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کار در االهیات یهودى-مسیحى استراتژى تهاجمى اقتصادى
در یادداشت های قبلی متذکر شــدیم که فرهنگ کار در ایران همچنان که همه می دانیم 
بسیار ضعیف شده است. با مقایسه ی کلمه ی »کار« در فرهنگ لغات باستانی ایران و اروپایی 
مخصوصا انگلیسی متوجه شــدیم که بار معنایی کار در فرهنگ لغات باستانی ایران بسیار 
مثبت و سودمند است و بارمعنایی کار در فرهنگ های اروپایی مخصوصاً آنگلوساکسون بسیار 
زجرآور و منفی است. در یادداشت بعدی نیز با استناد به گفته های ارسطو در آثار مختلف خاطر 
نشان کردیم که ارسطو مرتبه ی انسانی برای اهل کار و پیشه وران قائل نیست و... | صفحه ۳ 

فرهنگ غني اسالمي ایراني به مردم ایران آموخته است که قدرشناس زحمات و رشادت هاي 
کساني که براي اعتالي نام اسالم و حفظ کیان این مرز و بوم تالش کرده و از خودگذشتگي 
نشان داده اند، باشند. از این رو پس از گذشت 36سال از زمان دفاع مقدس، هر سال در آستانه 
هفته دفاع مقدس به استقبال آن مي روند و برنامه هاي تدارك شده براي این ایام افتخارآفرین 
فضاي سراسر کشور را دگرگون مي ســازد و تحت تأثیر قرار مي دهد. در کنار این آیین هاي 
بزرگ داشت سالیانه و برخي امور دیگر که در طول سال هاي گذشته در اشكال مختلف برگزار 

شده، مهم ترین مطالبه که بتواند وارد جریان زندگي روزمره مردم شود و... | صفحه ۳

1- اگر کمی بیندیشــیم، حتماً می پذیریم 
که جان و مال آدم چیزهایی نیســتند که 
به راحتی بتوان از آن ها گذشت. در برخورد 
یک انسان با یكی از مهم ترین مسائل تاریخ 
بشــریت، یعنی جنگ، می توان این چنین 

گفت که از لحظه ی...| صفحه ۴

آزاداندیشى، قلب تپنده ى 
دانشگاهیان شهید

آخرین روز شهریور 1359 سال روز آغاز تهاجم 
نظامی رژیم بعث عراق به نمایندگی از استكبار 
جهانی علیــه تمامیت ارضی نظــام جمهوری 
اسالمی ایران اســت. هفته ی اول مهرماه به نام 
هفته دفاع مقدس نامگذاری شده...  | صفحه ۲

جنگ نرم تحمیلى، دفاع 
مقدس فرهنگى

سحر دانشور

با اجــازه از شــهدا، ایثارگران 
هشــت  دوران  جانبــازان  و 
ســال دفــاع مقــدس  کــه 
عزیزترین سرمایه شــان را برای 
حفــظ ســرزمین و مرزهــای 

اعتقادی شان فدا کرده اند...

روزنامه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى صبح ایران
سه شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳94
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سال اول

شماره دوازدهم
چهار صفحه

          -     از نظر اندیشمندان اسالمی تربیت وسیله ای 
است برای ســاختن انسان جهت دســت یابی به خود 
حقیقی و آدمی چیزی نیســت مگر آنچــه تربیت از او 
می سازد.  امر تربیت امری دامنه دار و طوالنی مدت است 
به نحوی که مطابق بســیاری از دیدگاه های تربیتی، 
حتی پیش از تولد فرد آغاز شــده و تا پایان عمر ادامه 
می یابد. علــی صفایی حائری در کتاب مســئولیت و 
سازندگی با گره زدن تربیت به اســتعدادهای انسانی 
می گوید: »مراد از تربیت این است که استعدادهای بشر 
تا حد انسانی رشد کند، و مراد از انسان موجودی است 
که از سطح غریزه ها باال آمده و در حد وظیفه و انتخاب 
زندگی می کند.« پرورش اســتعدادها و جهت دهی به 
استعدادهای پرورش یافته زمینه رشد را فراهم می آورد، 

رشد فردی و جمعی. 
          -     نقش محوری مادر در امر تربیت و رشــد فرزند 
مورد تصریح و تأکید بســیاری از اندیشــمندان علوم 
تربیتی قرار گرفته است. در معارف دینی نیز با تأکید بر 
این نقش و به میان آمدن بحث حقوق متقابل والدین و 
فرزندان یكی از حقوق فرزند بر پدر، انتخاب مادر خوب 
و شایسته برای اوســت. انتخاب مادر شایسته زمینه ی 
شكوفایی استعدادهای فرد، تربیت و رشد فكری و روحی 
او را فراهم می آورد. جمله ی معروف امام خمینی که طی 
سال های گذشته بر در و دیوار شهر نوشته ایم خالصه ی 
همین دیدگاه عمیق تربیتی است: »از دامن زن مرد به 

معراج می رود.« 

          -     سلحشوری، شــجاعت و تهور از خصیصه های 
معروف لرهاســت، زن و مرد هم ندارد. صداقت، صفای 
قلب، ســادگی و بی شــیله پیلگی که به این ویژگی ها 
اضافه شــود امكان پذیرش حرف حق و جان فشانی در 
مسیر حِق پذیرفته شــده در فرد، قوم و مردمی که به 
این ویژگی ها مشهورند باال می گیرد. از این جا به بعد ما 
با ضرورتی به نام تربیت جهت نیل فرد، قوم و جامعه به 

سعادت و یا شقاوت مواجهیم. 

          -     زنان سخت کوش لر که همواره پابه پای مردان 
خود در شــرایط محرومیت و ســختی، تالش کرده و 
جنگیده اند با حفظ هویت اصیــل دینی و اعتقادی که 
از مادران شان به ارث برده اند، اصولی هم چون شرافت، 
صراحت و شجاعت را در بستر سادگی در وجود فرزندان 
خود پرورش داده اند تا در تربیت نســل هایی کوشا و 
مجاهد موفق باشند. مبتنی بر پرورش این اصول است 
که روستایی زاده ای از دورافتاده ترین نقاط این استان 
با تالش و جنگندگی می تواند برای ادامه تحصیل راهی 
آمریكا شــود و در اوج قدرت و تــوان علمی، فرهنگی 
و سیاســی با درك ضرورت همه چیز را رها کرده و به 
جبهه های جنگ بشتابد. کسب شرافت برای درك عزت 
انسان و پرورش شجاعت برای حفظ این عزت در سایه 
شــكوفایی ویژگی های فردی انسان موثر است. همین 
است که تاریخ این قوم در دوران دفاع مقدس با تقدیم 

بیش از  1800    شهید در آسمان کشور می درخشد. 
          -     این زنان چه داشــته اند که توانستند فرزندانی 
اینچنین تربیت کنند؟ در چه شــرایطی زیســته اند؟ 
چگونه بزرگ شده اند؟ با چه اصولی زیسته اند؟ پدران 
و مادران شــان چگونه با آن ها تعامل کرده اند؟ در حال 

حاضر چگونه می زی اند؟ قبل از شهادت فرزند چگونه 
بودند و حال چگونه اند؟ َو َو َو! هزاران سؤالی که می تواند 
در قلب زندگی مادران شهدا، همسران شهدا و دختران 
شهدا مطرح شوند و پاسخ بگیرند در کدام ذهن مانده اند 
و روی کاغذ نیامده اند؟ نمی دانیــم. هیچ نمی دانیم. 
واقعیت تلخی اســت اما باید گفت تا به حال کم ترین 
سؤالی در خصوص مادران، همسران و دختران شهدای 

این استان مطرح نشده که پاسخی دریافت شود. 
          -     نشســتن پــای صحبت های مادران شــهدا، 
همسران و حتی دختران شهدا ما را به گنجینه ای عمیق 
و گران بها از اطالعاتی در خصوص سبک زندگی زنان این 
استان از گذشته تا به حال پیوند می دهد. دسترسی به 
این گنجینه راه گشای آینده خانواده ها و جامعه ای است 
که باید مبتنی بر اصول اساسی سبک زندگی اسالمی 
ایرانی در پی تمدن سازی باشد، الگویی بی بدیل در دل 
تاریخ این استان. پر واضح است که ارائه الگوهای بومی 
مبتنی بر شــرایط فرهنگی هر منطقه و قوم می تواند 
زمینه رشد فردی و جمعی را فراهم آورد، نكته ای که در 
هجمه ی فرهنگ پایتخت از طریق رسانه های مختلف و 

باالخص رسانه ی ملی فراموش شده است. 
          -     جمع آوری خاطرات زنانــی که فرزندان خود 
را تقدیم ایــن آب و خاك کرده اند با محوریت ســبک 
زندگی ایشان تنها بخشی از تاریخ شكوهمند این قوم 
در دوران دفاع مقدس اســت. بخش دیگر ماجرا را باید 
در دل حضــور دختران جوان در پشــت جبهه و حتی 
خود جبهه جست و یافت. خاطرات دختران و زنانی که 
چون گنجینه ای ارزشــمند زیر تلی از خاك فراموشی 

مدفون شده اند. 

almontazar313@gmail.com  



آخریـن روز شـهریور 1359 سـال روز آغـاز تهاجـم 
نظامـی رژیـم بعـث عـراق بـه نمایندگـی از اسـتكبار 
جهانـی علیـه تمامیـت ارضـی نظـام جمهـوری اسـالمی 
ایـران اسـت. هفتـه ی اول مهرمـاه بـه نـام هفتـه دفـاع 
مقـدس نامگـذاری شـده و هرسـاله  بـه پـاس رشـادت ها 
و از خـود گذشـتگی های ملـت قهرمـان ایـران یادبودها و 
گرامیداشـت های مختلفـی در ایـن هفته برگزار می شـود. 

بی شک گرامیداشـت یاد و خاطره ی آن همه 
زیبایـی نبایـد به یـک هفتـه خـاص محدود 
شـود. ملت ایـران باید همـواره قـدردان امام 
خمینـی)ره( و شـهدا باشـند، چرا کـه خون 
شـهیدان ضامـن حفـظ انقـالب بـوده و هـر 
بـار بـه آن هـا نیـاز بـوده وارد صحنه شـده و 
بـه جامعـه آب حیـات نوشـانده اند. پـس از 
ارتحال حضـرت امام خمینـی)ره( و واگذاری 
سـكان هدایـت کشـتی انقـالب بـه دسـت 
حضـرت امـام خامنـه ای کـه مقـارن پایـان 
جنگ سـخت تحمیلـی بـود، صحنـه مبارزه 
نیـز تغییـر کـرد. نظـام اسـتكبارجهانی پس 
از ناکامـی در جنـگ تحمیلی هشـت سـاله و 
مواجهه با جوانـان انقالبی که عاشـق جهاد و 
شـهادت بودند، اسـتراتژی خود را تغییر داده 
و زمیـن بـازی را عـوض کـرد. نظام اسـتكبار 
ایـن بـار بـا تشـكیل یـک ناتـوی فرهنگی و 
بـه صـورت همه جانبه تـر وارد میـدان شـد. 
در ایـن راهبـرد جدیـد، دشـمن تـالش کرد 
تـا بـا نفـوذ در حاکمیـت و بـه کار گماشـتن 
لیبرال هـا و غرب گراهـا در بدنـه ی مدیریتی 

کشـور، فروپاشـی از درون را پی گیـری نمایـد. عرصـه ی 
مدیریـت کشـور در دوران سـال هـای 68 تـا 76 عرصه ی 
تاخـت و تاز کسـانی بـود که بـا مشـی لیبرالی خـود پروژه 
سكوالریسـم و ارزش زدایـی از جامعـه ایـران را پی گیـری 
می کردند. در این راسـتا شـدیدترین هجمه هـای اعتقادی 
و اخالقی به مقدسـات و آرمان های ملت روا دانسـته شـد. 
در همـان زمـان بـود کـه رهبـر فرزانه انقـالب با شـناخت 

دقیق و عمیـق از آرایـش جدید دشـمن، تهاجـم فرهنگی 
را هشـدار داد. در مرحلـه ی بعـد دشـمن وارد عرصـه ی 
جدیدی از تهاجم شـد. در این عرصه میـدان اصلی منازعه 
عبـارت اسـت از سـبک زندگـی. در ایـن میـدان دشـمن 
وارد نبـرد تن بـه تن بـا جامعـه ایران شـد. دشـمن تالش 
دارد تـا در ایـن جنگ بـه جای تن هـا، قلـب هـا و مغزها را 
تسـخیر کند. اکنـون بـار دیگر چشـم بینای انقـالب خطر 
نفـوذ فكـری و فرهنگـی دشـمن را گوش زد 
نموده انـد. بـار دیگـر دشـمن به کسـانی که 
دل در گـرو آرمان هـای لیبرالیسـم دارنـد و 
اکنون به بدنه مدیریتی کشـور وارد شـده اند 
امیـد بسـته اسـت. بـار دیگـر خطر نفـوذ در 
مراکز تصمیم گیری و تصمیم سـازی کشور 
احسـاس مـی شـود. جمهـوری اسـالمی در 
مقطعـی از تاریخ قـرار دارد که بـه تعبیر امام 
خامنـه ای» شـرایط گیتی حسـاس و جهان 
در حال عبـور از پیـچ عظیم تاریخی اسـت« 
تنگه احـد انقـالب فرهنگ اسـت و دشـمن 
در انتظـار تسـخیر ایـن تنگـه اسـت. عرصه 
فرهنگی کشـور همانند جنگ هشـت سـاله 
نیازمنـد مبـارزه جهـادی و عملیـات هـای 
کربـال و والفجـر و فتـح المبیـن اسـت. دفاع 
مقـدس واژه ای اسـت کـه بـرای آن دوران 
هشـت سـاله به کار می بریم. ما در مقابل آن 
جنگ سـخت دفاعی مقدس انجام دادیم. در 
مقابل این جنگ نـرم نیز دفاع مقدسـی باید 
کـرد. یـک دفـاع مقـدس فرهنگـی در برابر 

یـک جنـگ نـرم تحمیلی.

سیاسی

فرهنگی مهدی دلبند

سید محمدصادق قائمی

۲ 1                    
طراحی و ساخت رآکتور جدید توسط اساتید 

گچساران و یاسوج
خبرگزارى دانشجو - دو نفر از اساتید دانشگاه هاى آزاد 
گچساران و دولتى یاسوج، طرحى را با عنوان طراحى و 

ساخت رآکتور تبدیل گازهاى گلخانه اى ارائه دادند.

یكی از اعضای هیات علمی دانشــگاه آزاد گچساران در مقاله 
ای علمی که در نشــریات علمی و معتبر دنیا به چاپ رسیده 
است، از طراحی رآکتور جدیدی برای تبدیل گاز های گلخانه 

ای خبر داد.
سعی دالوری با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در این طرح، 
رآکتور مورد نظر باعث می شود گاز های گلخانه ای به هیدروژن 

تبدیل شوند.
وی افزود: گازهای گلخانه ای که شامل متان و دی اکسید کربن 
هستند، با اختراع این رآکتور به ماده با ارزش و حیاتی هیدروژن 
تبدیل شده و باعث جلوگیری از تأثیرات مخرب گاز های ذکر 

شده می گردد.
دالوری به همكاری یكی از اساتید دانشگاه یاسوج با این پروژه 
اشــاره کرد و گفت: مهر اورنگ قاعدی، اســتاد گروه شیمی 
دانشگاه یاســوج و عضو یک درصد دانشــمندان برتر جهان و 

پروفسور عایشه نور از مالزی نیز در این پروژه همكاری دارند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه آزاد گچساران به ارزش مند بودن 
این پروژه اشاره کرد و گفت: انرژی هیدروژن به عنوان مكانیزم 
ذخیره یک منبع انرژی پاك و پایدار به حساب می آید که برای 
تصور پاك بودن آن می توان اجــاق خانه ای را بدون دودکش 

تصور کنیم.
وی گفت: یا به عنوان مثال های دیگر، آب خارج شده از موتور 
وسایل نقلیه که قابل استفاده باشــد و یا دستگاه های ذخیره 
انرژی که بدون ایجــاد آلودگی، گاز های گلخانــه ای و اثرات 

مخرب شیمیایی به کار مشغولند.
الزم به ذکر است، مقاله ای از این استاد دانشگاه با عنوان »تبدیل 
گازهای گلخانه ای به هیــدروژن« در مجلع علمی بین المللی 

»Cleaner  Production« با ضریب 3.8 به چاپ رسید.

2                    
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد خبر 

داد: معضل بیکاری در کهگیلویه و بویر احمد
عصردنا - نماینده ولى فقیه در کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: بیکارى در تمام مناطق کشور و از جمله این استان 
به یک معضل عمومى تبدیل شده و توسط یک نهاد یا دستگاه 

اجرایى خاص قابل حل شدن نیست.

آیت اهلل سیدشرف الدین ملک حسینی شامگاه گذشته در دیدار 
با مردم بخش سپیدار اظهار داشت: هنر مدیریت استفاده صحیح 
و منطقی از منابع در راستای استفاده حداکثری برای توسعه و 

تعالی جامعه است.
وی با تاکید بر اینكه مدیران نباید قائل به تبعیض در خدمات 
رسانی به مردم باشند، بیان کرد: البته گاهی مواقع مساوات هم 
تبعیض محسوب می شود در حالی که تفاوت قائل بودن عین 

عدالت است.
ملک حسینی ابراز کرد: ضروری است مســئوالن بین خود و 
خدای خود عهد ببندند که رفتار نهایی شــان با هدف توسعه و 
تعالی جامعه یكی باشــد و در این زمینه تمام قد گام بردارند و 
تالش کنند زیرا با داشتن این دیدگاه می توان برای مردم منطقه 

منفعت ایجاد کرد.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری 
با تشریح ویژگی های امام علی)ع( و تالش های این امام بزرگوار 
در ایجاد رفاه برای مردم، افزود: معنای همدلی و همزبانی بین 
دولت و ملت یعنی اینكه مسئوالن تمام توان خود را برای خدمت 
به ملت بكار بگیرند و مردم نیز با دولتمردان در جهت توسعه و 

عمران آبادی منطقه گام بردارند.
ملک حســینی ابراز کرد: پول و اعتبارات هرگز رشد و تعالی به 
همراه نمی آورد زیرا اگر درایت و درك در زمینه استفاده صحیح 

از اعتبارات نباشد بدون شک ذاللت به همراه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: در صورتی درایت و تدبیر در استفاده از اعتبارات 
باشــد تعالی و رشــد نیز در جامعه پدیدار می شود و مدیریت 

صحیح در استفاده از امكانات و اعتبارات نیز وجود دارد.
ملک حسینی خاطرنشان کرد: بیكاری در تمام مناطق کشور 
و از جمله کهگیلویه و بویراحمد به یک معضل عمومی تبدیل 
شده و توسط یک نهاد یا دستگاه اجرایی خاص قابل حل شدن 
نیست و در این زمینه باید ملت و دولت هم دل و هم زبان چاره 
اندیشی کنند و با تعامل و رفتن به سمت کارآفرینی به کاهش 

بیكاری کمک کنند.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد خواســتار حضور 
مسئوالن این اســتان در مناطق مختلف شــد و گفت: انتظار 
می رود مدیران در این ســفرها مشــكالت مردم را از نزدیک 

بررسی و اصراری بر وعده های پوچ به مردم نداشته باشند.
ملک حسینی افزود: هرگز از مسئوالن نخواسته و نمی خواهم 
که اولویت ها را در خدمات رسانی به مناطق تغییر دهند زیرا در 

اینصورت نزد پروردگار متعال باید پاسخگو باشم.

جمع آوری: مرتضی رستگارفر
| جــوان  روزنامــه   | 
| ویژه کهگیلویــه و بویراحمد |
|  سال اول | شــماره دوازدهم |
|سه شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴|

   |  ۱۴۳۶ ذیحجــه   ۸   |

3                  
به علت قطع درختان بلوط ، پروژه راه سازی 

»یاسوج -سی سخت« تعطیل شد
ایسنا- بر اساس محاســبه کارشناسان ریال به ریال 
خسارات درختان قطع شــده در پروژه جاده سازى 
در محور »یاسوج - سى ســخت« از اداره راه و شهرسازى و 

پیمانکار مربوطه گرفته مى شود.

ســرهنگ »محمد رحیم برزمند« در گفت و گــو با خبرنگار 
خبرگزاری دانشــجویان ایران)ایســنا(، منطقه کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: قطع هرگونه درخــت باید با مجوز اداره کل 
منابع طبیعی باشد و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی 

می شود.
وی اظهارکرد: بر اساس محاســبه کارشناسان ریال به ریال 
خسارات درختان قطع شــده در پروژه جاده سازی در محور 
»یاسوج-سی ســخت« از اداره راه و شهرســازی و پیمانكار 

مربوطه گرفته می شود.
فرمانده ی یگان حفاظت منابع طبیعی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد خاطرنشــان کرد: جلوی هر متخلــف در رابطه با 
تخریب و تعرض بــه جنگل ها و منابع طبیعی اســتان را می 
گیریم و هیچ کس بــدون مجوز از منابــع طبیعی حق قطع 
درختی را ندارد و بــا متخلفان برخــورد قانونی الزم صورت 

می گیرد.
سرهنگ برزمند تصریح کرد: بخشی از قطع درختان در این 
محور با مجوز بوده و بخشــی بدون مجوز بوده که نیروهای 
یگان حفاظت منابــع طبیعی از قطع درختــان جلوگیری و 

پروژه را تعطیل کردند.
به گزارش ایســنا، در پی تعریض جاده ارتباطی »یاســوج-

سی سخت«، در حوالی روستای »ده برآفتاب« یاسوج درختان 
چندین ساله بلوط قطع شــده نظر مسافران و گردشگران در 
حال عبــور از این محور بــه به خود جلب می کند و شــاهد 

صحنه هایی ناراحت کننده و تاسف بار هستند.

 ۴                    
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس؛

مخالف با نظارت استصوابی شورای نگهبان 
مخالف با آرمانهای امام و رهبری است

صبح زاگرس - نماینده مردم شهرستانهاى بویراحمد 
و دنا در مجلس شوراى اسامى گفت: هر گونه مخالفت 
و موضوع گیرى علیه نظارت اســتصوابى شوارى نگهبان، 
مخالفت با نظرات امام راحــل و مقام معظم رهبرى در مورد 

این شورا است.

غالمحمد زارعی بــا انتقاد از اظهار نظر هــای تفرقه افكنانه 
برخی از رجال سیاســی از جمله هــادی خامنه ای در مورد 
وظیفه ذاتی شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا بر 
انتخابات گفت: هر گونه مخالفت و موضوع گیری علیه نظارت 
استصوابی شــواری نگهبان، مخالفت با نظرات امام راحل و 

مقام معظم رهبری در مورد این شورا است.
 نظارت استصوابی ،رسالت ذاتی شورای نگهبان است

وی وظیفه شورای نگهبان را نظارتی استصوابی درانتخابات 
دانســت و افزود: وظیفه صیانت و نظارت از انقالب در حوزه 
انتخابات برعهده شــورای محترم نگهبان است و نظارت این 
شوار،نظارتی اســتصوابی در همه مراحل انتخابات بر اساس 

قانون است.
 برخی با زیر سئوال بردن شورای نگهبان دنبال تفرقه هستند

نماینده مردم شهرســتان بویراحمد به اظهارات مقام معظم 
رهبر در جمع کارگــزاران نظام و اعضای شــورای خبرگان 
رهبری در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره کرد 
و گفت: همانگونه که معظم له فرمودند، صیانت از انقالب در 
انتخابات از وظایف شورای نگهبان است و بازگو کردن اینگونه 
اظهار نظرها در مورد شــورای نگهبان آن هم از طرف برخی 
دانه درشت ها در جامعه، مخالفتی صریح با فرموده های مقام 

معظم رهبری است.
 زارعی بیان کرد: اصول انقالب اســالمی بــا اینگونه اظهار 

نظرهای نسجیده در تعارض قرار خواهد گرفت.
 این اشخاص توهین به نمایندگان فعلی مجلس را مكانیسم 

ورود خود به مجلس قرار داده اند
 وی در ادامه با انتقاد از سخنان هادی خامنه ای و اظهار نظر 
وی در مورد نمایندگان کنونی مجلس گفت: متأسفانه کسانی 
که دایه دار روشنگری و مردم ساالری را دارند با مطرح کردن 

اینگونه اظهارات به دنبال تفرقه در جامعه هستند.
 نماینده مــردم شهرســتانهای بویراحمد و دنا ابــراز کرد: 
نمایندگان مجلــس منتخبین مردم هســتند و در یک نظام 
مردم ســاالر با انتخابات سالم انتخابات شــده اند و اینگونه 
اظهار نظرهای اهانت آمیز و مبتدیانــه مصادیق نظام را زیر 
سئوال می برد که آقای هادی خامنه ای باید در مورد اینگونه 

سخن ها از مردم معذرت خواهی کند. 

جنگ نرم تحمیلی، دفاع مقدس فرهنگی

mahdidelband@gmail.com

مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها
به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط 5 

نهاد زیر انجام می پذیرد:
     1- دادگاه قانون اساسی

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت 
انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می پذیرد. در این 

راستا می توان به کشورهای زیر اشاره نمود:
بلغارســتان: مطابق ماده ی 66 قانون اساســی بلغارستان، 
هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می تواند 

طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.
آلمــان: طبق قانون اساســی آلمان، رســیدگی به صحت 
انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه های نمایندگان، 
هم چنین سلب مصونیت و عزل آن ها از سمت نمایندگی از 
اختیارات مجلس نمایندگان می باشد. هر گاه به تصمیم های 
مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه ی 
نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن ها 
اعتراضی وجود داشته باشد، رســیدگی به آن از اختیارات 
دادگاه قانون اساسی اســت. دادگاه قانون اساسی فدرال، 
عالی ترین دادگاه ویكی از قابل احترام ترین و قدرت مندترین 

نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.
     2-  شورای قانون اساسی

فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون 
اساسی بر حســن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری 
نظارت می کند. این شورا به اعتراض ها رسیدگی کرده و نتایج 
انتخابات را اعالم می نماید. در دوره های گذشتهرسیدگی به 
شكایت ها و اعتراض ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و 
مجلس سنا با استفاده از مكانیسم »تصویب اعتبارنامه ها« بر 
عهده ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی 1958م. 
این صالحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. 
)اصل 59( شورا پس از بررسی و رسیدگی می تواند بر حسب 
مورد، شكایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این  که 

نتایج اعالم  شده را اصالح کند.
به موجب اصل 58 قانون اساســی، شــورای قانون اساسی 
نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض ها و اعالم 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین، 
این نظارت در برگیرنده ی تمــام مراحل انتخابات از ابتدا تا 
انتها اســت و اقدام به آن نیاز به طرح شكایت از طرف افراد 
ذی نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شــورا می تواند 
در موضوع وارد شود. در سیستم حكومتی فرانسه که بیش 
از همه ادعای دموکراســی دارد، کاندیداتوری منفرد برای 
حضور در رقابت انتخاباتی ریاســت جمهوری مشروط به 
ارایه ی 1000 امضا از شخصیت های معتبر کشور است که 
در ضمن از چهره های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند 
می باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارائه ی 

500 امضا کافی است.
     3- نظارت توسط خود مجلس

هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود 
مجلس انجام می پذیرد، اما بر رســیدگی به اعتبارنامه های 
نمایندگان توســط خود مجلس ایراد وارد گشته است که 
رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان مجلس چه از حیث 
واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات 
انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با 
توجه به اصل تفكیک قوا مجالس مقننه اصوالً صالحیت این 
کار را نداشته و فقط مقام های قضایی می توانند این وظیفه را 
انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای 
ایاالت متحده ی آمریكا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس 
مقننه، اعتبارنامه های اعضای خود را مورد رســیدگی قرار 

داده، آن ها را تصویب یا رد می نمایند.
در انگلســتان چند نفر از اعضای دیــوان عالی که به حكم 
قرعه انتخاب می شوند، اعتبارنامه های مجلس عوام را مورد 
رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب 
آن ها به مجلس تقدیم می کنند و مجلس نیز گزارش هیأت 

قضایی را بدون بحث تأیید می نمایــد. اما برخالف ترتیب 
معمول در ســایر ممالــک، در انگلســتان اعتبارنامه های 
نمایندگانی بررسی می شود که انتخاب آن ها مورد اعتراض 
است، وگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده 
شــناخته می شــود. در آلمان به موجب ماده ی 31 قانون 
اساسی 1919م. رسیدگی به اعتبارنامه های اعضای مجلس 
»رایشــتاگ« به یــک دادگاه مختلط مرکــب از چند نفر 
نماینده ی مجلس رایشــتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری 
واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام 
دوره ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می نمودند. 
برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نماینده ی رایشتاگ و دو 

نفر قاضی الزم و ضروری بود.
آمریكا: مجلــس نمایندگان، خود صالحیت رســیدگی به 
صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط 

انتخاب شدن را دارد.
     ۴-  وزارت کشور

در برخی از کشورها نیز وزارت کشــور وظیفه ی نظارت بر 
انتخابات را بر عهده دارد:

انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین 
می کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی 
بر بررسی و تأیید و رد صالحیت های نامزدهای نمایندگی 

مجلس را بر عهده دارد.
نظارت بر انتخاب رییس جمهوری در آمریكا: بر اساس قانون 
اساسی ایاالت متحده ی آمریكا، شــخص پس از مبارزه ی 
انتخاباتی در درون احزاب )عماًل دو حزب جمهوری خواه و 
دموکرات( و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت 
نمایندگان، مردم هیأت انتخاب کنندگان رییس جمهوری 
را بر می گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله ی وزارت 

کشور صورت می گیرد.
مقایسه ی عملكرد این نهادها با شورای نگهبان

سیســتم نظارت بر انتخابات در دیگر کشــورها، دائر مدار 
نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می تواند علی رغم رأی 
قاطع مردم به نمایندگان، بنا به مالحظه هایی با عدم صدور 
اعتبارنامه به نماینده ی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و 
حتی ابطال انتخابات به تصمیم گیری در انتخابات مبادرت 

ورزد:
     - استصوابی بودن نظارت:

مطابق اصل 59 قانون اساســی 1958م. فرانسه ، شورای 
قانون اساســی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب 

نمایندگان و ســناتورها با قانــون، تصمیم گیری می کند. 
قانون اساسی ایاالت متحده آمریكا نیز در بند 5 اصل خود 
می گوید: »هر یک از مجلســین داور انتخابات، نتایج آن و 

خصوصیات اعضای مربوط به خود می باشند،
مضمون اصل 99 قانون اساســی ایران نیز شبیه اصل 59 
قانون اساسی فرانسه می باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت 
است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می توان 
به قانون اساســی فرانســه رجوع نمود و منظور از ماهیت 

استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. 
از ویژگی های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند 
نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این 

نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می باشد. 
     - قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات

با توجه به مواد قانون اساسی کشورهای دیگر نیز به راحتی 
می توان استنتاج نمود که وظیفه ی نهاد نظارتی بر انتخابات 
در آن کشورها نیز یک نظارت استصوابی است که می تواند 
در نهایت نمایندگــی و یا جریان انتخابــات را باطل اعالم 
نماید. به عنوان نمونه، اصل ۴7 قانون اساسی رومانی آشكارا 
بیان می دارد که مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت 
انتخاب هر نماینده صالحیت داشــته و نسبت به صحت یا 
ابطال انتخاب وی تصمیم می گیرد. بی تردید این نص قانونی 
بر نظارت استصوابی که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکید 
می نماید.هم چنین اصل 59 قانون اساســی فرانسه اعالم 
می دارد، شورا پس از بررسی و رسیدگی می تواند بر حسب 
مورد شكایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این  که 

نتایج اعالم  شده را اصالح کند. 
     - عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد 

تصمیم اتخاذی
از جمله نتایج نظارت اســتصوابی، عدم الزام به پاسخ گویی 
به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها 
آشكارا به این اصل اساســی تأکید دارد. مطابق ماده ی 79 
قانون اساسی ترکیه »انتخابات تحت اداره ی عمومی و نظارت 
ارگان های قضایی انجام می شوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ 

مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست.«
در واقع آن  چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود 
نهاد نظارتی بر انتخابات می شود، صرفاً نشأت  گرفته از عدم 
آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است؛ 
وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است 

که جریان انتخابات را کنترل می نماید.

m.rastegarfar@gmail.com

بررسی تطبیقی نظام نظارت انتخاباتی 
کشورهای جهان )۲(

sms.ghaemi@yahoo.com



فرهنگ غني اســالمي ایراني به مردم ایــران آموخته 
است که قدرشناس زحمات و رشادت هاي کساني که براي 
اعتالي نام اسالم و حفظ کیان این مرز و بوم تالش کرده و از 
خودگذشتگي نشان داده اند، باشند. از این رو پس از گذشت 
36سال از زمان دفاع مقدس، هر سال در آستانه هفته دفاع 
مقدس به اســتقبال آن مي روند و برنامه هاي تدارك شده 
براي این ایام افتخارآفرین فضاي سراسر کشور را دگرگون 
مي سازد و تحت تأثیر قرار مي دهد. در کنار این آیین هاي 
بزرگ داشت سالیانه و برخي امور دیگر که در طول سال هاي 
گذشته در اشكال مختلف برگزار شــده، مهم ترین مطالبه 
که بتوانــد وارد جریان زندگي روزمره مردم شــود و اثر آن 
در مناســبات و تعامالت عرصه هاي مختلــف عینیت یابد، 
انتقال »فرهنگ دفاع مقدس« به جامعه و نهادینه شــدن 
آن بوده است. ایران اســالمی در هشت سال حماسه و ایثار، 
تمرین واقعی دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را انجام 
داد و به رهایی از اقتصاد تک محصولی، تقویت و مصرف تولید 
داخلی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی، دانش بنیان کردن 
تولید، اصالح الگوی مصرف، غلبه بــر مصرف گرایی، تورم، 
بیكاری، خنثی ســازی تحریم ها و خودکفایی در تولیدات 
محصوالت استراتژیک دست یافت و این یافته ها بخشی از 
دستاوردهای اقتصاد مقاومتی است. آموختن چگونگی کنار 
آمدن با کمبود ها و تالش همه جانبــه و فراگیر برای تأمین 
نیازهای اساســی یكی دیگر از درس های ماندگار و همیشه 
کارآمد دوران جنگ،   منفعل نشدن در برابر اقدامات دشمن 
به ویژه در حوزه تحریم ها بود. مردم و تمام بخش های کشور، 
هنگام مواجهه با تحریم های شدید دشمن؛ با تفكیک نیازهای 
ضروری و غیرضروری و حذف نیازهای غیرضروری، نیازهای 
ضروری را نیز به حداقل کاهش دادند. آنچه باید بدان اشاره 
داشت این است که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دفاعی نیست 
که مردم و نظام را در الك دفاع تحلیل برنده وارد کند و هر روز 

به روزهای سخت تر نزدیک شوند؛ بلكه دقیقا یک استراتژی 
اقتصادی تهاجمی است که با قرارگرفتن در سنگر آن ، هر روز 
یک گام مؤثر به افق روشن اقتصادی نزدیک تر می شویم. از 
اولین روزهای دفاع مقدس تا آخرین لحظه های آن، شاهد 
یک حرکت  جهنده و رو به جلو بودیم و این نوع حرکت باعث 
شد تا دنیا در دیدگاه تخاصمی خود نسبت به ایران و نابودی 
نظام اسالمی تجدیدنظر کرده و با پذیرش قدرت مردم فهیم 
ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی، با تمام قوا به فكر مهار 
آن برآید؛ تا الاقل بتواند از رســوخ تفكر انقالب اسالمی در 
منطقه و جهان جلو گیری کند. از آن پس استراتژی بازدارنده 

و مهارکننده ایران اسالمی بیش از پیش مورد توجه استكبار 
قرار گرفت و مهم ترین برگ برنده جهان استكبار و امپریالیسم 
خبری در رسیدن به این هدف این بود که به دنیا ثابت کنند 

نظام مردم ساالر دینی جمهوری اســالمی نمی تواند بدون 
وابستگی به آن ها به اهداف خویش برسد!

نســخه وحدت و اعتماد متقابل مردم و مسئوالن در دفاع 

مقدس توانست بر همه قدرت های جهان فائق آید و اکنون 
ما می توانیم بــا باز شناســی آن دوران و دریافت آموزه های 
آن، ضمن طراحی درســت یک استراتژی اقتصادی صحیح 
و کارآمد و تبیین شــرح وظایف همة بخش های مدیریتی، 
اقتصادی، قانون گذاری، نظارتــی و... و اعتماد بیش از پیش 
به مردم، در این نبرد سخت و نفس گیر نیز، هم چون حماسه 

هشت ساله، پیروز و سربلندباشیم.

در این راستا، جدی گرفتن دشمن، یقین داشتن به ظرفیت و 
توانایی های بومی، تقویت مدیریت کار شناسی شده در تمام 
بخش ها، استفاده حداکثری از زمان، حرکت بر اساس برنامه،   
هم جهت شدن مســئوالن نظام در راســتای یک مقاومت 
هوشــمند و هدفدار، صداقت در بیان نقــاط قوت و ضعف، 
تحلیل مناسب از حربه های دشمنان و... می تواند دستیابی 
به این پیروزی را کم هزینه تر کند. گرچه مقاومت در مقابل 
تهاجم استكبار 36 ســال خود را سپری می کند و ما در این 
مدت در محاصره اقتصادی، تحریم های همه جانبه و جنگ 
اقتصادی نیز بوده ایم؛ اما این بار دشمن با تجربه شكست های 
قبلی خویش، به شكلی فراگیر تر و اثرگذار تر وارد شده است. 
اکنون که آزمایش دیگری از ســوی خداونــد بزرگ مقدر 
گردیده؛ و بناست نظام اســالمی و مردم فهیم ایران زمین، 
همساِن هشت سال دفاع مقدس، در مقابل جنگ تحمیلی 
اقتصادی جهان استكبار، با سالح مقاومِت پویا و سازنده وبا 
امید به آینده ای زیبا، ایستادگی نمایند؛ می توانیم با توکل 
بر ذات بی مثال کردگار و با وفاق و وحدت حول محور والیت 
فقیه و اقداماتی چون مبارزه با اشــرافی گری، ساده زیستی، 
مشــارکت مردمی، نهادینه کردن حمایت از تولیدات ملی، 
استفاده از همه ظرفیت های کشور، عقالنیت اقتصادی و نگاه 
مولد به خود اتكایــی و خودکفایی و بهره گیری از تجربیات 
موفق و ناب دوران هشت ســاله و بكار گیری نیروی انسانی 

توسعه یافته و انقالبی از این امتحان الهی نیز سربلند بیرون 
آمده و اقتدار و ســربلندی در تمام زمینه ها را به این نسل و 
آیندگان هدیه نماییم. هدفی که بی شک دست یافتنی است 

و جهانیان شاهد آن خواهند بود.

فرهنگ کار ضعیف ما)۳(
کار در االهیات یهودی-مسیحی

در یادداشــت هــای قبلــی متذکــر شــدیم کــه فرهنگ 
کار در ایــران همچنــان کــه همــه مــی دانیم بســیار ضعیف 
ــگ  ــه ی »کار« در فرهن ــه ی کلم ــا مقایس ــت. ب ــده اس ش
ــی  ــا انگلیس ــی مخصوص ــران و اروپای ــتانی ای ــات باس لغ
ــات  ــگ لغ ــی کار در فرهن ــار معنای ــه ب ــدیم ک ــه ش متوج
باســتانی ایران بســیار مثبت و ســودمند اســت و بارمعنایی 
کار در فرهنــگ هــای اروپایــی مخصوصــاً آنگلوساکســون 
بســیار زجــرآور و منفــی اســت. در یادداشــت بعــدی نیــز 
بــا اســتناد بــه گفتــه هــای ارســطو در آثــار مختلــف خاطر 

نشــان کردیــم کــه ارســطو مرتبــه ی انســانی 
ــل نیســت و  ــل کار و پیشــه وران قائ ــرای اه ب
آنــان را هماننــد بــرده هــا و بربرهــا تنهــا الیق 
کار بــرای اشــراف یونــان مــی داننــد. تفكرات 
اخالقی و سیاســی ارســطو پشــتوانه ی بســیار 
خوبــی بــرای جهانســوزی های اســكندر 
ــتعمار  ــتان و اس ــای نژادپرس ــری ه و ویرانگ
ــوده اســت. گــران اروپایــی در قــرون اخیــر ب

ــر  ــی ب ــه بررســی کوتاه ــن یادداشــت ب در ای
دو نكتــه ی ظریــف در االهیــات کار دیــن 
یهودی-مســیحی غــرب مــی پردازیــم. دیــن 
یهودی- مســیحی غــرب کــه قطعا متناســب 
بــا ارزش هــا و فرهنگ هــای آن جوامــع 

ــود  ــاره ی کار وج ــی درب ــت پارادوکس ــده اس ــول ش متح
دارد کــه قابــل حل کــردن نیســت. از یــک طــرف آفرینش 
انســان یــک کار اســت امــا  از ســوی دیگــر کار بــه عنــوان 
یــک تنبیــه بــرای انســان در روی زمین مقرر شــده اســت. 
ــز  ــش نی ــفر پیدای ــق و در س ــد عتی ــدس عه ــاب مق در کت
چنیــن آمده اســت: »...پــس بــه ســبب تــو زمیــن ملعــون 
شــد و تمــام ایــام عمــرت از آن بــا رنج خواهــی خــورد/ خار 
و خــس نیــز برایــت رویانــد و ســبزه های صحــرا را خواهــی 
ــا  ــورد ت ــی خ ــان خواه ــانی ات ن ــرق پیش ــه ع ــورد/ و ب خ

ــه خــاك راجــع گــردی...«  چنیــن کــه ب
ــی  ــان حضــرت موســی فرمان ــه در ده فرم ــر آنك ــب ت جال
ــرای اســتراحت  ــدارد امــا فرمانــی ب ــاره ی کار وجــود ن درب
بیان شــده اســت: »بــه خاطــر داشــته باش کــه روز ســبت 
را مقــدس و گرامــی بــداری. تــو شــش روز در هفتــه بــرای 
ــی،  ــام می ده ــت را انج ــه ی کارهای ــردن داری و هم کار ک
امــا روز هفتــم... در آن روز تــو هیــچ کاری انجــام نخواهــی 
داد...زیــرا خداونــد آســمان و زمیــن، دریــا و همــه ی آنچــه 
ــرد و در روز  ــق ک ــش روز خل ــود دارد را در ش ــا وج در آنه
هفتم اســتراحت نمود.«)پلیــكان، 1380: 13(

ــن  ــف ای ــای ظری ــاوت ه ــه تف ــاً متوج یقین
ــش  ــباهت های ــی ش ــم تمام ــت، علی رغ روای
ــادآور  ــد ی ــم. بای ــات اســالمی، شــده ای ــا روای ب
ــی را  ــود دین ــرای خ ــه ب ــر جامع ــه ه ــد ک ش
می پذیــرد. امــا جامعــه خواســته یــا ناخواســته 
ــای  ــد و ارزش ه ــا عقای ــق ب ــن را مطاب آن  دی
ــرد و  ــد ک ــش خواه ــود خوان ــی خ ــا دین پیش
ــد  ــز خواه ــف آن نی ــه تحری ــت ب ــا دس ای بس
ــاوت دو دین مســیحی-یهودی و اســالم  زد. تف
در مســائل اساســی چــون جوهــر کار قطعــاً از 
نظــر دور نمانــده اســت و در یادداشــت بعــدی 

ــد. ــد ش ــرح خواه مط

اقتصاد

اجتماعی
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کوه اسپید چشم به راه، همدلی و همزبانی 

مسووالن + تصاویر
خبر لنده - روستاى کوه اسفید)کون اسفید(از توابع 
بخش مرکزى شهرستان لنده پس از گذشت ۳۶سال 
از پیروزى انقاب اســامى هنوز راه روستایى مناسبى براى 
روستاییان ندارند و به ناچار از چهارپایان و گاهاً مسیر روستا را 
تا روستاى شیاودان را که مسیرى کامًا سخت و کوهستانى 

است را باید پیاده طى کنند.

سفری کوتاه به روستاهای شهرستان لنده با سفرنامه ای کوتاه 
برای بیان دردها و محرومیت های مردم این شهرستان در پیش 
گرفته ایم تا با به تصویر کشیدن عمق محرومیت ها مسئوالن 
را که در جریــان این محرومیت ها قراردهیــم بلكه گره ای از 

مشكالت روستاهای این شهرستان وا کنیم.
روستای کوه  اسفید یكی از روســتاهای دور افتاده در بخش 
مرکزی شهرستان لنده در استان کهگیلویه وبویراحمد است که 
مردمانی صادق و اهل کار و تــالش دارد که در زمینه دامداری 
یكی از قطب های بزرگ تولید دام ســبک در این شهرستان 

محسوب می شود.
هرچندبه همت و تالش مسووالن مشكالت آب و برق این روستا 
تا حدودی رفع گردید ولی مشــكل اصلی ساکنین این روستا 
راه ارتباطی اســت که علی رغم وعده های زیاد داده شــده از 
سوی مسووالن متاسفانه هنوز با واقعیت و حقیقت فاصله های 

کهكشانی دارد.
این روســتا در مجاروت رودخانه فصلی و دره های عمیق واقع 
شده است که با اولین بارندگی راه ارتباطی آنان با سایر روستا 

های این بخش به طورکامل قطع خواهد شد.
روستای کون اسفید در سال 1368بر اثرسیل و طغیان رودخانه 
مجاور روستا باعث کشته شده چندین نفر از ساکنین این روستا 
شــد که علت اصلی آن هم نبود جاده ای مناسب و نبود پل بر 

روی این رودخانه بوده است.
مردم این روســتا مردمانی زحمت کش و مومن هســتند که 
هنوز هم سبک زندگیشان همانند سالهای گذشته بكر و دست 

نخورده است و مهر و محبتشان به همدیگر مثال زدنی است.
مردم این روســتا بــرای رســیدن به روســتای خــود باید 
مسیری۴0کیلومتری از طریق سرآسیاب ممبی در شهرستان 
بهمئی را طی کنند تا به روستا طالگه برسند و الباقی راه را به 

علت ناهمواره بودن و نبود زیر سازی پیاده طی کنند.
مردمان این دیار ضمن تقدیر از خدمــات ارزنده نظام مقدس 
جمهوری اسالمی چشــم به راه مسووالن برای حل مشكل راه 
ارتباطی خود هســتند و تا کنون چندین بار نیز به اداره راه و 
شهرسازی و بخشداری و فرماندارس شهرستان لنده و بهئمی 
مراجعه کرده اند که تا کنون هیچ نتیجه ای در بر نداشت و هر 
بار هم جاده مرت شد به واسطه باران از بین رفته است و باز قصه 

تكراری روستای بدون جاده رقم می خورد.
به هرحال مردم این دیار محروم چشم انتظار همت مسووالن 
اســت تا در ســال دولت و ملت با همدلی و همزبانی تنها راه 

ارتباطی این روستا زیر سازی و آسفالت شود.
این روستا زادگاه دانش آموز بسیجی شهید علی ولیزاده است 
که زیارتگاهی است برای ساکنین این روستا و عاشقانه شهید 

و شهادت.
روستای کوه اسفید دارای 50خانوارو بیش از 150نفر جمعیت 
می باشــد که در فاصله ۴2کیلومتری شهرســتان لنده واقع 

شده است.

5                 
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه وبویراحمد:
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی 

قانونی است/نقش راهبردی شورای نگهبان در 
انتخابات نهادینه شده است

صبح زاگرس - معاون سیاسى اســتاندار کهگیلویه 
وبویراحمدگفت: شــوراى نگهبان به عنوان یک نهاد 
نظارتى وظیفه یک نظارت کلى و استصوابى برکلیه انتخابات 

را دارد.
فتاح محمدی به نظارت استصوابی شورای نگهبان برانتخابات 

اشــاره کرد و گفت:هرکدام از مراجع و نهــادی قانونی انقالب 
وظایف خاصی را بر عهده دارند که طبق قانون و مصلحت جامعه 
آن را انجام می دهند و نظارت اســتصوابی شورای نگهبان بر 

انتخابات یكی نظارت قانونی در انقالب است.
وی به رسالت ذاتی شورای نگهبان درانتخابات اشاره کرد و بیان 
داشت: شــورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی وظیفه یک 

نظارت کلی و استصوابی برکلیه انتخابات را دارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد قانون را 
مبنای اصلی این نظارت دانست و گفت: وظیفه شورای نگهبان 

نظارت بر سالمت اجرای انتخابات در چهارچوب قانون است.
 محمدی نقش محوری شــورای نگهبان در انتخابات را نقشی 
موثر دانست و افزود: شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی 
در طول انقالب نقشــی موثر را در انتخاباتی همچون مجلس 
شورای اسالمی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری ایفا کرده 

که این نقش ارزنده بر کسی پوشیده نیست.
 وی تصریح کرد:نقش راهبردی شورای نگهبان در قانون اساسی 
و انتخاباتی این ملت نهادینه شده است و باید در این زمینه همه 

احزاب و سیاسیون پایبنده به قانون بود.

استراتژی تهاجمی اقتصادی ۳
فاطمه شریعتی

| جــوان  روزنامــه   | 
| ویژه کهگیلویــه و بویراحمد |
|  سال اول | شــماره دوازدهم |
|سه شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴|

   |  ۱۴۳۶ ذیحجــه   ۸   |
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همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس صورت می گیرد

اعزام ۲0 تیم بهداشتی و درمانی به مناطق 
محروم کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزارى فارس - رئیس بسیج جامعه پزشکى سپاه 
فتح کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۲0 تیم بهداشــتى 
و درمانى به مناطق محروم استان همزمان با آغاز هفته دفاع 

مقدس خبر داد.

سید هوشنگ رحیمیان امشب در جمع خبرنگاران با اشاره به 
در پیش بودن هفته دفاع مقدس ضمن تبریک این هفته اظهار 
کرد: زنده نگه داشتن دفاع مقدس یكی از نیازهای ما است و این 
هفته فرصتی مناسب برای انتقال ارزش ها و آرمان های انقالب 

به نسل جدید است.
رئیس بسیج جامعه پزشكی ســپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد 
هفته دفاع مقدس را هفته بازگو کردن دالوری ها، رشادت ها و 
فداکاری های رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس عنوان 
کرد و گفت: در این هفته برنامه های متنوع بهداشتی و درمانی 

در سطح استان برگزار می شود.
رحیمیان به برنامه های بسیج جامعه پزشــكی در هفته دفاع 
مقدس اشــاره کرد و گفت: اجرای غرفه سالمت در نمایشگاه 
هفته دفاع مقــدس، ارائه خدمات بهداشــتی و آموزشــی و 
روانشناسی، اعزام تیم های بهداشتی و درمانی به مناطق محروم 

از برنامه های بسیج جامعه پزشكی در هفته دفاع مقدس است.
این مســئول راه انــدازی بیمارســتان صحرایی بــا همكاری 
بیمارستان شهید بهشتی یاســوج و مرکز بهداشت بویراحمد، 
استقرار ایستگاه ســالمت در مصلی های نماز جمعه، نشست 
فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب در بیمارســتان شــهید 
بهشتی، ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران نیازمند و 
بی بضاعت را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس بسیج جامعه 

پزشكی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینكه در هفته دفاع مقدس بسیج جامعه 
پزشكی کهگیلویه و بویراحمد اعزام تیم های بهداشتی و درمانی 
به مناطق محروم را در دســتور کار دارد، گفت: در هفته دفاع 
مقدس 20 تیم بهداشتی و درمانی و دو تیم تک تخصصی و فوق 

تخصصی به مناطق محروم استان اعزام می کنیم.
رئیس بسیج جامعه پزشكی ســپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد 
ادامه داد: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس تیم های بهداشتی 
و درمانی به مناطق محروم روســتاهای دهدشت، گچساران، 

یاسوج باشت و بهمئی اعزام می شوند.
رحیمیان خاطرنشــان کرد: بیمارانی که طی یک هفته دفاع 
مقدس در مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شدند 

خدمات تكمیلی را در بیمارستان های ثابت دریافت می کنند.
این مســئول با بیان اینكه بســیج جامعه پزشــكی با هدف 
محرومیت زدایی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و با همكاری 
مسئوالن درمانی استان و پزشكان بسیجی تیم های بهداشتی 
و درمانی به مناطق محروم دعوت می کند، گفت: خوشبختانه 
تاکنون همكاری اقشار مختلف بسیج در حوزه خدمات دهی به 
محرومان خوب بوده و از تمامی کسانی که همكاری داشته اند 

تشكر و قدردانی می کنم.
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اجرای 54 مصوبه و برنامه ویژه هفته دفاع 

مقدس در کهگیلویه و بویراحمد
خبرگزارى فارس  - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد از اجراى 54 مصوبه و 

برنامه، ویژه هفته دفاع مقدس در این استان خبر داد.

امراهلل درفشی در نشست با خبرنگاران مرکز استان کهگیلویه و 
بویراحمد در تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در 
هفته دفاع مقدس الزم است بصیرت افزایی در خصوص چرایی 

دفاع برای نسل جوان و نوجوان به خوبی صورت گیرد.
وی به نقش ارزنده رسانه ها در این خصوص اشاره کرد و گفت: 
رسانه ها باید رسالت خود را در برابر این همه شجاعت و فداکاری 
که در هشت سال دفاع مقدس توسط جوانان وطن انجام شد به 

خوبی انجام دهند.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان بیان 
کرد: به همین منظور در این دوره و در هفته دفاع مقدس امسال، 

برنامه های ما بسیار متفاوت تر از گذشته خواهد بود.
درفشی گفت: اگر در سال گذشته برای هفته دفاع مقدس تنها 
28 مصوبه و برنامه در کل استان داشتیم اما امسال مصوبات ما 

به 5۴ رسیده و برنامه های متنوع تری خواهیم داشت.
این مسئول مهم ترین برنامه را رژه نیروهای مسلح در ساعت 9 
صبح روز 31 شهریور در مكان های اعالم شده در سراسر استان 
و در یاسوج بلوار عدل طبق سال های گذشته اعالم کرد و افزود: 
سایر برنامه ها نیز در روزهای مختلف این هفته اجرا خواهد شد.

وی گفت: یكی از برنامه های ما این است که جلسه ای برای همه 
فرماندهان دفاع مقدس در اســتان خواهیم داشت و همچنین 
نمایشگاه دفاع مقدس را در منطقه نجف آباد شهر یاسوج برگزار 

می کنیم.
این مسئول تصریح کرد از سایر برنامه ها این است که عملیات 
مرصاد توسط تیپ خط شكن ۴8 فتح استان بازسازی می شود.

برنامه پیاده روی خانواده در اســتان و از مسیر شرکت نفت به 
سمت تپه نورالشهدای یاسوج در روز جمعه این هفته یكی دیگر 

از برنامه هایی بود که درفشی به آن اشاره کرد.
وی گفت: برای تبیین بیشــتر دالیل هشت سال دفاع مقدس، 
سردار یداهلل بوعلی فرمانده ارشد نظامی استان در نماز جمعه 
این هفته شهر یاســوج حضور پیدا خواهد کرد و به ایراد سخن 

خواهد پرداخت.

Salim_110@yahoo.comسیدعلی محمدی

eqtesad.javan.kvb@gmail.com



قهرمانم » راب استارك « از طایفه » وینترفل « و زاییده ی 
خیال » جرج مارتین « است.
این دیگر چه صیغه ای است؟

هوا داشت کم کم تاریک می شد. از مسجد محل صدای اذان 
می آمد و بازار داشت شلوغ تر می شــد. از تاکسی پیاده شدم 
و حی علی الفالح گم می شــد پشــت چک و چونه هایم برای 
500 تومان کرایه، درحالی که می دانســتم حق با شــهید 

سیدعبدالظریف تقوی سوق است.
عبدالظریف می گفت: »بعد از شهادت دستم را از تابوتم بیرون 

بگذارید تا مردم بدانند دست خالی از این دنیا رفته ام.«
رفتند و عذابی بر نســل زمین نازل شد. زمین محكوم شد به 
عذابی مهیب، عذابی از جنس بوقلمونی روزگار و گم شــدیم 

همه در این حوض نقاشی.
به خودم می آیــم و به اطرافم نــگاه می کنــم. آزادی های 

یواشكی ای را می بینم که...

 قهرمانم »راب استارك« است و من خسته ام از خاطرات شهید 
راستگو از طایفه سادات رضا توفیق.

»من اگر در خاك افتم و چنگال های مرگ دژخیمان مرا در 
خود بفشارند و سرم که هر گز خم نگردید زیر خاك مدفون 
گردد و اگر دشــمنان پیكرم را کینه توزانه لگد مال کنند باز 
فریاد من در اعماق دل ها طنین انداز خواهــد بود و تو آن را 
خواهی شنید این صدای انتقام من است که در خون همه ی 
پاك بازان چنان شــعله ور و فروزان است: برادرم و خواهرم! با 

من بخوان سرود مقاومت را!؟ مقاومت، مقاومت، مقاومت«

این ها را شهید راستگو می گفت، برای برگ های کاغذ، شاید 
در آخرین لحظات زندگی اش در این دنیا.

حاال من ماندم و خاطراتی که شنیدم و ندیدم. من ماندم میان 
نسلی که هم رنگی نمی بینم. 

کارم شده رنگ به رنگ شدن. دلم رنگی می خواهد به بی رنگی 
جنس همه آن هایی که رفتند ولی افســوس که عذاب بر من 

نازل شده  و کوررنگی گرفتم. 
آری برزخیست این جا و من می بینم حسینیان را که یک به 

یک می روند و یزیدیان را که یک به یک می مانند.
به یاد وصیت شــهید والیتی نســب می افتم که می گفت: 
»پروردگار! شــاهد باش که من با آگاهي، این راه را که همانا 
راه حسین )ع( اســت انتخاب نموده و به نداي هل من ناصر 
ینصرني که از زبان خمیني، به تمام انسان ها مي رسد لبیک 

گفتم.«
من ماندم و دلی که بــا گروه اول رفته و جســمی که فریب 

خورده ی گروه دوم است. 
معبرها را باز کردند و پالك های آویخته بر ســیم خاردارها 
راه را نشان می دهند و خط هنوز شكسته نشد. امروز هم باید 
سنگر کند. این جا مجنون است، جزیره عاشقان. هر واژه یک 
گلوله و قلم  سرنیزه های تفنگ و صدای فرمانده 17 ساله مان 
شهید ستار تقوی می آید که فریاد می زند » از شما مي خواهم 

نگذارید اسلحه من و دیگر هم رزمانم بر زمین بیفتد.«
شروع کردم به نوشتن، پشت به مسجد.

یا زهرا )س(

بـا همـه ی افـت و خیـز هایـی کـه در دوران ابتدایـی 
داشـت و افتـان و خیـزان بـه پایـان دوران ابتدایـی دسـت 
یافـت. عمـر تحصیـالت ابتدایی بـه پایـان رسـیده و مكانی 
بـرای تحصیـل در دوران راهنمایـی وجـود نداشـت. باید پا 
بـه عرصـه ی دیگـری در جـای دیگـری می گذاشـت. برای 
ورودی مدرسـه ی عشـایری راهنمایـی کـه در شـهر وجـود 
داشـت بایـد امتحـان می گرفتنـد و نفـرات برتـر را بصورت 
شـبانه روزی به شـهر فرسـتادند. بعد از شـرکت در آزمون و 
کسـب نمره ی قبولـی راهـی ادامه تحصیل در شـهر شـدم. 
بـه دنیـای دیگـری وارد شـدم. زرق و بـرق از همـان ابتدای 
ورودم جلـوی چشـمانم را گرفـت. عبـور و مرور ماشـین ها، 
سـر وصـدا، بگیـر و ببنـد، همهمـه، هیاهویـی در دل مـن 
ایجاد کـرد. گرفتار قفـس چهار دیواری شـده بـودم که افق 
دیـدم را خیلی کم کـرده بـود در ایل، تـا چشـم کار می کرد 
چشـمانم مثل عقاب دیـد می زدند و آسـمان نیل گـون را تا 
قعرش نظاره گـر بـودم. و سـتارگانش را یک به یک در شـب 
تاریک می شـمردم. چنـان دره هـا و مسـیر را می پیمودم که 
خسـتگی نهایـت حاکمیـت را داشـت و پلـک چشـمانم که 
بر هـم سـوار می شـد. خـواب حاکم بـدون چـون و چـرا بود 
ولی در چهـار دیـواری قفس ماننـدم قدرت هیـچ تحرکی را 
نداشـتم. دنیای وسـیعی داشـتم، حـال چطور با ایـن دنیای 
قفسـی دسـت و پنجه نرم کنـم. می بایسـت بـا رمـز و رموز 
زندگی غیـر ایلی خـودم را وفـق مـی دادم. با خـود درگیری 
داشـتم ، حسـاب و کتـاب می کـردم. بایـد از چـه راهـی بـا 
این مشـكل کنار بیایـم از مربیان بـرای آموختـن راه و روش 
کمـک گرفتم ولی راهنمایی شـان کارسـاز نبود و مـرا راضی 
نمی کرد از همان روز اول به علت شـلوغی سـالن اجتماعات 
و غذاخـوری که تـاب و تحمـل سـر وصـدا را نداشـتم برای 
سـاکت کـردن بقیـه افـراد به جـای پنـاه بـردن بـه مربیان 
دسـت بر لب گذاشـته و چند سـوت بسـیار بلند نواختم. سر 
وصدا کـه خاموش نشـد هیـچ اللـه ی گوش هایم در دسـت 
یكـی از مربیـان قـرار گرفـت و مـرا کشان کشـان بـه طـرف 
کارشـان برد مات و مبهـوت مانده بـودم. چه اتفـاق ناگواری 
از من سـرزده کـه این چنین بـا من رفتـار می شـود. مربی با 
هیبتی خشـمگین و سـگرمه هایی درهم و برهم و چشـمانی 
قرمز  منتظـر تنبیه مـن بود. بـا لحنـی مظلومانه و اسـیروار 

و صـدای لـرزان و لبانی با لـرزش های شـدید عنـوان کردم 
چـرا چنین رفتـاری بـا مـن داشـتید و چـرا چنین بـی پروا 
به مـن بی حرمتـی کردیـد. قـدرت تكلم یافتـم و به ایشـان 
فهماندم قصـدم فقط خامـوش کردن سـر و صدا بـود نه کار 
دیگر چون در ایلـم چنیـن کاری را انجام می دادم و کارسـاز 
بـود. مربـی مظلومیتـم را کـه دید بـه صداقتـم رسـید و مرا 
بخشـید به آخـر خـط رسـیده بـودم بچـه ایلـی آزاد و رها و 
فارغ از همـه ی گیر و بندهـای زندگی شهرنشـینی به زنجیر 
کشـیده شـده بودم و بایـد تحمـل می کـردم با خـود گفتم: 
مـرغ زیـرك گـر بـه قفـس افتـد تحمـل بایـدش... . در علم 
خود غوطـه ور بـود و با خیـاالت مسـیر را به صـورت رفت و 
برگشـت در حیاط مدرسـه می پیمودم. آیا بدون هیچ سـر و 
صدا فرار را بـر قرار ترجیـح دهم و به دشـت و صحـرا بگردم 
تا بـا آهـوان تیزپا کـور ببنـدم. دسـتی بر شـانه ام احسـاس 
کردم مثـل این کـه مربـی از حـال و هـوای دگرگـون من به 
درون آشـفته حالم پی بـرده بود. بـا آرامش تمام بـه خوابگاه 
راهنمایـی ام کـرد. بـر تخـت دراز کشـیدم و لحظـه ای نبود 
کـه از فكر و خیال راحت باشـم. دسـت بـه دامـان پلک هایم 
شـدم که برهم سـوار شـوند تا قدری در عالم خـواب به آنجا 

سـفر کنم تا شـاید کمی تسـكین پیدا کنـم. به عالـم خواب 
سـفر کردم در خـواب طوفانـی برپا گردیـد. آتش به دشـت 
وصحرا افتـاد و زبانه می کشـید چادرها یكی پـس از دیگری 
طعمـه ی حریـق گردیـد بـرای جلوگیـری از پیـش روی از 
آتـش در عالم خواب شـروع کردم به دسـت و پا زدن دسـتم 
به پریز برق خـورد و المـپ اتاق روشـن گردیـد از قضا پنكه 
سـقفی هم در اتاق بود آن هم روشـن گردید. در عالم خواب 
پرسـه می زدم. دائم فـوت می کـردم و داد می زدم. بـاد پنكه 
سـقفی هم مـی وزیـد به خیالـم طوفـان هنـوز بنـد نیامده، 
مربـی هـا، هم تختی هایـم، همـه و همه جمـع شـده بودند. 
صـدای قهقهـه ی خنـده و داد و بیـداد فضـای مدرسـه را پر 
کرده بـود و یكی هـم از حال پریشـان من عكـس می گرفت 
ولی من همچنـان در خـواب بودم و دسـت و پا مـی زدم. هر  
روشـی بكار بسـتند بیدار نشـدم تـا اینكـه مربی دسـتانم را 
گرفـت و سـیلی محكمـی بـر گوشـم نواخت. بـه یكبـاره از 
خواب بیدار شـدم. مربی خندیـد و سـرم را در آغوش گرفت 
و گفت: پسـرم المـپ را بـا کلید خامـوش می کننـد نه فوت 
می کننـد. در این جـا بـود فهمیـدم همـه اتفاقـات در عالـم 

خـواب بوده اسـت.

این کتاب خاطرات شنیدنی آزاده دوران دفاع مقدس، 
مهدی خسروی از دوران اســارتش در زندان های بعثی 

عراق است.
اسیر شماره 39 18 ، توســط فتحلی بزرگمهر نژاد جمع 

آوری شد و انتشارات فرهنگ مانا آن را به چاپ رساند.
این کتاب در 16۴ صفحه و با شمارگان 1500 نسخه راهی 

بازار کتاب شد.
بخش هایی از کتاب: 

مشــهدی قلی رفیعی از رزمندگان جهرمی بود که ســن 
و سالش از ما بیشتر بود. شــخص ناشناسی مطالبی علیه 
صدام نوشته و آن را در کفش رفیعی انداخته بود. نگهبان 
عراقی، کفش را در جلوی آسایشــگاه دید و متوجه جمله 
الموت لصدام در کفش شــد. نگهبان خیلی ناراحت بود و 
با عصبانیت تمام وارد آسایشگاه شد و داد زد صاحب این 
کفش کیست. کسی جرأت نكرد که به گردن بگیرد تا اینكه 
آقای فتاح محمدی، ایثار کرد و دست خود را باال آورد. در 
حالی که کفش مال خودش نبود. او را بردند و کتک زدند 
و حتی بینی اش را شكستند. من از این حادثه خیلی متأثر 

شدم و کلی گریه کردم.

     1- اگر کمی بیندیشــیم، حتمــاً می پذیریم که جان 
و مــال آدم چیزهایی نیســتند که به راحتی بتــوان از آن ها 
گذشت. در برخورد یک انسان با یكی از مهم ترین مسائل تاریخ 
بشریت، یعنی جنگ، می توان این چنین گفت که از لحظه ی 
تصمیم گیری یک شــخص برای ورود به محیط جنگ تا قدم 
نهادن در آن فضا، نوعی آزادی عمل وجود خواهد داشــت که 
علت آن، چیزی جز آزادی اندیشه نبوده است. جنگ تحمیلی 
8 ساله ی عراق با ایران، غالب دانش جویان و دانش آموزان را به 
همراه طیفی گسترده از مردم، وادار به تشر زدن به اندیشه شان 
کرد که آیا تصمیم گیری برای جابه جایی خاك کشــورمان با 
جان مان می تواند یک تصمیم عادالنــه به همراه آزادی تفكر 

باشد یا نه؟!
      2- واقعا چه چیزی عامل برانگیختن شــهید طیب  )که به 
عنوان شهید شاخص هم شناخته شد( شد که او را از فلوریدا تا 
مرز جنوب غرب ایران می کشاند و پا به پای مردم کشورش به 

دفاع از ناموسش خیز برمی دارد؟
 به نظر نویســنده ی این بندها، تأســیس انجمن اسالمی در 
آمریــكا آن هم در بحبوحه ی انقالب 57 به دســت شــهید 
هدایت ا... طیب، و در ادامه ی آن، رهایــی آن فضای به ظاهر 
خوش لعاب و حرکت به سمت شلمچه و دهالویه و طالئیه و...، 
خودش نشان دهنده ی تعامل آزادی فكر به همراه شور و نشاط 
دانشجویی است و او متوجه شد که هرجا که هست، می تواند 

آن جا را قلب تپنده کند. 
     3- شــهید چمران، شــهید همت، شــهید باکری و دیگر 
فرماندهان شــهید دوران دفــاع مقدس، نمونــه ای از طیف 
گسترده ی آزاداندیشان مجاهدی هســتند که حاضر بودند 
زندگی شان را فدای هر آن چیزی کنند که در تسلیم دشمن 

مؤثر و کارساز بود.

 نهضت آزاداندیشی نقطه ی اشتراك همه ی دریادالنی است 
که محیط جنگ را همان محیط زیســتن خــود نهادند که 
نمونه اش را در هیچ زمینه ی دیگری حقیقتاً نمی توان گذاشت.

بُُهونــــــــــ

دغدغه و آرمان یک جماعت جوان، آنان را بر این محفل هفته نامه جوان گرد آورد تا درد مشترک این دیار یعنی »محرومیت و تالش برای پیشرفت همه سلفی!
جانبه« را ذیل گفتمان اصیل انقالب اسالمی، قلم بزنند و مطالبات شان را فریاد.

نیک می دانیم این وادی سختی هایی دارد و زبان عدالت خواه، منتقدان سرسختی خواهد داشت اما آنان که دل در گرو راه آرمان خواهی دارند باید از نشیب و 
فرازهای راه نهراسند و نمی هراسیم؛ اما تحقق این مهم نیازمند یاری همه جانبه ی شما مردم شریف استان دارد. وجه حقیقی تشکیل این هفته نامه، انعکاس 
صدای واقعی مردم است؛ صدایی که متأسفانه در برخی رسانه ها به نفع منافع حزبی و گروهی، تغییر جهت می دهد. لذا برای شنیدن و انعکاس صدای واقعی 
شما عزیزان نیاز است که رابطه نزدیکی بین این هفته نامه و مردم شکل بگیرد. هیئت تحریریه هفته نامه جوان استانی از همه مطالبات، گزارشات، خبر، تحلیل 

و... شما بزرگواران استقبال می کند و بر خود واجب می داند که به بهترین شکل ممکن، آن را انعکاس و از مسئولین و متولیان امر مطالبه نماید.
در آخر منتقدین گرامی خود را دعوت می کنیم تا نقدهای خود را بدون هیچ مصلحت سنجی، با ما در میان بگذارند؛ باشد که به فضل الهی بتوانیم قدمی کوچک 

در راه اعتالی استان عزیزمان برداریم.
بَِمنّه و َکَرِمه

هیئت تحریریه هفته نامه جوان استان ک وب
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دل نوشتهدانشگاه سیدحمید فتحی سوقسیدسعید هاشمی

کتاب
»اسیر شماره ۳۹۱۸«

آزاداندیشی،
قلب تپنده ی دانشگاهیان شهید

هرروز به یک رنگ و دلی که رفته است

عبداهلل بسیار بي نظیر بود. روزي از آن روزهاي فقر و 
بي پولي براي پیراهن کهنه و فرسوده اي که به تن داشت 
ناراحت شدم و در اّولین فرصت به شهر رفتم و پیراهني را 
برایش خریدم.وقتي آن را آوردم و به او دادم شاد و خوشحال 
شد، اّما همین که چشمش به برادرش افتاد و جامة کهنه او 

را دید، آن را از تن در آورد و به وي بخشید. 
گفتم:عبداهلل، این را تازه خریده اي بگذار بر تنت بماند، براي 

برادرت هم مي خرم. 
او با حالت خاصي جواب داد: پدرجان، پیراهن برادرم خیلي 
کهنه است در حالي که من یک زیرپیراهني به تن دارم. اگر 
بگذارید برادرم این جامه را به تن کند من راحت تر هستم.

عیناً دیدم هنگامي که پیراهن را به تن کرد خوشحال شد و 
وقتي آن را به برادرش بخشید خوشحال تر.

این احوال عبداهلل همیشه ســتودني بود و محبوبّیتش در 

میان خانواده و اقــوام را زیاد کرده بود.بي شــک هم باید 
چنین مي شد چون از همه چیزش مي گذشت تا دیگران 

راحت باشند.
بازهم خوب به خاطر مي آورم آن روزي که به وزگ رفت.

هنگام برگشتن با شلوار راحتي بسیار ژنده به خانه آمد. من 
و مادرش خیلي تعجب کردیم.

از او پرسیدیم: عبداهلل شلوارت کو؟ 
جواب داد: عبدي دوســتم را را که مي شناسید، شلوارش 
کثیف و پاره شده بود، من هم شــلوارم را به او بخشیدم.

نمي دانید چقدر خوشحال شد، کلّي هم تشكر کرد. 
آن روز عبداله هم خیلي خوشحال بود و انگار دنیا را به او 

داده بودند. 
بازهم از بخشندگي لباس تنش خاطره اي دیگر به یاد دارم 

که گمانم شنیدني باشد.
دختر عموي کوچكي داشــت. روزي به خانــه ی ما آمد، 
لباسش کمي پاره شده بود. ما مي دانستیم اگر عبداهلل این 
حالت را ببیند چاره اي مي اندیشد که همین طور هم شد. 
وقتي او را با آن لباس مشاهده کرد خم شد و بر صورت او 
بوســه زد و پیراهن خود را از تن کند و دور او پوشانید و به 
او گفت:مطمئن باش فردا صبح به شهر مي روم تا براي تو 
لباس بخرم. هرگاه برایت لباس آوردم آن وقت پیراهنم را 

از تو پس مي گیرم. 
عبداهلل هرگاه مي خواســت به کســي کمک کند حالت 
عجیبي داشــت، هیچ وقت حــاالت و رفتــارش را از یاد 

نمي برم.
خالصه، فردا صبح مقداري پول برداشــت و به شهر رفت، 

دیري نگذشت با یكدست لباس قشنگ برگشت.
پسر سخاوتمند و دوست داشتني ام را همیشه به یاد دارم 
و ســعي مي کنم فقرا را از یاد نبرم و نان سفره ام را با آنها 
تقسیم کنم چرا که عبداهلل نیز هنگام غذا خوردن، نیمي 
از غذایش را بر مي داشت و به سوي فقراي ده  مي شتافت.

خاطراتى از زبان پدر فرمانده شــهید، عبد اهلل نجفى که 
همچون مادر شــهدا، هنوز پیکر پاکش به روستایش باز 

نگشت.

رضا حیاتی

همی دور و بالل خمون
دیده های 
سخاوت قانون و قانون گرایی را شــاید یكی از مظلوم 

ترین های این هفته استان و شاید کشور نام نهاد.
برخی از سیاســیون در هفته ی اخیر با دعوت از 
بزرگان فكری شان ســعی در ترویج قانون گریزی 
داشته و کلید کم رنگ کردن نقش نهادهای قانونی 

در انتخابات را از هم اکنون زده اند.
برخی در دانشــگاه ها نیز برای برگزاری نشست 
خبری سیاســیون در محیط دانشــگاه،  تالش 
کرده اند که خالف تأکیدات صریح مقامات وزارت 
علوم و بزرگان کشور اســت و با رسالت دانشگاه 
که آگاهی بخشی سیاسی اســت -نه آلت دست 

سیاسیون و جناح های سیاسی- منافات دارد.
هفته نامه جوان امیدوار اســت این روند با نظارت 
مردم و مسئولین از استان کهگیلویه و بویراحمد 
رخت بربنــدد و قانون گریــزی را با پوســته ی 

روشنفكری به مردم ما القا نكنند.
امیدواریم در شــماره بعد مجبور به صحبت های 

صریح تر نشویم.

ترین  هفته

مظلومترین
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

المپ که با فوت خاموش نمی شود!!!!
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