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پس معتقدید تجمع اعتراضی مــردم بهخاطر
مشکالت اقتصادی نبوده است؟!
سالهاست می بینیم خیلی ها اعتراضاتی دارند و از
بیان آن در اتوبوس و تاکسی بیم ندارند .اما اینگونه
نیست که در مناطق محروم یا سایر نقاط شهر هر روز
شلوغی بهوجود بیاید .از اواخــر دهه4 0شمسی،
حکومت در ایـــران ،کــاری کــرده اســت که هرکس
متناسببا دارایــی خود در مناطق متفاوتی زندگی
کند .مشهد قبال محالتی داشته که همه با درآمدهای
مختلف در محلهشان زندگی میکردند؛ اصال اینطور
نبوده که کسی بهواسطه افزایش درآمد یا ترفیع شغلی،
محله خود را تغییر دهد .اما از اواخر دهه40شمسی،
حکومت تصمیم گرفت محلههای قشربندیشده را به
وجود بیاورد .اول سعدآباد را ساخت و بعد هم کوی دکترا
و ...این فرایند با برنامهریزی قبلی در پهلوی دوم شروع
شد و بهعنوان مثال قاضیها در یک محله و دکترها در
محله دیگری جای گرفتند ،درحالیکه قبال اینگونه
نبود .حال وضعیت شهر ما جوری شده که وقتی فردی،
نشانی محل زندگی خود را میگوید ،تاحد زیادی
وضعیت اقتصادی و معیشتی او مشخص میشود.
اساسا برای به وجود آمدن تجمع چه شاخصهایی
الزم است؟
تا زمانیکه چهار شاخص موضوع مشترک ،ذهنیت
مشترک ،راه ارتباطی برای برقراری دیالوگ میان
کسانی که نارضایتی دارنــد و فــردی هم بهعنوان
پیشاهنگ وجود نداشته باشد که حرف اول را بزند
و احساس موفقیت از اعتراض جمعی را به افــراد
تلقین نکند ،تجمع اعتراضی شکل نمیگیرد.
بهعنوان مثال چند سال پیش ،خواننده جوانی به
نام «مرتضی پاشایی» فوت کرد .آد مها در موضوع
عـــزاداری بــرای او اشترا کنظر داشتند .افــرادی
پیشنهاد تجمع عزادارانه دادند و راههــای ارتباطی
بــرای اطــاع از این فراخوان فراهم بــود .مــردم هم
از شرکت در این تجمع احساس خطر نمیکردند
و ایــن تجمع بــرگــزار شد و رفتار جمعی اینگونه
صورت گرفت.
از نظر شما خأل نهادهای مدنی و تشکلها برای
برگزاری این تجمعها احساس نمیشود؟
رفتار جمعی بهشکلی که بیان شد ،بهوجود میآید .این
وسط ممکن است عدهای حزب و تشکل داشته باشند،
اما احزاب در ایران نمیتوانند تجمع برگزار کنند،
چون بهاندازه کافی نیرو ندارند .احزاب نمیتوانند
ادعا کنند که اعضایمان را دعوت میکنیم و از نقطه
مشخصی به نقطه مشخصی میرویم و با شعارهای
مشخصی که برگرفته از مرامنامه ماست ،راهپیمایی
میکنیم .هیچ تشکلی در ایــران چنین تواناییای
ندارد و نمیتواند چنین کاری انجام دهد .احزاب از
عواقب برگزاری تجمع میترسند؛ زیــرا اگر 5 0نفر
غیر از اعضای خودشان آمدند و شعار دیگری دادند،
برای آ نها هزینه ایجاد میشود .فعاالن حزبی ما
توانایی کنترل این رفتارهای جمعی را ندارند .البته
برخی سیستمهای حکومتی مثل ستاد تبلیغات،
روزهایی را برای تجمعات ملی و مذهبی اعالم میکنند
و این دستگاهها توانایی الزم برای مدیریت آغاز و اتمام
تجمع و کنترل شعارها را دارند .بنابراین میتوان گفت
برگزاری تجمع همیشه ممکن است ،بهشرطیکه
شرایط آن فراهم شود .شما که خبرنگارید بگویید
چگونه آن عوامل چهارگانه بــرای اعتراض به امور
اقتصادی در آن پنجشنبه معروف در مشهد رخ داده
است؟ اینکه آدمهایی ناراضی و گرسنهاند ،همیشه
وجود داشته است.

سعیده آلابــراهــیــم« -غربت مستمر»،
این دو کلمه ،شرح حال مردانی است که
در زمان جنگ «شیر جبهه ،مظلوم شهر»
خوانده میشدند و امروز هم حال چنان است
که بود.
اما خودشان در مناسبتهای خاص ،به یاد
یاران شهید گرد هم میآیند ،چنانکه این بار،
گرامیداشت یاد شهیدجواد دهقان و یاران
بهشتی کــربــا ی ۵آنـــان را د رکــنــار هم
نشانده بــود تا با دعــوت حمید جهانگیر
فـــیـــضآبـــادی ،طــبــق بــرنــامــه سخن
بگویند.

گفتوگو با دکتر غالمرضا صدیق اورعی درباره تجمعهای اعتراضی هفتم دی در مشهد

کاهش تنش با شفافیت و آموزش

از اواخر دهه  40شمسی حکومت در ایران کاری کرده است که سکونتگاههای شهری طبقاتی شده و مفهوم محله از بین رفته است
تا زمانی که چهار شاخص موضوع مشترک ،ذهنیت مشترک ،راه ارتباطی برای برقراری دیالوگ میان افراد ناراضی و فردی به عنوان پیشاهنگ معترضان وجود نداشته باشد،
تجمع اعتراضی شکل نمیگیرد
احزاب در ایران نمیتوانند تجمع برگزار و ادعا کنند که میتوانند با شعارهایی مشخص تظاهراتی را مدیریتکنند ،چون به اندازه کافی نیرو ندارند
از منظر جامعهشناسی ،نابرابری پذیرفتهشده عادالنه است .امااگر برخی از افراد جامعه بپرسند «چرا عدهای ثروت دارند و ما نداریم؟» این یعنی وضعیت جامعه ناعادالنه است
خاکپور -سلطانی  -روز پنجشنبه هفتم دیماه،
مشهد ،شاهد تجمعی اعتراضی بود که بعد از آن به
دیگر نقاط کشور نیز سرایت کرد .برخی از مردم در
اعتراض به وضعیت اقتصادی به میدان شهدا آمدند
و اولین قطعه از دومینوی اعترا ضها را به زمین
انداختند ،اعتراضهایی که حدود یکهفته طول
آن چهار عامل را داشته باشد ،تجمع رخ میدهد.
اصال کلمه خودجوش معنی نــدارد .اگر منظور از
خــودجــوش ،ایــن اســت که حکومت نگفته است،
بله ،حکومت نگفته است .اما خودجوش به این معنا
نیست که روز پنجشنبه رهگذران بهصورت اتفاقی و

آنها جوانان ناراضی و کسانی بودند که
بهصورت هیجانی به اجتماع پیوستند .این
مسئله هم روشن است که عدهای ضدانقالب
در جامعه حضور دارند؛ زیرا انقالب اسالمی
مغلوبانی داشته که تمام آنها از ایران نرفتهاند

بدون برنامهریزی قبلی شروع به سردادن شعارهای
مختلف کردند .اگر خودجوش را به این معنا تفسیر
کنیم ،چنین چیزی رخ نــداده است .اگر تجمعها
اینگونه بهوجود بیاید ،اهالی رسانه باید ماهانه
حداقل پنجمورد از این تجمعها را گزارش میکردند.
د رحالیکه حتی ساالنه یکی از این تجمعات رخ
نمیدهد .موج هیجانات نوجوانی است که به این
قضیه دامــن زد .اگر ادامــه پیدا میکرد ،میلیونی
هم میشد .رفتار جمعی بر هیجان استوار است و
اغلب آد مهــا برای تماشا میآیند و چهبسا شعاری
هم بدهند.
گفته میشود تعداد زیــادی از دستگیرشدگان
تجمعات ،نوجوانها و جوانان هستند .متولدان
دهه  70و  80در انتخابات اخیر هم نقشآفرینی
پررنگی داشــتــنــد .تحلیلتان دربـــاره میل به
مشارکت سیاسی در این قشر چیست؟
نوجوانی ،مقطعی سنی است که در هر جای عالم و
در هر جای تاریخ ،یک روانشناسی مشخصی دارد.
ویژگیهایی نظیر جستوجوگری ،هیجانیبودن
و تــاش بــرای پــیــداکــردن مسیر و بــهدســتآوردن
تــجــربــیــات جــدیــد ،خــاصــیــت ایـــن مقطع سنی
اســت .خاصیت رفتاری این گــروه سنی اســت .در
انقالب اسالمی نیز آدمهــای زیر 30ســال اکثریت
انقالبیون و شهدا را تشکیل میدادند .لذا هرجا
فضایی برای ابــراز احساسات فراهم شود ،طبیعی
اســت که نوجوانان و جوانان اکثریت حاضران را
تشکیل میدهند.
از نظر شما تجمع اخیر ،فراقشری بود یا افراد و
گروههای مشخصی در آن حضور داشتند؟
بررسی این قضیه که آیا کسانی که به میدان آمدند،
درگیر فقر مطلق بودند یا نه ،مسئلهای حاشیهای
اســت .آ نهــا جوانان ناراضی و کسانی بودند که
بهصورت هیجانی به اجتماع پیوستند .این مسئله
هم روشــن است که عــد های ضدانقالب در جامعه
حضور دارند؛ زیرا انقالب اسالمی مغلوبانی داشته

کشید و در ادامه راه ،توسط عدهای از مسیر خود
خارج و به اغتشاش منجر شد.
هنوز تبعات این دومینوی اعتراضی از چهره جامعه ما
رخت نبسته است و فیلترینگ تلگرام ،یکی از تبعات
این ماجرا هنوز به قوت خود باقی است .برای تحلیل
و بررسی این ماجراها سراغ غالمرضا صدیقاورعی
که تمام آنها از ایران نرفتهاند ،فرزندانشان هستند
و عد های هم با مطالعه به آ نها پیوستهاند .یکی از
عجایب ،این است که ما پیروز و مغلوب را جزو یک
حزب سرزمینی قرار داد هایــم و میگوییم هرکسی
شناسنامه ایرانی دارد ،جزو ملت ایران است و یعنی
در نظام جمهوری اسالمی است .اینکه گفته میشود
همه در نظام جمهوری اسالمی هستند ،پس همه
نظام را قبول دارنــد ،تفسیری اشتباه است .ایران،
جامعهای بود با نظام سیاسی سلطنتی و وابسته به
غرب و 200سال سابقه غربزدگی .انقالب که پیروز
شد ،سران آن جریان از ایران رفتند یا اعدام شدند،
اما بدنه آن جریان همچنان در ایران هستند و قرار
نیست که آن بدنه بگوید «ما دیگر غربگرا نیستیم!».
لذا طبیعی است که این افراد نیز در تجمعات حضور
داشتند .ایــن گــروه ممکن اســت همیشه مشغول
اعتراض نباشند ،اما وقتی فرصت بیابد ،قطعا اعتراض
خواهند کرد.
دربــاره آینده صحبت کنید؛ آیــا باید با افزایش
شکاف طبقاتی و حس فقر نسبی منتظر افزایش
نارضایتی عمومی باشیم؟
وقتی یک نفر ،ماشینی را برای تردد شهری میخرد که
خیلی از ساکنان شهر در عمرشان ندیدهاند یا تا آخر
عمر نمیتوانند سوار آن ماشین شوند ،باید این انتظار
را داشته باشد که روزی یک نفر به ماشین او ضربهای
بزند .نمایش ثروت ،پیامدهایی در پی دارد .امروز در
شهر ما بر جهایی ساخته میشود که از هر نقطهای
دیده میشود .این رفتار یعنی مالکان این ساختمانها
میخواهند داراییشان را به رخ بکشند .قبال هم
پولدارها از ثروت خود استفاده میکردند و خانههای
بسیار زیبا میساختند ،اما از تمام نقاط شهر به چشم
نمیآمد .ثروتمندان امروز میخواهند داراییشان
از تمام نقاط شهر به چشم بیاید .وقتی این ثروتها
بیشتر به چشم بیاید ،انتظار میرود که فشار عاطفی
محرومان هم بیشترشود .گاهی نابرابری پذیرفته شده
است و گاهی پذیرفتهنشده است .من درباره عدالت
بحث فلسفی نمیکنم .از منظر جامعهشناسی،
نابرابری پذیرفتهشده عادالنه است .همین که مردم

رفتیم .او عالوهبر کسوت روحانیت ،جامعهشناس
و عضو هیئتعلمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه
فردوسی است .اورعی ،نماینده وزیر علوم در هیئت
نظارت دانشگاه فردوسی است.
همچنین در زمــره فعاالن باسابقه اصال حطلب
مشهدی بــه شمار مـیآیــد و بسیاری از فعاالن

سیاسی ،سرمشق تشکیالتی خود را از او گرفتهاند.
در روزهــایــی کــه دانشگاهیان سخت مشغول
امتحانهای پایان ترم هستند ،در دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،مهمان او شدیم
و دربــاره تجمعات اخیر که از مشهد آغاز شد ،با او
گفتوگو کردیم.

قبول دارند برخی از آنها دارایی بیشتر دارند یعنی
عادالنه است ،اما اگر برخی از افراد جامعه بپرسند
«چــرا عــدهای ثــروت دارنــد و ما نداریم؟» این یعنی
وضعیت جامعه ناعادالنه است( .از منظر حقوقی و
فلسفی معنای عدالت متفاوت است و این حرف از

کاهش تراکم نارضایتیها بسیار مؤثر است .حکومت
نیز با توجه بیشتر به اقشار ضعیف ،میتواند در
افزایش سطح رضایتآنها گامهای مؤثری بردارد.
البته تمام این حرفها و برنامهها بهصورت مکتوب
در اسناد و برنامههای اجرایی کشور وجــود دارد و
درصورت اجرا در کاهش غلظت نارضایتی مردم مؤثر
خواهد بود.

مسائل باید شفاف باشد و بارها برای مردم
توضیح داده شود .اگر کشور ما به بعضی
کشورها کمک میکند و میگوید این برای
تأمین امنیت کشور است ،باید موضوع را بارها
بهصورت شفاف برای مردم توضیح بدهند.

آیا برگزا رنشدن تجمعات و نبودن فضایی برای
بیان اعترا ضها به تشدید نارضایتیها منجر
نمیشود؟
این استدال لها از باب تشبیه رفتار اجتماعی به
پدید ههای طبیعی اســت؛ مثال نارضایتی مــردم را
به انباشت گاز در اتاق تشبیه میکنند که منجر به
انفجار میشود .رفتارهای اجتماعی از این قواعد
پیروی نمیکند ،ممکن اســت بــرگــزاری تجمعات
تبدیل به عــادت بشود ،لــذا ایــن اســتــدالل که اگر
جایی برای اعتراض نباشد ،نارضایتیها انباشته
میشود ،درست نیست .مشکل امــروز ما این است
که حکومت مــردم را آمــوزش نمیدهد؛ ما دربــاره
مفهوم «تـــورم» ذهنیت و زبــان مشترکی نداریم.
وقتی دولت میگوید «تورم کم شد» مردم میگویند
«ای درو غگــو»! بعضی از مردم فکر کنند تورم یعنی
گرانی ،و وقتی گفته میشود «تــورم کم شد» یعنی
«اجناس ارزان شــد» .این سوءتفاهم وجــود دارد و
باید ازطریق آمــوزش ،فهم یکسانی دربــاره مفاهیم
ایجاد کنیم.

منظر اجتماعی است ).وقتی نابرابری پذیرفتهنشده
باشد یعنی عدالت نیست .این جزو باورهای تاریخی
مردم ماست که دوام جامعه با کفر امکانپذیر است ،اما
با ظلم باقی نمیماند.
در این صورت باید اعتراضات عمومی و شورش
فقرا علیه اغنیا را شاهد باشیم.
در تمام تاریخ ،مردم از حکومت و فقر ناراضی بودهاند،
اما تاریخ دائما شورش ثبت نکرده است .گاهی پیش
میآید که مظلوم ،ستمگر را درونی میکند ،یعنی
آرزوی مظلوم این است که بهجای ستمگر باشد.
لذا معلوم نیست که الزاما فقرا علیه اغنیا باشند .اگر
فقرا ،اغنیا را درونی کنند ،شورشی اتفاق نمیافتد.
د رعینحال فکر میکنم 1 0سال پیش جامعه ما با
1 0سال آینده فرقی نخواهد داشت .برخی عادت
دارند در محله فقیرنشین زندگی کنند و پذیرفتهاند
که در شهرشان اغنیا هم زندگی کنند .حاال ممکن
است اغنیا در شهر به فقرا توجه کنند و دستی به سر
آنها بکشند ،یعنی تعامل گرم اجتماعی میان این دو
گروه برقرار شود؛ در چنین شرایطی اصال اعتراضی
شکل نخواهد گرفت .اکنون در شهر ما گرو ههای
خیریه زیــادی فعالیت میکنند .این فعالیتها در

عکس :ایران نیوز

عــــد های معتقدند حــرکــت مـــردم ب ـهصــورت
خودجوش انجام گرفته است.
باید یک نفر بهعنوان پیشاهنگ این موضوع را مطرح
کند و اطالع داشته باشد که بعضی از آدمها در این
موضع مشترک هستند ،مثل ما لباختگان ،فقرا ،و
کسانی که فکر میکنند حقوقشان ضایع شده است.
در هر کوچه و خیابانی که این شرایط برقرار باشد و

مراسم گرامیداشت
شهدای عملیات کربالی 5
برگزار شد
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محرومیتهای اقتصادی در اعتراضات مردمی تا
چه میزان موثر است؟
اینکه جنبشی اتفاق افتاده یا خیر ،اولین مسئلهای
است که باید بررسی شود .اکنون تلقی عموم این
است که مردم نارضایتی اقتصادی داشتند و تجمع
اعترا ضآمیز کردند و بعدا هم عده دیگری آمدند و
منویات ضدنظام خود را ابــراز کردند و اقــدام خشن
انجام دادنــد .تلقی دیگری هم وجــود دارد ،اینکه
اعتراضات اقتصادی اشکالی ندارد و برحق است،
ولی اغتشاشاتی که با شعار علیه نظام بود ،بد و باطل
است .در همین راستا عــدهای هم نگران شدند که
مبادا آن مطالبات برحق فراموش شود و شورای شهر
مشهد و تهران هم درصدد این برآمدند که جایی برای
تجمعات قانونی فراهم کنند .نکته اول ،این است که
فقر مطلق همیشه به میزانی مشهد وجود داشته است.
فقر مطلق یعنی برخی افــراد حداقل درآمــد را برای
تهیه ملزومات اولیه مانند غذا ،سرپناه و حفظ سالمت
خود نداشته باشند .وقتی میگوییم فقر مطلق وجود
دارد ،به این معنی نیست که مردم متوجه آن نشوند؛
همه ما تاحدی با کسانی که دچار فقر مطلق هستند،
آشناییم و آد مهایی را که به نان محتاجاند ،دیده یا
دربارهشان شنیدهایم .فقر مطلق همیشه بوده ،اما
مقدار آن متفاوت بوده است .فقر نسبی هم یعنی مردم
خود را در مقایسه با دیگران محروم حسکنند .هرقدر
قشربندی اقتصادی در جامعه بارز و فاصله طبقاتی
پررنگ و نمایش دارایی بیشتر شود ،فقر نسبی بیشتر
میشود .فقر نسبی در تمام دورهها بوده و خواهد بود.
من فکر نمیکنم این مشکالت مسائل جدیدی باشد.
بهعالوه آدمها هرماه و هرسال برای این مسائل تجمع
و تظاهرات نمیکردند و فکر نمیکنم سالهای آینده
نیز چنین اتفاقی بیفتد.

خبر

شما از اهمیت آموزش گفتید ،اما شعارهایی که
مردم در تجمعهای اعتراضی در مشهد و نقاط
مختلف کشور سر میدادند بسیار متنوع بود؛ از
شعارهای اقتصادی تا سیاسی .در چه زمینهای
باید آموزش داده شود؟
مسائل باید شفاف باشد و بارها برای مردم توضیح داده
شود .اگر کشور ما به بعضی کشورها کمک میکند و
میگوید این برای تأمین امنیت کشور است ،باید
موضوع را بارها بهصورت شفاف برای مردم توضیح
بدهند .از هر 100نفر از افراد جامعه ما حتی یک نفر را
پیدا نمیکنید که بهصورت واضح بتواند توضیح بدهد
که چرا ما به کشورهای دیگر کمک میکنیم؛ حتی
کسانی که با این مسئله موافق هستند نمیتوانند
شفاف دراینباره صحبت کند .بین موافقان و مخالفان
کمک به سایر کشورها مرزبندی روشنی وجود ندارد.
ما در ایران علیه آمریکا انقالب کردیم؛ قرار نیست که
ما یا آمریکا دربرابر هم کوتاه بیاییم .این موضوع باید
ازطریق آموزش و تکرار شفاف شود .حاکمیت باید
بیان کند که ما در ساحت استقالل ملی میخواهیم
بمیریم ،ولی تسلیم نشویم .کسانی که موافق این
سیاست هستند ،همراه ما شوند و مخالفان مزاحممان
نشوند .این شفافیت وجود نــدارد .باید شفاف شود
که بنا نیست ما در پایههای عقیدتی انقالب اسالمی
دموکراتیک باشیم؛ ما در سازوکار تصمیمات جزئی
قرار بوده دموکراتیک باشیم.

در ایــن محفل نــورانــی ،حمید جهانگیر
فـــیـــضآبـــادی کـــه روایــــــت «جــنــون
مــجــنــون»اش ،زبــان به زبــان میچرخد،
بــرادر آرانــیــان را هم به جایگاه خواند تا
از روزگـــار روایـــت و راویـــان بگوید و او نیز
بــه سخن آمــد و اول بــه گــایــه از خویش
پرداخت؛ «ما نتوانستیم با نسل نو ارتباط
بــرقــرار کنیم .بــرخــی ،از شــهــدا افسانه
ساختند و آنــان را فراتر از تصور نشاندند؛
حــال آنکه مــا بــه الگوهای دستیافتنی
نیاز داریم».
او به ماجرای ساخت یک حسینیه توسط
بچههای رزمنده در مشهد اشاره کرد و روحیه
تــعــاون را بــه تمثیل بــیــان کــرد و گفت:
بــایــد بـــا مــعــرفــی فــرهــنــگ شـــهـــادت و
فرهنگ ایثار به شهدا و انقالب و کشور
ادای دیـــن کــنــیــم تــا شــرمــنــده شهدا
نباشیم.
او از کمبود راوی زبــاندان گفت که وقتی
مردم دیگر کشورها میآیند و تشنه دانستن
هستند ،نمیتوانیم با آنــان ارتباط برقرار
کنیم.
او گــفــت :حـــدود ۴۵درصــــد کــاروانــیــان
راهــیــان نــور هــم بــدون راوی بــه ایــن سفر
م ـیرونــد کــه مثل مجلس بــدون روحانی
و روضـــهخـــوان ،بـــهـــرهای را کــه بــایــد،
نمیگیرند و این هم وظیفه ما را سنگینتر
میکند.

حجتا السال موا لمسلمین نظا فت نیز
به خــاطــرات خد انشان رو زهـــای حماسه
دریــچ ـهای گشود و یـــادآوری و روایـــت آن
روزهــا را در شمار «ذکــر» دانست و گفت:
ذکــر ،آن است که ما را بیدار کند و بر مدار
خدا از خویش بیرون آورد و همین دیدارها
هم که ما را به ایام حماسه میبرد ،مغتنم
اســت .ایــن استاد حــوزه از شکوه بندگی
خــدا در جبهه گفت و به تفسیر آیــه «من
المومنین رجـــال صــدقــوا» پــرداخــت:
شهیدان به عهد خویش وفا کردند و اینک
مأموریت را به اســم ما نوشتهاند تا راه را
ادامه دهیم.
ایــن تخریبچی دفــاع مقدس ،بازخوانی
فرهنگ شهیدان را «دنــیــاســاز» دانست
و گــفــت :اگــر در پــی موفقیت دنــیــا هم
هستیم بــایــد بــه فرهنگ کــار و تــاش و
ایثار آنــان برگردیم .باید چون آنــان ،همه
خــود را وقــف خدمت کنیم تــا مشکالت
حــل شـــود .حجتاالسال موالمسلمین
نظافت از ضــرورت اقناع نسل نو گفت و
تأکید کــرد :ما درقبال این مسئله تکلیف
داریم.
پــایــان ایــن محفل نیز مثل همیشه ،یاد
جبهه بــود و شهیدان و دروازهای کــه به
عــاشــورا بــاز مـیشــود .ایــن راه را هم بــرادر
پــیــرزاد بــا مــداحــی گشود و یــادهــا را تــازه
کــرد و د لهــا را بر سفره سیدالشهدا(ع)
نشاند.

