
یادش بخی��ر آقامصطفی؛ بزرگم��ردی که الگو و اس��طوره 
جهادگران بوده و هس��ت. س��ال ها قبل در لبن��ان اقدامات 
جاودان و مان��دگاری را در جه��ت محرومیت زدایی رقم زد. 
دکتر مصطفی چمران می گفت: »وقتی شیپور جنگ نواخته 

می شود، مرد از نامرد شناخته می شود.« 
آری ما این دو وجه مردانگی و ناجوانم��ردی را بار ها و بار ها 
در منطقه بس��یار بسیار محروم و بسیار بس��یار صعب العبور 
احمدفداله دیده ایم که چگونه برخی در لباس های گوناگون از 
مسئول در سطح ملی، استانی و شهرستانی گرفته تا خبرنگار 
و راننده ای که در لب��اس جهادگری حاضر ش��ده و با دیدن 
سختی ها، موانع ، مشکالت و کاستی های منطقه کم آورده و 

راه برگشت را در پیش گرفته است. 
جه��اد در احمدفداله حقیقتاً مظهر عین��ی و نماد حقیقی و 

مصداق واقعی »جهاد و هجرت« است. 
اردوی جهادی در احمدفداله یعن��ی فعالیت بدون امکانات 

اولیه نظیر گرمایش در ش��ب های س��رد، کمبود س��رویس 
بهداشتی و اس��کان مناس��ب؛ یعنی بدون برق ، تلفن ، گاز ، 
آب و...  و از همه خطرناک تر راه بیراهه مخوف در قلل مرتفع 
زاگرس با وجود انواع درندگان وحشی. رسیدن و ماندگاری 
در احمدفداله یعنی چند شبانه روز را سپری کردن و خسته 

نشدن و کم نیاوردن. 
بار ها به رفقا گفته ام که اگر پیامبر اعظم)ص( فرموده اند:»رفیق 
را باید در سفر ش��ناخت« باید تکمیل کنم که رفیق واقعی 
و بامرام و با معرفت و ش��جاع و ب��ا غیرت را بای��د در اردوی 

احمدفداله شناخت. 
این مطالب از آن رو عنوان ش��د که بدانید طی ش��ش سال 
حضور جبهه جه��ادی منتظران خورش��ید در تمام منطقه 
عمومی احمدفداله دزفول از دره کای��د و دورک و دارخلک 
تا مودوآرپناه و فداله عم��ران و ده زنان و چلّون، دالورمردان 
و شیرزنان جهادگری را در تخصص های گوناگون رسانه ای، 

پزش��کی ، فرهنگی،آموزش��ی و...  دیده ایم ک��ه همواره در 
عمران و آبادانی این وادی تمام مشقات و سختی ها را به جان 
خریدند و چون کوه استوار و مقاوم حضور داشتند و به فعالیت 

مشغول بودند. 
اگر مجاهدت های گمنام و هجرت بی نش��ان همس��نگران 
جهادی نبود، احمدفداله همچون س��ال های قبل از 1393 
بی نام و نشان می ماند که وقتی در موتور جست وجوی گوگل 

نامش را می زدی، حتی یک واژه در موردش پیدا نمی شد. 
حتی وقتی در شهر دزفول از هر صد نفر سؤال می کردی فقط 
و فقط برخی از پیران می گفتند شنیده اند پشت کوه ها چنین 
منطقه ای هست و هیچ کدام از بومی ها به آنجا نرفته بودند، 

چه رسد به مسئوالن شهرستان ، تمام مدیران استانی و ... .
و امروز م��ردان و و زنان جهادگر که از ناس��ره ها جدا ش��ده 
و پای عهد و بیعت ش��ان ج��اودان مانده اند، ب��ه لطف حّی 
سرمد و مشارکت اهالی بزرگوار منطقه و همچنین نهاد ها و 

سازمان هایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، سپاه، 
کمیته امداد و کمک های مقطعی وزارتخانه های بهداش��ت، 
راه و شهرسازی، ارتباطات و نیرو، اقدامات شگرف و بی بدیلی 
به سرانجام رس��یده که همواره آرزویی دست نیافتنی برای 

همگان بوده است. 
 گذرگاه تاریخ 

یادش بخیر اردوی ن��وروز 94. وقتی از پ��ادگان دوکوهه به 
سمت منطقه حرکت کردیم برای ناهار به محل راهدارخانه 
رسیدیم و امس��ال در نوروز 1400 با آس��فالت شدن مسیر، 

صبحانه را در راهدارخانه صرف کردیم. 
سال نخست برای روشن کردن یک المپ آن هم صرفاً برای 
روشنایی محل اس��کانمان از موتوربرق استفاده می کردیم و 
اکنون تمام تجهیزات دندانپزشکی و پروژکتور ها و سیستم 
صوت و صد ها المپ منطقه و اردوگاه جهادی همگی به شبکه 

برق وصل هستند. 
در س��ال 94 تمام خانواده های جهادگ��ران در زمان اردو از 
آنها بی خبر بودند؛ چراکه خبری از مخابرات نبود. اما امروز با 
جذب 18 میلیارد تومان 21 دکل قوی در منطقه نصب شده 
و در سال 1400 برخی دانش آموزان، از طریق شبکه شاد به 

تحصیل ادامه می دهند. 
وقتی رهبر انقالب فرمودن��د:» کار را تا آخر پیگیری کنید.« 
منتظرانی ها طی شش سال بی وقفه و شبانه روز در کنار شغل 
و امرار معاش ش��خصی، بدون هیچ دستمزد و چشمداشتی 
و بی منت پای پیم��ان خویش با مردمان غی��ور احمدفداله 

ایستادند. 
فراموش نمی کنیم در دی ماه 93 که برای اولین بار خدمت 
اهالی رسیدیم، گفتیم:»کافیس��ت چندماه دیگر در دنیای 
مجازی کلمه احمدفداله را جست وجو کنید، آنگاه خواهید 

دید چه اتفاقی رخ داده است.« 
منتظرانی ها هزاران ساعت وقتشان را از آخرهفته های جهادی 
تا شیرین  ترین لحظه زندگی مثل تحویل سال و گرانقدر ترین 
روز ها مثل عاشورا و اربعین و شهادت ها و اعیاد را خالصانه در 

خدمتگزاری صرف کردند. 
صد ها تماس و پیامک و مکاتبات رس��می به تمامی مقامات 
کشوری از ریاست جمهوری با تمام وزارتخانه هایش تا مجلس، 
قوه قضائیه و همچنین سپاه و بس��یج و ستاد اجرایی و بنیاد 
مس��تضعفان و کمیته امداد و هالل احمر و حتی مسئوالن 

استان و شهرستان انجام شد. 
روحیه جهادی توأم با پیگیری مستمر و مطالبه گری واقعی نه 
از جنس داد و بیدادهای بی نتیجه، بلکه عدالت خواهی توأم با 
کار و عمل در میدان های سخت مناطق محروم، هم دولت و 
هم نهاد ها و خّیرین را به صحنه عملیات و اجرا آورده و امروز 
می رود تا احمدفداله الگویی باشد از تعامل و همدلی و همراهی 
»مثلث پیشرفت« یعنی مردم، گروه جهادی و حاکمیت و این 

روحیه جهادی هرکجا باشد، غوغا می کند. 

منتظران خورشید
» احمدفداله« را شهره عام و خاص کردند 

رئیس سازمان بسیج سازندگی در گفت وگو با » جوان « عنوان کرد

جریان سازی تفکر جهادی با ترسیم 
نقشه راه ۱۰ ساله 

سازمان بس�یج سازندگی برای 
سال ۱۴۰۰ چه برنامه هایی دارد؟

بس��یج س��ازندگی بر اساس نقش��ه راه 10 
ساله ای که برای خود ترسیم، تبیین و ابالغ 
کرده است، تالش می کند تا ماهیت جریان و 

تفکر جهادی را در کشور محقق سازد. 
در این راستا چندین برنامه داریم که اولین 
برنامه به عنوان اولین برش گروه های جهادی 
در سال اول این است که گروه های جهادی 
س��اماندهی و برای فعالیت مجوز دو س��اله 
به آنها داده ش��ود.  مجوز گروه های جهادی 
تخصصی و ایجاد قرارگاه اس��تانی و ملی در 
سطح کشور از دیگر برنامه های ترسیم شده 
در سازمان بسیج سازندگی کشور است که 
در این راس��تا از نوروز امسال تا کنون شش 
قرارگاه ملی در سطح کشور ایجاد 

شده است. 
این قرارگاه ها در چه مناطقی 

قرار دارند؟
یک ق��رارگاه ملی در خراس��ان 
رضوی و شهرس��تان خواف، دو 
قرارگاه ملی در اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان، دو ق��رارگاه در 
اس��تان کرمان و یک قرارگاه در 
شهرستان سرپل ذهاب راه اندازی 
شده اس��ت که این شش قرارگاه 
مل��ی در موضوعات مختلف ملی 
به صورت موضوع��ی و عرصه ای 

خدمت رسانی می کنند. 
بر همین اساس همه گروه های جهادی در 
سطح کشور که می خواستند در نوروز به قصد 
هجرت بروند بر اس��اس تخصصی که دارند 
ساماندهی شدند و با اولویت قرارگاه ملی کار 

خود را شروع کردند. 
البته باید اضافه کنم قرارگاه ملی هر استان، 
یک قرارگاه استانی هم برای خود ایجاد کرده 
اس��ت. به عنوان مثال بسیج س��ازندگی در 
استان خراسان جنوبی قرارگاه امام رضا)ع( 
را که پایگاه اصلی آن در بشرویه است، ایجاد 
کرده و با هماهنگی و انسجام صورت گرفته 
تعداد 1۵0 نفر جهادگر در حوزه های مختلف 
خدمت رس��انی پای کار آمدند و هم اکنون 
در منطقه مرزی در حال خدمت رس��انی و 

جهاد هستند. 
قرار است امسال الگوسازی قرارگاهی جریان 
جهادی در کشور و همچنین در کنار آن برش 
ساالنه عملیاتی بر اساس نیازمندی  هایی که 
قرارگاه  ها مستقر می ش��وند، محقق شود و 
کارگروه های تخصصی ذیل شورای جهادی 
مجامع شهرستانی و استانی امسال هویت 

خود را پیدا می کنند. 
و  تش�کیل  می کنی�د  فک�ر 
س�اماندهی گروه های جهادی 

چقدر در پیشبرد اهداف انقالب 
مؤثر است؟

دس��تیابی ب��ه آرمان های متعال��ی انقالب 
اسالمی، نیازمند تربیت انسان های مؤمن، 
بصیر، کارآمد برای جریان سازی اجتماعی 
اس��ت و حرکت های جهادی کارگاه موفقی 
برای ش��کل گیری این دو عنصر اساس��ی 
خواهد بود.  اقبال طیف های مختلف مردم 
به مشارکت در خدمت رسانی به محرومین 
در قالب حرکت ه��ای جهادی، با س��رعت 
فزاینده ای درحال تبدیل شدن به یک جریان 
عمومی و خودجوش است که می تواند موتور 
پیشران کشور در رفع محرومیت باشد و به 
عنوان یک الگوی بی نظیر اسالمی و انقالبی، 

در اداره امور کشور به جهانیان ارائه گردد. 
می توانید نمونه یا مثالی برای این 

جریان سازی بیاورید؟
نمی خواهد راه دوری برویم. طی یک س��ال 
اخیر و با توجه به ش��یوع بیماری کووید19 
و ب��روز برخ��ی مش��کالت و آس��یب های 
اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن برای کشور، 
سازمان بس��یج س��ازندگی با بهره گیری از 
همه ظرفیت های موجود توانست با اجرای 
رزمایش سراسری » کمک مؤمنانه « و طرح 
» شهید حاج قاسم سلیمانی « اقدامات بزرگ 
و مؤثری برای کاهش اثرات مخرب معیشتی، 
فرهنگی و اجتماعی ویروس کرونا بردارد.  در 
همین راستا و با عنایت به آغاز فصل برگزاری 
اردوهای جهادی در نوروز 1400 و ش��رایط 
خاص کشور و همچنین ضرورت نقش آفرینی 
گروه های جهادی به عنوان یک نهاد مردمی 
برای حضور در عرصه های محرومیت زدایی و 
امدادرسانی، این گروه ها توانستند اقدامات 

مؤثری در این زمینه انجام دهند. 
آماری از عناوی�ن فعالیت های 
قرارگاه ه�ا و گروه های جهادی 

دارید؟
همانطور که گفتم تعداد قرارگاه ها در سطح 
ملی شش قرارگاه است و3هزارو826 برادر و 

410 خواهر در این زمینه فعال هستند. 
تعداد گروه های جهادی فعال در قرارگاه های 
ملی 12۵ گروه و تع��داد پروژه های عمرانی 
هم 2۵0 پروژه است. جهادگران همچنین 
در عرصه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، 
آم��وزش، فرهنگ��ی، بهداش��ت و درمان و 
اش��تغالزایی فعالیت می کنند که در همین 

رابطه هشت مستند تهیه شده است. 
اما در سطح استانی 92 قرارگاه وجود دارد که 
گروه های جهادی فعال در آنها ۵هزارو861 
گروه است. هم اکنون 47هزارو8۵4 برادر و 
19هزارو۵32 خواه��ر در این گروه ها فعال 
هستند. همچنین در طرح شهید سلیمانی 
نیز ۵هزارو3۵۵ گروه جهادی فعالیت دارند. 

احمدفداله، آن سوی کوهستان هاست. روستایی حوالی دزفول در استان خوزستان؛ جایی که 
تا چند سال پیش پای کمتر مسئولی به آنجا رسیده بود. حتی بومی های دزفول هم فقط نامی 
از آن شنیده بودند. تا اینکه جهادگران گروه »منتظران خورشید« تصمیم گرفتند کاری را که 

سال ها بر زمین مانده بود، به نتیجه برسانند. روستایی که نه آب داشت و نه برق و حتی برای 
رسیدن به آن راهی برای تردد وجود نداشت، حاال بچه هایش با استفاده از شبکه شاد به تحصیل 
مشغولند و شب های روشنش حکایت از رفع محرومیت ها و استقرار آسایش در آن منطقه دارد. 

با ش�روع س�ال جدید فعالیت های جهادگ�ران نیز وارد فاز جدیدی ش�ده اس�ت. 
سازمان بسیج س�ازندگی با ترس�یم نقش�ه راه ۱۰ س�اله به فکر س�اماندهی تمام 
گروه ه�ای جهادیس�ت و ب�ا تعری�ف فعالیت ه�ای تخصصی ب�رای آنه�ا درصدد 
انج�ام کارهای بزرگ تر اس�ت. ب�ه همین بهان�ه و ب�رای آگاه�ی از برنامه های این 
س�ازمان در س�ال ۱۴۰۰ ب�ه س�راغ س�ردار محم�د زهرای�ی، رئی�س س�ازمان 
بس�یج س�ازندگی کش�ور رفتی�م ت�ا گفت وگوی�ی ب�ا ایش�ان داش�ته باش�یم. 

گو
ت و

گف

نوروز تمام شد اما برخی جوانان خاطراتی از 
آن برجای گذاشتند که س�ال ها می توانند با 
افتخار آن را مرور کنند. جهادگرانی که بوی 
بهار را در اردوهای جهادیش�ان استنش�اق 
کردند و اولین گل ها را روی لب های کودکان 
محروم�ی دیدند که با لبخندش�ان چش�م 
به دس�تان آنها دوخته بودند. درس�ت مثل 
جهادگ�ران گروه جه�ادی ش�هید حججی 
ک�ه ب�ا ش�روع س�ال ن�و اردوی جه�ادی 
عمران�ی و آموزش�ی خود را در روس�تا های 
وی�دوج و اوزار کاش�ان برگ�زار کردن�د. 

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان با بیان 
اینکه جهادگران گروه جهادی شهید حججی در 
ایام نوروز اردوی جهادی عمرانی و آموزشی در 
روستا های ویدوج و اوزار برگزار کردند، می گوید: 
»درست در ایامی که بس��یاری از مردم به فکر 

اس��تراحت و تفریح بودند ای��ن جهادگران راه 
خدمت به همنوعان خود را در پیش گرفتند و 
نوروزشان را مزین به لبخند محرومان کردند.« 
جواد پورپیرعلی، با اش��اره به شناسایی مناطق 
محروم ای��ن شهرس��تان در روس��تا های اوزار 
و ویدوج، ادام��ه می دهد:» در این شناس��ایی 
خانواده  هایی را پیدا کردیم که تسهیالت طرح 
مسکن محرومان هم پاسخگوی نیازشان نبود 
و به همین دلیل در ایام ن��وروز اردوی جهادی 
عمران��ی را با ه��دف حمایت از ای��ن خانواد  ها 

برنامه ریزی کردیم.« 
وی با تأکید بر اینکه هسته عمرانی گروه جهادی 
شهید حججی دانشگاه کاشان در قالب اردوی 
هش��ت روزه در اوایل اسفند س��ال گذشته به 
منطقه اعزام شدند و ساخت منزل یک خانواده 
بی سرپرس��ت را آغاز کردن��د، تصریح می کند: 
»س��اخت بخش های باقیمانده ای��ن پروژه در 

اردوی دوم و با حضور حدود 30 نفر از جهادگران 
و در ایام نوروز انجام شد.«

وی با بیان اینکه جهادگران دانشجوی دانشگاه 
کاشان در ایام نوروز خدمات فرهنگی و آموزشی 

نیز ارائه دادند، می گوید: »هسته آموزشی گروه 
جهادی شهید حججی کالس های درسی برای 
دانش آم��وزان ابتدای��ی و متوس��طه اول که از 

تحصیل بازمانده بودند، برگزار کردند.« 

به گفته مسئول بس��یج دانش��جویی دانشگاه 
کاشان، هس��ته فرهنگی این گروه جهادی در 
ایام ن��وروز ب��ه خانواده  ه��ا آموزش  هایی برای 
مش��اغل خانگی ارائه داد. همچنی��ن یک نفر 
روانش��ناس در ایام برگ��زاری اردوی جهادی 
 در منطقه حضور پیدا می ک��رد و به خانواده  ها 

مشاوره می داد. 
این جهادگر ب��ا بیان اینک��ه در اردوی جهادی 
اسفندماه س��اخت یک منزل به صورت کامل با 
نظارت جهادگران و حمایت بنیاد مستضعفان 
کلید خورد، می گوید: »هدف ما این اس��ت که 
خانواده های روستایی را در س��اخت و تکمیل 
این خانه  ه��ا دخیل کنیم و ب��ه همین دلیل در 
انجام پروژه ه��ای جهادی در ایام ن��وروز، برای 
برخی از خانواده  ها مصالح م��ورد نیاز را تأمین 
کردیم و ساخت یا تعمیر منزل را به عهده آنان 

گذاشتیم.«

خدمات عمرانی و آموزشی گروه جهادی شهید حججی در روستاهای کاشان
گذر
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پرونده
 جهاد برای آبادانی 

روستاهای گمنام
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در اجرای  منویات مقام معظم رهبری، بنیاد 
علوی دارای دو ب��ال اجتماعی_اقتصادی 
و بال محرومیت زدایی اس��ت.  با هماهنگی 
سازمان تبلیغات اسالمی در توسعه فرهنگ 
رفع محرومیت و اردوی جهادی، اس��تقرار 
طلبه ه��ای جه��ادی در مناط��ق هدف در 
سطح کشور در حال انجام می باشد و تمام 
امکانات رفاهی برای طلبه ها را بنیاد علوی 

به عنوان وظیفه دینی به عهده گرفته اس��ت.  بنیاد دارای 
چندین شرکت می باشد و با سود حاصل از آن، در راستای 
محرومیت زدایی فعالیت می کند.  با ابالغیه مأموریت 14 
ماده ای مقام معظم رهبری به بنیاد مستضعفان توانستیم به 
توانمندسازی مردمی در حوزه اشتغال و محرومیت زدایی 
گام هایی برداریم.  مسکن محرومان توسط بنیاد علوی از 

سال پیش تاکنون در حدود 48هزار باب 
در حال احداث می باش��د و این همکاری 
با کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان 
بهزیستی کشور و دیگر نهادهای مردمی 
در حال انجام می باش��د.  در جهت بهبود 
س��المت م��ردم، هزینه ه��ای مرتبط در 
رفع ویروس کرونا توس��ط بنیاد علوی از 
س��ال پیش تاکنون صورت گرفته است.  
طبق فرمایش مق��ام معظم رهبری، بنی��اد علوی وظیفه 
توسعه الگوی پیشرفت و توانمندسازی مردم در خصوص 
محرومیت زدایی را دارد و از این جهت بنیاد هم در راستای 
پیش��رفت در رفع محرومیت در تمام اس��تان های کشور 
مناطق هدفی را برای نمونه انتخاب کرده  است  تا وظایف 

محوله در این موضوع را تمام و کمال انجام دهد. 

۵0 ه��زار بس��ته رمضانی به مناس��بت 
فرارس��یدن ماه مبارک رمضان با کمک 
خیری��ن تهیه ش��ده ک��ه با هم��کاری 
بس��یج س��ازندگی س��پاه حض��رت 
صاحب الزمان)ع��ج( اصفه��ان در بی��ن 
خانواده های نیازمند و بی بضاعت سطح 
استان توزیع می ش��ود.  هر بسته شامل 
برنج، حبوب��ات، خرما و… می باش��د و 

ارزش ریالی هر بسته حدود 300 هزار تومان می شود 
که با همکاری نواحی مقاومت به دس��ت خانواده های 
کم برخوردار می رس��د.  طرح کمک ه��ای مؤمنانه تا 
پایان همه گیری کرونا اس��تمرار خواهد داشت. بسیج 
سازندگی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( از ابتدای 
ش��یوع ویروس کرونا، در لبیک به فرمان رهبر معظم 

انقالب و حمایت از نیازمندان و اقش��ار 
آسیب دیده از کرونا سطح استان تا پایان 
س��ال 99 در مجموع بیش از 7۵0 هزار 
بس��ته معیش��ی در قال��ب رزمای��ش 
کمک های مؤمنانه تهیه و توزیع کرده 
است.  همچنین 16۵ س��ری جهیزیه 
آماده شده اس��ت که با هدف کمک به 
ازدواج آسان جوانان هر سری جهیزیه 
ش��امل یخچال دو در، تلویزیون ال ای دی، اجاق گاز، 
ماشین لباسش��ویی و جاروبرقی به ارزش 20 میلیون 
تومان اس��ت که به زودی با همکاری نواحی مقاومت 
به زوجین نیازمند در آستانه ازدواج اهدا می شود.  در 
س��ال 99   اقدام به احداث 341 واحد مسکن شده که 

پیشرفت 10 تا 70 درصدی داشته  است. 

با کمک بسیج سازندگی در کنار 
کارهای س��خت افزاری در جهت 
محرومیت زدای��ی به دنبال ایجاد 
نش��اط و دادن روحی��ه خوب به 
روستاییان عزیز در سراسر کشور 

هستیم. 
در س��ال های گذش��ته مصائب 
زیادی در کش��ور از سیل گرفته 

تا کرونا زندگی م��ردم را تحت الش��عاع قرار داده 
اس��ت که با کمک بس��یج سازندگی بس��یاری از 
مشکالت حل شد و معتقدیم با حضور جهادگران 
می شود گره های زیادی را از زندگی مردم باز کرد. 
درست مثل اقداماتی که تا کنون در کنار کارهای 
سخت افزاری در مسیر رفع محرومیت انجام شده 

و در حال حاضر هم به دنبال شادی، 
نش��اط و روحیه دادن به روستاییان 

هستیم. 
سال جدید سال بسیار حساسی در 
بحث انتخابات اس��ت و امکان دارد 
مدیران کل و اجرای��ی به کل تغییر 
پی��دا کنند. ب��ه همین خاط��ر باید 
ریل گذاری جدی��دی در اجرا انجام 
دهیم تا در کمک به محرومیت زدایی به مش��کل 
برنخوریم.  با شرایط بسیار سخت اقتصادی مردم 
در این چند سال و مس��ئله حاشیه نشینی برخی 
استان ها ان شاءاهلل امسال به کمک بسیج سازندگی 
و گروه ه��ای جهادی در جهت رف��ع محرومیت و 

اشتغالزایی گام هایی مؤثر بر خواهیم داشت. 

مهدی جمالی نژاد
معاون وزیر کشور 

محسن منصوری
رئیس بنیاد علوی

سرهنگ حسین عجمی
رئیس سازمان بسیج سازندگی اصفهان

س�ال  ش�ش  ط�ی  منتظرانی ه�ا 
بی وقفه و ش�بانه روز در کنار ش�غل 
و ام�رار مع�اش ش�خصی، ب�دون 
و چشمداش�تی  دس�تمزد  هی�چ 
و بی من�ت پ�ای پیم�ان خوی�ش با 
مردمان غیور احمدفداله ایس�تادند


