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شعار های رنگی، چالشی جدی در 
حوزه انتخاب اصلح

هفتم اسفند با هوشیاری و دقت در انتخاب اصلح با آبرو وحیثیتمان بازی نکنیم و اصلح ها را راهی بهارستان کنیم.با آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی 
و حتی قبل از آن شعارهای رنگی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی شروع شد و جوسازی های مختلفی توسط داوطلبان و طرفداران 

آنها ایجاد شد به نحوی که  اسم برخی که تاکنون برای مردم ناشناخته بوده و در واقع عملکرد چندانی نداشته و ...

شکار نهنگ 
در دیالوگی از سریال مختارنامه، عبدا..بن زبیر برای 
متقاعد کردن برادر خود-  مصعب  -و توجیه دوستی 
و حتی پر وبال دادن به مختار مــی گوید: » وقتی می 
خواهی یک نهنگ را شکار کنی، راهش این نیست که 
با او از روبرو مبارزه کنی چون حریف او نمی شوی 
بلکه باید بگذاری تا تو را بخورد و بعد در شکم او از 
داخل با خنجری که پنهان داشــته ای شکمش را پاره 
کنی« -نقل به مضمون.معموال مبارزه مستقیم و رو در 
رو با یک قدرت بزرگ نتیجه ای جز شکست ندارد؛ 
راه درست، نزدیک شدن به او و طرح دوستی افکندن 
و حتی خورده شدن توسط او و بعد، از درون شکمش 

او را کشتن است. 
به قول سعدی:» دشمن چون از همه حیلتی فروماند 
سلسله دوستی بجنباند پس آنگه به دوستی کارها کند 

که هیچ دشمن نتواند«
نظام مقدس جمهوری اســالمی بــه برکت رهبری 
مقتدرانه و حکیمانه ولی فقیه و مجاهدت شــهدا و 
ایثارگــران و رزمندگانش، امروزه بــه قدرتی بزرگ 
تبدیل شــده است که دشمنان قســم خورده و زخم 
دیده آن راهــی جز طرح دوســتی افکندن و نزدیک 
شدن به آن را ندارند چرا که مدت هاست که قدرت 
رویایی مستقیم با آن را از دست داده اند.اینکه دشمنان 
ما به مذاکره و نزدیک شدن و نفوذ روی آورده اند به 
همین دلیل است و این همه تأکید رهبر فرزانه انقالب 
درخصوص نفوذ آنهم در ایــن برهه از انقالب را نیز 
می توان در همین راستا تحلیل نمود.نفوذ البته انواعی 
دارد: امنیتی، اقتصادی، سیاسی و از همه مهمتر فکری 
و فرهنگی. در نفوذ امنیتی، بیشترین سهم ... صفحه3

کاهش آلودگی های 
تبلیغاتی در خرم آباد

 از انتخابــات، آلودگــی هــای تبلیغاتی در 
ســطح مناطق سه گانه این شهرســتان به طور 
چشــمگیری کاهش یافته است. یحیی عیدی 
بیرانوند افزود: در تبلغیات دوره های گذشــته 
حجم بسیار باالی پوستر و کارت ها تبلیغاتی 
به همراه دیوار نویسی های غیرمجاز، موجب 
بروز آلودگی های تبلیغاتی در شهر می شد.وی 
اظهار داشت: امسال با همکاری بسیار مطلوب 
دادستان ، فرمانداری و نیروی انتظامی خرم آباد 
و افزایش قدرت اجرایی برخورد با متخلفان، 
این موارد غیرمجاز تبلیغاتی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در تبلیغات جاری، از نصب بنر، 
تصاویر و اعالمیه های انتخاباتی بر دیوارها و 
اماکن عمومی شهر، شعار نویسی و توزیع بیش 
از حــد کارت های تبلیغاتی جلوگیری شــده 
است.شهردار خرم آباد گفت: امسال شش تیم 
کمیته اجرایی قانون تبلیغــات با لوگو و لباس 
های مخصوص به صورت شبانه روزی فعالیت 
می کند.عیدی بیرانوند اظهار داشــت: در این 
راستا با هرگونه تخلف تبلیغاتی و روش های 
غیرمجاز جذب آرا برخورد شده و متخلفان با 
همکاری فرمانداری و نیروی انتظامی به مراجع 
قضایی معرفی می شوند.وی با اشاره به فعالیت 
این ستاد تا پایان انتخابات گفت: دیوارنویسی، 
نصب پوستربا ابعاد بیش از 15 در 20 سانتیمتر، 
ایجاد بیش از یک ستاد انتخاباتی در هر منطقه، 
اســتفاده از بلندگو، راه اندازی کارناوال های 
تبلیغاتی در شهر و برپایی همایش های غیرمجاز 
از مصادیق تخلفات تبلیغاتی است          ... صفحه2

وعده های بیخود کاندیداها 
راه مشارکت مردم در انتخابات نیست

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: بسیاری از نامزدها وعده هایی می دهند که جزو اختیارات دولت و رئیس جمهور 
است. جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به روند برگزاری انتخابات در لرستان اظهار داشت: بسیاری 
از نامزدها وعده هایی می دهند که جزو اختیارات دولت و رئیس جمهور است.وی افزود: با این وعده ها چیزی نصیب 
هواداران کاندیداها نمی شــود و گاهی از اموال و حتی جان خود برای کاندیداها هزینه کرده و حتی درگیر می شوند.

بدری تصریح کرد: گزارش تخلفاتی که به دست ما رسیده نشان می دهد نامزدها هواداران را به عنوان ابزار دست خود 
قراردادند.وی با بیان اینکه نباید نشسته و نمایش این نامزدها را ببینیم، افزود: فضاهای مجازی در حال حاضر در دو 

منطقه استان آلوده است و تهدیدات و توهین ها و این گونه مسائل در آن به شدت شایع است...

حضور مقتدرانه وانتخاب آگاهانه بزرگترین 
سد نفوذ فرهنگی است

انتخابات پیش روی هفتم اسفند 94 فصل جدیدی از بلوغ سیاسی اجتماعی مردم در گذار از دوران مردم ساالری دینی خواهد 
بود.اگرچه سوابق کشور ایاالت متحده در نفوذ فرهنگی به کشور های مخالف خود به ویژه در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما قابل تامل است از این نکته نباید صرف نظر کرد که دوران پسابرجام را برای خود یک فرصت طالیی می دانند  وانتخابات 
این دوره مجلس شورای اسالمی وخبرگان رهبری را به عنوان یک ظرفیت در استیالی برنامه نفوذ قلمداد می نمایند.بدون شک 
انتخاب ذائقه سیاسی مردم در برنامه های نفوذ،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی دول غرب وایاالت متحده تاثیر خواهد 
گذاشت وبرنامه های خود را بر اساس نوع انتخاب نمایندگان وگرایش تفکرات منتخبین مناسب سازی خواهند کرد  آمریکائیها 

این نکته را هرگز فراموش نمی کنند که مجلس نهم فعاالنه در مذاکرات هسته ایی ایران حضور ...

شهادت امام صادق را تسلیت عرض 

می کنیم

امام خامنه ای)مدظله العالی(

دشمن می خواهد مجلس ضعيف باشد 
و انتخابات شور و شوق نداشته باشد 

و رأی دهندگان كم باشند.
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صفحهی4

 سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابولفضل )ع(لرستان:

خطر ناک ترین نفوذ، نفوذ به داخل مجلس است 
انتخابات اوج شکوه مردم ساالری دینی است

صفحهی2

صفحه3

صفحهی2 صفحهی3

 

آگهی مزایده

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد در نظر دارد امالک مازاد 
برنیاز خود را از طریق مزایده عمومی به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری 94/12/6 نسبت 
به خرید اسناد، بازدید از ملک و تحویل پاکت پیشنهادی قیمت 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد حوزه معاونت اداری و 

مالی مراجعه فرمایند.
*سپرده شرکت در مزایده500/000/000ریال واریز به حساب 
شــماره0106337928009 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خرم آباد
*هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ500/000ریال واریز به حساب 
0106337928009 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد) 

غیرقابل استرداد(
*درصورت انصراف برنده مزایده سپرده شرکت درمزایده به 

نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
* مزایده به صورت حضوری می باشد.

* دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادت مختار می باشد.
* هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

قیمت پایه براساس نظر کارشناسآدرسمتراژکاربرینوبت چاپردیف

خرم آباد ،خیابان ولی 636آموزشیآگهی نوبت اول1
عصر)عج(

روبرویامورآب
19/030/000/000ریال

2

814تجاریآگهی نوبت دوم

خرم آباد، خیابان 
ناصرخسرو، کوچه 

فرزانگان یکم

15/620/235/000ریال

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد
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مدیرکل کمیته امداد استان لرستان:
مراکز نیکوکاری فعالیتی ارزنده جهت خدمت رسانی به 

محرومان جامعه است

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان، با تاکید بر تقدیر از فعالیت های 
مراکز نیکوکاری، افزود: این مراکز در افزایش خدمت رســانی به 

محرومان نقش بسزایی دارند.
جاســم محمدی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( دراستان 
لرســتان اظهارکرد: مراکز نیکوکاری نقش بســزایی در کمک به 
نیازمندان جامعه دارند.وی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری در مساجد 
و محالت راه اندازی شده اند، اظهار داشت: 25 مرکز نیکوکاری در 

شهرهای مختلف استان لرستان راه اندازی شده است.
 محمدی ادامه داد: این مراکز با جذب حمایت افراد توانمند محالت 
و مشارکت مردم در یاری رســاندن به نیازمندان جامعه همچنین 

شناسایی آنها نقش ویژه ای دارند.
 مدیرکل کمیته امداد اســتان لرستان، با اشــاره به همکاری مراکز 
نیکوکاری با کمیته امداد امام خمینی )ره( افزود: بنا بر آمار اعالم شده  
این مراکز تاکنون به بالغ بر 32 هزار و 300 نفر از مردم استان یاری 
رسانده اند.وی افزود: خدمت رسانی به محرومان مهم ترین رویکرد 

کمیته امداد امام خمینی )ره( است. 
حجت االســالم محمدی، بیان کرد: تالش برای رفع محرومیت از 
چهره مناطق و خدمت رســانی به محرمان جامعه از دستاوردهای 

ارزشمند انقالب اسالمی است.

توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی در لرستان
مهندس شهرام ملکی در جلسه ســاماندهی بافت های فرسوده و 
ســکونت گاه های غیررسمی اســتان بیان کرد: 1116 هکتار بافت 
فرسوده در استان وجود دارد که جمعیت ساکن در آنها 312 هزار 
و 535 نفر اســت.وی اظهار کرد: همچنین در 901 ســکونت گاه 

غیررسمی استان، 162 هزار و 344 نفر ساکن هستند.
مهندس ملکي ادامه داد: مجموع بافت های نابسامان شهری استان 
2017 هکتار بوده که معادل 15 درصد مســاحت محدوده شهری 
استان است.وی یادآور شد: در مجموع 374 هزار و 879 نفر معادل 

35 درصد جمعیت شهری استان در این محدوده زندگی می کنند.
مهندس ملکی با اشــاره به اینکه محدوده بافت های فرسوده در 9 
شهر استان مشخص شده و برای سه شهر نیز طرح مربوطه مصوب 
شده است، افزود: همچنین در سکونت گاه های غیررسمی استان 5 

سکونت گاه، دارای طرح مصوب هستند.
وی بر ساماندهی سکونت گاه های غیررســمی استان تاکید کرد و 
گفت: 5 شــهر هدف یعني خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز و 
کوهدشت به منظور توانمندسازی ســکونت گاه های غیررسمی 

مشخص شده اند.
 

خیرین مدرسه ساز دارای تقدس ورنگ الهی هستند
نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه خرم آبادگفت:خیرین مدرسه 
سازدارای تقدس ویک رنگ الهی هستندوجامعه ما نیازمندبه این 

تقدس ورنگ الهی است وخالء آن باعث ضررهمه ماخواهدشد.
حجت االسالم سیداحمدمیرعمادی نماینده ولی فقیه دراستان وامام 
جمعه خرم آباددرجمع اعضای ستادجشــنواره هیجدهم خیرین 
مدرسه سازاستان لرســتان گفت: مجمع خیرین مدرسه سازاستان 
لرستان الحمداهلل توفیقات بسیارخوبی رادرطی چندساله اخیرداشته 
است ودرساخت مدرســه وکمک به امرتعلیم وتربیت وآموزش 

وپرورش سنگ تمام گذاشته اند.
 امام جمعه خرم آبادعلت موفقیت خیرین مدرسه سازاستان لرستان 
رادرطول ســنوات اخیرانســجام، هماهنگی خوب ودلسوزبودن 
راعنــوان کردوافزود:اخــالص درعمــل وخواهــان کاربودن 
ازبدوتاســیس تاکنون همواره بااخالص وهماهنک درامرمدرسه 
سازی وکمک به امرتعلیم وتربیت کوشا بوده که همین رمزموفقیت 

مجمع خیرین مدرسه سازاستان لرستان بوده  است.
 سیداحمدمیرعمادی خاطرنشــان کرد: همواره درزمان برگزاری 
جشــنواره ها کم وبیش یکســری اعدادوارقام اعــالم میگرددکه 
شایدازنظرکمی تاثیرداشته باشــدولی برکت کاردرهمین کارهای 

خیرین است که ازروی اخالص صورت میگیرد.
 نماینــده ولی فقیــه دراســتان وامــام جمعه خــرم آبادتصریح 
کرد:برکــت درکارخیریــن وکمکهایــی اســت کــه اینهاانجام 
میدهندوهمین کارهاست که ماندگاربوده وباعث تشویق سایرین 
خواهدشــدودروافع برکت درهمین کارهای است که بااخالص 

انجام می شوند.
وی اظهارداشت:خیردارای تقدس اســت ودارای یک رنگ الهی 
است وجامعه ما نیازمندبه این تقدس ورنگ الهی است وخالء آن 

باعث ضررهمه ماخواهدشد.
 حجــت االســالم میرعمــادی درپایــان افزود:ترتیبــی 
ومحــروم  عشایرنشــین  اتخاذکنیدتاخیریندرمناطــق 
بیشترورودپیداکنندتابتوانیم مناطقی روباکمک آموزش وپرورش 
که شناسایی شده اندرابه عنوان محل تجمع یک مجتمع رااحداث 
نمایندواین کارتنهافرهنگ ســازی برای ســاخت مدرسه نیست 
بلکه فرهنگ ســازی بــرای تجمــع عشــایرخواهدبودوهمین 
باعــث ایجادمراکزدیگری شــده وکم کم باعث انتقــال امکانات 

ورشدوپیشرفت اینگونه مناطق خواهدشد.

معاون فنی محیط زیست لرستان:
حفاظت از گونه کمیاب سمندر لرستانی ضروری است

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: سمندر 
لرســتان یک گونه نادر و در حال انقراض است که حفاظت از این 

گونه آندمیک و منحصر به فرد ضروری است.
نبی اهلل قائد رحمتی در جلسه مشترک مسئوالن حفاظت از محیط 
زیست استان لرستان و خوزستان در شهرستان پلدختر افزود:باید 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ســمندر لرستانی توجه 

بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت گونه سمندر لرســتانی به عنوان نماد تنوع 
زیستی استان ، اظهار کرد: سمندر لرستانی از حیوانات نادر و در حال 

انقراض بوده که زیستگاه آن در جنوب این استان قرار دارد.
قائد رحمتی افزود: در چند ســال گذشته شــاهد قاچاق غیرمجاز 
سمندر لرستان به استانهای دیگر بوده ایم که کمیته ای برای حفاظت 
از این گونه جانوری تشکیل شده و و حفاظت و حراست از آن باید 

به کمک همه ارگان ها در دستور کار قرار گیرد.
در این جلســه ایجاد دبیرخانه حفاظت از ســمندر لرســتانی در 
شهرستان پلدختر، کســب مجوز در شورای توسعه و برنامه ریزی 
استان ها جهت پروژه های حفاظت از این گونه جانوری ، برگزاری 
کارگاه های آموزشی جهت ساکنان منطقه، استفاده از ظرفیت سازمان 
های مردم نهاد و جوامع محلی در مباحث آموزشــی و حفاظتی و 

تشکیل جلساتی با ارگان های مرتبط مصوب شد.
همچنین احداث ، استقرار و تجهیز پاسگاههای ثابت و سیار محیط 
بانی در زیستگاه های سمندر و تدوین برنامه ملی با همکاری ادارات 
کل حفاظت محیط زیست لرستان و خوزستان از دیگر مصوبه های 

این جلسه بود. 

ناحیه مقاومت بسیج بروجرد 
موفق ترین ناحیه بسیج کشور معرفی شد

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: این ناحیه در جشنواره 
مالک اشتر از ســوی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
به عنوان موفق ترین ناحیه در ســطح نواحی استانی کشور معرفی 
شد.ســرهنگ محمد پاپی نژاد افزود: جشــنواره مالک اشتر سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هر سال رده های برتر را با توجه به عملکرد 

نواحی مقاومت بسیج کشور معرفی می کند.
وی گفت: همزمان با آغاز رزمایش الی بیت المقدس از لوح موفق 
ترین ناحیه در سطح نواحی مقاومت بسیج اســتانی پرده برداری 
شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد مهندسی، فاوا و فرماندهی 
را از مولفه های ارزیابی نواحی مقاومت بســیج استانی دانست و 
افزود: این ناحیه هر سال عالوه بر انجام وظایف محوله در راستای 
برگزاری رزمایش، طرح هــای عمرانی و فرهنگی، مبارزه با جنگ 
نرم و جذب نیروهای بسیج و اقتصاد مقاومتی فعالیت چشمگیری 

داشته است.

17 نفر ازداوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی لرستان 
انصراف دادند

 مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری لرستان گفت: از تایید نهایی 
داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی توسط شورای نگهبان 
تاکنون 17 نفراز این افراد انصراف داده است . ناهید پرویز پور افزود: 
امروز هیچ انصراف داوطلب مجلس شــورای اسالمی در لرستان 
ثبت نشده است .وی اظهار کرد: از ابتدای ثبت نام داوطلبان مجلس 
شورای اسالمی در لرستان تاکنون 28 نفر از این افراد از این رقابت 
انصراف دادند.وی بیان کرد: از این تعــداد دو نفر از حوزه انتخابیه 
سلسله و دلفان ،یک نفر از دورود و ازنا ،یک نفر از کوهدشت ،چهار 
نفر از الیگودرز ،یک نفر از بروجــرد ،یک نفر از پلدختر ،هفت نفر 
از حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی انصراف دادند .پرویز پور 
اظهار کرد : در حال حاضر 157 داوطلب انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در لرستان حضور دارد .دهمین انتخابات مجلس شورای 
اسالمی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
درهفتم اسفند ماه برگزار می شود .لرستان دارای 9 کرسی مجلس 

شورای اسالمی است.
وعده های بیخود کاندیداها 

راه مشارکت مردم در انتخابات نیست
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: بسیاری از نامزدها وعده هایی 

می دهند که جزو اختیارات دولت و رئیس جمهور است. 
جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به روند برگزاری 
انتخابات در لرستان اظهار داشت: بســیاری از نامزدها وعده هایی 
می دهند که جزو اختیارات دولت و رئیس جمهور است.وی افزود: 
با این وعده ها چیزی نصیب هواداران کاندیداها نمی شود و گاهی 
از اموال و حتی جان خود برای کاندیداها هزینه کرده و حتی درگیر 
می شــوند.بدری تصریح کرد: گزارش تخلفاتی که به دســت ما 
رسیده نشان می دهد نامزدها هواداران را به عنوان ابزار دست خود 
قراردادند.وی با بیان اینکه نباید نشسته و نمایش این نامزدها را ببینیم، 
افزود: فضاهای مجازی در حال حاضر در دو منطقه استان آلوده است 
و تهدیدات و توهین ها و این گونه مسائل در آن به شدت شایع است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشــاره به اینکه بسیاری از تخلفات 
انتخاباتی گزارش شــده مانند دیوارنویســی و تراکت جرم بوده و 
پرونده می شوند، خاطرنشان کرد: نامزدها حق ندارند با سرنوشت 
مردم بازی کرده و خســارت به اموال عمومی واردشده و اگر رأی 
نیاورد بار بعد به میدان بیاید بلکه باید چند دوره به این اشــخاص 
محرومیت دهیم.بدری با بیان اینکــه وعده های بیخود نامزدها راه 
مشــارکت مردم در انتخابات نیست، یادآور شــد: باید اختیارات 
نماینده فرهنگ ســازی شــده و مردم بدانند که وظیفــه نماینده 
قانون گذاری بوده و اقدامات اجرایــی ای که وعده اش را می دهد، 

جزو اختیارات او نیست.
کاهش آلودگی های تبلیغاتی در خرم آباد

 از انتخابات، آلودگی های تبلیغاتی در ســطح مناطق سه گانه این 
شهرستان به طور چشــمگیری کاهش یافته اســت. یحیی عیدی 
بیرانوند افزود: در تبلغیات دوره های گذشــته حجم بسیار باالی 
پوســتر و کارت ها تبلیغاتی به همراه دیوار نویسی های غیرمجاز، 
موجب بروز آلودگی های تبلیغاتی در شهر می شد.وی اظهار داشت: 
امسال با همکاری بسیار مطلوب دادســتان ، فرمانداری و نیروی 
انتظامی خرم آباد و افزایش قدرت اجرایی برخورد با متخلفان، این 
موارد غیرمجاز تبلیغاتی کاهش یافته است.وی ادامه داد: در تبلیغات 
جاری، از نصب بنر، تصاویر و اعالمیه های انتخاباتی بر دیوارها و 
اماکن عمومی شهر، شعار نویسی و توزیع بیش از حد کارت های 
تبلیغاتی جلوگیری شده است.شهردار خرم آباد گفت: امسال شش 
تیم کمیته اجرایی قانون تبلیغات با لوگو و لباس های مخصوص به 
صورت شبانه روزی فعالیت می کند.عیدی بیرانوند اظهار داشت: 
در این راستا با هرگونه تخلف تبلیغاتی و روش های غیرمجاز جذب 
آرا برخورد شده و متخلفان با همکاری فرمانداری و نیروی انتظامی 
به مراجع قضایی معرفی می شوند.وی با اشاره به فعالیت این ستاد 
تا پایان انتخابات گفت: دیوارنویسی، نصب پوستربا ابعاد بیش از 
15 در 20 سانتیمتر، ایجاد بیش از یک ستاد انتخاباتی در هر منطقه، 
استفاده از بلندگو، راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی در شهر و برپایی 
همایش های غیرمجاز از مصادیق تخلفات تبلیغاتی است.شهردار 
خرم آباد اضافه کرد: به منظور یکســان ســازی تبلیغات نامزدها، 
طراحی و چاپ بنرهای تبلیغاتی از طریق مزایده به یک شرکت واحد 
واگذار شده است.عیدی بیرانوند همچنین گفت: نامزدهای انتخاباتی 
توجه کنند که در مناطق ممنوعه به هیچ عنوان ستاد انتخاباتی ایجاد 
نشود چراکه در غیراین صورت نســبت به جمع آوری ستاد اقدام 
خواهد شــد.وی ادامه داد: از پل حاجی تا پل انقالب، رودخانه تا 
خیابان 17 شهریور و خیابان مطهری نقاط ممنوعه شهر برای ایجاد 
ستاد و فعالیت های تبلیغاتی اســت.در حال حاضر 157 داوطلب 
شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی و سه نفر نامزد پنجمین 
دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در لرســتان وجود دارد . از 
مجموع جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری لرستان یک میلیون 
و 409 هزار و36 نفر واجد شرایط شرکت درانتخابات هفتم اسفند 
ماه دراین استان هستند. لرستان دارای 11 شهرستان ، هفت حوزه 
انتخابیه و 9 کرسی مجلس شورای اسالمی است.سهم خرم آباد از 

نمایندگان خانه ملت دو نفر است. 
تخریب رقیب انتخاباتی، جایگاهی میان مردم ندارد

استاندار لرستان گفت: نباید برای معرفی نامزد مورد نظر، تخریب 
ســایر داوطلبان را در دســتور کار قرار داد چراکه تخریب رقیب 

انتخاباتی ،جایگاهی میان مردم ندارد. 
هوشنگ بازوند افزود:از نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها انتظار می 
رود برای ورود به خانه ملت و مجلس قانونگذاری، از قانون تخطی 
نکنند.وی تصریح کرد: همانگونه کــه رعایت قانون برای مجریان 
و ناظران انتخاباتی مهم است باید برای مردم و نامزدها نیز اهمیت 
ویژه ای داشــته باشــد .وی ادامه داد: مردم در انتخاب خود اشتباه 
نمی کنند، برنامه های غیرعملیاتی نامزدهای انتخاباتی را به خوبی 
تشخیص می دهند و در پای صندوق های رای عالوه بر نمره دادن به 
نمایندگان ادوار گذشته به برنامه ها و شعارهای تبلیغاتی داوطلبان 

کنونی نمره می دهند.
وی با تاکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات هفتم اسفندماه گفت: 
از طرفی تمامی مجریان انتخابات موظف به اجرای مر قانون، رعایت 
اصل بی طرفی و صیانت از ســالمت انتخابات هســتند. استاندار 
لرستان گفت: نامزدهای فعلی از نظر نظام جمهوری اسالمی مورد 
تایید هستند و باید از نوع مراودات ، رفتار و اقداماتی برابر از سوی 
همه دست اندرکاران انتخابات برخوردار باشند.بازوند حضور مردم 
در انتخابات را تامین کننده منافع ملی کشور دانست و گفت: اقشار 
مختلف ملت باید نقش آفرین سیاسی باشند وبا حضور گسترده در 

صحنه انتخابات ، موجب یاس دشمن شوند.
وی اظهار داشــت: حضور در پای صندوق های رای امضای سند 
امنیت کشــور و ارتقا ضریب امنیتی نظام جمهوری اسالمی بوده 
که این مهم مورد توجه مردم هوشــیار و با بصیرت ایران اسالمی 
قراردارد.وی شرکت در انتخابات را دفاع از کشور دانست و اضافه 
کرد: در جمهوری اسالمی مردم، اساس قدرت ملی ایران هستند که 
این مهم در انتخابات هفتم اسفندماه باردیگر به جهانیان یادآوری می 
شود.استاندار لرستان با اشاره به سخنان رهبری در خصوص اهمیت 
انتخابات گفت: رهبری بارها تاکید داشته اند مجلس شورای اسالمی 
جایگاه بسیار مهمی دارد چراکه با تصویب قوانین، ریل گذار حرکت 
دولت و دستگاه اجرایی بوده و بنابراین انتخاب نمایندگان براساس 
بصیرت و آگاهی، در نحوه ریل گذاری حرکت کشور و جهت گیری 

آن بسیار تاثیرگذار است.
بازوند افزود: بنابر سخنان رئیس جمهوری، صف های طوالنی تر 
و مشارکت گســترده تر پای صندوق های رای، راه را برای رونق 
اقتصادی، جذب سرمایه و فعالیت و اشتغال جوانان ما فراهم خواهد 
کرد.وی یادآور شــد: با توجه به نامگذاری سال ، باید آحاد ملت و 
مسئوالن با هر دیدگاه و مشی سیاسی، انتخابات امسال را به عنوان 
نماد همدلی و همزبانی در ایران اسالمی ثبت کنند.در حال حاضر 
157 داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی و سه نفر 
نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در لرســتان 

وجود دارد . 
از مجموع جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری لرستان یک میلیون 
و 409 هزار و36 نفر واجد شرایط شرکت درانتخابات هفتم اسفند 
ماه دراین استان هستند. لرستان دارای 11 شهرستان ، هفت حوزه 

انتخابیه و 9 کرسی مجلس شورای اسالمی است.

سیاسی

 گفتگوی تفصیلی خبرنــگار روزنامه جوان با ســردار 
کشکولی فرمانده ســپاه حضرت ابولفضل )ع(لرستان به 

مناسبت برگزاری انتخابات هفتم اسفند .
جوان :سپاه با احزاب چه نسبتی دارد؟ آیا می شود گفت 
ســپاه در دایره اصولگرایی قرار می گیرد و در یک طرف 
احزاب است؟ آیا مثال سپاه در مقابل اصالح طلبان است؟ 
در نگاه برخی از مردم سپاه به اصول گرایان نزدیک است.

سردارکشکولی: سپاه پاســداران، پاسدار انقالب اسالمی 
است نه جمهوری اســالمی؛ هرچند جمهوری اسالمی 
فرزند خلف انقالب اســت اما انقالب اسالمی در نقشه 
ایران نمی گنجد و اصال مرز زمینــی و جغرافیایی ندارد، 
هرجا دلی برای اســالم و حتی دلی برای مبارزه با ظلم و 
ستم و استکبار ستیزی می تپد حتی اگر مسلمان نباشد ویا 
مسیحی و یهودی باشد ولی بخواهد در کنار مظلومین با 
ظالم بجنگد در ذیل انقالب اسالمی تعریف می شود و به 
عنوان سرباز و دلباخته انقالب اسالمی تعریف می شود، و 
ما پاسدار آن مجموعه هستیم . یعنی آن آرمان های بلند و 
ارزش های بسیار رفیع؛ و جمهوری اسالمی در واقع شکل 

عینی و عملی و یکی از اقمار این انقالب اسالمی است.
قبال نمی شــد این را گفت چرا که فقــط یک جمهوری 
اسالمی و یک انقالب اسالمی داشــتیم و فکر می کردند 
که این ها منطبق بر هم هستند و بعد یک تعارض های بود 
که حاال انقالب اســالمی با همه این زیبایی ها و دلربایی 
هاش،چطور با پارتی بازی ها و باند بازی ها جمع می شود.
اما االن که در عــراق، لبنان، بحرین،ســوریه و یمن دارد 
جمهوری اسالمی شــکل می گیرد می توانیم بگوییم که 
انقالب اســالمی مافوق جمهوری اســالمی ایران است 
و جمهوری اســالمی ایران هم یک قمر و شــکل تحقق 

انقالب است.
احزاب هم احزاب جمهوری اســالمی هستند و سپاه در 
تراز باالتری از آنها در جمهوری اســالمی قرار دارد و به 

پاسداری و صیانت از انقالب اسالمی می پردازد.
لذا سپاه دوست دارد احزاب مختلف وجود داشته باشند و 
روی اسم و القاب حساسیتی نداریم، ولی ما دوست داریم 
احزاب با هم رقابت جدی و منطقی در چارچوب خطوط 
قرمز انقالب داشته باشــند و خطوط قرمز از مشترکات 
احزاب ما باشد و دعوایشان در روش ها و روی ضوابط و 
اینکه چطوری بتوانیم اهداف نظام را محقق کنیم باشد. لذا 
با این تراز، ســپاه نه اصولگراست و نه اصالح طلب؛ ولی 
االن این احزاب فعلی سوابقی دارند و برخی هنوز نتوانسته 
اند خودشــان را پاالیش کنند. برخی نزدیک تر به اهداف 
انقالب اسالمی هستند .اگر سرچشمه آنها از حوزه های 
علمیه و روحانیت و مذهبی های ســنتی و مسجد و نماز 
جمعه و... باشد طبیعتا به اهداف نظام نزدیکتر خواهند بود.
برخی از احزاب می خواستند فرهنگ غربی،  علوم انسانی 
غربی و یافته های غرب را که یاد گرفته بودند با اســالم 
تلفیق کنند و  با اینکه می گفتند ما فقط قرائتمان با قرائت 
شما فرق می کند اما بعد که قرائت آنها را می دیدی متوجه 
میشدی که میگویند دین حداقلی می خواهیم! یواش یواش 
که جلو می رفتیم می دیدیم که این ها از خطوط قرمز هم 
عبور می کنند یعنی به طور مثال اختالط محرم و نامحرم 
را جدی نمــی گرفتند، یا حجاب را جــدی نمی گرفتند 
وخیلی از ارزش ها را تعرض کردنــد ولذا در ذهن مردم 

سابقه خوبی ندارند.
البته به نظر من هیچ یک از احــزاب را نمی توان گفت که  
کامال منطبق بر انقالب است اما برخی ازآنها به ارزش های 

انقالب نزدیک ترند.
جوان :می شود گفت سپاه منطبق بر هیچکدام از احزاب 

اصولگرا و اصالح طلب نیست؟
سردارکشکولی: بله؛ در واقع سپاه نهاد حاکمیتی انقالب 
اسالمی و باالتر از اینهاست، ولی ما عالیقی داریم و آن این 
است که چند جناح ، رقابت دقیق، منطقی و جدی داشته 
باشند لکن در ذیل خطوط قرمز و با توجه به آرمان هایی 
که انقالب دارد، مثاًل دشمنی با آمریکا و استکبار یک نقطه 
اشتراکمان باشــد، چرا که اگر اینگونه نباشد احساس می 

کنیم که دارد به خطوط قرمزمان تعرض می شود.
 ما یک قاعده داریم که قرآنی هم هســت)َولَن یَْجَعَل اهلّل 
لِْلَکافِِریَن َعَلی الُْمْؤمِنِیَن َســبِیاًل( سوره نساء  )141( خدا 
نمی خواهد که کفار بر مسلمانان مسلط شوند، واین مهم 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ما آمده و امام راحل هم 
فرمودند که آمریکا شــیطان بزرگ است.اگر این اصول و 
خطوط قرمز وجود داشته باشد در بین جناح های مختلف، 
سپاه هم حساسیتی نخواهد داشت و این رقابت ها را مثبت 

ارزیابی می کند.
استکبار ســتیزی برای سپاه یک شــاخص است، هرچه 
استکیار ستیزی رقیق شود ما حساس می شویم، و احساس 

می کنیم واگرایی دارد صورت می گیرد.
یکی دیگر از حساسیت های ما به دین و والیت فقیه است 
؛ هر چه تقید و تعبد یک فرد یا جناح  را نسبت به دینی که 
االن حاکم بر مملکت ماست - چون حکومت ما حکومت 
دینی و مردم ساالری ما دینی اســت و  قانون اساسی هم 
براساس دین چیده شده - هر چه ما ببینیم فردی یا جناحی 
تسلیم است نســبت به این دین و قانون اساسی، ما با آن 
جناح دوست هستیم و خوشحال می شویم و آن را جناح 

خودی می دانیم.
جوان:آیا اگر یک جناج را فرضًا خودی می دانید، آیا سپاه 
به خودش این حق را می دهد که در انتخابات دخالت کند؟
سردارکشکولی: مطلقًا نه؛ اتفاقا ما خوشحال خواهیم شد 
که رقابت، جدی باشد چون باعث نشاط و شکوفایی می 
شود و باعث حضور و مشــارکت حداکثری می شود و 
بعد هم این حضور باعث می شــود کــه امنیت مملکت 
هم تامین شــود، لکن اگر طیفی نسبت به دین کمی رقیق 
شود ما حساس می شویم چون ما خواهان مردم ساالری 
دینی هستیم و مبارزه با اســتکبار و مردم ساالری دینی از 

الزامات ماست.
یکی دیگر از حساسیت های ســپاه نسبت به مردم است، 
همانگونه امام خمینی )ره( فرمودند که مردم ولی نعمت 
های ما هســتند و همچنین فرمودند که مــردم ما از مردم 
صدر اســالم بهترو باالترند. در واقع یک بعد حکومت ما 
مردم هستند چرا که هم جمهوری وهم اسالمی است و ما 
همان قدر که بر روی اسالم حساس هستیم بر روی مردم 

هم حساس هستیم.
هر جناح که واقعا- نه از روی فریب و برای رای آوری- 
دلسوز مردم باشد ما بیشتر شیفته آن می شویم و هر چند 
جناح که صحت شــیفتگی آنها به مردم برای ما جا بیافتد  
ومعلوم شود که آنها عاشق خدمت به مردم هستند و برای 
قدرت تالش نمی کنند، همانطور که شهید بهشتی گفت 
ما شیفته خدمتیم، سپاه خیلی خوشحال شده و  به عنوان 
یک ناظر بی طرف احساس می کنیم که این احزاب باعث 

می شوند که شکوفایی انقالب بیشتر ظهور و بروز کند.
جوان :بحث انتخابات شــد، جا دارد که گریزی بزنیم به 
بحث انتخابات و اهمیت آن؛ مایلیــم نظر حضرتعالی را 
در خصوص اهمیت انتخابات هفتم اسفند ماه مخصوصا 
با توجه به رهنمود های رهبر معظم انقالب در خصوص 

خطر نفوذ دشمن جویا شویم؟
سردار کشــکولی: نفوذ همه جا بد است؛ معنای نفوذ این 

است که در جایی  که مسدود کرده ای، یک چیزی بیاید و 
رخنه کند. یعنی راهی را تو گفته باشی ممنوع است، نباید 
وارد شــد، مثال اگر در داخل ماشین باشید و از سقف آب 
باران داخل بیاید به آن نفوذ می گوینــد در حالی که اگر 
بیرون از ماشین باشی و زیر باران به آن نفوذ نمی گویند، 
یعنی خالف عادت و عرف و قاعده باشد. بخشی از مردم ما 
به دلیل اینکه آمریکا  35_36 سال در کشور سیطره داشته 
است و شاه، نوکر آنها بود و آنها هم  60_50 هزار  مستشار 
در کشور داشته اند، لذا ممکن است االن هم طرفدارانی در 
کشور داشته باشند؛ ما به این ها نفوذی نمی گوییم، این ها 
غیر ما فکر می کنند و می اندیشند ولی این ها کسانی نیستند 
که نفوذی باشند، نفوذی آن است که قاعده عقل، منطق و 

دین آن را ممنوع کرده است.
مثال در هیچ پارلمانی، مجلســی و اتــاق فکری در هیچ 
کشوری نباید کشور دیگری بیاید و تاثیر بگذارد؛ مثال در 
روسیه نمی شــود از ژاپنی ها و یا هر کشور دیگر بیایند و 
کاری کنند که اهداف آن کشــور را دنبال کنند. به این می 
گوییم نفوذی، چون که اگر کسی رفت و خواست برنامه 
هایی به نفع کشور ســلطه گری تصویب کند آن شخص 

نفوذی است و جلوی آن را باید بگیریم.
جوان :یعنی همان تعبیری که رهبر معظم انقالب فرمودند 
که دشــمن می خواهد در مراکز تصمیم گیری و تصمیم 

سازی نفوذ کند؟
سردار کشکولی: بله دقیقا؛ تصمیم گیران و تصمیم سازان. 
نفوذ شــکل های مختلف دارد مثال جاسوسی از راه های 
مرزی و یا ... وارد شوند و سند یا.. را بدزدند.اما نفوذ دیگر 
هم هست که  کسی را که اهل همان کشور است  می خرند 
و وارد کار می کنند. یک نوع نفوذ هم هست که شما روی 
تصمیم گیران و نخبگان اعمال می کنید و به گونه ای او را 
می خرید که خطر این گونه نفوذ بسیار زیاد است چون در 
شکل اول نفوذ،مثال  سندی را می برند که آن نفوذ موردی 
است.ولی نفوذ روی مسئوالن باعث می شود که شخص 
مســئول در حیطه مســئولیتش خیانت می کند . در واقع 
لباسش لباس خودی است اما تصمیم گیری او غیر خودی 

است و سرباز دشمن است.
جوان: یعنی مسئولیت کشوری ممکن است بگیرد؟

سردار کشکولی: نه، لزوماً کشوری نه! . در حیطه مسئولیت 
خودش؛ مثال فرماندار در حیطه مسئولیت خودش، استاندار 
در حد استاندار و فرمانده سپاه در حد فرمانده سپاه.لکن 
اگر در مجلــس رفت این خطر، جدی اســت، چون می 

خواهد قانون وضع کند  و آن چند ویژگی دارد.
اوال در کل ایران ساری و جاریست

ثانیا اگر در شورای نگهبان رفت  و مهر همراهی با شرع و 
قانون اساسی را خورد ماندگار می شود.

ثالثا به عنوان یک قاعده ملی مطرح می شود و همه به آن 
تکیه می کنند.

حال اگر یک نفوذی، قانونی را نوشت، این قانون بزک هم 
شده اما به نفع کشور نیست؛ ممکن است منافع حساس و 
حیاتی را به خطر بیاندازد، لذا مجلس جای بسیار حساسی 
اســت.ما یک نوع مبارزه در جهان داریم بــه نام مبارزه 
پارلمانی. یعنی برای براندازی یک نظام از جنگ مسلحانه 
اجتناب کنیم، بلکه ازحاکم بخواهیم اجازه دهد که ما وارد 
مجلس شویم واز طریق نفوذ در مجلس  و طی یک پروسه 
30 تا 50 ســاله با وضع قوانین، آرام آرام ماهیت نظام را 

عوض می کنیم؛ دقیقا مثل موریانه که از داخل می خورد!
وحشت ناک ترین نفوذ، نفوذ به داخل مجلس است.این 
نفوذ حتی برای جایگاه رئیس جمهور هم مقدور نیست. 
مانند ریاســت جمهوری بنی صدر که مــردم او را خلع 
کردند. تازه تصمیمات یک رئیس جمهور هم مقطعی است 
و مبتنی بر قانون است و اون قانون گذار و قانون است که 
ناظر بر اعمال و رفتار رئیس جمهور هم هســت، با اینکه 
بعد از رهبری،  اول  شخص مملکت است اما حساسیت 
مجلس در نفوذ حتی از رئیس جمهور هم باالتر اســت، 
چون هم تصمیم گیران و هم تصمیم سازان و هم نظارت 
بر قوه مجریه و قوای دیگر دارند. اگر مجلس خراب شود 
دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و لذا روی نمایندگان 
و کاندیداها باید خیلی وسواس به خرج دهیم که در واقع 
تعهد و تقید آنها به اسالم  پاک و خالص باشد و ما مطمئن 

باشیم طرف متدین است.
در انتخابات خبرگان رهبری هم بــه طریق اولی. والیت 
فقیه در کشور ما غیر از آن نقشی  که درقانون اساسی آمده 
است -که همه می دانند شامل تنفیذ حکم رئیس جمهور و 
نصب رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان و جنگ و 
صلح و  صب فرماندهان نیروهای مسلح و.... - رکن رکین 

انقالب اسالمی است.
ما اگر تعریف مختصــر و مفیدی از انقالب اســالمی را 
بخواهیم بیان کنیم اگر اسالمیت نباشد انقالب هیچ نیست و 
جهت آن معلوم نیست. اما انقالب اسالمی  یعنی حاکمیت 
اسالم که این اسالم با اسالم پاکستان،عربستان، مصر تفاوت 
هایی دارد، ازجمله این که در انقالب اسالمی ایران اسالمی 
است که مبتنی بر اصل والیت فقیه است یعنی می خواهد 
که دین را حاکم کند و حکومت دینی راه بیاندازد. حکومت 
دینی هم حاکم اسالمی می خواهد و والیت فقیه بعدی دارد 

که فراتر از  قانون اساسی است.
والیت فقیه به عنوان دیده بان آگاه و بصیر شــاخص ها و 
جهت ها را معرفی می کند، یک بعد کار خبرگان این است 
که رهبر را می خواهد انتخاب کند، البته ما دعا می کنیم که 
سایه رهبر انقالب بر سر ملت مستدام باشد، اگر این والیت 
فقیه که نقش مهم و جهانی دارد، اگر فقیهی منصوب شود 
که یک ذره بخواهد نرمش نشــان دهد اصال سنگ روی 
سنگ بند نمی شود که این نشان دهنده حساسیت انتخابات 
خبرگان رهبری است و باید با حساسیت، کسانی را انتخاب 
کنیم که شایسته باشند.خود رهبر فرزانه انقالب در بیانات 
اخیر خود فرمودند، کســی را انتخاب کنیــد که در برابر 

دشمنان بایستد، دلیر و شجاع باشد.
جوان: با توجه به اهمیت نفوذ چه شاخص های را باید مردم 
برای انتخاب اصلح در نظر بگیرند که از خطر نفوذ دشمن 

در امان مانده و انتخاب صحیح داشته باشند؟
سردار کشکولی: ما اگر شاخص ها را بخواهم خیلی ساده 
بگوییم که همه راحت متوجه شــوند می گوییم اوال تقید 
و تعبد به اسالم. هر کســی که متدین تر است باید به آن 

شخص رای بدهید.
کاری با جناح فکری و سیاسی نداریم و با خود شخص کار 
داریم اعم از زن و مرد؛ اول شخص داوطلب را از نظر تعهد 
به دین برسی کنیم باید متعبد و مقید به کل دین باشد، اگر 
این باشد ما نفوذ را اصال نخواهیم داشت. هرجا شما در این 
موضوع تخفیفی بدهید این ها همان منفذ های نفوذ دشمنان 
خواهد شد.اگر کسی در این روزهای انتخاباتی حاضر به 
عوام فریبی، کلک زدن، دادن وعده های دورغین و..-که 
خودش هم می داند که نمی تواند آنها را انجام دهد-  شد، 

در واقع یک منفذ نفوذی و رخنه است.
پس باید بگردیم ببینیم چه کسی اینطوری حرف نمی زند 
و چه کسی متدین تر است، مثال اگر بگوییم اسالم را قبول 
داریم اما روحانیت را نه، این یک نفوذ است.نه افراط و نه 
تفریط ؛ در انتخاب تدین باید مورد توجه قرار گیرد، نکته 
دوم نســبت به والیت فقیه و ولی فقیه است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
برخی می گویند مــا والیت فقیه را قبــول داریم اما باید 
بگوید والیت فقیه و شــخص ولی فقیــه راغ قبول دارم. 
چراکه والیت فقیه یک جایگاه حقوقی است و داوطلب 

باید تبعیت کافی عقلی و قلبی از والیت فقیه داشته باشد.
جوان:مردم چگونه بدانند که داوطلبان به اصل والیت فقیه 

و ولی فقیه تبعیت دارند؟
سردار کشــکولی: مردم باید در صحبت های داوطلبان و 
شعارهایشــان دقت کنند و حتی ســوال کنند و رسانه ها 
چالش ایجاد کنند. داوطلبان هــر چند هم بخواهد دروغ 
بگویند باالخره یک جا گیر می کنند. پس تبعیت کامل از 

والیت فقیه شاخص برای انتخاب اصلح است.
سومین شاخص همان مردم دوســتی است. ببینید برخی 

نمایندگان که در ستاد های انتخاباتی شب تا صبح با ساز و 
دهل داخل ستاد های خود موجب آزار مردم می شوند و به 
هر نحوی حاضرند که رای بیاورند و یا با خرج هایی که می 
کنند و مردم را به زحمت می اندازند – حاال این پولها ازکجا 
می آید خودش بحث دیگری اســت- چگونه می توانند 

ادعای مردم دوستی داشته باشند؟
برخی ازداوطلبان با اهــدای کارت به مردم در واقع  آرای 
آنها را می خرند و قوانین را نادیده می گیرند و ارزش های 
انسانی را نادیده می گیرند.به جای اینکه بگویند ای مردم 
بروید و فکر کنید بین من و رقیبم ارزیابی کنید و فرد اصلح 
را انتخاب کنید با پول تالش می کنند آرای مردم را بخرند.

خرید رای یعنی توهین به کرامت مردم و به این معنی است 
که داوطلبی که اقدام به خریــد رای می کند، مردم را فقط 
ابزار می داند.چه لزومی دارد که داوطلبان مدام سایز عکس 
ها را بزرگ تر کنند؟ اگر این مردم را به رسمیت می شناسیم 
و برای شعور مردم احترام قائل هستیم فقط کافی است که 
سوابق خود را به گوش مردم برسانیم و اعالم آمادگی برای 

وکالت مردم کنیم.
ولی اینکه مدام عکس هــا را بزرگتر می کنیم  و در فاصله 
های کوتاه، مدام عکس ها تکرار می شود یعنی اینکه مردم 
را به رسمیت نمی شناســیم و می خواهیم مردم را فریب 
دهیم و مردم را ابزاری حساب می کنیم و این خود منفذی 

برای نفوذ است.
راه اندازی کارناوال هایی که مزاحم مردم می شــوند نیز 
نشان دهنده این اســت که داوطلبان مردم را به رسمیت 
نمی شناسند؛ اگر مردم را دوست داریم چرا مزاحم آنها می 
شویم.تبعیت از قانون از دیگر شاخص های انتخاب اصلح 
است. هرچه که قانون می گوید. داوطلبان مر قانون را در 
تبلیغات خود رعایت کنند. بعد از رای گیری و پس از اعالم 

نتایج هم باید از قانون تبعیت کرد.
 جوان: چرا برخی همین االن هم نقض قانون می کنند؟

سردار کشکولی: برخی بله ! از دوســال قبل شروع کرده 
و نقض قانون می کنند، وبرخی که نظم شــهری را به هم 
می زنند و روی دیــوار ها تبلیغات می کننــد که گرچه 
خالف قانون انتخابات نیســت اما نقض مقررات است 
و رعایت آن باید مورد توجه داوطلبــان و هواداران آنها 
قرار گیــرد و داوطلبان باید این مباحــث را به طرفداران 

خود هشدار دهند .
جوان: سردار ! امروز بحث می شود که طرف آدم مومنی 

است اما کار بلد نیست!
سردار کشــکولی: کارآمدی مهم است! در سال های اول 
انقالب بحث داغی بر روی این بــود که آیا متعهد خوب 
است یا متخصص؟ این بحث قریب یک سال مورد بحث 
قرار گرفت و همه می گفتند متخصص متعهد .  بعد سوال 
می شد که اگر نباشد کســی که هر دو را داشته باشد کدام 
را ترجیح می دهید؟ که مقام معظم رهبری هم همین چند 
سال پیش به این موضوع پرداختند و فرمودند: ما البته آدمی 
می خواهیم که کارآمد هم باشــد، لکن کارآمد بی تعهد 

ضررش بیش از نفعش است.
چون علم یک شمشیر دو لبه اســت و اگر به دست یک 
شــخص مومن باشــد، به نفع مردم و تعالی دین کار می 
کند واگر همین علم به دست یک فرد بی تعهد داده شود، 
به ضرر جامعه کار خواهد کرد و با ابزار و شمشــیر علم، 

می زند.
مجلس ما نیاز بــه نماینده کار آمــد و متخصص در همه 
شئونات جامعه دارد، هم نیاز ماست و هم حکم عقل است 
که نمایندگان، کارآمد و متخصص باشند لکن متخصصی 
که قبل از تخصص، تعهد و تقید داشــته باشد؛ متخصص 
بی تعهد به درد ما نمی خورد اینها کســانی هستند که به 
قول برخی سیاســیون پای تمام قراردادهای استعماری 

را امضاء کردند.
البته اگر جایی هم ما ناچار شویم بین تخصص و تعهد، من 
ترجیح می دهم متعهد و متدین برود چون اگر تخصصی 

ندارد ضرری هم ندارد.
استکبار ستیزی از دیگر شــاخص هاست و ما نباید آن را 
فراموش کنیم، بخش زیادی از انقــالب ما بر پایه این امر 
است و انقالب اســالمی آمد تا دست استعمار و استکبار 

را کوتاه کنیم.
زمان طاغوت با نام انتخابات انتصاب انجام می شد

 جوان :شــما چون خودتون از قبل از انقالب  در مسائل 
سیاسی و جناحی حضور داشتید، ما مایل هستیم راجع به 
انتخابات در قبل از انقالب و هم در زمان جنگ اگر خاطره 
ای دارید بیان بفریاد، شاید برای مخاطبان ما جالب باشد که 
در زمان دفاع مقدس رزمندگان درآن شرایط در انتخابات 

شرکت می کردند یا نه؟
سردار کشــکولی:  این روش های ناصحیح که هم اکنون 
کاندیداها و هواداران در پیش دارند که قابل نقد اســت، 
اصال قابل مقایسه با انتخابات زمان طاغوت نیست و باید 
برای برگزاری این انتخابات هم سجد شکر به جا بیاورم که 
اکنون هرکسی که صالحیت دارند یا ندارد ) نه صالحیت 
قانونی چون داوطلبانی به تبلغ می پردازند تایید شدند، نیز 
با انتخابات زمان شاه تفاوت زیادی دارد، این رقایت واقعا 

رقابت جدی است.
ما در خرم آباد 54 داوطلب نمایندگــی مردم در مجلس 
شورای اسالمی داریم که می شودگفت هر کدام صاحب 
اندیشه ای اســت و نگاهش با دیگری فرق می کند و این 
تفاوت اندیشــه و نگاه در اصولگرا ها و اصالح طلب ها 

مشترک است.
در زمان طاغوت در ایران انتخاباتی وجود نداشت، انتصاب 
بود به اسم انتخابات، از تهرام تیمسارهای بازنشسته را و 
سرلشگر ها و سرتیپ های بازنشسته را از مرکز می آمدند 
بین شهرستان و استان ها توزیع می کردند یعنی یک تهرانی 
را برای شــهرهای مختلف چون کوهدشــت، نورآباد، 
بروجرد و .. می فرستادند و داوطلب از بین خود مردم نبود.

وی با اشــاره به خاطره زمان جوانی خود گفت: در زمان 
طاغوت و در سن 12 سالگی که در شهرستان کوهدشت 
بودم در کوچه غروبی در حال توپ بازی با بچه های محل 
بودیم که دیدیم ماشینی از بخشداری آمد که نیسانی بود، 
گفت : بچه ها بیکار هستید، گفتییم بله، و گفت می خواهید 
کاری به شما بسپارم و ما هم گفتیم آره و ما را سوار ماشین 

کرد و راهی بخشداری شدیم.
آن زمان برای ما اولین باری بود که با کفش روی فرش و 
موکت راه می رفتیم، و ما با کراهت و سختی و با اصرار آن 
فرد روی فرش راه رفتیم و گفت همین جا روی میز بنشینید 
و بعد از ما پذیرایی کرد و گفت و تنها روی این برگه های 
بنویسید همایونی، ما بعدها متوجه شدیم که این برگ ها 
در واقع برگ رای بوده است.ما به حدی بچه بودیم و غافل 
که با دوستان خودمان در نوشــتن این برگ ها رقابت می 
کردیم که ببینیم کی بیشتر می نویسد  و تند تند نوشتیم و به 
جای مردم می نوشتیم همایونی، همایونی، همایونی و..... 
بعد از رقابت در نوشتن  برگ های نوشته شده را کنار می 
گذاشتیم و این کار حدود دو ساعت طول کشید و در این 
مدت به خوبی از ما پذیرایی می شد و بعد گفت بیایید تا 
شما را برســانم درب منازلتان و نه ما سوال کردیم که این 
کار برای چه بود و نه او توضیحی داد که نشان می داد کسی 
درکــی از انتخابات نداشــت.وی االن بچه های کوچک 
هشت ساله و ده ساله فرق انتخابات های مجلس شورای 

اسالمی و خبرگان رهبری و.. را می داند.
در زمان طاغوت آگاهی درســتی نبود، و در آن زمان بعد 
از اینکه ما به منازل خود رســیدیم از فردای آن روز رفتیم 
مدرسه و ظهری که از مدرسه بر می گشتم متوجه شدم که 
در حوزه  انتخابیه ســاز و دهل گذاشته اند و فکر می کنم 
این ساز و دهل که االن هم در پیروزی داوطلبان در استان 
ما رایج است، به تاسی از آن زمان اســت و این ها اشتباه 
است، چرا که در زمان طاغوت ساز و دهل به این دلیل بود 
که می خواست فیلم بگیرند و در رسانه ها پخش کنند  و 
مردم برای ساز و دهل جمع شوند نه شرکت در انتخابات.

در آن زمان درهــر حوزه انتخابیه یک ســازو دهل بود و 
مردم هم خوشــحال بودند و ما هم که از مدرســه آمده 

بودیم،پرسیدیم چه خبر اســت؟ جشن عروسی است؟ 
گفتند انتخابات است، پرســیدیم انتخابات چیه؟ گفتنتد 

انتخابات شده و همایونی هم رای آورده است.
پرســیدیم همایونی کیه؟ جواب دادند تیمسار بازنشسته 
ای که از تهران آمده اند و سرلشگری بود و بعد که به منزل 
آمدیم به پدرم گفتم مادیشب  در فرمانداری برگه های به 

نام همایونی نوشتیم.
حاال این وضعیت در زمان طاغوت  را با انتخابات امروز 
مقایسه کنید، امروز حتی کاندیدا های را هم که روی آن نقد 
داریم هم از دل مردم می آید و در انتخابات شرکت می کند.

چون من پدرم مغــازه دار بود و ما در بازار بزرگ شــده 
بودیم، در زمان طاغوت نماینــده ای که با انتخابات رژیم 
انتخاب می شد و راهی مجلس می شد و می خواست به 
حوزه انتخابیه خودش سرکشی کند، اول شهر را فرش می 
کردند که نماینده ای که نماینده مردم نبود و نماینده دولت 
بود می آمد، بخشدار و مسئولین شهر و صاحبان منصب 
می شنیدند که همایونی می آید آن هم سالی یک بار با گل 
و شیرینی به اســتقبال او می آمدند و او هم از ماشین پیاده 
می شد و روی فرش ها ده قدم راه می رفت و دوباره سوار 
ماشین می شد و می رفت در بخشداری جلسه ای برگزار 

می شود و دوباره به تهران باز می گشت.
یعنی این نماینده، نماینده مردم نبود و نماینده دولت بود 
ولی امروز همین های که ما امروز روی آنها نقد داریم یک 
موی این ها به صد تا از آن انتخابات ســوری و نمایشی و 

دروغی می ارزد چراکه از دل مردم در می آیند.
حاال درست است ما از انتخاب طایفه ای نقد داریم اما آنها 
واقعا از دل مردم و از طوایف آمده اند، دیکته شده نیستند و 

خوشان تصمیم می گیرند بیایند .
جوان: چراسردار نظام جمهوری اسالمی این روحیه رادر 
پیش گرفته که اجازه بدهد که مردم به این شــکل آزادانه 
و باسالیق مختلف در انتخابات شــرکت کنند و آزادانه 
پای صندوق رای بیاینــد و یا حتی داوطلبان با ســالیق 
مختلف کاندیدا شــوند، چرا آن شــیوه زمان طاغوت را 

درپیش نگرفت؟
سردار کشکولی:آن شیوه استبدادی بود نه مردمی، انقالب 
اسالمی ایران واقعا مردمی اســت، ما االن  یک گرفتاری 
داریم و تعارضی داریم بین اینکه چرا هرکسی که خودش 
صالح می بیند که می تواند، حق دارد بیاید کاندیدا شــود 

و هیچ مانعی نیست.
این ناشی از یک آزادی نهادینه شده است ولی اشکالی که 
وجود دارد، این است که ما این شیوه را روش مند نکرده ایم 
و برای آن تراز نگذاشته ایم  چون ما گفتیم اگر تراز بگذاریم 
این تراز یک نوع فیلتر است و حقوق مردم ضایع می شود.

همین اســت که مجلس های قبلی گفتند حداقل مدرک 
تحصیلی داوطلبان فوق لیســانس باشــد و با مخالفت 
مواجه شد و هنوز هم مخالف دارد و برخی از مراجع هم 

مخالفت کردند.
برخی قایل به این هستند که اگر ما بخواهیم این قید را هم 
بگذاریم بخشی از حقوق مردم تضییع می شود، جمهوری 
اسالمی واقعا می خواهد به اندازه پرکاهی خدشه به حقوق 
مردم وارد نشــود.وی با بیان اینکه شرط مدرک تحصیلی  
اگر نباشد شاید 500 نفر از هر شــهرجهت نماینده مردم 
شدن داوطلب شود، االن که 54 نفر در خرم آباد داوطلب 
شده اند، شاید بتوان گفت مردم 30 تا 40 نفر آنها را نمی 

شناسند و این یک ضعف است.
این جا چون می گوییم قدرت از آن مردم اســت، تاکنون 
هیچ حزبی نتوانسته است فراگیر شود و احزاب فقط اسم 
هستند و چند نفر لیدر دارند و نتوانستند بیایند همه مردم 

را وکالت کنند.
در آمریکا و اروپا که خودشان اعالم می کنند مهد آزادی 
هستند، اصال مردم نقشی در انتخابات ندارند و احزاب تنها 
دو حزب هستند که یا جمهوری خواه یا دموکرات هستند 

و یا کارگری یا محافظه کار.
در انگلیس هم سردمداران احزاب ثروتمندان و کارخانه 
داران هستند و آنها با پولشان هواداران را به پای صندوق 
های اخذ رای می آورند، یعنــی اگر رئیس کارخانه بنز یا 
زیمنس هوادار یک کاندیدا باشد باین می رود با تبلیغ مردم 

را به پای صندوق ها می آرود.
اما در ایران اینجوری نیســت و بلکه خالصانه از دل مردم 
نماینده ها ثبت نام مــی کنند و مردم بــا حضور در پای 

صندوق های اخذ رای نمایندگان را انتخاب می کنند.
ما به دلیل درگیری تمام عیاری کــه در تمام عرصه های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی با استکبار 
داریم و شب و روز درگیر هســتیم فرصت نکرده ایم  که 
به کمبود ها و نواقص در جهت روشمند شدن انتخابات 

برسیم.
که بایــد روند این انتخابات را روشــمند کنیــم و تعداد 
داوطلبان را کمتر کنیم که نرویــم زوم کنیم روی  حزب 

که متاسفانه
 جوان :ســردار انتخابات در زمان جنگ و جبهه چگونه 

بوده است؟
در زمان جبهه هم امام خمینی )ره( سیره ای داشت که به 
عرفی در کشور ما تبدیل شده است، چون عرف جایگاهی 
باالیی در مبانی حقوق دارند که در انگلستان قانون اساسی 
ندارند و براساس عرف زندگی می کنند و قانون وضع می 
کنند.به عنوان مثال چون شهید بهشتی در زمان رای آوردن 
بنی صدر)اولین رئیس جمهور(، موقــع ای که رفت در 
مجلس قسم بخورد شهید بهشتی هم همراه او رفت و کنار 
او ایستاد و االن این شده اســت یک عرفی که در قانون ما 
نیست و عرف پسندیده ای است، و تا االن رئیس جمهوری 
منتخب مردم برای قسم خوردن در مجلس به همراه رئیس 

قوه قضائیه می رود.
یکی از کارهای بسیار خوب امام خمینی )ره( که بعد از وی 
مقام معظم رهبری نیز آن را ادامه داد هرچند که فشار زیادی 
روی امام بود و االن هم این فشار روی مقام معظم رهبری 
زیاد است، این بود که امام راحل بنای یک عرف و سنتی را 
گذاشت که قانونی هم نیست و آن این است که تحت هیچ 
شرایطی انتخابات را نه تعطیل کنیم و نه به تاخیر بیاندازیم 
و نه هم عرصه های باشد که آنجا انتخابات برگزار نشود، 
در جبهه که انقالبی ها بودند  ما در زندان های سیاسی نیز 
صندوق اخذ رای هر دوره برای جمع آوری آرای زندانیان 
برده شده است زندان سیاســی که مخالف نظام بوده اند 
شامل چریک های فدایی خلق، مجاهدین خلق و... و حتی 
قاتل های شهید شهریاری و شهید علی محمدی از شهدای 
هسته ای کشورمان درتلویزیون جمهوری اسالمی آمد و 
گفت بنده در اسرائیل دوره دیده ام و من سرباز و مامور آنها 
بودم اگر انتخاباتی در ایران انجام می شد  که او در زندان 
بود، جمهوری اسالمی حمتا صندوق های برای اخذ رای 
آنه هم به زندان می فرســتاد و این در دینا بی نظیر است.

فرمایشات دوهفته پیش مقام معظم رهبری که فرمودند: 
ختی به ضد انقالب ها می گویم بیاید و رای بدهید، یعنی 
اگر می خواهی با ما مبارزه کنــی از طریق رای با ما مبارزه 
کن.امام این سنت و عرف را گذاشت و گفت : تحت هیچ 
شرایطی حتی یک دوره مقام معظم رهبری امام جمعه هم 
بود و روز انتخابات هم جمعه بود و صدام بیانیه داد و گفت 
نمی گذارم این انتخابات انجام شود و بمباران می کند ایران 
را، ولی هم امام و هم مقام معظم رهبری و هم مســئوالن 

انتخابات را با قوت و قدرت اجرا کردند.
و بعد از آن این عرف را مقام معظم رهبری ادامه داد، اگر 
این ســنت نبود شــاید مقام معظم رهبری در فتنه 88 آن 
مقاومت را نمی کرد، موسوی اصرار بر باطل شدن انتخابات 
داشت و رهبر انتخابات را باطل می کرد، خیلی از رقبا هم 
عقالنی فکر می کردند و می گفتند به جای این همه هزینه 
و درگیری خیابانی انتخابات را باطل کنند، ولی مقام معظم 
رهبری گفت نه من نمی خواهم سنت امام راحل شکسته 
شود، قانون اگر یک با شکسته شود دیگر سنگ روی سنگ 
بند نخواهد شد. با توجه به اینکه در زمان فتنه 88 تنها مقام 

رهبری مقاومت می کرد و همه بریده بودند.
                                                                                      ...ادامه در صفحه بعد

   

خطر ناک ترین نفوذ، نفوذ به داخل مجلس است 
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اجتماعی عبدالکریم بیاتی مدیرکل جدید گمرک لرستان شد

عبدالکریم بیاتی در مراســمی که با حضور معاون توســعه و 
مدیریت و منابع گمرک جمهوری اســالمی ایران و جمعی از 
مسووالن استان در گمرک لرستان برگزار شد، به   عنوان مدیر کل 

گمرک استان لرستان منصوب شد. 

خرم آباد، قابلیت های بیشماری
 برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دارد

 شهردارمنطقه دو خرم آباد، از ساماندهی ورودی های شهرخرم 
آباد خبرداد وافزود: ساماندهی شهری خرم آباد بر ظرفیت های 

گردشگری شهر زیبای خرم آباد می افزاید.
کیومرث منصوری، شهردار منطقه دو خرم آباد، اظهارکرد: شهر 
زیبای خرم آباد با داشــتن جاذبه های گردشگری فراوان و آب 
هوای مطبوع ظرفیت های بیشماری جهت تبدیل شدن به قطب 
گردشــگری دارد.وی افزود: توجه به پتانسیل های این شهر از 
جمله راه های شکوفایی صنعت گردشگری در شهر خرم آباد 
است.منصوری، اظهار داشت: با همت بلند مدیران شهری خرم 
آباد، از سال گذشته شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این شهر کهن 
و زیبا هستیم، به نحوی که می توان به وضوح تغییرات چشمگیر 
در این شهر را مشاهده کرد.وی با بیان اینکه ساماندهی ورودی 
های شهری از جمله برنامه های شهرداری خرم آباد در جهت 
نمایش زیبایی های شهر است، بیان کرد: در این راستا اقدامات 
مناسبی برای ساماندهی وضعیت این شهر صورت گرفته است. 
منصوری با اشاره به سامان دهی و زیبا سازی ورودی شهر خرم 
آباد به سمت پلیس راه خرم آباد _بروجرد  گفت: در گذشته و 
با وجود ورودی های نا مناســب، چهره درستی از زیبایی های 
شهر خرم آباد دیده نمی شد.وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در 
این منطقه پارک زیبای با عنوان پارک کاسیت ایجاد شده و نقش 

موثری در نمایش زیبایی های خرم آباد دارد.
 شهردارمنطقه دو خرم آباد، با اذعان بر اینکه ساماندهی و بهبود 
ورودی های شهر خرم آباد از یک سال گذشته آغاز شد، ادامه 
داد: با حمایت شهرداری مرکزی اقدامات الزم برای ساماندهی 
ورودی شهر خرم آباد در دســتور کار قرار گرفت.وی عنوان 
کرد: خوشــبختانه احداث پارک زیبای تپه کهریز از مهم ترین 
اقدامات شهرداری به شمار می رود که محدوده شهری خرم آباد 
تا پل آیت اهلل کمالوند بوده، اما با توجه به اهمیت زیبا سازی و 
ساماندهی ورودی شهر، شهرداری از محدود شهر نیز فراتر رفته 

و ورودی شهر را ساماندهی کرده است.
 شهردار منطقه 2 خرم آباد، از ساماندهی ورودی شهر به سمت 
خیابان 60 متری خبر داد و افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در 
دستور کار قرار گرفته ساماندهی ورودی شهر به سمت بلوار 60 
متری اســت، قصد داریم تا با احداث فضای سبز و ساماندهی 

بلوار های این منطقه شرایط موجود را بهبود بخشیم.
 

فرمانده نیروی انتظامی لرستان: 
70 درصد از پرونده های منازعه ای ارجاع شده به 

کالنتری های لرستان به مصالحه ختم شد
فرمانده نیروی انتظامی لرســتان از کاهــش 14 درصدی آمار 
سرقت و افزایش 12 درصدی کشــفیات طی امسال در استان 
خبر داد و گفت: حدود 70 درصد از پرونده های منازعه ای که به 
کالنتری ها ارجاع شده، در کالنتری ها به مصالحه انجامیده شد. 
محمد قنبری، فرمانده انتطامی لرســتان در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه که در سالن جلسات ســتاد فرماندهی استان 
لرستان برگزار شد، با بیان این که در حال حاضر جامعه فضای 
انتخاباتی دارد، گفت: مردم خود را برای امتحان بزرگ دیگری 
آماده می کنند، همان گونه که در 37 سال پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون انتخاب کرده و دین خود را به نظام ادا کرده اند در هفتم 

اسفند امسال نیز  در انتخابات حصور با شکوهی دارند.
وی با بیان این که همه مردم خود را برای انتخاباتی ســالم اماده 
کردند، افزود: نیروی انتظامی استان لرستان در رابطه با موضوع 
انتخابات شش ماه گذشته با برگزاری جلسات مختلف کار را آغاز 
کرده و  اسناد مربوط به پنج دوره انتخابات گذشته را مرور کرده 
تا نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف آن ها را رفع کند.فرمانده 
انتظامی اســتان لرستان با اشــاره به این که نیروهایی در اختیار 
فرمانداری ها و حوزه های انتخاباتی گذاشته شده، عنوان کرد: 
بلوک بندی برای افسران گشــت انجام شده که هر افسری یک 
بلوک مشخصی در ارتباط با تأمین امنیت داشته و اختیار، توان و 

امکانات کافی به آن ها داده شده است.
وی تصریح کرد: در هر شهرستان یک نیروی ضربت لحاظ  شده 
تا در صورت نیاز به کمــک، در کم ترین زمان در محل حضور 

پیدا کنند.
قنبری گفت: تمام کارکنــان نیروی انتظامی اســتان در زمینه 
انتخابات توجیه و آموزش  دیده اند و آمادگی کامل برای تأمین 
امنیت در انتخابــات دارند.وی با بیان این کــه نیروی انتظامی 
براساس وظیفه ذاتی که دارد از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند، 
عنوان کرد: اگر در هر ستادی برخالف قانون تخلفی انجام شود، 

برخورد قانونی می شود.
فرمانده نیروی انتظامی لرستان، با اشاره به این که تاکنون روند 
انتخاباتی اســتان به  صورت طبیعی بوده و هیچ مشکلی ایجاد 
نشده، افزود: برای ایام باقی مانده انتخابات آمادگی کامل را در 
سطح استان داریم و نیروهای انتظامی به  صورت شبانه روزی در 
این راستا فعالیت می کند.وی عنوان کرد: برابر با قانون هرکدام از 

کاندیداها تا چهار ستاد می توانند داشته باشند.
قنبری با اشــاره به این که قبل از انتخابات مانوری جهت آغاز 
حرکت نیروها به سمت شهرستان ها اجرا می شود، افزود: برای 
انتخابات از 110نفر پلیس افتخاری استفاده می شود و دلیل این که 
از مردم استفاده نمی کنیم این است که پیرو یک کاندیدا هستند.
وی در ارائه گزارشی از عملکرد نیروی انتظامی لرستان در رابطه 
با برخورد با خرده فروشان در برخی مناطق شهرستان خرم آباد، 
تصریح کرد: در زمینه عمده فروشان مواد مخدر در استان موفق 
بوده ایم و هر نوع مواد مخدری که به  صورت عمده کشف  شده، 

فرد اصلی و اعضا باند نیز دستگیرشده است.
فرمانده نیروی انتظامی لرســتان خاطرنشــان کرد: در حوزه 
خورده فروشان فقط برخورد قضایی و انتظامی جوابگو نیست 
بلکه نیاز به یک عزم ملی دارد و در برخی از مناطق اســتان نیاز 

است همه دستگاه های مربوطه پای کار بیایند.
وی گفت: 3 تیم قوی با تمام امکانات در برخی نقاط اســتان از 
جمله ورودی شــهر خرم آباد منطقه کهریز و محله اسدآبادی 
مستقر شدند تا جلوی فروش مواد مخدر خرده فروشان گرفته 

شود.
قنبری در رابطه با عملکرد نیروی انتظامی لرستان در سال جاری، 
افزود:  علی رغم این که سال گذشــته در استان لرستان کاهش 
سرقت را داشته ایم، مجموع سرقت های امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 14 درصد کاهش  یافته است.
وی عنوان کرد: در حوزه مواد مخدر در استان لرستان، 12 درصد 
افزایش کشفیات داشته ایم و نیز بالغ بر ســه تن مواد مخدر در 

سطح استان کشف  شده است.
فرمانده انتظامی لرســتان با بیان این که 87 درصد سرقت های 
استان امسال توسط  مجموعه نیروی انتظامی استان کشف  شده 
است، تصریح کرد: جمع کل متوفیان تصادفات استان 8 درصد 
کاهش  یافته و تعداد دستگیرشدگان 6 درصد افزایش  یافته است.
وی بیان کرد: حدود 70 درصــد از پرونده های منازعه ای که به 
کالنتری ها ارجاع شده، در کالنتری ها به مصالحه انجامیده شد.

ثبت نخستین تصویر پلنگ ایرانی
 با استفاده از دوربین در لرستان

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان ازثبت نخستین تصویر 
پلنگ ایرانی با استفاده از دوربین دراین استان خبرداد . نبی اهلل قائد 
رحمت گفت : برای نخستین بار دراین استان تصویر پلنگ ایرانی 
با اســتفاده از دوربین های کمرا تراپ ثبت شد .وی افزود :تصاویر 
دو قالده پلنگ ایرانی با اســتفاده از این دوربین ها در بخش پاپی 
شهرستان خرم آباد ثبت شده است .وی اظهار کرد: در حال حاضر 
شش دستگاه دوربین کمرا تراپ برای ثبت تصاویر حیوانات نادر 
درسطح این استان نصب شده است .قائدرحمت بیان کرد : تاکنون 
تصاویر حیوانات کمیاب نظیر گربه وحشــی ،گربه جنگلی ،کل و 
بزکوهی و پرندگان نادری مانند کبک دری با این دوربین ها نیز ثبت 
شده است .پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ است 
که بومی غرب آسیا وجود دارد و در فهرست جانوران در معرض 
خطر انقراض آی یوسی ان قرار دارد.این پلنگ در اکثر نقاط ایران 
یافت می شود اما اندازه ها و رنگ آن ها با هم تفاوت قابل توجهی 

دارند.

دره شیرز لرستان به عنوان یک ژئو پارک ثبت جهانی می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان 
گفت: از بین سه اثر مستعد اســتان ، دره شیرز کوهدشت به عنوان 
ژئوپارک بین المللی ثبت جهانی خواهد شد.  مهرداد غضنفری در 
جلسه ای که با حضور پروفســور ژوزه بریل ها بازرس و ارزیاب 
ژئوپارک های جهان برگزار شــد افزود: از بین ســه اثر دره شیرز 
کوهدشت، سیمره پلدختر و اشترانکوه ، دره شیرز از انطباق بیشتری 
با شاخص ها و معیارهای ثبت جهانی برخوردار است.به گفته وی 
به منظور فراهم کردن مسیر ثبت جهانی این اثر هیاتی از یونسکو با 
همکاری سازمان زمین شناسی کشور به لرستان سفر کرده اند.وی 
همچنین گفت: طی دو روز اقامت این هیات در استان لرستان ضمن 
بحث و تبادل نظر در خصوص زمینه های انجام این کار ، مسیر به 
ثبت رساندن این اثر با همکاری ســازمان زمین شناسی و دستگاه 
های اجرایی انجام خواهد شــد.غضنفری گفت: با توجه به انطباق 
دره شیرز با شاخص های بین المللی ژئو پارک ها، در گام نخست 
اقدامات الزم برای ثبت ملی این اثر انجام می شــود تا بتوان با ارائه 
دادن عملکرد قابل قبولی در این زمینه در گام بعدی نسبت به ثبت 
جهانی آن اقدام کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری لرســتان اظهار کرد: معرفی این استان به عنوان پایتخت 
ژئوتوریسم ایران نشان دهنده قابلیت این استان در گردشگری دارد 
و عالوه بر این ثبت 14 تا 15 درصد ژئوپارک های ثبت شــده در 
کشور به نام لرستان بیشتر موید این موقعیت کم نظیر استان است.
وی گفت: ثبت جهانی ژئو پارک دره شــیرز لرستان دریچه و نقطه 
آغازی برای سرمایه گذاری و به دنبال آن ورود گردشگران به استان 
است.غضنفری افزود: جاذبه های گردشگری در سایر بخش های 
اقتصادی زمینه سرمایه گذاری را در استان فراهم می کند تا لرستان 

از معبر گردشگری به عنوان مقصد تبدیل شود.

شهید »علی عباس حسین پور« ؛ 
غواصی از دریای الهی والفجر 8 

ارادت خاص شهید علی عباس حســین پور به امام رضا )ع( و آرزوی 
دیدار دوباره سبب شد پیکرش به جای انتقال به زادگاهش خرم آباد، به 
مشهد الرضا منتقل شود و برای وداع، به طواف امامش برود. عملیات آبی 
خاکی والفجر 8 که در آن نیروهای سپاه پاسداران با غافلگیری نیروهای 
عراقی با عبور از اروند رود، شبه جزیر فاو در جنوب عراق را به اشغال 
خود در آوردند در ساعت 22:10 روز 20 بهمن 1364 با رمز »یا فاطمة 
الزهرا« در منطقه خســروآباد تا راس البیشه آغاز شد.شهید علی عباس 
حسین پور از جمله رزمنده گان لرستانی دوران دفاع مقدس از شهرستان 
خرم آباد می باشد که با حضور در عملیات های مختلفی از جمله والفجر 
8، نام خود را در جرگه مدافعان انقالب اسالمی ثبت کرد. علی عباس 
وقتی به جبهه اعزام شد،با این که می توانست به عنوان مبلغ دینی به واحد 
تبلیغات رفته و کار فرهنگی انجام دهد ولی سخت ترین کار را به عهده 
گرفت ،او به خاطر تجربه قبلی به واحد اطالعات عملیات رفت.رفت و 
آمد نیروهای اطالعات و تحرکات در منطقه خبر از یک عملیات بزرگ 
می داد ،عملیاتی که ظاهراً آبی خاکی است. چون بیش تر نیروها را برای 
آموزش شنا و غواصی راهی مناطق امن رودخانه ای کردند.دوستش می 
گفت: دوره ی آموزشی را به خوبی سپری کردیم در زمستان وارد آب 
سرد می شدیم و سرمای استخوان سوز را تحمل می کردیم . کار غواصی 
را در رودخانه ی بهمن شیر آبادان به پایان رساندیم.صدها گردان رزمی 
مشغول آخرین تمرینات نظامی بودند. در همه ی لشگرها،واحدی برای 
غواصی تشکیل شــده بود، بعد از تکمیل دوره غواصی با علی عباس و 
تیم همراه او به منطقه ی اروند اعزام شــدیم. اروند به رودخانه وحشی 
معروف بود. آنجا بین 700 تا 1400 متر عرض داشت، کار شناسایی آن 
سوی اروند به عهده ی تیم های اطالعات عملیات لشکرهای سپاه بود.

بعدها فهمیدیم که از شش ماه قبل روی این طرح کار شده بود. جذر و 
مّد آب اندازه گیری شده بود تا بهترین زمان برای عملیات انتخاب شود.

دشمن درغفلت کامل بود ،آن ها منتظر یک عملیات جدید از سوی ایرانی 
ها بودند اما هرگز فکر نمی کردند که ایــران بتواند از اروند عبور کرده 
و تنها آبراه عراق در خلیج فارس را تصرف کند.کار شناســایی به پایان 
رسید. در آخرین جلسه در کنار علی عباس نشسته بودم. ایام دهه ی فجر 
بود .ما تا آن لحظه مطمئن نبودیم که عملیات اصلی از اروند خواهد بود.

نیروهای اطالعات عملیات در شب اول عملیات به همراه گردان های 
غواص باید خط اول دشمن را می شکستند.آن ها باید از اروند عبور کرده 
و موانع را ازساحل دشمن برمی داشتند تا کار اصلی آغاز شود.هزاران 
غواص در ساحل اروند منتظر دستور حمله بودند روز یکشنبه 20 بهمن 
1364 به ساعات پایانی رسید.ایام فاطمیه بود و صدای اه و ناله و مناجات 
از همه نیزارهای کنار ساحل شنیده می شــد. ایام فاطمیه بود و صدای 
آه و ناله و مناجات از همه نیزارها کنار ســاحل شنیده می شد؛آخرین 
خداحافظی غواص ها دیدنی بود معلوم نبود تا ساعاتی دیگر کسی از 
میان این جمع باز خواهد گشت یا نه؟!گویی مالئک آمده بودند و وداع 
بهترین بندگان خدا را ثبت می کردند.با اعــالم رمز عملیات والفجر 8 
دوباره صای ناله غواص ها بلند شد.یا فاطمه الزهرا)س( نام رمز عملیات 
بود. غواص ها حرکت کردند و یک به یک وارد آب شدند.ان ها باید تا 
ساعتی بعد خودشان را به آن سوی اروند رسانده و جای پای خود را در 
ساحل محکم می کردند.یک لحظه از علی عباس جدا نمی شدم. حاالت 
عرفانی او را دیده بودم.دیگر یقین داشــتم که او یکی از بندگان مقرب 
خداست . با هم وارد آب شدیم و ساعتی بعد به آن سوی اروند رسیدیم.

فرمانده ما ناراحت بود . با این که با طناب نیروها به هم متصل بودند اما 
برخی از غواص ها راه را گم کردند.هر طور بود بقیه نیروها جمع شدند. 
خستگی امان همه را بریده بود. کمی استراحت کردیم و فرمانده ما بقیه 

نیروها را آماده نبرد کرد.
موقعیت سنگرهای کمین دشمن را می دیدم آن ها بیخیال حرف میزدند 
و می خندیدند.هنوز آماده شــروع کار نشــده بودیم که از دو طرف ما 
نیروها ی غواص با شلیک آرپی چی و نارنجک عملیات را شروع کردند.

شرایط  از آن چه که فکر می کردیمبهتر بود. دشمن در غفلت کامل بود ان 
ها پس از کمی مقاومت فرار کردند و ساحل دشمن پاکسازی شد.قایق 
ها از آن سوی اروند به داخل آب افتادند و نیروها سوار شدند توپخانه 
سپاه و ارتش به طور همزمان منطقه فاو را زیر آتش گرفت.زمین و زمان 
میلرزید رزمنده ها حرکت خود را آغاز کردند. روز 21 بهمن آغاز شده 
بود.غواص ها با کمک نیروهایی که به این ســو آمده بودند توانســتند 
شهر فاو را محاصره کنند.خســتگی در چهره همه غواص ها موج می 
زد.غواص ها که عضو نیروهای اطالعات عملیات بودند وظیفه دیگری 
نیز داشتند.آن ها باید نیروهای رزمی را که توسط قایق به این سمت می 
آمدند به خط مقدم انتقال می دادند.گردان ها یکی یکی با قایق می آمدند 
و توســط علی عباس و بقیه نیروهای اطالعات به خط مقدم منتقل می 
شدند.تا این که خبر رسید که به خاطر جذر و مد قایق ها امکان انتقال نیرو 
را ندارند!از طرفی خبر رسید که گارد ریاست جمهوری عراق با همه توان 
برای باز پس گیری منطقه فاو تا ساعاتی دیگر وارد عمل می شود.شرایط 
در منطقه فاو بسیار بحرانی شد.بمباران های مکرر توسط هواپیماهای 
دشمن انجام می شد.نیروی کمکی نرسیده بود و گارد ریاست جمهوری 
عراق با صدها تانک و کماندو راهی منطقه فاو بود.نیروهای ایرانی خسته 
از نبرد طوالنی به دنبال فرصتی برای استراحت بودند.صدا ناله یا زهرا 
)س( در همه جا شنیده می شد.همه به مادر سادات استغاثه می کردند 
و از خدا می خواســتند به حق حضرت زهرا)س( مشکل پیش آمده را 

حل کند.

شعار های 
رنگی، چالشی 
جدی در حوزه 

انتخاب اصلح
هفتم اسفند با هوشــیاری و دقت در انتخاب 
اصلح با آبرو وحیثیتمان بازی نکنیم و اصلح 
ها را راهی بهارستان کنیم.با آغاز زمان تبلیغات 
انتخاباتی و حتی قبل از آن شــعارهای رنگی 
داوطلبان انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
شروع شد و جوسازی های مختلفی توسط 
داوطلبان و طرفداران آنها ایجاد شد به نحوی 
که  اسم برخی که تاکنون برای مردم ناشناخته 
بوده و در واقع عملکرد چندانی نداشــته و 
سخنرانی های بی محتوای آنان در جمع مردم، 
شاهدی بر  آگاهی نادرســت آنها از مجلس 
شورای اسالمی و وظایف نمایندگان دارد در 
پی این شعارهای  بی محتوا و جو سازی ها در 
بین مردم می چرخد. بیــم آن می رود که این 
شــعار های رنگی و جوسازی های بی مورد 
منجر به انتخاب این افراد بــه عنوان نماینده 
مردم شود و متاسفانه بار دیگر شخصی ناتوان 
بر کرسی نمایندگی مردم درمجلس جلوس 

کند.
 واضح است که بیشتر مردم فرصت صحبت 
با داوطلبان و شناخت واقعی آنان را ندارند و 
افرادی سود جو از این فرصت استفاده کرده 
و با جو سازی کوچه بازاری تالش می کنند 
برخی اشخاص را به مردم تحمیل کرده و آرای 
آنان را جذب کنند. استان لرستان، استانی است 

توسعه نیافته و با باالترین آمار بیکاری کشور، 
مردم این اســتان بویژه مردم خرم آباد تجربه 
تلخ انتخابات نادرست را با گوشت و پوست 
خود درک کرده اند. آنگاه که پتروشیمی خرم 
آباد، در پی ضعف نمایندگان سهم استان اراک 
شــد، آنگاه که نیروگاه خرم آباد راهی دیگر 
استان و هزاران مورد از مواردی که سهم مردم 
استان راهی استان های برخوردار کشور شد، 
مردم خود در مجلس حضور نداشــتند که از 
حق خود دفاع کننــد و این برخی نمایندگان 
ضعیف و ناتوان بودند که قدرت دفاع از حق 
مردم را نداشتند. ســهم باالیی از آمار باالی 
بیکاری امروز مردم استان لرستان به عملکرد 
ضعیف برخی نمایندگان ادوار گذشــته این 
مردم در مجلس شورای اسالمی برمی گردد. 
اگر این همه ظرفیــت و کارخانه و نیروگاه و 
پتروشیمی و... در اســتان می ماند بی شک 
هم اکنون مشــکلی به نام بیکاری در استان 
لرستان وجود نداشــت وجوانان این دیار به 
عنوان بزرگترین سرمایه هر جامعه ای مجبور 
به هجرت نمی شدند. برخی نمایندگانی که 
با نام نمایندگی مردم خرم آباد راهی مجلس 
می شوند و در دیگر استان ها سرمایه گذاری 
می کنند، الیق آرای صادقانه این مردم نیستند. 
آرای امــروز دوباره عرصه انتخاب رســیده 
و برخی افراد علم طایفه در دســت به صف 
نشسته و با هزار مکر و فریب در پی دزدیدن 
آرای شما هستند که خود و در نهایت چند تن 
از طایفه خود را به نوایی برسانند. سفره های 
رنگی ناهار و شام برخی داوطلبان انتخابات، 
تلنگری است برای شناخت نمایندگان اصلح، 
سفره های که از صبحانه تا شــام مردم را به 
ستادهای انتخاباتی دعوت می کند، شاهدی 
برای  دزدیدن آرای مردم اســت. هوشــیار 
باشیم و با هوشــیاری انتخاب کنیم، غفلت 
نکنید از شعار های کوچه بازاری با جوهای 
ساختگی برخی سودجویان که انتخابات را 
مسیری برای دستیابی به اهداف خود می دانند 

حرکت نکنیم. هم صف شدن برخی مسئوالن 
و کارکنــان ادارات و نهادها با این گونه افراد 
موجب فریبمان نشود، چرا که برخی به دنبال 
کسب جایگاه های مدیرتی در کنار افراد قرار 
می گیرند و دلیلی بر توانمندی و یا سرشناس 
بودن داوطلبان نیست. همشهری و هم استانی 
های عزیز یادتان نرود که نماینده یک شهر، 
آبرو و حیثیت هر شــهر اســت، پس بیاید با 
هوشیاری و دقت در انتخاب با آبرو وحیثیت 
شــهرمان بازی نکنیم تا فردا حتی از ادبیات 
نماینده خود در مجلس شــورای اســالمی 
سرافکنده و نادم نباشــیم. نماینده ای توانا را 
راهی مجلــس کنیم، که حضــور موثری در 
مجلس و قانون گذاری داشته و هرگاه  تریبون 
مجلس را در اختیار داشت پای صحبت هایش 
با گوش جان بنشینیم و به حضور آگاهانه و 
توانمند آنها افتخار کنیم نه اینکه ســرافکنده 
باشیم. جلسات ســخنرانی داوطلبان راهی 
برای شناخت آنهاست، داوطلبان با چه ادبیاتی 
ســخن می گویند و چه برنامه های دارند و 
ســابقه و عملکرد آنها چگونه بوده است را 
مورد توجه قرار دهیم. امروز در کنار افرادی 
ناتوان که متاسفانه به علت اینکه طایفه بزرگی 
دارند و شانس باالیی برای پیروزی در عرصه 
انتخابات، مورد لطف احزاب هم قرار گرفته 
اند، اشــخاص توانمندی که احساس وظیفه 
کرده و برای عزت و آبروی استان و برداشتن 
قدمی برای رفع مشکالت مردم با برنامه ریزی 
مناســب به عرصه آمده اند را کنار نگذاریم. 
افراد با وجدانی که قصد دزدی آرای شما را 
ندارند، رای نمی خرند، وعده های خارج از 
حیطه نماینده مجلس شــورای اسالمی نمی 
دهند، ســفرهای رنگی ناهار و شام ندارند، 
اما درد شــما دارند از بیکاری جوانان استان  
خبر دارند،  عملکرد درخشان در حوزه های 
مختلف دارند را بشناسید و آن افراد را مورد 
لطف خود قرار دهیم و راهی مجلس شورای 

 مهنوش ملکی                                            اسالمی کنیم.    

شکار نهنگ 
در دیالوگی از سریال مختارنامه، عبدا..بن زبیر برای متقاعد کردن برادر خود-  
مصعب  -و توجیه دوستی و حتی پر وبال دادن به مختار می گوید: » وقتی می 
خواهی یک نهنگ را شکار کنی، راهش این نیست که با او از روبرو مبارزه کنی 
چون حریف او نمی شوی بلکه باید بگذاری تا تو را بخورد و بعد در شکم او 
از داخل با خنجری که پنهان داشته ای شکمش را پاره کنی« -نقل به مضمون

معموال مبارزه مستقیم و رو در رو با یک قدرت بزرگ نتیجه ای جز شکست 
ندارد؛ راه درست، نزدیک شدن به او و طرح دوستی افکندن و حتی خورده 

شدن توسط او و بعد، از درون شکمش او را کشتن است. 
به قول سعدی:

» دشمن چون از همه حیلتی فروماند سلسله دوســتی بجنباند پس آنگه به 
دوستی کارها کند که هیچ دشمن نتواند«

نظام مقدس جمهوری اسالمی به برکت رهبری مقتدرانه و حکیمانه ولی فقیه 
و مجاهدت شهدا و ایثارگران و رزمندگانش، امروزه به قدرتی بزرگ تبدیل 
شده است که دشمنان قســم خورده و زخم دیده آن راهی جز طرح دوستی 
افکندن و نزدیک شدن به آن را ندارند چرا که مدت هاست که قدرت رویایی 
مستقیم با آن را از دست داده اند.اینکه دشمنان ما به مذاکره و نزدیک شدن و 
نفوذ روی آورده اند به همین دلیل است و این همه تأکید رهبر فرزانه انقالب 
درخصوص نفوذ آنهم در این برهه از انقالب را نیز می توان در همین راستا 
تحلیل نمود.نفوذ البته انواعی دارد: امنیتی، اقتصادی، سیاسی و از همه مهمتر 
فکری و فرهنگی. در نفوذ امنیتی، بیشترین سهم در مقابله با دشمن به عهده 
نیروهای نظامی و امنیتی است که بحمداهلل نگرانی چندانی در این زمینه وجود 
ندارد. نفوذ اقتصادی علی رغم اهمیتش در ایجــاد خلل در نظام اقتصادی 
کشور، نقشه اصلی دشمنان نیســت. اما نفوذ سیاسی و فرهنگی در اولویت 
آنهاست. اگر دشمنان بتوانند در مراکز تصمیم گیری و یا تصمیم سازی کشور 
نفوذ کنند، گام بلندی برداشته اند و اگر بتوانند محاسبه مسئولین کشور را تغییر 
دهند به نفوذ سیاسی قابل توجهی دست یافته اند. در نفوذ فرهنگی و فکری 
نیز هدف اصلی تغییر باورهای انقالبی و دینی است یعنی همه آنچه که موجب 

به وجود آمدن و بقای انقالب است.
در انتخابات 7 اسفند این دو نوع اخیر از انواع نفوذ به کمک هم آمده اند! از 
طرفی با تحریف امام)ره( و تحریف باورهای انقالبی و دینی مردم قصد دارند 
تا ذائقه فکری آنان را عوض کنند و از طرفی بــا تغییر این ذائقه قصد دارند 
تا افرادی را با دیدگاه های تحریفی خــود وارد ارکان و قوای نظام همچون 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری نمایند بلکه در استحاله نظام 
نقشی ایفا کرده باشند.در واقع دشمن می خواهد به درون شکم انقالب ورود 

کند و از داخل خنجر بزند و نظام را از بین ببرد.
امروز دیگر دشــمن از تعطیلی انتخابات و یا ایجاد تأخیــر در آن و یا حتی 
کم رونق کردن آن ناامید شده اســت و می داند که مردم بصیر و وفادار ایران 
همچون گذشته قدر انتخابات و حضور مصونیت بخش و عزت  آفرین خود 
را می دانند و با شور و حرارت همیشگی در تعیین سرنوشت خود و تقویت 
نظام اسالمی ایفای نقش خواهند کرد. لذا دشمن به معرفی فهرست انتخاباتی 
برای مردم نیز مبادرت کرده است و مثال شبکه دولتی انگلیس )بی بی سی(  
فهرست انتخاباتی خاصی را صراحتأ معرفی نموده و توصیه کرده است که به 

فالنی و فالنی رأی ندهید!
این تغییر رویکرد از طرفی باعث امیدواری و خوشحالی است چرا که نشان 
دهنده قدرت روز افزون انقالب و تقلیل انتظارات و امیدهای دشــمنان در 
تغییر نظام مقدس جمهوری اسالمی است و از طرفی نیز نشان از خباثت و 
موذیگری و طراحی خطرناک دیگری - یعنی طرح نفوذ - دارد که هوشیاری 

همه مردم و مسئوالن را می طلبد.
همانگونه که حضور چشــمگیر و حیرت انگیز مردم فهیم و بصیر ایران در 
راهپیمایی 22 بهمن امسال موجب عزت نظام اسالمی در چشم جهانیان شد 
و ان شاءاهلل حضور پررنگشان در انتخابات 7 اسفند امسال نیز مایه امید همه 
دوستداران انقالب و مظلومان عالم خواهد شد، دقت در انتخاب کاندیداهای 
اصلح در انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری موجب 
یأس بیش از پیش دشمنان در نفوذ دادن چهره های وابسته و واداده به این دو 

نهاد مهم در کشور خواهد شد.
در انتخابات امسال نیز سالیق و عالیق مختلف فکری و سیاسی حضور دارند 
و به برکت این آزادی و نیز ایجاد فرصت برابر برای ارائه طرح ها، برنامه ها و 
اندیشه های کاندیداها می توان با دقت در برنامه ها و سخنان و نیز در عملکرد 
فعلی و گذشته ایشان به کاندیدای اصلح رهنمون شد. کاندیدایی که ضمن 
داشتن تعهد دینی و انقالبی، دارای تخصص و توانمند در انجام وظایف محوله 
باشد. مردم داری و مردم دوستی، پاک دستی، استکبارستیزی و والیت پذیری 
نیز از شاخصه های مهمی است که می بایست مدنظر مردم شریف لرستان و 

ایران اسالمی قرار گیرد.                                                                                         
        عبدالرضا کوشکی        

حضور مقتدرانه 
وانتخاب آگاهانه 

بزرگترین سد نفوذ 
فرهنگی است

انتخابات پیش روی هفتم اسفند 94 فصل جدیدی از بلوغ سیاسی 
اجتماعی مردم در گذار از دوران مردم ســاالری دینی خواهد بود.

اگرچه سوابق کشور ایاالت متحده در نفوذ فرهنگی به کشور های 
مخالف خود به ویژه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما قابل 
تامل اســت از این نکته نباید صرف نظر کرد که دوران پسابرجام 
را برای خود یک فرصت طالیی می داننــد  وانتخابات این دوره 
مجلس شورای اسالمی وخبرگان رهبری را به عنوان یک ظرفیت 
در استیالی برنامه نفوذ قلمداد می نمایند.بدون شک انتخاب ذائقه 
سیاسی مردم در برنامه های نفوذ،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهن

گی دول غرب وایاالت متحده تاثیر خواهد گذاشت وبرنامه های 
خود را بر اساس نوع انتخاب نمایندگان وگرایش تفکرات منتخبین 
مناسب سازی خواهند کرد  آمریکائیها این نکته را هرگز فراموش 
نمی کنند که مجلس نهم فعاالنه در مذاکرات هسته ایی ایران حضور 
داشت ودر مقابله به مثل با کنگره بارها مصوبه بیانیه وقانون صادر 
کرد تا هم خرد جمعی از مسیولین ایران وهم منتخبین مردم را در 
مقابل کنگره به منصه ظهور رساند.مجلس نهم نه تنها در عرصه بین 
المللی بلکه در عرصه داخلی بارها هیئت مذاکره کننده وشخص 
وزیر امور خارجه را به چالش کشــید.آمریکا ومتحدانش هیچ گاه 
تمایل به تکرار همچین مجلسی نداشــته و تمایل به یک مجلس 
از جنس متفاوت با مقابله ی جدی با خــود می خواهند اما تجربه 
ثابت کرده در انتخابات ایران همواره مردم در تصمیم گیری خود 
وانتخابات نمایندگان بیشتر نگاه به توسعه درون زا داشته وعلی رغم 
برداشتن تحریم ها هنوز اعتماد سازی از سوی طرف مقابل ندیده 
اند بی اعتمادی که نزد مردم ایران از برنامه های آمریکا داشته اند با 
عدم پرداخت دارائی 150 ملیارد دالری ایران در آمریکا بی اعتمادی 
مردم را به این کشور بیشتر کرده وبا حضور حداکثری در انتخابات 
پیروز اصلی مردم ایران اســالمی خواهد بود ومجلسی که شکل 
بگیرد با فراغ خاطر برنامه های نفوذ را مدیریت کرده ومطالبات ملی 
را پیگیری می کند در هر صورت ماشین تبلیغات غرب سعی می 
کند با حاشیه سازی بهره برداری خود را در راه نفوذ مهیا سازد که در 
این زمینه نقش نخبگان،ومردم در حضور پرشور ودوری از تفرقه 
مهمترین برنامه راهبردی مقابله هوشــمند ومقتدرانه در این برهه 
خواهد بود.هفتم اسفند ماه تجلی حضور آگاهانه مردم ایران در تبین 

شایسته ساالری دینی خواهد بود.     بهنام فروتن نیا)کارشناس ارشد علوم اجتماعی(

انتخابات و جایگاه مجلس شورای 
اسالمی از نگاه رهبر معظم انقالب 

قبل از انقالب مردم هیچ نقشــی در تعیین سرنوشــت خودشان 
نداشتند اما این مردم پرچم امام راحل)ره( را پاس داشتند و در تعیین 
سرنوشت شان نقش ایفا کردند و با حضور باشکوه خود دشمن را 
از اهداف خود مأیوس نمودند همه ی سرشته های امور کشور به 
مجلس شورای اســالمی بر میگرددو مجلس مظهر حضور و اراده 
مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. اگر مردم 
چیزی را در زمینه های اقتصادی یا سیاسی بخواهند که انجام گیرد یا 
انجام نگیرد و چیزهایی را بخواهند که به سرنوشت کشور ارتباطی 
پیدا می کند، باید اراده ی خویش را از حنجره و زبان نماینده ی خود 
بیرون بدهند و به صورت قانون درآورند و این قانون در سطح کشور 
عمل بشــود این تأثیر مردم در قانون گذاری است جایگاه مجلس 
انعکاس نظرات و اراده ی ملت در قوانین و مقررات کشــور ورگه 
های اجرایی کشور است. مجلس شورای اسالمی تجلیگاه عزت ملی 
ماست. می تواند عزت اسالمی و عزت ملی ما را به دنیا نشان دهد 
و تأمین کننده ی منافع عمومی است. با قوانین مجلس مسئوالن می 
توانند حرکت کنند مجلس می تواند حافظ امنیت ملی باشد می تواند 
سد محکمی در برابر تعرض دشمنان و طمع ورزی بیگانگان باشد. 
رهبر معظم انقالب درباره اهمیت انتخابات می فرماید: انتخابات 
آن نقطه اساسی و  وصل افکار و آرای مردم به بدنه ی نظام اجرایی 
است. اگر انتخابات همچنان که بحمداهلل در گذشته همین طور بوده 
است با حضور مردم با اراده ی مردم با آزادی کامل مردم و انتخابات 
و انتخابات آزادانه ی آنها انجام بگیرد. حضور در ناتخابات یکی از 
مستحکم ترین وسیله هایی است که این ملت می تواند آن را مثل 
یک زره ی پوالدین در مقابل خود و در مقابل حمله دشمنان و سوء 
نیت و بددلی مســتکبران و دخالت کنندگان نگــه دارد. انتخابات 
سنگر کشور است حضور مردم در پای صندوق های رأی مصون 
ساز سرنوشت ملت و مردم است و دشمن را از تعرض و تجاوز  و 
پررویی بیشتر باز می دارد یک مجلس صالح و سالم و قوی می تواند 
بر عملکرد همه ی دستگاه های کشور اثر بگذارد. بر عملکرد دولت 
بر عملکرد قوه ی قضاییه حتی بر عملکرد نیروهای مسلح هم می 

تواند اثربگذارد. 
مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یک چنین وضعی دارد 
این مجلس را چه کسی می تواند تشکیل بدهد فقط مردم که این را 
دشــمن نمی خواهد یکی از وظایف مهم دینی و ملی هر یک از ما 
اهمیت دادن به انتخابات است شاید خیلی براثر تبلیغات دشمن و 
سیاه نمایی برخی منتقدان پی به اهمیت این امر مهم نبرده اند و شاید 
فکرمی کنند رأی آنها تأثیری در مسائل فرهنگی و سیاسی ندارد و 
یا اینکه بر اثر ســوء مدیریت و ناکارآمدی عده ای از نمایندگان یا 
مدیران دلسر شده اند چون پاسخگوی مســئولیت خود نبوده اند 
برخی از کاندیداهای نمایندگی مجلس فقط در موقع انتخابات مردم 
را مقداری برای گرفتن رأی به هیجان می آورند و عده ای هم قول 
و قرارهایی می دهند که هیچوقت انجام نداده اند که ما در برخورد 
چهره به چهره با گالیه مردم روبرو می شویم که فالل نماینده قول 
داد که چه می کنم و فالن و بهمان انجام می دهم ولی بعد از گرفتن 
رأی رفتن به مجلس هیچ کاری را انجام نداد حتی دیگر سرکشــی 
به حوزه انتخابیه و روســتاها و بخش ها هم نکرد. همه باید بدانیم 
وظایف نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر مدیران اجرایی برای 
اجرای صحیح قوانین اســت. کارهای اجرایی مربوط به دستگاه 

اجرایی و قوه مجریه است.
همه ما موظف هستیم وظایف خود را بشناسیم و کسانی که کاندید 
هستند در رابطه با وظایف مهم مجلس صحبت کنند و رأی دهندگان 
هم نمایندگان اصلح را از میان کاندیداها که دارای شرایط و شاخص 
های مربوطه هســتند با حضور فعال خود با اطمینان خاطر در روز 
رأی گیری در پای صندوقها حاضر شوند و سرنوشت خود و کشور 

را تعیین کنند.    

جلب آرا با شیوه هاي نامشروع 
زنگ خطري براي انتخابات 

لرستان 
امــروزه در حکومت هــاي مبتنــي بر 
دموکراسي، مردم به عنوان منشاً حکومت 
و صاحبــان اصلي قدرت به حســاب 
آمده و قدرت از طرف آنان با شیوه هاي 
معین به نماینــدگان واگذار مي گردد.در 
دموکراسي، تفکیک قوا به عنوان اصلي 
مهم رعایت شــده و قدرت به شــکل 
مناسبي توزیع مي شــود. یکي از ارکان 
اساسي در نظام هاي دموکراتیک، پارلمان 
یا مجلس نمایندگان اســت که به عنوان 
قوایي مؤثر و کارآمد کار ویژه هاي مهمي 
را در امور مختلف کشورها بر عهده دارد.
جمهوري اســالمي ایران نیــز به عنوان 
کشوري دموکراتیک با داعیه هاي ارزشي 
و اســالمي، داراي قانون اساسي مدون 
و نظام مند و برخوردار از قواي ســه گانه 
با رعایت اصل تفکیک قوا مي باشــد که 
توزیع قدرت در آن به شیوه هایي مبتني 
بر انتخابات و مشــارکت مــردم معین 
گردیده است. یکي از رکن هاي اساسي 
در نظام جمهوري اسالمي ایران مجلس 
شوراي اسالمي است که وظایف عمده 
قانون گذاري و نظارت را بر عهده داشته 
و نمایندگان به صورت عمده اي با نفوذ 
بر سیســتم مدیریتي حوزه انتخابیه شان 
در روند پیشرفت و پسرفت حوزه هاي 
مختلــف تأثیرگذار مي باشــند.تا کنون 
9 دوره مجلس شــوراي اسالمي پشت 
سر گذاشته شده و آن چه کاماًل در خور 
توجه است مشارکت گســترده مردم و 
میــزان رأي ملت در راه یابــي کاندیدها 
بــه مجلس و پوشــیدن جامــه وکالت 
شــهروندان ایراني مي باشد. با عنایت به 
نزدیکي انتخابات دهمین دوره مجلس 
شوراي اسالمي نکته اي اساسي که توجه 
ویــژه اي را مي طلبد، بررســي عملکرد 
کاندیداهاي احتمالي جهت کســب آرا 
و جلب نمودن افکار عمومي به ســمت 
خویش است. در این برهه ي زماني، تقریبًا 
کاندیداهاي احتمالــي که قصد حضور 
در این عرصه را دارند مشــخص شده و 
از ماه ها قبل فعالیت هاي انتخاباتي خود 
را به صورت غیررسمي آغاز نموده اند.
یکي از راه هاي شناسایي جهت انتخاب 
صحیــح کاندیداها، بررســي عملکرد 
مدیریتي گذشته، ارزیابي میزان موفقیت 
در مسولیت هاي پیشــین، داشتن تجربه 
و آشنا بودن با ســازوکارهاي حاکمیتي، 
ارائه راه کارهاي مناســب براي کاهش و 
برون رفت از معضالت مهم جامعه نظیر 
بیکاري و نارساي هاي اقتصادي و آشنایي 
با نوع تفکر آنان و یا دیگر الزمه هاي این 

مهم نظیر شیوه بیان و سخنوري، قدرت 
ارتباط اجتماعي، وابستگي هاي سیاسي، 
قدرت اثرگذاري ، نوع شخصیت و میزان 
نفوذ و ... افراد فوق مي باشــد که تالش 
شهروندان در راستاي بررسي مجموعه 
عوامل فوق نشــان از ســالمت ذهني و 
شکل گیري جامعه پذیري صحیح براي 
انتخاب مناســب ترین گزینــه احتمالي 
است.متأسفانه موضوعي که این روزها 
ذهن هر شهروند متعهدي را در لرستان 
به تأمــل وا مــي دارد و دل هر انســان 
فرهیخته اي را به درد مي آورد، استفاده ي 
نابه جاي معدودی کاندیدها از شیوه هاي 
غیراخالقی و بهره مندي آنان از ابزارهاي 
غیر انساني جهت به دست آوردن آراي 
افراد ضعیف جامعــه )از نظر اقتصادي( 
مي باشد.در این شــیوه که از انسان ها با 
نگرشي ابزارگونه سوءاستفاده مي شود، 
نقطه اساسي وضعف اصلی آنان که کمبود 
اقتصادي است مورد هدف قرار گرفته و 
با روش هاي مختلفي نظیر اعطاي مبالغ 
ناچیزي پول، توزیع اقالم مصرفي مورد 
نیاز، توزیع غذا به صــورت مقطعي، به 
کارگیري مهره هــا و عناصر مدیریتي در 
سازمان ها و نهادهایي که با معشیت مردم 
ســر و کار دارند و اعطاي امتیاز فقط در 
صورت رأي به کاندید مورد نظر و ده ها 
مورد غیر اخالقي و غیر شــرعي دیگر، 
حق آزادي انسان ها در انتخاب گزینه ي 
مناسب به روشني ســلب شده و آزادي 
عمل آنان در این زمینه زیر عالمت سؤال 
بزرگي قرار مي گیرد که نشــان از تالش 
آنان برای راه یابی به مجلس ولو به قیمت 
زیر پا نهادن اصول انســانی و شرعی و 
تضعیف حقوق قشــری از شهروندان 
زحمتکش و محترم این مرز و بوم دارد که 
انصافاً حق عظیمی بر گردن نظام اسالمی 
و پیشبرد آن در مقاطع مختلفی داشته اند.

شایسته است نهادهاي محترم نظارتي و 
مســئولین مربوطه موضوعات ذکر شده 
و آســیب هاي موجود در این بحث را با 
اشرافیت گسترده و دقت نظر بیش تري 
مد نظر قرار دهند تا خــداي نکرده حق 
انتخابــي که در نظام مردمي و اســالمي 
برگرفته از خون هزاران شــهید، به امت 
واگذار گردیده است، دچار کوچک ترین 
خدشــه اي نشود و مســتعضفاني که به 
قول امام خمیني)ره( صاحبان اصلي این 
مملکت هستند به خاطر تنگ دستي ناگزیر 
به انتخابي از روي اســتیصال و ناچاري 
نگردند تا ان شاءاهلل شاهد حضور گسترده 
مردم و مشارکت هر چه بیش تر آنان در 
پــاي صندوق هاي رأي بــراي گزینش 
اصلح و درست در انتخابات دهمین دوره 

مجلس شوراي اسالمي باشیم.
 مصطفي حسنوند

ادامه گفتگوی تفصیلی خبرنگار 
روزنامه جوان با سردار کشکولی

من خودم شنیدم که خبرنگاری هفته بعد از انتخابات 
از موسوی سوال کرد، حاال که شــما اصرار به باطل 
شدن انتخابات دارید اگر باطل شــود و شما دوباره 
رای نیاورید، شــما تمکین می کنید، گفت: نه باز هم 
مقاومت خواهیم کرد چون حتما تقلب شده و باز هم 
باید باطل شود و آن عرف و سختگیری و مقاومت امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری روی این که تحت 
هرشرایطی در باران، برف، سیل، زلزله و بمباران، در 
جنگ، جبهه و زندان تو کردستان کسانی که صندوق 
می بردند در اوایل انقالب در روستاهای نا امن کومله 
ها صندوق را آتیش می زنــدن و  افرادی که همراه با 
صندوق بودند را یا تیر باران می کردند ولی جمهوری 

اسالمی اصرار داشت در همان مناطق هم آرای مردم 
جمع شود ول چند نفر هم کشته شوند بروند و آرای 
مردم را جمع کنند و این در هیچ کجای دنیا نیست و 

این ازافتخارات ماست .
اینکه امروز برخی داوطلبان نقد می شود به این علت 
است که توقع مان باالســت و آرمانی فکر می کنیم و 
توقع داریم این داوطلبان نزدیک تر شوند به ارمان ها و 

ارزش ها و تراز انقالب اسالمی
انتخابات اوج شکوه مردم ساالری است

جوان: جناب ســردار به عنوان آخرین سوال توصیه 
هاتون را به عنوان فردی پیشکسوت بعد از شمارش 

آراء چه توصیه ای برای کاندیدا ها و مردم دارید؟
سردار کشکولی:این شکوه دموکراسی را هم مردم و 
هم کاندیدا ها قدر بدانند، ما اگر که دخلت آمریکایی 
ها و دشمنان داخلی و خارجی را نداشتیم ایام انتخابات 
مان را باید جشن می گرفیتم چرا که این شکوه مردم 
ساالری و اوج مردم ساالری است و این یک هفته تا 
10 روز مظهر و اوج مردم ساالری است و باید جشن 
می گرفتیم و خوشال شــویم و مانند عید باید به هم 
که می رسیم تبریک بگوییم و انتخابات و انتخاب را 
تبریک بگوییم.انتخابات را قــدر بدانیم و از تخریب 
بیهوده و بداخالقی های انتخاباتی چه توسط کاندیدا 
ها و چه مردم پرهیز شود چراکه درشان ما نیست و یاد 
بگیریم که تبعیت کنیم از قانون، باید یک کاری کنیم 
که این جایجایی قدرت در مجلس شواری اسالمی و 
حتی شورا ها روان شود و راحت بدون کمترین هزینه 
امنیتی انجام شود و جشــن بگیریم که الحمد اهلل یک 

تفکر تازه آمد و قدر این انتخابات را بدانیم.در همین 
راهپیمایی 22 بهمن برخی را من دیدم که جوانان هم 
استانی ظاهر پوششی مناسبی نداشتند ولی در صحنه 
حضور داشتند که من به دوستان گفتم از نوع پوشش 
آنان خرده نگیرید،آمریکا میلیــارد ها دالر هزینه می 
کند که آنها پای صندوق  نیاینــد و این ها این پرچم 
را در دســت نگیرند و برای کاندیداها دست نزنند،  
اما به کوری چشم دشمن در صحنه حضور دارند که 
این هم برای ما یک شکوه است که مردم با هر فکر و 
اندیشه ای مملکتشان را دوست دارند، لکن هر کسی 
به اندازه سواد، شعور و معرفتش همراهیی می کند با 
نظام و تمکین از قانون برای مــردم و کاندیدا ها االن 
الزم و واجب است چه همین االن که فرصت تبلیغات 
است و چه بعد از شمارش آراء البته یک مخاطب من 
مجریان و ناظران هســتند وکه فرمانداری های االن 
درخط مقدم قرار دارند به عنوان مجری و زحمت می 
کشند کار سنگین انجام می دهند و بعد از آنها ناظرین 
شــورای نگهبان که نظارت بر انتخابات می کنند آنها 
هم باید از قانون تمکین کنندو همه باید اعم از مردم، 
نیروهای نظامی و امنیتی، کاندیداها و مجریان برگزاری 
انتخابات با تمکین از قانون سعی کنیم که خودمان را 
تربیت کنیم و قانون را پاس داریم و در چارچوب قانون 
هم خوشــحالی کنیم و هم کمک کنیم و هم مسابقه 
بدهیم و حتی اگر جایی هم دیدیم رای ما مثال احساس 
کردیم کمتر یا بیشتر است اعتراض ما هم قانونی باشد 
و با زبان قانون باشد که هزینه ای برای مردم نباشد تا 

انتخابات خوب و باشکوهی داشته باشیم.
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آسمان استان لرستان سال ها است جوالنگاه مهمان ناخوانده ای شده 
که شهروندان این استان را از نعمت هوای سالم محروم کرده است. 
سال ها است استان لرستان زخم خورده مهمان ناخوانده ای شده که 
غبار خود را بر آسمان لرستان گسترانیده به  طوری که دیار چشمه ها 
و طبیعت بکر این استان در محاصره  ریزگردها قرار گرفته است.این 
پدیده وارداتی مردم استان لرستان را از نعمت هوای سالم محروم 
کرده و چنان ماندگار شده اســت که گویی خیال عزیمت ندارد به 
 طوری که هر روز دامنه خسارات پدیده گردوغبار در استان لرستان 

رو به افزایش است.
ردپای گردوغبار در استان لرستان هم چنان پابرجا است و ناتمامی 
این بحران چندین ساله حاکی از آن است که نفس را بر قلب زاگرس 
تنگ کرده و عالوه بر سالمت مردم این دیار، حیات جنگل ها را نیز 

به مخاطره انداخته است.
ماندگاری مهمان ناخوانده در آسمان لرستان

استمرار این پدیده موج بیماری های قلبی و ریوی مردم، خسارات 
به آثار تاریخی، شبکه فشارقوی برق و مختل شدن برخی از کارهای 
روزمره مردم را همواره در پی داشــته و دارد.با وجود اینکه استان 
لرستان از داشتن واحدهای بزرگ صنعتی و آالینده بی بهره است اما 
به اقتضای همسایگی  با خوزستان دارد آلودگی هوا و گردوغبار بر 

استان لرستان تحمیل  شده است.
 پدیده ریز گردها موضوعی است که طی سال های اخیر بارها و بارها 
تکرار شده ولی متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت 
نگرفته و استان لرستان محکوم  به پذیرش و تحمل ذرات گردوغبار 
است تا جایی که ایمن زیستن و زندگی در کنار این پدیده همیشگی 
را به مردم باید بیاموزد چرا که استمرار پدیده گردوغبار در آسمان 
لرستان به موضوعی عادی در زندگی لرستانی ها تبدیل شده است.

آمار روزهای آلوده لرستان نشان می دهد که روند آلودگی هوا در این 
استان فاجعه ای را رقم می زند که در آینده شاهد تبعات آن هستیم 

به  گونه ای که مردم لرستان قربانیان این پدیده تحمیل  شده هستند.
سالمت شهروندان لرستانی در محاصره ریزگردها

مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل محیط زیست استان لرستان با بیان 
اینکه گردوغبار ســال ها است که هوای اســتان لرستان و سالمت 
شهروندان را به خطر انداخته است اظهار داشت: پدیده ریزگردها 
مهمان ناخوانده استان لرستان شده  و ســالمت مردم را به مخاطره 
 انداخته اســت.وی افزود: قطر ریزگردهای وارد شــده از کشور 
عراق به استان 2.5 میکرون است که تهدیدی جدی برای سالمتی 
شهروندان به شمارمی رود چرا که  بیشترین آلودگی هوا مربوط به 
ریزگردهای با قطر 2.5 میکرون است که به دلیل قطر کم، وارد فضای 
تنفسی بدن و از آن طریق وارد خون می شود.مدیرکل محیط زیست 
استان لرستان عنوان کرد: از عصر روز شــنبه موج ریزگردها وارد 
استان لرستان شد که شهرستان های رومشکان، کوهدشت و پلدختر 
را بیشــتر تحت تأثیر خود قرار داد. وی با اشاره به اینکه در ساعت 
18 روز شنبه یکم اسفند ماه در شهرستان پلدختر غلظت ذرات 10 
میکرون به 13 برابر حد مجاز و غلظت ذرات 2.5 میکرون به 34 برابر 
حد مجاز رسید بیان کرد: در این زمان شدت گردوغبار در کوهدشت 

و رومشکان نیز 14 برابر حد مجاز اعالم شد.
مهار کانون های داخلی راه  حلی برای کاهش آلودگی

فتحی بیرانوند تصریح کرد: وضعیت هوای شهرستانهای پلدختر، 
کوهدشت و رومشــکان از نظر میزان غلظت ذرات معلق ناشی از 
پدیده گردوغبار در وضعیت خطرناک قرار گرفت که خوشبختانه  
با وزش باد شــدید میزان آلودگی کاهش یافت به  طوری که میزان 
آلودگی در ساعت 20 روز شنبه در شهرستان پلدختر به 23 برابر حد 
استاندارد و روز گذشته به دو برابر حد مجاز رسید.وی خاطرنشان 
کرد: کانون ریزگردها در داخل و خارج از کشور است که پیش بینی 
می شود سال آینده مشــکل کانون داخلی ریزگردها برطرف شود.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با عنوان اینکه وجود ریزگردها 
بر فعالیت درختان و اکوسیستم جنگل ها تأثیر منفی می گذارد گفت: 
مهم ترین راه  حل برای کاهش آلودگی هوا و کاهش ورود ریزگردها 
به استان، مهار کانون های داخل کشور اســت که در راستای مهار 
کانون های خارج از کشور متأســفانه ظرفیت کشورها برای انجام 
اقدامات الزم مناسب نیست. وی با بیان اینکه استان لرستان متأثر از 
پدیده ریزگردها است که بیشترین عوامل مؤثر بر کاهش این پدیده، 
توسعه فضای سبز و کاشت درخت است اظهار داشت: با توجه به 
اقداماتی که در راستای توسعه فضای سبز و کاشت درخت در استان 
انجام شده است، تعداد روزهای آلوده استان نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته به  طوری که استان لرستان در سال گذشته 137 روز آلوده 

و امسال 78 روز آلوده را سپری کرده است.

ایجاد 500 هکتار کمربند سبز در لرستان
شــیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان 
اظهار داشــت: کانون ریزگردها مربوط به خارج از کشور از جمله 
عراق و عربســتان اســت که نمی توان این کانون ها را کنترل کرد.
وی افزود: در بحث کاهش ورود ریزگردها باید اعتبارات الزم در 
زمینه توسعه فضای سبز و کاشت درخت در اختیار قرار گیرد تا با 
افزایش فضای سبز اقدامی در راســتای کاهش آلودگی ها صورت 
گیرد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان عنوان کرد: 
تاکنون در راستای افزایش فضای سبز در استان اقداماتی در برخی 
نقاط اســتان به  صورت حاشیه ای انجام شــده که نمونه آن، ایجاد 
کمربند سبز در مسیر جاده خرم آباد است.وی با اشاره به اینکه طی 
امسال در شهرستانهای خرم آباد و بروجرد  500 هکتار کمربند سبز 
ایجادشده است بیان کرد: طرح های جدیدی نیز در این زمینه لحاظ 
شده است که در صورت تأمین اعتبار به توسعه فضای سبز در استان 

افزوده می شود.
 کاهش پدیده گردو غبار نیازمند اعتبارات ملی

نجفی با بیان اینکه در بحث ریزگردها یک دســتگاه خاصی متولی 
نیست بلکه همه دستگاه ها باید در راستای کاهش آن همکاری داشته 
باشــند تصریح کرد: موضوع ریزگردها بحثی ملی و فرا منطقه ای 
است که نیاز به اعتبارات ملی دارد.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 
از محل ریزگردها، یک میلیــارد و 200 میلیون تومــان اعتبارات 
مصوب لحاظ شد که تاکنون 700 میلیون تومان از این اعتبار به استان 
لرستان اختصاص یافته اســت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان لرستان گفت: در حال حاضر 25 درصد از جنگل های استان 
لرستان دچار خشکیدگی هستند به  طوری که از یک میلیون و 200 
هزار هکتار جنگل در اســتان، یک چهارم آن دچــار آفت و زوال 
بلوط است.وی اظهار داشت: اعتبارات لحاظ شده برای استان در 
این زمینه سال گذشته ســه میلیارد تومان بوده که فقط 800 میلیون 
تومان آن تخصیص داده شد و امسال اعتبارات خاصی در این راستا 

پیش بینی نشده است.
افزایش پوشش گیاهی در ارتفاعات

 رضا آریایی مدیرکل بحران استان لرستان اظهار داشت: با توجه به 
اینکه ریزگردها در خارج از مرزهای کشــور و استان وارد می شود 
نمی توان اقدام خاصی برای مقابله با این پدیده انجام داد.وی افزود: 
تنها کاری که می توان برای مقابله با ریزگردها انجام داد و در حال 
حاضر در استان لرســتان انجام می شود بحث پوشش گیاهی است 
که سعی می شود افزایش پوشش گیاهی در ارتفاعات و مناطقی که 
طی چند سال اخیر دچار آتش سوزی و خسارت شده است انجام 
شود.مدیرکل بحران استان لرستان عنوان کرد: عاملی که می تواند از 
بلند شدن گردوغبار در هوا جلوگیری کند افزایش پوشش گیاهی 
است بنابراین اگر بتوانیم احیاء مؤثری در مراتع و جنگل های استان 
داشته باشیم می توان در کاهش میزان آلودگی مؤثر بود.وی بیان کرد: 
به  طور یقین در مکان هایی که پوشــش گیاهی وجود داشته باشد 
ریزگرد تولید نمی شود، اگر دیده می شــود که کشور عراق کانون 
تولید گردوغبار است به این دلیل اســت که پوشش گیاهی در این 

کشور کاماًل تخریب و از بین رفته است.
جلوگیری از تبدیل شدن به کانون ریزگرد

آریایی تصریح کرد: چنان چه بخواهیم برنامه اساسی در کشور در 
راستای ریزگردها داشته باشیم، تالش برای تبدیل نشدن به کانون 
ریزگردها است بنابر این اگر توانستیم به کانون ریزگرد تبدیل نشویم 
و این امر را تشدید نکنیم بزرگ ترین کار را انجام داده ایم.وی با بیان 
اینکه اگر پوشــش گیاهی را تخریب و از بین بردیم ما نیز همسو با 
کشور عراق تشدیدکننده پدیده گردوغبار هستیم خاطرنشان کرد: 
توسعه پوشش گیاهی آثار زیان بار ناشی از پدیده گردوغبار را کنترل 
و از حرکت خاک جلوگیری می کند.مدیرکل بحران استان لرستان 
گفت: اهرم برخوردکننده با ایــن مهمان خارجی که راه  حل مقابله 
با آن را نداریم و 21 استان کشــور نیز با این پدیده درگیر هستند، 
به  کارگیری تمهیداتی از جمله تعطیلی مدارس، دادن شــعارهای 
پیشگیرانه، فعالیت های رسانه و صدا و ســیما است تا افرادی که 
اطالعات کمی در این زمینه  دارند، کمتر در معرض آسیب های ناشی 
از گردوغبار قرار گیرند.بنابر این گزارش استان لرستان در سال 88، 
100 روز آلوده، در سال 89، 90 روز، در سال 90، 100 روز، در سال 
91، 90 روز در سال 92، 89روز، در سال 93، 137 روز و طی امسال  
78 روز غبارآلود را پشت سر گذاشته است با این  وجود نیاز است 
مسئوالن استانی در راستای توسعه فضای سبز در استان لرستان و 
ایجاد کمربند سبز توجه بیشتری کنند تا حداقل شاهد کاهش ورود 

ریزگردها در استان باشیم.                                                      گزارش از فاطمه بیرانوند

جوالن ریزگردها 
در آسمان استان لرستان

مقام معظم  رهبری )ره(

قشرهای مختلف مردم کوشش کنند که امر انتخابات و مجلس را همیشه 

مهم بشمارند.

فرمانده سپاه خرم آباد از پایان موفقیت آمیز رزمایش الی بیت 
المقدس در خرم آباد خبر داد.

سرهنگ پاســدار ماشــااهلل بازگیر ، گفت: رزمایش الی بیت 
المقدس که به منظــور حفظ آمادگی هــای دفاعی و امنیتی 
با مشــارکت شــش گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر 
خواهران متشکل از 1563 نفر از بسیجبان شهرستان خرم آباد 

برگزار شد با موفقیت به کار خود پایان داد.
وی افزود: گردان های بیت المقدس و کوثر خرم آباد همزمان 
با سراسر اســتان در قالب ســه عملیات دفاعی، دو عملیات 
امنیتی و یک عملیات امداد و نجــات اقدام به دفاع از کوی و 

برزن کردند.
فرمانده سپاه خرم آباد گفت: در این رزمایش گردان خاتم و 
گردان حضرت امیر )ع( با انجام عملیات تاخت و کمین در 

ارتفاعات باوی عملیات دشمن را با شکست مواجه کردند.
فرمانده ســپاه خرم آباد گفت: در عملیات سوم، گردان بیت 
المقدس از حوزه ثاراهلل با اســتقرار یــک گروهان بر روی 
ارتفاعات مشرف بر زندان مرکزی خرم آباد و دو گروهان نیز 
در باند و پاویون فرودگاه که دشــمن قصد هلی برن بر روی 
ارتفاعات مشرف بر این مراکز را داشت اقدام به عملیات ضد 
هلی برن کردند.بازگیر اظهار کرد: در این رزمایش گردان بیت 
المقدس از حوزه روح اهلل نیز با اســتقرار نیرو در شش معبر 
ورودی شهر مانع عملیات دشمن شد.وی بیان کرد: همچنین 
در این رزمایش گردان بیت المقدس حوزه نجف با استقرار 
شش دسته در مناطق حساس شــهر خرم آباد عملیات بمب 
گذاری توسط عناصر نفوذی دشمن را که قصد ورود از معابر 
فرعی را داشتند ناکام گذاشت.فرمانده سپاه خرم آباد گفت: 
گردان بیت المقدس حوزه امام حســین )ع( وگردان کوثر از 
حوزه صدیقه کبری )ص( نیز در این رزمایش با انجام عملیات 
امداد و نجات در شش ایستگاه مختلف در سطح شهر و محل 
سپاه شهرســتان خرم آباد آمادگی خود را در امداد رسانی به 
حادثه دیدگان و همچنین فوت شــدگان حوادث غیر مترقبه 

به نمایش گذاشتند.
عکاس:ملکی

فرمانده سپاه خرم آباد خبر داد:

پایان موفقیت آمیز رزمایش الی بیت المقدس در خرم آباد 

روستای صاحب الزمان لرستان یکی از دهکده های نمونه 
 ایثار و شهادت

روستای صاحب الزمان)عج( خرم آباد با اهدای 76 شهید، 350 جانباز و 
حضور 700 نفر از اهالی آن به  عنوان رزمنده در مناطق عملیاتی به نوعی 

قلب جغرافیای شهادت در استان لرستان است. 
باگذشت 28 سال از جنگ تحمیلی 8 ساله برعلیه ملت ایران، موضوعی 
که عرصه دفاع مقدس را شاخص کرد این بود که توانمندی جهان بینی 
اسالم به  عنوان کامل ترین دین در همه ابعاد به ویژه موضوعات فرهنگی 
و سیاسی به اثبات رسید و ســمبل های مقاومت و پایداری را در برابر 
اهداف پوچ استکباری همچون سیطره فیزیکی و تهاجم فرهنگی علم 
کرد.هشت سال دفاع مقدس تجربه ای شــد که بسیاری از مقوله های 
اخالقی در زیرســاخت های نظام فرهنگی و سیاسی کشور به عینیت 
برســند، مفاهیمی چون ایثار، شــهادت طلبی، خداباوری، وحدت، 

شجاعت و پایداری نمونه ای از این معدن پر عیار است.
معرفی گنجینه های 8 سال دفاع مقدس

واقعیت این است که در آستانه گذشت سه دهه از موضوع جریان ساز 
دفاع مقدس قرار داریم اما هنوز جای کار بسیاری دارد که  مفاهیمی و 
واقعیاتی که جنگی را به گنج تبدیل کرده به شکل شایسته معرفی شوند و 
ما مانده ایم و چگونگی استخراج از این منبع بی پایان.نمادها یکی از منابع 
اصلی، اثرگذار و سمبلیک در جغرافیای مقاومت در هر گوشه ای از گیتی 
هستند؛ سمبل ها بسیار تأثیرگذار هستند که حتی بردن نام آن ها اثرگذار 
است به  عنوان نمونه هر زمان اسم خرمشهر برده می شود بی اختیار نام 
آن تداعی کننده جریان آزادی قسمتی از خاک ایران از دست دشمن و 

دالورمردی رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس است.
اما در کنار معرفی خرمشــهر به  عنوان نماد مقاومت، این سؤال مطرح 
می شــود که آیا تمام دارایی معنوی و ســمبلیک ما از دفاع مقدس به 
خرمشهر و دیگر مناطق عملیاتی 8 ساله منحصر می شود؛ موضوعی که 
واضح و آشکار می شود این است که شرافت خرمشهر، شلمچه، طالییه 
و دیگر یادمان های دفاع مقدس به موقعیت فیزیکی یا اقلیم طبیعی آن 
نیست بلکه به رزمندگان، ایثار و خون های ریخته شده در آن است.در 
همین رابطه معصوم )ع( می فرماید )شرف المکان به المکینه( به راستی 
آیا قطعه ای از خاک به تنهایی می تواند این همه قداست، شرافت، عظمت 
و شکوه پیدا کند؟ آیا می شــود قطعه ای خاک بدون آن که چیزی به آن 
ضمیمه شود این همه تحول و معنویت در انسان ایجاد کند تا ره صدساله 

را یک شبه طی کند؟
 تقدیم 76 شهید از روستای صاحب الزمان )عج( خرم آباد

بنابراین در کنار معرفی خرمشــهر به  عنوان یک ســمبل مقاومت ما با 
گزاره ای کمتر شناخته شــده ای در جغرافیای مقاومت ایران اسالمی 
روبرو هســتیم که می تواند مکمل یادمان های ما باشد، اگر شلمچه به 
واســطه حضور رزمندگان و مجاهدت های آنان بــه چنین جایگاهی 
رسیده چرا مهد زندگی و پرورش و محل تولد 76 نفر از شهدای 8  ساله 
دفاع مقدس یعنی روســتای صاحب الزمان )عج( شهر خرم آباد چنین 
ظرفیتی را نداشته باشد.روستای فردوی قم با تقدیم 114 شهید در طول 
8 سال دفاع مقدس یکی از مکان هایی است که توجه عالقه مندان عرصه 
جهاد و شــهادت را به خود جلب کرده است و جای حمایت بیشتری 
نیز دارد اما در کنار این روستای مقدس، قریه ای به نام صاحب زمان در 
شهر خرم آباد و در مختصات شجاعت و مردانگی ایران اسالمی وجود 
دارد که با وجود تقدیم شهداء و جانبازان فراوان، کمتر نامی از آن برده 
می شود.روستای صاحب الزمان)عج( متشکل از سه دهیاری است که در 
30 کیلومتری شهر خرم آباد قرارگرفته که از روستاهای کاکا شرف، آب 
دیفه، چنار گل، سنگ تراشان، چشمه علی، کن کبود و روستای صاحب 

الزمان تشکیل شده است.
جانبازی 350 نفر از روستای صاحب الزمان خرم آباد در دفاع مقدس

این روستا با تقدیم 76 شهید به اسالم برای خود یک یادمان است البته 
یادمانی کمتر شناخته شده در جغرافیای ایثار و شهادت کشور؛ عالوه بر 
این تعداد شهدا، 350 جانباز 700 رزمنده و چهار آزاده، سندی دیگر از 
ادای دین مردم این منطقه به نظام و انقالب است. موضوعی که اهمیت 
دارد این است که این تعداد رزمنده، جانباز، آزاده و شهید عالی مقام در 
حالی در این دیار متولدشده اند که جمعیت وقت منطقه در حد سه هزار 
نفر بوده است، این آمار بدان معناست که 30 درصد افراد روستا در جنگ 
حضور مستقیم داشته اند که آماری که بســیار عجیب و معنادار است 
روستایی که به نام امام زمان )عج( مزین است به راستی مردم آن نشان 
داده اند که در طریق امام معصوم اند.اما به راستی چرا جایگاه این روستا 
در ادبیات دفاع مقدس، در توجه مردم و مسئوالن و در برنامه ریزی های 
کالن فرهنگی و در استخراج منابع گران قدر معنوی، هم وزن و هم اندازه 

ایثار مردمانش نیست و به جزء برگزاری ســه یادواره در ده سال اخیر 
کمترین نامی از آن حتی در سربرگ تقویم های شهداء و دفاع مقدس 
وجود ندارد.مجتبی الماسی مسئول شــورای روستای صاحب الزمان 
)عج( در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در خرم آباد در مورد تعداد شهدای 
منطقه، اظهار داشت: مجموع تعداد شهدای منطقه 76 نفر هستند  که البته 
دو نفر آن ها مفقوداالثر شدند و سه بانو نیز در میان شهداء وجود دارد.ی 
در مورد محل دفن شهدای این منطقه، افزود: با توجه به اینکه تعدادی 
از خانواده شهدای روستا به شهر خرم آباد مهاجرت کرده اند مزار 52 نفر 

از شهداء در روستا و بقیه در شهر خرم آباد قرار دارند.
الماسی در مورد محل شهادت رزمندگان روستا و میانگین سنی شهدای 
منطقه، عنوان کرد: محل شهادت این شهداء بسیار متنوع است و گستره 
بســیار عظیمی از عملیات ها و مناطق عملیاتی را دربرمی گیرد و سه 
بانوی شهیده نیز در اثر بمباران هوایی در شهرهای خرم آباد و اندیمشک 
به مقام شهادت رسیده اند و همچنین میانگین سنی بیشتر جوانان روستا 

بین 18 تا 20 سال است.
 حضور مقام معظم رهبری در روستای شهید پرور کاکاشرف

مسئول شــورای روســتای صاحب الزمان )عج( بیان کرد: پنج نفر از 
شهدای این روستا فرمانده گردان بوده اند و همچنین در سفر مقام معظم 
رهبری در زمان ریاست جمهوری به استان لرستان، ایشان از خانواده 
شهید محمدحسن جعفر زاده واقع در روستای کاکا شرف دیدن به عمل 
آوردند.غالم علی فالح رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان لرستان و از اهالی سابق قریه صاحب الزمان)عج( در مورد 
کارهای برگزارشده برای معرفی بهتر این روستا اظهار داشت: چندین 
یادواره ملی و استانی در راستای بزرگداشت مقام شهید ایثار و شهادت 
در محل این روستا برگزارشده است.وی در مورد محجوریت و ناآشنا 
بودن این روستای خوش نام، افزود: نهادهای فرهنگی و بنیاد شهید جای 
دارد در جهت معرفی این سمبل و یادمان شهادت تالش بیشتری کنند 
و خوب است صداوسیمای با ساخت چندین مستند فاخر این منطقه 
بکر معنوی را از غربت موجود خارج کنند و جایگاه موجود و فعلی این 

روستا به هیچ وجه تناسبی با جایگاه معنوی آن ندارد.
سردار مســعود بهاروند فرمانده پادگان حمزه سیدالشهدای خرم آباد 
و از دوستان دیرین شــهدای قریه صاحب  الزمان )عج( در گفت وگو 
با خبرنگار تســنیم در مورد غنای فرهنگی و ظرفیت مذهبی روستای 
مقاومت در قبل از انقالب، عنوان کرد: جایگاه مذهبی این روستا پیش 
از انقالب به گونه ای بود که تنها رهبر مبارز راه حق و حقیقت در لرستان 
یعنی روحانی شهید سید فخرالدین رحیمی این مکان را به عنوان یکی 

از پایگاه های مبارزاتی اصلی خود برعلیه رژیم طاغوت انتخاب کرد.
 حضور شهید رحیمی در روستای صاحب الزمان)عج(

وی بیان کرد: حضور شهید رحیمی در قریه صاحب الزمان)عج( سبب 
رشد فکری و دینی اهالی و درنهایت تبدیل روستا به پایگاه ضد رژیم 
شاهنشاهی شد و از پیر و جوان، زن و مرد و حتی نوجوانان محل همگی 
به مبارزان راه حقیقت و هدایت گران صحنه انقالب شــدند و حجتی 
شدند برای مردم روستاهای اطراف و حتی شهر خرم آباد.فرمانده پادگان 
همزه سیدالشهدای)ع( خرم آباد، تصریح کرد: به محض پیروزی انقالب 
و در همان روزهای نخست، جوانان روستای صاحب الزمان جزو اولین 
کسانی بودند که در خرم آباد اطراف شهید رحیمی را گرفته و هسته اولیه 
کمیته های انقالب در شــهر با حضور آن ها شکل گرفت و مسئولیت 

حفاظت منطقه و سروسامان دادن به وضعیت مردم را بر عهده گرفتند.
وی با اشاره به ناشناخته ماندن این روستا در تاریخ دفاع مقدس ایران 
اسالمی، گفت: این روستا آن قدر مظلوم اســت که حتی برای بعضی 
از ساکنان خود روستا غریب و ناشــناخته است و هرچند شهداء میل 
به گمنامی دارند اما جای تأسف اســت که مسئولین قدم مؤثری برای 
شناسایی این مکان و انتقال مفاهیم همراه آن به نسل های بعدی نکرده اند.  
بهاروند با اشاره به خطر خالی شــدن روستای صاحب الزمان)عج( از 
سکنه عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از بزرگان و رزمندگان، این روستا را 
به جهت کار و یا حسب وظیفه ترک نموده اند و این موضوع هم اکنون 

سبب شده که قریه بی روح و بی طراوت باشد.
ظرفیت روستای صاحب الزمان )عج( برای جاودانگی و سمبل شدن

وی تصریح کرد: این روســتا ظرفیت های فراوانی برای جاودانگی و 
سمبل شدن دارد، به طور نمونه اگر یک اثر یادمانی ارزشمند در محل 
احداث شود و در کنار آن تندیس شهدا نصب شود، در سر راه  حرکت 
کاروان راهیان نور از خرم آباد، می توان آن را به عنوان یکی از نمادها و 
یادمان های دفاع مقدس مطرح کرد زیرا گوشه گوشه ای روستا مزین 

به جای پای شهداست و محل تولد و مزار آن هاست.

فرمانده پادگان همزه سیدالشــهدای)ع( خرم آباد با اشــاره به جایگاه 
واقعی این روستا در بین دیگر مهدهای تولد شهدا بیان کرد: فکر می کنم 
که در بحث ایثار و شهادت این روســتا در ایران بی مانند باشد و این را 
از روی جمعیت و میانگین رزمندگان، شــهدا، جانبازان و آزادگان آن 
می گویم.وی در مورد میزان آشنایی خود با شهدا و رزمندگان روستای 
صاحب الزمان )عــج( افزود خداوند توفیقی داد کــه در همان ابتدای 
پیروزی انقالب با مردم و جوانان این روستا آشــنا شده و رفت وآمد 
هم داشته باشم و با شهدای واالمقامی چون علی اکبر سعادت، محمد 
جهان مدهنی، علی رضا پاپی و سایر عزیزان از بدو تشکیل سپاه تا زمان 

شهادت همراه باشم.
مراد روشنی رئیس بنیاد شهید لرستان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
اظهار داشت: روستای صاحب الزمان )عج( به طور حتم در یک برنامه 
مدون و بــا برنامه ریزی به جایگاه واقعی خــود درصحنه ارزش های 

ماندگار دفاع مقدس در لرستان می رسد.
وی افزود: روســتایی همانند قریه صاحب الزمــان )عج( در حقیقت 
قدرت نرم جمهوری اســالمی در برابر اســتکبار جهانی است و باید 
سازوکار طوری فراهم شود که مضمون ها و مفاهیم ماندگار این روستا 

به نسل های آینده منتقل شود.
لزوم احیاء فرهنگی روستای مقاومت در خرم آباد

 رئیس بنیاد شهید لرستان با اشاره به الزامات احیای فرهنگی روستای 
مقاومت در خرم آباد بیان کرد: اولین الزام روستا، موضوع احداث و یا 
تکمیل زیرساخت هاست و از مسئوالن استانی به ویژه استاندار انتظار 
است که توجه ویژه ای برای احیای چنین مکان غنی فرهنگی داشتند.

روشنی تصریح کرد: اولین قدم های باید در حوزه عمران روستایی در 
این روستا برداشته شود و بعد از آن در موضوع معرفی شهدا، توجه به 
شهدای خاص، و طراحی و احداث یک یادمان ماندگار برای مجموعه 
قدم برداشت.وی با اشاره به برجســته بودن جایگاه منطقه پر شقایق 
صاحب الزمان )عج( گفت: صداوسیمای لرستان جای دارد برای معرفی 
بهتر و فرهنگ سازی، با همکاری دستگاه های فرهنگی و مرتبط با حوزه 
شهدا، یک فیلم مستند از شهدای روستای صاحب الزمان بسازد.روشنی 
در مورد وظیفه بنیاد شهید استان لرستان در مورد روستای پر از شقایق 
لرستان عنوان کرد: بنیاد شهید تا جایی که می تواند و البته  با همکاری 
حوزه عمرانی استانداری و اداره کل میراث فرهنگی لرستان، نسبت به 
احداث زیرساخت عمرانی و فرهنگی و شناساندن این روستا به مردم 

شهر، استان و کشور تالش می کند.
مردم روستای صاحب الزمان)عج( در صف اول مبارزه با طاغوت

وی با اشاره به فعالیت های جوانان این روستا در قبل و بعدازآن انقالب 
خاطرنشان کرد: از سال 42 به این طرف مردم قریه صاحب الزمان )عج( 
در صف اول مبارزه با طاغوت بودنــد و در این مقطع بصیرت خود را 
نشان دادند اما اصل کار حماسه ساز در هشت سال دفاع مقدس صورت 
گرفت و در آن زمان با اهدای خون 76 شــهید به انقالب ســنگ تمام 
گذاشتند.76 شهید، 76 مادر دلشکسته، 76 خواهر دل غمین و 76 پدر 
قامت خمیده، 76 برادر تنها، حاصل عشق مردم قریه صاحب زمان به 
نظام والیی جمهوری اسالمی ایران است و جای دارد قدم های عملی و 
اثرگذار برای معرفی این روستا به  عنوان دهکده مقاومت برداشته شود 
باشد که اگر چنینی مکان هایی علم شــوند باید بیش ازپیش به انتقال 

مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس به نسل های فعلی و آینده امیدوار بود.
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