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راه  سعادت

حکمت 140 

آن ك�ه ميان�ه روى كن�د 

تهيدست نخواهد شد.

 جشنواره شاد دفاع مقدس 
براي 20هزار دانش آموز گچساراني

در ادامه برگزاري جش��نواره هاي ش��اد دانش آموزي فیلم 
دفاع مقدس با محوريت مناطق محروم و آس��یب ديده در 
كشور، پانزدهمین دوره اين جشنواره به مدت دو هفته در 
شهرستان گچساران و دهس��تان هاي امامزاده جعفر)ع(، 
ديل، خیرآباد، لیشتر و روس��تاهاي تابعه برگزار گرديد كه 
در مجموع بیش از 20هزار دانش آموز و معلمین آنان از اين 

برنامه ها به صورت كاماًل رايگان استفاده كردند. 
هدف از برگزاري اين جشنواره هاي خودجوش و مردمي كه با 
همكاري هنرمندان عرصه هاي مختلف هنري و جانبازان دفاع 
مقدس در حال انجام است، ايجاد نشاط و باالبردن سطح آگاهي 
دانش آموزان نسبت به مقوله وطن دوستي، صلح و مجاهدت هاي 
رزمندگان اسالم به دور از كلیش��ه هاي رايج رسمي و به دور از 
هرگونه س��خنراني و فعالیت هاي صرفاً مس��ئول محور قبلي 
مي باشد. از ابتكارات جديد اجرا شده در اين دوره از جشنواره 

در روستاها، فیلمبرداري هوايي از مناطق بكر طبیعي و منازل و 
نمايش آن در شروع هر سانس براي دانش آموزان همان منطقه 
با هدف شناخت بیشتر از زيبايي هاي ناش��ناخته هر روستا و 
ايجاد سؤال و كنجكاوي و عالقه بیشتر به موطن در ذهن اين 

عزيزان بود كه بسیار مورد استقبال قرار مي گرفت.

 محسن علي اكبري تهيه كننده سريال »نفوذ« 
از توقف فيلمبرداري اين سريال خبر داد

مديران سيما براي حل مشکالت »نفوذ« وقت ندارند!
   سيدمرتضي ذاكر

تهيه كنن�ده س�ريال »نف�وذ« ضم�ن گالي�ه از رفتار 
مديران س�يما ب�ا اي�ن س�ريال اس�تراتژيك مدعي 
ش�د كه االن مدتي اس�ت س�ريال تلويزيوني »نفوذ« 
متوق�ف ش�ده و مدي�ران س�يما وق�ت نمي گذارند تا 
مش�کل ي�ك اث�ر انقالب�ي در تلويزي�ون حل ش�ود. 
در آستانه 40سالگي انقالب سريالی با نام »خط تماس« كه 
به »نفوذ« تغییرنام داده است روي آنتن شبكه يك سیما 
رفت ولي اين سريال 40 قسمتي است و تصويربرداري آن 
متوقف شده كه گاليه محسن علي اكبري و جواد شمقدري 
را به دنبال داشته است. علي اكبري در مقام تهیه كننده اين 
سريال به تس��نیم گفت: »نفوذ« يك سريال 40 قسمتي 
است و چهار ماه از تصويربرداري ما باقی مانده  اما به دلیل 
مشكالت مالي كار متوقف شده است. درخواست يك جلسه 
براي رفع مشكالت با معاون سیما داشته ايم اما هنوز اين 
اتفاق نیفتاده است. منتظريم ببینیم كه دست اندركاران 
امر چه زماني وقت آزاد پیدا مي كنند تا براي انقالب و سوژه 
تسخیر النه جاسوسي وقت بگذارند! »نفوذ« تنها سريالي 
است كه مستقیماً به انقالب و تسخیر النه جاسوسي امريكا 

پرداخته  است. 
وي افزود: اگر وقفه مان به سال ديگر برسد ادامه كار سخت 
خواهد شد. شايد خود من در وهله اول استعفا كنم، مديران 
بايد پروژه استراتژيك سازمان صداوسیما را مساعد كنند، 
برخي ك��ه مدعي انقالبي گري هس��تند و از اين س��وژه ها 
استقبال مي كنند شايسته است حمايت هاي الزم را انجام 
دهند تا اين پروژه به سرمنزل برسد. ما از معاون سیما انتظار 
داشتیم در طول اين 1/5سال كه مشغول كار هستیم يك 

بار سر پروژه مي آمدند يا 
حداقل يك تماس برقرار 

مي كردند. 
ولیكن رئیس س��ازمان 
صداوس��یما سر صحنه 
آمدند و اين بازديد باعث 
ش��د ت��ا 10قس��مت از 
»نفوذ« روي آنتن برود. 
امیدواريم هرچه زودتر 
مشكالت حل شود تا 40 قسمت »نفوذ« آماده نمايش شود. 
علي اكبري در پاسخ به اين سؤال كه چرا سريال ها براي 
مخاطب امروز نوستالژي بشوند، تأكید كرد: خوشبختانه 
هنرمند و سوژه به اندازه كافي داريم اما ارتباط مديران با 
هنرمندان بسیار ضعیف شده است، شايد يكي از داليل 
اصلي نرسیدن به نتیجه سوژه هاي آثار تلويزيوني همین 
نكته باشد. مديري كه هیچ شبكه  تلويزيوني را نمي بیند 
قطعاً نمي دان��د بايد با فیلمس��از چه برخوردي داش��ته 
باش��د يا از هنرمند چه اثري را مطالبه كند. پیش از اين 
تعامالت با مديران بهتر بود و حتي خودشان مستقیماً با 
تهیه كنندگان تماس داش��تند. متأسفانه يكي از مديران 
رس��انه  ملي با من تم��اس نگرفت تا درباره 10قس��مت 
»نفوذ« صحبتي انجام دهد. برخي از مديران هم گفتند 
وقت نكرديم اين سريال را ببینیم، در جشنواره فیلم فجر 
فیلم نگاه مي كرديم! حتي ناظر كیفي هم فیلم را نديده 
بود و از من خواست 10 قسمت را روي دي وي دي بريزم. 
قطعاً با اين نوع رفتارها، براي من و امثال من چه روحیه و 

انگیزه اي براي كار مي ماند.

گردهمايي نوجوانان پيشران برگزار شد 
اولين دورهمي هسته هاي نوجوانان پيشران با حضور 400نوجوان 
در قالب 40هسته فعال در سالن ش�هيد فهميده برگزار شد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عموم��ي جنبش نوجوانان 
پیشران، در اين مراسم سیدمحمدمهدي موسوي، دبیركل اين 
جنبش گفت: اولین دورهمي نوجوانان پیشران با حضور گرم شما 
عزيزان از شهرستان هاي مختلف استان تهران از جمله ورامین، 
اسالمش��هر، رباط كريم، پاكدشت، ش��هر ري و... خوني تازه در 
رگ هاي جنبش ايجاد كرد تا در آخرين روزهاي زمستان به فكر 
برنامه هاي خوب در روزهاي بهاري سال كه با شمیم ايام ماه رجب، 

شعبان و رمضان همراه است، باشیم.

    خبر

تغيير روش ها و نگرش ها پيش نياز گام دوم 
نظام فرهنگي كشور بدون ارتقا و دروني كردن اخالق و معنويت موفقيتي حاصل نخواهد كرد

   جواد  محرمي
ب�راي گام دوم انق�الب باي�د برنامه داش�ت، بايد 
فکرهاي تازه را بازي داد، درباره برخي رويکردها 
بازنگري كرد، زمينه مشاركت نيروها و افکار جوان را 
فراهم كرد، در شيوه هاي تکراري و امتحان پس داده 
بازنگ�ري ك�رد و در تولي�د محت�واي فرهنگ�ي 
قلب ها را نش�انه گرف�ت و طرحي ن�و درانداخت. 
 انقالب اس��المي بیش از هر چی��ز انقالبي فرهنگي 
اس��ت و گام دوم انقالب نیز اگ��ر در عرصه فرهنگ و 
هنر جدي گرفته شود مي تواند به پیش رفتن اهداف 
انقالب كمك كند. امروز و پس از گذر از 40س��الگي 
انقالب اسالمي در عرصه فرهنگ و هنر اگر چه با نقطه 
آرماني فاصله زيادي داريم اما واقعیت اين اس��ت كه 
پیش نیاز هر پیش��رفتي با تحول فرهنگي امكانپذير 
است. براي همین به نظر مي رسد صداوسیما، سینما 
و مراكز مختلف فرهنگي كشور بیش از ديگران بايد 
براي ايجاد تحول در روش ها و احتماالً برخي بینش ها 

احساس تكلیف كنند. 
به جرئت هیچ چیز به اندازه رش��د معنويت و اخالق در 
كشور يا به معناي ديگر رشد فرهنگ عمومي نمي تواند 
زمینه ساز تحقق اهداف ديگر انقالب باشد. اين يك سؤال 
كلیدي است كه امروز نسبت تولیدات فرهنگي و هنري 
كشور كه حجم قابل توجهي از آن به واسطه بودجه هاي 
عمومي ساخته مي شوند تا چه اندازه در رشد معنويت 
و اخالق نقش آفرين هس��تند. به طور قطع اين موضوع 
با شاخص هاي كمي قابل احصا نیس��ت اما تا حدودي 
مي توان درباره نسبت تولیدات با مسئله ارتقاي اخالق و 
معنويت نظر داد. در گام دوم انقالب رشد فضايل اخالقي 
و معنوي اگر محور امور نباشد نمي توان نسبت به هیچ 

گونه پیشرفت مادي خوش بین بود. 
رهبري معظم انقالب در بیانیه اي ك��ه اخیراً با عنوان 
گام دوم انقالب خطاب به ملت ايران نوش��تند به اين 
مس��ئله اينگونه اش��اره مي كنند: »معنويت به معني 
برجس��ته كردن ارزش هاي معنوي از قبیل اخالص، 

ايثار، توكل، ايمان در خود و در جامعه اس��ت و اخالق 
به معن��ي رعاي��ت فضیلت هايي چ��ون خیرخواهي، 
گذشت، كمك به نیازمند، راستگويي، شجاعت، تواضع، 
اعتمادبه نف��س و ديگر خلقیات نیكو اس��ت. معنويت 
و اخالق، جهت دهنده  هم��ه  حركت ها و فعالیت هاي 
ف��ردي و اجتماعي و نی��از اصلي جامعه اس��ت؛ بودن 
آنها، محی��ط زندگي را حت��ي با كمبوده��اي مادي، 
بهشت مي سازد و نبودن آن حتي با برخورداري مادي، 
جهنم مي آفريند. ش��عور معنوي و وجدان اخالقي در 
جامعه هر چه بیشتر رش��د كند بركات بیشتري به بار 
مي آورد، اين، بي گمان محتاج جهاد و تالش اس��ت و 
اين تالش و جهاد، ب��دون همراهي حكومت ها توفیق 
چنداني نخواهد يافت. اخالق و معنويت، البته با دستور 
و فرمان به دست نمي آيد، پس حكومت ها نمي توانند 
آن را با قدرت قاهره ايجاد كنند، اما اوالً خود بايد منش 
و رفتار اخالقي و معنوي داش��ته باش��ند و ثانیاً زمینه  
را براي رواج آن در جامعه فراه��م كنند و به نهادهاي 

اجتماعي در اين  باره میدان دهند و كمك برس��انند، 
با كانون هاي ضدمعنويت و اخالق، به ش��یوه  معقول 
بستیزند و خالصه اجازه ندهند كه جهنمي ها مردم را با 
زور و فريب، جهنمي كنند. ابزارهاي رسانه اي پیشرفته 
و فراگیر، امكان بسیار خطرناكي در اختیار كانون هاي 
ضدمعنويت و ضداخالق نهاده است و هم اكنون تهاجم 
روزافزون دشمنان به دل هاي پاك جوانان و نوجوانان 
و حتي نونهاالن با بهره گیري از اين ابزارها را به چشم 
خود مي بینیم. دستگاه هاي مسئول حكومتي در اين  

باره وظايفي سنگین بر عهده دارند كه بايد هوشمندانه 
و كاماًل مسئوالنه صورت گیرد و اين البته به معني رفع 
مسئولیت از اشخاص و نهادهاي غیرحكومتي نیست. 
در دوره  پیش ِرو بايد در اين  باره ها برنامه هاي كوتاه مدت 

و میان مدت جامعي تنظیم و اجرا شود.« 
براي گام دوم انقالب زماني زمینه بروز و ظهور بهتر فراهم 
مي ش��ود كه انقالبي دروني در آحاد جامعه ايجاد شود. 
براي دروني كردن فضايل اخالق��ي و معنوي بي ترديد 
دس��تگاه ها و مراكز فرهنگي الزم اس��ت در شیوه ها و 
روندهاي خود تجديدنظر ك��رده و روش هاي تكراري و 
امتحان پس داده را كنار بگذارند و از شیوه هاي به روزتري 
كه توان ايجاد ارتباط با نسل جوان با اقتضائات جديد را 
دارند استفاده كنند، براي گام بعدي بايد برنامه داشت، 
فكر كرد، درباره برخي رويكردها بازنگري كرد، فكرها و 

نیروهاي جوان را بازي داد و طرحي نو در انداخت. 
آنچه رهبري انقالب در بیانی��ه گام دوم درباره اهمیت 
س��بك زندگي به آن اش��اره مي كنند به واقع اهمیت 
محوري موضوع فرهنگ و تكلیف انقالبي دستگاه هاي 
متولي فرهنگ را تذكر مي دهد؛ »سخن الزم دراين باره 
بسیار است. آن را به فرصتي ديگر وامي گذارم و به همین 
جمله اكتف��ا مي كنم كه تالش غرب در ترويج س��بك 
زندگي غربي در ايران، زيان ه��اي بي جبران اخالقي و 
اقتصادي و ديني و سیاسي به كشور و ملت ما زده است. 
مقابله با آن، جهادي همه جانبه و هوشمندانه مي طلبد 

كه باز چشم امید در آن به شما جوان هاست. 
امروز الزم است دس��تگاه هايي چون وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي، صداوس��یما و مراكز مختلف فرهنگي 
بودجه خوار كشور كه بخش قابل توجهي از امكانات را در 
اختیار دارند خود را مخاطب جدي بیانیه گام دوم رهبري 
معظم انقالب درباره انقالب بدانند و براي ايجاد تحول 
در روش ها به طور حساب شده و علمي اقدام كنند. نظام 
فرهنگي كشور بايد گام دوم را محكم تر و حساب شده تر 
بردارد. پیش نیاز اين مس��یر روحیه جهادي و انقالبي و 

فهم اقتضائات و پیچیدگي هاي فرهنگي است.

نظ��ام فرهنگي كش��ور باي��د گام 
دوم را محكم تر و حساب ش��ده تر 
بردارد. پيش نياز اين مسير روحيه 
جهادي و انقالبي و فهم اقتضائات 
و پيچيدگي ه��اي فرهنگي اس��ت

پول تلويزيون را خرج كارگردان هاي 
ورشکسته نکنيد

 سرمايه گذارى غيرمنطقی روي كيومرث پوراحمدي كه ديگر
توان، انگيزه و تمركز 20 سال پيش را ندارد

    محمدصادق عابديني
تهيه كنن�ده س�ريال »س�رنخ 2« از تکمي�ل 
نيمي از فيلمنامه اين س�ريال توسط كيومرث 
پوراحم�د خب�ر داده اس�ت؛ كارگردان�ي كه 
سال هاس�ت در تلويزيون فعاليتي نداش�ته و 
تمام تجربه هاي سينمايي اش در يك دهه اخير 
با شکس�ت مطلق تجاري روبه رو ش�ده است. 
كیومرث پوراحمد در چند س��ال اخیر فیلم هاي 
»50 قدم آخ��ر«، »كفش هايم ك��و؟« و » تیغ و 
ترمه« را س��اخته كه هیچ كدام فیلم هاي موفقي 
نبوده اند. در چنت��ه او نه فقط تعهد ك��ه ديگر از 

تخصص هم خبري نیست. 
عالق��ه افراط��ي تلويزي��ون ب��ه كارگردان هاي 
ورشكس��ته عادي به نظر نمي رس��د، براي مثال 
صداوسیما پس از به گل نشستن سريال سرزمین 
كهن ساخته كمال تبريزي كه به آشوب در برخي 
ش��هرهاي لرنش��ین و غیرقابل پخش شدن آن 
منجر شد، سريال ديگري به او سپرده كه به گفته 
معاون سیما به دلیل كیفیت پايین در میانه هاي 

راه متوقف شده است.
اين اشتباه ها درحالي رخ مي دهد كه صداوسیما 
طي سال هاي اخیر با تنگناي مالي زيادي مواجه 

بوده است. 
حاال ظاهراً نوب��ت كیومرث پوراحمد اس��ت كه 
تلويزيون به او جايزه بدهد آيا قرار اس��ت با قرار 
دادن بودجه س��اخت س��ريال جدي��د به چنین 
كارگرداني كه فیلم هايش در جشنواره فیلم فجر 
باعث استهزا ش��ده و منتقدان آثار وي را مادون 
فیلم مي دانند، بودجه اي كه به سختي به دست 
مي آورد را به هدر دهد؟! تجربه صداوس��یما در 
همكاري با كارگردان هاي بیكار ش��ده س��ینما 
كه به خاطر شكست هاي تجاري آثارشان كمتر 
تهیه كننده اي رغبت به همكاري و سرمايه گذاري 
براي تولید فیلم با آنها دارد، نشان داده آنهايي كه 
در سینما حرفي براي گفتن نداش��ته باشند در 

تلويزيون به قهقرا مي روند. 
س��ريال هاي شكس��ت خ��ورده در تلويزيون كم 
نیس��تند؛ مجموعه هايي كه آنقدر بد بوده اند كه 
در بازپخش مجموعه هاي تلويزيوني هم نامي از 

آنها ديده نمي شود. با وجود اهمیت بحث بودجه، 
موض��وع مهم تري درب��اره همكاري ب��ا برخي از 
چهره هاي بیكار و ورشكسته در سینما وجود دارد 

و آن بحث تعهد است. 
اينكه س��یمافیلم به اين نكته واقف نیست كه 
پوراحمد اكنون توان، انگیزه و تمركز 20س��ال 
پیش را ندارد ج��اي تعجب دارد. صداوس��یما 
در س��فارش تولید س��ريال به اين كارگردان، 
چقدر به میزان تعهد و البته تخصص وي توجه 
كرده اس��ت. كیومرث پوراحمد سال هاس��ت 
تالش مي كند خود را يك فعال سیاسي با چهره 
اپوزيسیون نشان دهد. از میتینگ هاي سیاسي 
گرفته تا مراس��م ختم، هر كجا فرصت صحبت 
به او مي رس��د، پنجه اي نیز بر ص��ورت انقالب 
مي كشد؛ »در 40سال گذشته كدام روز ما روز 
خوبي بوده؟ اين خشايار الوند، يك منافق واقعي 
بود چون مردم را مي خنداند. خنده يا مكروه يا 
حرام است. يكي از اين دو تاست. رقص و شادي 
مكروه يا حرام است« يا »در 40سال گذشته ما 
همش در برهه حساس بوديم و بايد خفه خون 
مي گرفتی��م، نمي خنديديم. س��رمان در الك 
خودمان بود« يا »يكي از بدترين قوانین كشور 
حضور نداش��تن زن��ان در ورزش��گاه ها و بحث 
حجاب اس��ت. نمي دانم اين پافش��اري از كجا 
آمده است و چرا با اين مسائل هنوز نتوانسته ايم 
كنار بیايیم« ي��ا حتي صداوس��یما را متهم به 
دروغگويي مي كن��د و در میتین��گ انتخاباتي 
حسن روحاني در س��ال 96، درباره رأي دادن 
مي گويد: »5میلیون شركت كننده يا 50میلیون 
بازهم صداوسیما اعالم مي كند كه يك حماسه 

رخ داده است. «
 اين كارگردان چن��د روز پیش ه��م اعالم كرد: 
»سال هاست تلويزيون جمهوري اسالمي را نگاه 
نمي كنم«. حال اگر مديران صداوسیما به عنوان 
رسانه ملي بخواهند چشمانشان را به روي همه 
اظهارات او ببندند، آيا حاضرند نسبت به سخنان 

ضدملي اين كارگردان هم ساكت باشند؟! 
صداوسیما در چهلمین سالگرد پیروزي انقالب 
اسالمي و بعد از انتشار بیانیه گام دوم مقام معظم 
رهبري باي��د میان الگوهاي قديم��ي و نخ نمايي 
چون به كارگیري كارگردانان ورشكسته سینما و 
تكیه بر اسم هايي كه حتي در سینماي تجاري نیز 
حرفي براي گفتن ندارند، فرصت حضور و فعالیت 
در سینما را به جوانان با انگیزه اي دهد كه نه مانند 
پوراحمد از 40سال گذشته ناراحتند و نه آنقدر 
از سینما دور ش��ده اند كه منتقدان حتي حاضر 

نباشند نام فیلم هاي آنها را بر زبان بیاورند.

اصل »لبيك يا حسين«
جنگ سرزمینی ايران يا دفاع مقدس بی گمان يكی از حوادث 
بزرگ منطقه غرب آس��یا يا »خاورمیانه« است و از آن جهت 
كه سرنوشت تاريخی جهان به سرنوشت خاورمیانه وصل شده 
است، پس بايد گفت اين جنگ سرزمینی، بزرگ ترين حادثه 
تاريخی سال های پايان بخش قرن بیس��تم به شمار می رود، 
بنابراين نگاه كردن تاريخی به اي��ن حادثه بزرگ و خونین و 
پرفراز و نشیب، توسط هر هنرآفرينی و هر نويسنده و مورخ 
و پژوهنده ای بايد »جهانی« باش��د و فاصله پیدا كردن با آن 
به هر دلیل و توجیهی كه باشد، فاصله پیدا كردن با »منطق 
تاريخی« و »هويت دينی« و »انديشه حسینی و عاشورايی« 
ايران زمین خواهد بود و اين عیب يا نقیصه و كمبود بیش از 
هر چیزی به شخصیت واقعی جنگ و جنگاوران سلحشور آن 
لطمه خواهد زد و از قدرت نفوذگرانه آن، در فرآيندهای »تولید 

و مصرف فرهنگی« خواهد كاست.
هر هنرمند و كارگردان و سینماگری، بايد به اين اصل تاريخی 
و دگرگون كننده سرنوش��ت تاريخی خاورمیانه، يعنی اصل 
»لبیك يا حسین« ايمان داشته باش��د و همراه با اين اصل، 
آن را يك »نیاز راهبردی تمدن امروز بشری« بداند و يقین 
داشته باشد كه هرچه ارزش های جهانی و انديشه بشری، به  
سوی اين اصل تحول آفرين و دگرگون ساز، يعنی اصل »لبیك 
يا حس��ین« نزديك ش��ود، می تواند از »بنیادهای فساد« و 
»سازمان های فرهنگی فسادپرس��تانه« و پشتیبانان مقتدر 
دولت ساز و كارگردانان فسادآفرين و خشونت آفرين جامعه 
جهانی دور ش��ود و از س��قوط و فروغلتیدن در »پايانه های 

پرآتش و پرسوزش و پردرد« تمدن امروز بشری نجات يابد.
»گاندی« با پذيرش اين اصل بزرگ تاريخی توانست »انقالب 
هند« را رهبری كن��د و با تولید قدرتمندان��ه وحدت مابین 
»هندوها« و »مسلمانان« آن را به ساحل استقالل برساند و شر 

امپراطوری انگلیس را از جامعه و سرزمین هند، قطع كند.
»عالمه اقبال الهوری« با پذيرش اصل »لبیك يا حس��ین« 
توانست هويت تاريخی مسلمانان هند را حفظ كند و با پناه 
بردن به »هويت دينی« از غرق ش��دن در انديش��ه و تمدن 
غربی، عصر خويش و نسل خويش را پشتیبانی تاريخی كند 
و نگاه و بینش »سرزمین پرغرور مسلمان« را تولید كند و به 

نسل خويش هديه نمايد.
شكست تاريخی و كمرشكنانه انديشه پرقدرت »كمونیسم« 
و »ماتريالیس��م ديالكتیك« در ايران آغاز قرن بیس��تم، در 
حقیقت زانو زدن آن در برابر منطق پرقدرت عاطفی و انسانی 

»لبیك يا حسین« است و نیز... 
آری، همی��ن اصل میهن س��از اس��ت كه همچ��ون روحی 
بزرگ و ترس ناشناس و امیدساز، در همه صحنه های نبرد 
سلحشورانه جنگ سرزمینی، حاضر گشت و با قدرت بخشی 
بی پايان، نس��ل دفاع گر و جنگنده را از هر ترس و هراسی، 
بیرون آورد و تكنولوژی برتر و س��الح های پیشرفته دشمن 
را بی خاصیت كرد و همراه ش��دن و همسو شدن و هم زبان 
شدن با »لبیك يا حس��ین« را مهم ترين سالح میدان نبرد 
ساخت و در برابر ديدگان جهان و جهانیان، قدرت همیشه 
پیروز »لبیك يا حس��ین« را به نمايش گذاش��ت، بنابراين 
هرگز نبايد فراموش كرد كه اصل »لبیك يا حس��ین« اصل 
تاريخی استراتژيك و پیش برنده نسل انقالب و نسل فرداساز 

و همیشه بهجت آفرين است.

سینا   واحد   دریچه    یادداشت


