را، جوان مؤمن را، جوان بااخالص را درانزوا انداختیم و آن 
آدم پرروِی افزون خواهِ پرتوّقِع بی صفاِی بی معنویّت را مسلّط 
کردیم چه؟ آن وقت همه چیز دگرگون خواهد شد... باید 
در مقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما تحمیل کند، 
بایستیم. پس، عبرت گیری از عاشورا این است که نگذاریم 
روح انقالب در جامعه منزوی و فرزند انقالب گوشــه گیر 

شود. عّده ای مسائل را اشتباه گرفته اند.« 1371/04/22

حرکـت هـای مردمـی و خودجـوش 

کهگیلویـه  اسـتان  خداجـوی  مـردم 

و بویراحمـد در جـای جـای ایـن اسـتان، 

از روسـتا هـای کوچـک و دور افتـاده تـا 

شـهر هـا، در بزرگداشـت قیـام حسـینی و 

برپـا داشـن علـم عـزای حسـینی، فرهنگی 

تریـن، سیاسـی تریـن، مذهبـی تریـن و 

اجتامعـی تریـن حرکت خفتـه اخیر اسـتان 

بـود کـه امیدواریـم در زندگـی روزمـره نیز 

ایـن علمـداری و حسـینی بـودن ادامـه 

. شـد شته با ا د

ترین  هفته

ترین هفته

پیشــنهاِد »ترین های هفته« مدنظرتان را 
برای درج در هفته نامه جوان اســتانی به 

پل های ارتباطی ما ارسال کنید. 

karambehzadi@gmail.com

kvb.Javan@gmail.com

عزاداری در ایل

www.kvb-Javan.ir

ارتباط
با نشريه

انتقــادات و پیشــنهادات خود و 
نظراتتان را درباره نشــریه به این 

شماره پیامک کنید.

0917 148 5235

خط امام)ره(

ضمناً می توانید نظرتان را در باره هر 

مطلب با ارسال کد آن به همین شامره 

بیان کنید.
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