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  صغري خيل فرهنگ 
يكي از دستاوردهاي ارزش�مند انقالب اسالمي، توجه 
به اقش�ار مختلف جامعه بود و عش�اير با ارادتي كه به 
امام راحل)ره( و اعتقادي كه به نظام و كشور داشتند، با 
نثار خون 11هزار شهيد، دين خود را به اسالم و انقالب 
ادا كردند. عش�اير ذخاير ارزش�مند كش�ور هستند و 
حضرت امام خمين�ي)ره( هم�واره در منظومه فكري 
خود، جايگاه ويژه اي براي روس�تاييان و عش�اير قائل 
بود. اولين مواجه�ه و درگيري با اش�غالگران بعثي در 
روزه�اي اوليه جنگ را عش�اير غيور كش�ورمان رقم 
زدند و ت�ا پايان جنگ نيز ايس�تادگي كردند. عش�اير 
امروز هم ب�ا تمام ت�وان در خط مقدم اج�راي منويات 
رهبري هستند و در مس�ير واليت گام برمي دارند. اين 
حضور، زمين�ه نقش آفرين�ي پررنگ تر عش�اير را در 
عرصه هاي مختلف فراهم مي كند. به مناسبت برگزاري 
كنگره 11هزار ش�هيد عشاير كش�ور كه روز 29خرداد 
ماه تا31خردادماه سال1401 در ش�هر كرد برگزار شد، 
با رئيس بسيج عشاير كشور به گفت وگو نشستيم تا از 
نقش عشاير در زمينه هاي مختلف اعم از تأمين امنيت 
غذايي، امنيت مرزها، صنايع دستي و ميراث فرهنگي 
كش�ور و انتظارات آن�ان از مس�ئوالن كش�ور بگويد. 

   
عشاير در دوران جنگ به روايت آمار و به روايت 
اخبار، درخش�ندگی خالصانه ای داشتند. اين 
مهم را چقدر توانسته ايم تبيين و تبليغ كنيم؟

من صحبتم را ب��ا فرمايش حضرت آقا ش��روع مي كنم كه 
فرمودند: »عشاير در جنگ خوب امتحاني دادند. من عشاير 
را در ميدان جنگ ديدم كه چطور با ايمان و با شور و شوق 
به طرف صحنه جنگ آمدن��د و امتحان هاي خوبي دادند، 

شهداي زيادي هم دارند.«
براي پاسخ به س��ؤال تان بايد كمي به گذشته برگرديم، به 
تاريخ عش��اير قبل از انقالب و لبيكي كه به نهضت حضرت 
امام)ره( دادند و همراهي كه با امام داش��تند. همه س��ران 
بزرگان طوايف و عش��اير اقوام كش��ور از همان س��ال هاي 
ابتدايي نهضت حضرت امام)ره( با ايش��ان همراه شدند، به 
گونه اي كه از س��ال 1343 ما در خيلي از مناطق عشايري 
كش��ورمان از جمله اس��تان فارس درگيري عشاير با رژيم 
پهلوي را داشتيم. مصداق آن در استان فارس بود كه شهيد 
باختر بيگلري به عنوان اولين شهيد زن جامعه عشايري در 

حمايت از نهضت امام )ره( به شهادت رسيد. 
بعد از آن هم عشاير نقش بسزايي در پيروزي انقالب و تثبيت 
آن داشتند. آنها انقالب را همراهي كردند و اگر در گوشه و 
كنار كشور بعضاً اتفاقاتي مي افتاد، اين عشاير بودند كه به 
همراه سران و ايل و تبار خود حضور پيدا مي كردند و همه 
بسيج مي شدند و با معاندان و گروهك ها مقابله مي كردند. 
امام خامن��ه اي در اين ب��اره فرمودند: »عش��اير ما- در هر 
نقطه اي كه هستند- پاس��دار مليت، پاسدار دين، طرفدار 
روحانيون و عالقه مند به مباني اسالمي و سنت هاي بومي 
اين كشور بوده اند. مليت ما- كه به فضل پروردگار با عنصر 
دين و اعتقاد به خدا آميخته شده است- در همه  دوران ها و 
به كمك سنت هايي كه بيش از همه در ميان اقوام و عشاير 
گوناگون نفوذ و رسوخ داشته، باقي مانده است، به خصوص 
اين عشايري كه در مناطق مركزي كشور هستند- منطقه  
فارس، منطقه  اصفهان- واليتمدارند و در طول اين زمان ها 
پاسدار تفكر اسالمي و تفكر وابسته  به اهل بيت)ع( بوده اند، 
لذا در هر دوره اي از دوره ه��اي طاغوت كه ميان روحانيت 
و علما و دس��تگاه هاي استكباري و اس��تبدادي برخورد و 
اصطكاكي پيش آمده اس��ت، عش��اير به عنوان نيروهايي 
براي روحاني��ت، در مقاب��ل قدرت هاي مس��تبد و زورگو 
ايستاده اند. در همين استان فارس، عشاير در مقابل سلطه  
انگليس ايستادند و با انگليس مبارزه كردند، در مقابل سلطه  
استبدادي پادش��اهان دوران طاغوت- در دوران قاجاريه 
و در حول و حوش نهضت روحان��ي بزرگ، مرحوم آيت اهلل 
سيدعبدالحسين الري- ايس��تادگي كردند، بعد از آن در 
دوران رضاخان و بعد هم در دوران نهضت روحانيت، عشاير 
غيرت عش��ايري خود و اعتقاد عميق خود به دين را نشان 

دادند. اين را حفظ كنيد.«
نقش عشاير در دفاع مقدس بر همگان عيان و روشن است. 
عشاير عزيز ما جزو اولين كس��اني بودند كه به جهت عرق 
مذهبي و ارادتي كه به علما و اس��الم داشتند و سكونت در 
قلمرو مرزي كشور و روحيه وطن دوستي در دفاع مقدس 

حضور پيدا كردند. 
عش��اير تا قبل از اينكه يگان هاي نظامي، دفاعي و امنيتي 
بتوانند خودشان را بازس��ازي و تجهيز و در مرزهاي كشور 
حضور پيدا كنند، در مقابل رژيم بعثي عراق ايستادند، مثاًل 

مي توانيم به استان هاي ايالم و خوزستان اشاره كنيم. 
مورد ديگر بحث مسلح كردن عشاير بود كه همان ابتداي 
دوران دفاع مقدس حضرت امام)ره( تحت عنوان بس��يج 
عش��ايري به آن توصيه كردند. مأموريت اين نيروها تأمين 
مناطق عقب و حفظ خطوط مواصالت��ي، اجراي عمليات 
چريكي و ش��ركت در عمليات آفندي و پدافندي در جوار 

يگان هاي ارتش و سپاه بود. 
مورد ديگري كه بس��يار قابل اهميت است، نقش عملياتي 
نيروهاي »گمجن« عش��ايري در نخس��تين س��ال دوران 
دفاع مقدس اس��ت.گمجن مخفف »گروه رزمي مشترك 
جنگ هاي نامنظم« است كه بيشتر در مناطق غربي كشور 
بود. هر زمان كه شرايط اضطراري پيش مي آمد، فرماندهان 

پيشنهاد مي كردند عشاير ورود پيدا كنند. 
عشاير از نظر شجاعت، شهامت و ش��ناختي كه از منطقه 
داشتند، به راحتي مي توانستند اطالعات مورد نياز را با نفوذ 

به خطوط دشمن جمع آوري كنند. 
عشاير شركت در جنگ را يك تكليف و وظيفه ديني، مكتبي 
و ملي مي دانستند و هر جاي تاريخ دفاع مقدس را نگاه كنيد، 
عشاير با حضور در خطوط دفاع مقدس، از جان و مال شان 
دريغ نكردند. بزرگان عشاير از همان دوران قسم ياد كردند 
كه در همه صحنه هاي مهم و حساس كشور همراه با افراد 
ايل و تبار و فرزندان خود حضور پي��دا كنند؛ مردان دلير و 
غيوري كه با كمك هاي مادي و معنوي خودشان توانستند 

مؤثر باشند. 
نقش رزمندگان عش��اير را بايد از لحاظ روحي و رواني هم 
مورد توجه قرار داد. در مواقعي حضور عش��اير در بحبوحه 
عمليات و در تنگاهاي س��خت ميدان نب��رد باعث تجديد 

روحيه رزمندگان مي شد. 

بس�يج عش�اير براي تبيين نقش رزمندگان، 
ايثارگ�ران و ش�هداي جامع�ه عش�ايري چه 
اقداماتي را انجام داده اس�ت يا در دستور كار 

دارد؟
اولين اقدام تبيين نقش عش��اير در دفاع مقدس است كه 
تالش مي كنيم به طرق مختلف اين نقش برجسته و مهم را 
تشريح كنيم، از طريق توليد محتوا و معرفي شهداي شاخص 

و برگزاري يادواره ها و كنگره هاي شهدا. 
ما براي تبيين نقش عش��اير و تجليل از مقام شامخ شهدا و 
انتقال روحيه شجاعت، شهامت و ايثار رزمندگان عشاير به 
نسل هاي بعدي و به فرزندان عشاير، اولين كنگره 11هزار 
شهيد جامعه عشايري كش��ور را اجرايي كرديم. قريب سه 
س��ال اس��ت در حال برنامه ريزي براي اجراي اين كنگره 
بوديم. اين كنگره با س��ه رويكرد فرهنگي، خدمات رساني 
و كمك ه��اي مؤمنانه و تقوي��ت وحدت اق��وام و مذاهب 

برگزار شد. 
در ح��وزه رويكرده��اي فرهنگي كنگره بايد ب��ه برگزاري 
يادواره ها اشاره كنم؛ يادواره شهداي زن در استان لرستان، 
يادواره ش��هداي دانش آموز و فرهنگيان در استان فارس. 
)الزم به ذكر است ما هزارو70شهيد دانش آموز داريم( و نيز 
يادواره شهداي طالب در چهار محال و بختياري، همچنين 
بيش از 3هزار يادواره شهداي عش��اير در سطح پايگاهي، 
حوزه اي و استاني تا به امروز برگزار ش��ده است و »سايت 
شهداي ايل« راه اندازي شد و توانستيم اطالعات و آمار و آثار 
شهداي عشاير را جمع آوري كنيم. همچنين به بركت اين 
كنگره از خانواده معظم ش��هدا ديدار كرديم و طبق آماري 
كه تا به امروز داريم، در مدت اين سه سال به همه خانواده 

شهداي عشاير در سراسر كشور سركشي كرده ايم. 
عالوه بر اي��ن، طي اين م��دت 21عنوان كتاب عش��اير به 
چاپ رسيد. از ديگر اقدامات بسيج عشاير برگزاري مسابقه 
تيراندازي ويژه عشاير در سطح كشور و در سطوح حوزه اي، 
استاني و ملي با سالح گلوله زني ش��خصي بود كه با هدف 
تقويت روحيه ايثار، شجاعت و ش��هامت عشاير كه عمدتاً 

نقش بازدارندگي در كشور دارند، اجرايي شد. 
برنامه ديگر س��ازمان بسيج عشاير انجام مس��ابقه اي با نام 
»مكتب حاج قاسم« و برگرفته از وصيتنامه سيدالشهداي 
مقاومت بود چراكه ما ش��هيد سليماني را جزئي از شهداي 
جامعه عش��ايري مي دانيم. خود سردار سليماني فرمودند: 
»بنده افتخار مي كنم خود از عش��اير هستم و همه دارايي 

خود را از آن مي دانم.«
در ادامه در نظر داريم با اس��تفاده از ظرفيت صدا وس��يما، 
استان ها و حلقه هاي صالحين بسيج، به معرفي سيره شهدا 
و سبك زندگي ش��هدا بپردازيم. حضور در فضاي مجازي 
براي تبيين نقش بسيج عشاير در دوران دفاع مقدس تا به 
امروز از برنامه هاي بسيج عش��اير كشور است كه ان شا ءاهلل 
با برگزاري اين س��بك از اقدامات بتوانيم جامعه را با نقش 

شهداي عشاير آشنا كنيم. 
امروز كه درگير جنگ اقتصادي هس�تيم، آيا 
عشاير برای اين جنگ تركيبی دشمن آمادگی 

دارند و با آن آشنا هستند؟ 
امروز يكي از اصلي ترين اهداف كالن حاكميت هاي سياسي، 
امنيت ملي است و يكي مؤلفه هاي امنيت يا قدرت ملي در 
همه كشور، تأمين امنيت غذايي است. همانطور كه تاريخ 
نشان مي دهد اكثر كش��ورهاي زورگو و قدرتمند از سالح 
مواد غذايي به عنوان حربه سياس��ي اس��تفاده مي كنند. 
نقش عشاير در تأمين امنيت غذايي، نقش بي بديلي است. 
حضرت آقا در اين باره مي فرمايند كه عشاير سنبل اقتصاد 
مقاومتي و ارزش آفريني در كشور هس��تند. طبق آمار كه 
امروز سازمان هاي مرتبط ارائه مي دهند 46درصد گوشت 

دام سبك كشور را عشاير تأمين مي كنند. از ديگر نقش هاي 
عش��اير در تأمين مواد غذايي، فرآورده هاي لبنياتي است. 
همچنين عشاير نقش مستقيم و غيرمستقيمي در زمينه 
اشتغال آفريني دارند. 35درصد از صنايع دستي كشور كه 
نشان از هويت و فرهنگ كشور ما دارد، امروز توسط عشاير و 

به ويژه زنان عشاير تأمين مي شود. 
جامعه عشاير با چه مشكالتي رو به رو است؟

اولين مشكل خأل حضور دستگاه هاي فرهنگي در جامعه عشاير 
است كه همه س��نگيني اين كار امروز به دوش بسيج است و 
انتظار مي رود ساير دستگاه هاي متولي تقويت و ترويج فرهنگ 

اسالمي در عش��اير، مثل وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هاي علميه و همه دستگاه هايي 
كه متولي فرهنگ هس��تند، در اين راس��تا وارد عمل شوند. 
مجموعه هاي خصوصي، دولتي و همه آنهايي كه نس��بت به 
فرهنگ اسالمي- ايراني دغدغه مند و دلسوز هستند، بايد نقش 
خود را در مناطق عشايرنشين ايفا كنند، اما حضورشان بسيار 
كمرنگ است و حتي گاهي اصالً حضوري ندارند. اولين مشكل 
ما اين است كه بايد باشند و فرهنگ واليتمداري و كار و تالش 
و استكبارستيزي و فرهنگ ايثار و شهامت و شجاعت طلبي را 
در عشاير تقويت كنند كه متأسفانه حضور ندارند! نكته بعدي 
وضعيت آموزش فرزندان عشاير است كه به اعتقاد من با عدالت 
آموزشي مورد مطالبه رهبر معظم انقالب فرسنگ ها فاصله 
دارد. هم از حيث مكان )سياه چادر يا ساختمان( و هم از حيث 
امكانات مورد نياز محل آموزش نظير سيستم هاي گرمايشي 
 و سرمايش��ي، آب ش��رب و حتي از لحاظ معلم ك��ه داراي 

تجربه باشند. 
ما بر اين باور هستيم كه بايد محتواي درسي فرزندان عشاير 

متناسب با سبك آداب و سنن عشاير باشد. ما از حيث توسعه 
زيرساخت هاي انس��اني در جامعه عشاير نسبت به جامعه 
روستايي و شهري عقب ماندگي بسياري داريم. خشكسالي 
چندسال اخير هم مزيد بر علت شده است و عشاير عزيز ما 
رنج مي برند، رفع اين مشكالت نياز به تالش بيشتری دارد. 
مسئوالن ما در مجلس انقالبي و دولت مردمي آقاي رئيسي 
تالش كنند اين مشكالت حل شود يا حتی االمكان اوضاع 
بهتر شود، البته آقاي رئيس��ي چندين مرتبه در سفرهاي 
استاني، در اولين اقدام به سياه چادرهاي عشاير رفتند كه 
اين نشان از اهميت و تأكيد و اولويتي است كه دولت نسبت 

به اين موضوع دارد. 
از ديگر مشكالتي كه عش��اير دارند، معضل تأمين نهاده هاي 
دامي يا گراني و كمبود نهاده هاي دامي در مناطق عشايري براي 
دامداران است. متأسفانه عشاير ما دام هاي شان را با نازل ترين 
قيمت مي فروشند و چوب حراج به دارايي هاي شان مي زنند. اين 
مدل فروش دام كه عمدتاً هم دام هاي مولد هستند، مي تواند 
آينده امنيت غذايي ما را به خطر بين��دازد. دولت مي تواند در 

عرضه و خريد تضميني دام به عشاير كمك كند. 
در مجموع مي خواهم عرض كنم به  رغم همه ظرفيت ها كه 
در جامعه عش��اير وجود دارد، هم در تأمين امنيت غذايي، 
هم در تأمين امنيت پايدار مرزها و هم در پدافند غيرعامل 
و ه��م در صنايع دس��تي و مي��راث داري از فرهنگ اصيل 
اس��المي- ايراني و هم در اش��تغال زايي كه عشاير به طور 
مستقيم و غيرمس��تقيم نقش ايفا مي كند، نياز به حمايت 
بيشتري از سوي مسئوالن مان در س��ازمان هاي مرتبط با 

جامعه عشاير وجود دارد. 
خدمات رس�اني يك�ي ديگ�ر از رويكردهاي 
برگزاري كنگره ش�هداي 11هزار شهيد جامعه 
عش�ايري اس�ت. چه خدمات�ي در راس�تاي 

كمك هاي مؤمنانه انجام شده است؟
رويكرد دوم كنگره، خدمات رس��اني و محروميت زدايي و 
كمك هاي مؤمنانه بود. اعضاي ستادهاي كنگره شهدا در 
سنوات گذشته با بررسي هايي كه انجام دادند به اين نتيجه 
رسيدند كه عالوه بر رويكرد فرهنگي كه مورد توجه رهبري 
اس��ت، بايد در جهت مطاع امر حضرت آقا نهضت مساوات 
و همدلي و كمك هاي مؤمنانه را به نيت ش��هدا در جامعه 
عش��ايري راه اندازي كرد. جامعه عشايري كشور همانگونه 
كه در دفاع مقدس از جان و مال ش��ان گذشتند، امروز هم 
در راس��تاي محروميت زدايي از هيچ بذل و بخششي دريغ 
نكرده اند. بس��يج عش��ايري بيش از ده ها هزار خدمت در 
قالب بسته هاي بهداشتي، معيش��تي، كيف و لوازم تحرير، 
پوش��اك، كفش، جهيزيه و لوازم منزل توزيع كرده است. 
جامعه عشايري در پويش نذر قرباني كه به همت سازمان 
بسيج عشايري برگزار شد، با اهداي بيش از 22هزار رأس 
دام سبك و سنگين شركت كردند كه در ميان خانواده هاي 

نيازمند و بي بضاعت جامعه عشاير توزيع شد. 
همچنين در راستاي كمك هاي مؤمنانه بيش از 304هزار 
بسته معيشتي و غذايي در جامعه عشايري توزيع كرديم و 
قريب 2هزار جهيزيه به زوج هاي جوان جامعه عشايري كه 

در شرف ازدواج بودند، تحويل شد. 
در بحث ه��اي درماني هم بس��يجيان عش��ايري در قالب 
گروه هاي جهادي و تخصصي در مناطق عش��ايري حضور 
پيدا و در بحث درمان و بهداش��ت عشاير اقدامات خوبي را 
ارائه مي كنند. خدمات تخصصي پزشكي و پيراپزشكي نيز در 
راستاي استقبال از اين كنگره در مناطق عشايري كشور به 
صورت رايگان ارائه شده است. عالوه بر اين گروه هاي جهادي 
واكسيناسيون و درمان دام هاي عشاير را در دستور كار خود 
قرار دادند. در هفته درختكاري بسيج عشاير با مشاركتي كه 
با سازمان هاي مرتبط داشت، بيش از 183هزار اصله درخت 

در مناطق عشايري كاشتند. جهادگران بسيج عشاير امروز 
با راه اندازي بيش از هزارو270 گ��روه تخصصي و جهادي 
در مناطق عشايرنش��ين خدمت رساني و محروميت زدايي 

مي كنند. 
اين عزيزان جهادي در رده هاي مقاومت بس��يج عشايري 
با احياي قنوات و چش��مه ها، آبرس��اني س��يار به وس��يله 
ماشين هاي سيار و تانكردار كه توسط خيرين و سازمان ها 
تهيه شده بود، در رفع كم آبي به عشاير وارد عمل شده اند. 
همين طور بسيج عشايري در بحث ساخت، تعمير مساجد 
و حس��ينيه و خانه محرومان و حمام هاي ثابت و س��يار و 
سرويس هاي بهداش��تي و حمام هاي ضد كنه توانست در 
كنار جامعه عشايري باش��د و از ظرفيت هايي كه داشت در 

اين عرصه كمك كند. 
تقويت وحدت اقوام و مذاه�ب را كه رويكرد 
سوم اين كنگره است چگونه در ميان عشاير 

هدايت می كنيد؟
تقويت اقوام و مذاهب از همان ابتداي انقالب تا به امروز مورد 
تأكيد امامين انقالب بود. حضرت امام رمز پيروزي انقالب 
را وحدت بيان مي كنند. دشمنان نظام هميشه به دنبال اين 
بوده اند كه از هر فرصت و روزنه و شكافي بين ايالت و مذاهب 
سوءاس��تفاده و اختالف ايجاد كنند، لذا ما در بسيج عشاير 
تالش مي كنيم با تعريف اين رويكرد و با استفاده از ظرفيت 
سران و بزرگان و معتمدان عش��اير در سطوح مختلف و با 
ايجاد تعامل و ارتباط مستمر نسبت به تقويت بيش از پيش 

همگرايي و همسويي آنها با نظام گام برداريم، ان شاءاهلل. 
هم اكنون چه برنامه هايي در كنگره ش�هداي 

عشاير در حال برگزاري است؟
كنگره شهداي عشاير به مدت سه روز در استان چهارمحال 
و بختي��اري طي روزه��اي 29، 30 و 31خرداد ماه س��ال 
1401برگزار مي شود. ما روز اول، يعني 29خرداد را با عنوان 
»شب شعر ش��هداي ايل« نامگذاري و برنامه ريزي كرديم. 
اعتقاد داريم يكي از ظرفيت هاي جامعه عش��اير، استعداد 
شعرگويي است كه عمدتاً در همه اقوام و ايالت عشاير وجود 
دارد و ما در تالش هس��تيم اين ظرفيت را احصا و تقويت 
كنيم و بتوانيم از ظرفيت شان در جامعه عشايري استفاده 
كنيم. براي اين برنامه پيش از اين به استان هاي عشايرنشين 
فراخوان زديم و تعداد زيادي از شعرا از اين برنامه استقبال 
و شعرهاي زيادي را براي ما ارسال كردند. از بين اين شعرها 
تعدادي به عنوان منتخب برگزيده و در برنامه شركت داده 
شدند. دومين روز كنگره مختص برگزاري يادواره شهداي 
مدافع حرم عشاير اس��ت كه با حضور خانواده هاي محترم 
ش��هداي مدافع برگزار مي ش��ود و در نهايت آخرين روز از 
اين كنگره با حضور مسئوالن لشكري و كشوري و با حضور 
خانواده هاي معظم شهدا و تعدادي از سران ايالت و عشاير 
با ميزباني استان چهارمحال وبختياري برگزار خواهد شد. 
بيش از هزارو500نفر از عشاير ساير استان ها نظير اصفهان، 
خوزس��تان و كهگيلويه وبويراحمد در اين مراس��م حضور 

خواهند داشت و در برنامه شركت مي كنند. 
شهيد حسين فرصت به عنوان شهيد شاخص 
جامعه عشايري كشور در س�ال 1401  انتخاب 

شد، فلسفه اين انتخاب چه بود؟
شهيد فرصت، فرزند عشاير و از دل سياه چادر بزرگ ايالت 
خمس��ه ايل بهارلو پرورش يافت. خانواده ايشان همچنان 
عرق عشايري دارند. ايشان معلم بود، اما جايگاه آموزش را 
ترك كرد و وارد س��پاه و با اصرار راهي خطوط مقدم  شد و 
در طول حضورش مجاهدت ها و حماسه آفريني هاي زيادي 
را از خود نشان داد. ايشان در عمليات رمضان با يك قبضه 
خمپاره120 پاتك نيروهاي عراقي را خنثي مي كند و آنها را 
فراري مي دهد و حين عمليات كمين، نيروهاي عراقي را در 

هم می شكند و خودش نيز به شدت مجروح مي شود. 
شهيد فرصت با توجه به رشادت هايي كه در عمليات رمضان 
از خودش نشان داد، مورد توجه فرماندهان قرار گرفت و به 
عنوان مسئول ارزيابي س��پاه منطقه 9 كشور انتخاب شد 
)سپاه استان هاي فارس، بوشهر و كهگيلويه وبويراحمد( و 
پس از مدتي از طرف مركز فرماندهي سپاه پاسداران حكم 
مسئوليتي برايش صادر مي شود، ولي ايشان حكم مسئوليت 
در مركز فرماندهي سپاه پاسداران را نمی پذيرد و درخواست 
اعزام به جبهه را مي دهد. نهايتاً سردار شهيد حسين فرصت 
در عمليات والفجر2 پس از نبردي س��خت و نفس��گير در 
محاصره دش��من، در تاريخ پنجم مرداد ماه سال1362 به 
درجه رفيع ش��هادت نائل مي شود. ش��هيد فرصت انساني 
خوش اخالق و مردمدار ب��ود كه بعد از تحقي��ق و مطالعه 
زندگي و مجاهدت هاي ايش��ان در دوران دفاع مقدس، به 

عنوان شهيد شاخص جامعه عشايري كشور معرفي شد. 
و نكته پايانی پايانی؟ 

ما در سازمان بسيج عش��ايري در تالش هستيم بتوانيم از 
ظرفيت پيش آمده يعني كنگره 11هزار شهيد عشاير كشور 
براي خود عشاير اس��تفاده كنيم. اين برنامه فرصتي براي 
هويت دهي به جامعه عشاير كش��ور است. ما ظرفيت هاي 
عشاير را بايد تبيين كنيم و به مسئوالن عزيز يادآور شويم كه 

عشاير عزيز ما همواره مورد تأكيد امامين انقالب بوده اند. 
بنا بر فرمايش حضرت امام)ره(: »مس��ئوالن مملكتي در 
كنار همه مس��ئوليت هايي كه بر عهده دارند، به مشكالت 
عشاير هم رس��يدگي كنند« و همين طور حضرت آقا طي 
صحبت هاي شان فرمودند: »عش��اير از وفادارترين افراد به 
نظام جمهوري اسالمي هستند، ان شاءاهلل مسئوالن عزيز 
بتوانند مشكالت عشاير را بزدايند« و در جايي هم فرمودند: 
»مسئوالن موظف هستند به امور عشاير برسند و مشكالت 

احتمالی آنها را برطرف كنند.«

 محتوای درسی فرزندان عشاير بايد متناسب با آداب و سنن آنان باشد. در زيرساخت ها عقب  ماندگی داريم
در فرهنگ دستگاه ها گاهی اصاًلحضوری در جامعه عشاير ندارند !

 دستگاه هاي فرهنگي   ،آموزشی و توسعه زیرساخت ها 
عشایر را به حال خود رها کرده اند

گفت وگوي »جوان« با احمد سعيدي، رئيس سازمان بسيج عشاير كشور

88498443سرويس  سياسي

بايد محتواي درس�ي فرزندان عشاير 
متناسب با سبك آداب و سنن عشاير 
باشد. ما از حيث توسعه زيرساخت هاي 
انس�اني در جامعه عش�اير نس�بت به 
جامعه روستايي و شهري عقب ماندگي 
بس�ياري داريم. خشكسالي چندسال 
اخي�ر ه�م مزيد بر علت ش�ده اس�ت 
و عش�اير عزي�ز م�ا رن�ج مي برن�د

به  رغم هم�ه ظرفيت ها ك�ه در جامعه 
عشاير وجود دارد، هم در تأمين امنيت 
غذايي، ه�م در تأمين امني�ت پايدار 
مرزه�ا و ه�م در پدافن�د غيرعامل و 
هم در صنايع دس�تي و مي�راث داري 
از فرهنگ اصي�ل اس�المي- ايراني و 
هم در اش�تغال زايي كه عشاير به طور 
مس�تقيم و غيرمس�تقيم نق�ش ايفا 
مي كن�د، نياز ب�ه حمايت بيش�تري از 
سوي مس�ئوالن مان در س�ازمان هاي 
مرتب�ط با جامعه عش�اير وج�ود دارد


