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ســـــــرمقاله

آموزگار مقاومت
ِ
علی اصغر جعفری
مدیرعامل موزه
ملی انقالب اسالمی
و دفاع قدس

4

در سالهایی که تثبیت جهان دوقطبی و تقسیم کشورها
عملی دو بلوک شرق و غرب،
به مســتعمرات فکری و ِ
جزو مشــهورات و مقبــوالت عام به حســاب میآمد و
استعماری نو ذهنها را بستهی خود کرده بود ،انقالب
ظلم تاریخی به ایرانیان را در هم
اسالمی ،نه فقط ِ
بنیاد ِ
ریخت ،بلکه در ابعاد بینالمللی راهی تازه گشود ،طرحی
َ
مقاومت جهانی را َعلم کرد.
مکتب
نو برانگیخت و
ِ
ِ
مکتبی که کتابش قــرآن ،معلمینش انبیــاء و اولیای
معصوم(ع) و عالمان دین ،و شا گردانش جوانانی بودند
که با ور ع و جهاد و عفت و سداد  ،1در کوران فتنهها و
آموزگار مقاومت شدند.
ابتالئات انقالب و دفاع مقدس،
ِ
ِ
شهید بزرگوار سردار سلیمانی از جمله همان شا گردانی
است که پس از سالها زندگی مومنانه و مخلصانه در
ـوزگار مقاومت جهانی شــد و به تعبیر
این مکتب ،آمـ ِ
رهبر معظم انقالب اسالمی خود صاحب مکتب شد.
آنچه درسآموزههای مکتب سلیمانی را فار غ از ّ
ملیت،
ّ
قومیت ،ایدئولوژی و گرایشهای مختلف ،برای همگان
قابل فهم و مقرون به عمل میکند ،ابتنا بر فطرت است.
شــانهخالی کردن از باری که نظام ســلطه بــر ذهن و
عین انسان معاصر گذارده تنها غایت انقالب اسالمی
نیست ،بلکه بسیاری از مکاتب سیاسی و جنبشهای
اجتماعی به دنبال پرورش انسانهایی آزاده هستند
ولیکن سیره و روش آنها تاب و توان این مقابله را ندارد.
روش
آوردهی انقالب اسالمی برای ِ
جهان معاصر همین ِ
عملی مقاومت بر علیه نظام ســلطه است ،روشی که
ِ
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عملیآن بوده و نفوذش ازعراق و
حاج قاســم آموزگار ِ
افغانســتان تا آمریکا و میانمار و یمن و سوریه و آفریقا
و ...را در بر گرفته است.
ظهور جنبشهای روشنفکرانهی ضدصهیونیسم که
منجر به آ گاهی تودههای عظیمی از مردم اروپا و آمریکا
نسبت به این غده سرطانی شده است ،نتیجهی دیگری
از آموزههای مکتب سلیمانی است.
در اوان ظهور داعش ،شاید خوشبینترین تحلیلگران
هم فکر نمیکردند که این تهدید منطقهای و جهانی
چگونه به واسطه حاج قاسم و سربازان جبههی جهانی
مقاومت ،به فرصتی بیبدیل تبدیل میشود که کمترین
ثمراتش خروج آمریکا از منطقه و انزوای بیش از پیش
رژیم صهیونیســتی و همپیمانانــش در افکار عمومی
است ،گواه صدق این مدعا دستپاچگی و تحیر نظام
ســلطه در برابر حاج قاســم و مکتب عملــیاش و ترور
ناجوانمردانه و شتابزدهی اوست .غافل از اینکه سلیمانی
سالهاست که یک فرد نیست ،او شعبهای از مکتب
مقاومت جهانی بر علیه نظام سلطه است.
..1امیرالمؤمنیــن فرمــودَ :اال َو ِا َّن ُکــم ال َتقـ ِـد َ
رون َعلــی ذ ِلــک
َّ
َ
ـداد؛( )۱بعــد از
اجتهـ ٍـاد َو ِعفـ ٍـة َو ُسـ ٍ
َو ِلکــن اعینونــی ِبـ َـو َر ٍع َو ِ
آنکــه شــیوهی زندگــی خــود را  -کــه در آن مقــام واال ،بــا آن
همــه امکانــات ،بــا آنچنــان زهــدی زندگــی میکنــد  -بیــان
کــرد ،فرمــود :شــما نمیتوانیــد مثــل مــن رفتــار کنیــد؛ ّامــا
میتوانیــد بــه مــن کمــک کنیــد؛ بــا چــه چیــزی؟ ِ«بـ َـو َر ٍع»،
بــا ورع خودتــان ،بــا پرهیــز خودتــان از گنــاه ،بــا اجتهــاد و
کوشــش و تــاش خودتان(.بــه نقــل از )farsi.khamenei.ir
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یادمـــــــــــــان

حمید کنگرانی ،سازنده مجسمه ابرواقعنمای حاج قاسم
در موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،در گفتوگو با سرو:

شهید قاسم سلیمانی از بنیانگذاران
موزه مقاومت است
فرشته صائمی

6

انتشار برخی اخبار و حواشی در مورد تندیسهای موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس منجر به این شد که با
یکی از سازندههای این تندیسها به گفتگو بنشینیم .حمید کنگرانی از جمله هنرمندانی است که مواردی همچون
ساخت تندیس سپهبد شهید قاسم سلیمانی را در کارنامه دارد ،عالوه بر این سالها است که به واسطه سطح باالی
آثار این هنرمند ،موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس از هنر این هنرمند استفاده میکند .به عقیده کنگرانی
استفاده از سبکهای هنری بستگی به نظر هنرمند دارد چرا که سبکهای هنری برای رساندن مقصود هنرمند از
خلق اثر ،به خدمت گرفته میشوند .نکته حائز اهمیت در گفتههای این مجسمهساز برجسته کشورمان مربوط
به شرایط و فضای ساخت یک اثر است .کنگرانی بر این نکته تا کید میکند که هنرمندان برای ساخت تندیس
شخصیتها از نظرات اطرافیان آنها استفاده میکنند ،چرا که به باور او نزدیکی تندیسها با آنچه مخاطب از آن
شخصیت در ذهن دارد ،بسیار حائز اهمیت است .متن گفتوگوی مجله سرو با این مجسمهساز به شرح زیر است؛
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ارزیابی شــما از رابطــه هنرهای تجســمی و دفاع مقــدس را در طی
سالهای گذشته چیست؟
دفاع مقدس یک واقعه بزرگ تاریخی برای سرزمین ما محسوب میشود
که برای زنده نگهداشتن یاد آن دوران و بازتاب آن به ابزارهای فراوانی
نیاز است ،که هنر یکی از این ابزارها محسوب میشود .در حقیقت در
سالهای اخیر از هنر برای ساخت صحنههایی استفاده میشود که
ثبت آن برای نسلهای آینده الزم است .به عبارت دیگر با ابزار هنر یاد
ایامی نظیر هشت سال دفاع مقدس را ثبت میکنیم که نسل آینده از
این تجربه تاریخی استفاده و بهرهبرداری کند.
علیرغم اینکه در بخش هنرهای تصویری توانستیم آثار ماندگاری
در حوزه انقالب و دفاع مقدس داشته باشیم اما به نظر میرسد هنوز
در بخش مجسمهسازی دست جلوتر با هنرمندان شبهروشنفکر و
ساختارشکن است و بیشتر آثاری که در ذهن مردم ماندگار شدهاند،
مربوط به این دسته از هنرمندان است ،نظر شما در این باره چیست؟
امروز در دنیای هنر تکنیک بســیار اهمیت دارد اما بیشــتر از آن هدف
هنرمند حائز اهمیت است .در حقیقت زمان خلق یک اثر هنری این
نکته مهم است که هدف هنرمند از ساخت آن چیست و در این مسیر
ممکن اســت برای بهتر رســاندن پیام مدنظر خود از هر ســبکی اعم از
کالسیک ،هایپررئال و مواردی از این قبیل استفاده کند .به عبارت دیگر
استفاده از سبکها و اینکه هنرمند برای خلق یک اثر از چه سبکی بهره
میگیرد بستگی به سلیقه آن هنرمند و نوع کار دارد کما اینکه ممکن
است یک اثر سلیقه کالسیک را بپذیرد .در مجموع در خلق اثر هنری
همه چیز وابسته به هدف از خلق آن اثر دارد.
چه زمانی از طرف موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس به شما
پیشنهاد ساخت مجمسه شهید سلیمانی داده شد و فرآیند ساخت
آن به چه صورت بود؟
بنده با موزه ملــی انقالب اســامی و دفاع مقدس در حــال انجام کاری
بودم که خبر شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی رسید .در همین
زمــان بــه دکتــر جعفــری ،مدیــر عامــل مــوزه پیشــنهاد ســاخت تندیــس
این شــهید بزرگوار را دادم .در نهایت دکتر جعفری با تا کید بر اهمیت،
حساســیت کار و ضرورت خلــق اثــری فاخر ،پیشــنهاد بنــده را پذیرفت
و شــروع به ســاخت تندیــس کــردم .تندیس حــاج قاســم ســلیمانی که
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مجسمه هاپررئال شهید سلیمانی در سراسرنمای مقاومت
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

در مــوزه ملــی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس اســت بــا ســرعت
بــاال و در نتیجــه  ۱۸روز کار شــبانه روزی ســاخته شــد .واقعیت امر
ایــن اســت کــه ســاخت چنیــن تندیسهایــی بیــش از ایــن زمــان
یبــرد همچنــان کــه تندیــس دیگــری از حــاج قاســم ســلیمانی
م 
کــه در بــرج میــاد اســت ،طــی  ۴۰روز ســاخته شــد .نکتــه دیگــر در
مــورد شــتاب بــرای ســاخت تندیــس ایشــان در مــوزه ملــی انقــاب
اســامی و دفــاع مقــدس ایــن اســت کــه شــهید قاســم ســلیمانی از
بنیانگــذاران موزه مقاومــت بود و قرار بــود خــودش در آنجا حضور
پیدا کند و آن مــوزه را افتتــاح کند اما متاســفانه قبــل از این اتفاق
بــه شــهادت رســید.

ا گر تندیسهای ساخته شده ،نظر سفارشدهنده را هم جلب
نکرده ،چرا نصب شدهاند؟
نصب تندیسهای نامناسب در مورد سپهبد شهید قاسم سلیمانی
متوجه مسئولینی است که مجوز نصب آن تندیس را صادر کردند
و این انتقاد به آنها وارد است.

متاســفانه یکی از اتفاقات تلخ فرهنگی پس از شهادت حاج
قاسم ساخت تندیسها و مجسمههایی در اقصی نقاط کشور
بود که بعضا دستاویزی برای رسانههای معاند و کاربران فضای
مجازی قرار گرفت و از طرفی در شــأن این شهید بزرگوار نبود،
نظر شما در این رابطه چیست؟
ً
در مورد ساخت تندیسهای بعضا غیر حرفهای از سپهبد شهید قاسم
سلیمانی این نکته مهم است که این تندیسها به سفارش نهاد یا
سازمان خاصی ساخته نشده و مردم به صورت خودجوش هزینه
ساخت تندیس مورد نظر را فراهم کردند و در نهایت هنرمندی آن

و سخن پایانی...
هنرمندان در ساخت تندیسها به ویژه تندیس شخصیتهای
بزرگ ملــی و مذهبی از نظــرات اطرافیــان و نزدیکان آنها اســتفاده
میکنند ،کما اینکه بنده پیش از ســاخت تندیس سپهبد شهید
قاسم سلیمانی با خانواده ایشان جلسهای داشتم و در آن جلسه
از بنــده خواســتند کــه مجســمه ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی
را بــا چهــره و حالــت غیرنظامــی و بــا چهــرهای مردمــی ،همانطــور
کــه در میــان مــردم حاضــر میشــد بســازم،که بنــده هــم ایــن نکتــه
را رعایــت کــردم و طبق نظــر خانواده ایشــان تندیس را ســاختم.
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را ساخته است .برخی از افرادی که سفارش ساخت این تندیسها
را داده بودند میگفتند حتی زمین خــود را فروختهاند که هزینه
ساخت تندیس را فراهم کنند اما آن اثر به شکل مورد نظر ساخته
نشده است ،البته برخی آثار هم مطلوب بودند.

یادمـــــــــــــان

موزهایباآجرهایشکسسته
درباره موزه تاریخ نینگبو ()Ningbo History Museum

علی بدرخانی

پنجم دســامبر ســال  2008فصلــی نــو را در تاریخ معمــاری چین رقــم زد .دفتــر معمــاری آماتور پــس از برنده شــدن
در مســابقه طراحــی مــوزه بــرای شــهر تاریخــی نینگبــو در ســاحل شــرقی چیــن بــا بیــش از هفــت هــزار ســال قدمــت
تاریخــی ،ســازهای را پیشــنهاد داد کــه هماننــد یــک " کــوه مصنوعــی" امــا مــدرن از دل معمــاری ســنتی ایــن شــهر
ســر بــرآورد" .ونــگ شــو( ")Wang Shuکــه بــه عنــوان اولیــن شــهروند چینــی در ســال  2012برنــده جایــزه معمــاری
 Pritzkerشــده بــود؛ از معــدود معمارانــی اســت کــه توانســت بــا اســتفاده از عناصــر باســتانی و تاریخــی ،بنایــی
مــدرن را متناســب بــا شــهر نینگبــو طراحــی و بــه اجــرا در بیــاورد .وی بــا تکنیــک ســاختی بــه نــام وا َپــن ()wa pan
در معمــاری آن منطقــه از چیــن آشــنا بــود .ایــن تکنیــک بــه علــت طوفانهــای مکــرر در نینگبــو و خرابیهایــی که
بــه بــارمـیآورده میــان کشــاورزان رواج داشــته اســت .بــا ایــن تکنیــک ،ونــگ در تدامبخشــی بــه معمــاری اصیــل
آن ســرزمین و اصــول معمــاری پایــدار موفــق عمــل کــرد .او بــرای ایجــاد پیونــد میــان معمــاری خــود بــا گذشــته
نینگبــو ،بــدون تقلیــد از فــرم یــا موضوعــات معمــاری ســنتی ایــن شــهر ،تصمیــم گرفــت تــا دیوارههــای مــوزه را بــا
آثــار بــه جــای مانــده از بنــای روســتاهای تخریــب شــده محیــط اطــراف بســازد .از روســتاهای قدیمــی تنهــا چنــد
هکتــار کاشــی و آجــر شکســته باقــی مانــده بــود .بیســت نــوع مختلــف آجــر و کاشــی خا کســتری و قرمــز از بقایــای
خانههــای تخریــب شــده کشــاورزان در ســاخت دیوارهــای مــوزه اســتفاده شــد.
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ونگ شــو تا مدتها پــس از افتتاح موزه مشــغول پاس ـخگویی به
انتقادات کســانی بود که به دنبال ســاختمانی مدرنتر از نتیجه
حاصله بودند .این معمار چینی بعدها در خاطراتش گفت":وقتی
برای اولین بــار در مســابقه انتخاب معماری موزه برنده شــدیم،
برخی از افراد بســیار بســیار عصبانــی بودند .من متهم شــدم که
چیزی را منعکسمیکنم که منسوخترین نوع معماری در چین
بوده اســت .آنهامیگفتند که تــو بنایی در تضاد بــا طراحیهای
مدرن ایجاد کردهای و من برای متقاعد کردن آنها عالوه بر بحث
زنده کردن فرهنگ و هنر چینی در این سبک معماری ،متناسب
بودن استفاده از دیوارهای بازیافتی با بودجه اختصاصی را یادآور
میشدم ".در واقع با جمعآوری تاریخ در نمای موزه ،اثر وی سبکی
نو برای رویارویی با گذشته تلقیمیشود.

معماری مفهومی

مــوزه مکعــب شــکل نینگبــو در کنــار رودخانــه یانــگ تســه ا کنــون
بــه عنــوان یــک مــوزه ملــی ســطح اول بــا تمرکــز بــر تاریــخ ،فرهنگ،
هنرها و آداب و رسوم سنتی نینگبو شناختهمیشود و مساحت
آن بالغ بــر  30هــزار متر مربعمیباشــد .طبقــه اول مــوزه به صورت
یک قســمت کامــل ســاخته شــده اســت ،در حالــی که ســاختمان
در طبقــه دوم شــروع به کــج شــدنمیکنــد و در نمای ســاختمان
شــکل کوه و همچنین شــکل قایق را تداعیمینمایــد .این طرح
به ویژگیهای جغرافیایی در نینگبــو و همچنین اهمیت تجارت
دریایــی در تاریــخ آن اشــاره دارد و از ایــن نظــر مــوزه را بــه نمــادی
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تاریخــی و فرهنگــی در شــهر و همچنیــن بــه عنــوان یک نمایشــگاه
ظریف و خالق تبدیل کرده است .ساختمان موزه در زمینی کامال
مســطح قــرار دارد و بــه علــت معمــاری بینظــم و ساختارشــکنانه
خــود بــا دیگــر ســاختمانهای اداری آن منطقــه از شــهر در تضــاد
اســت .پنجرههــای کوچــک نما کــه ترا کــم آنها بــه عملکــرد فضای
پشتشــان وابســته اســت ،چیــزی از داخــل بنــا آشــکار نمیکنند.
در حجــم ایــن مکعــب غولپیکــر گاه برشهایــی دیــدهمیشــود
کــه ظاهــری معاصــر را بــه بنــای آنمیدهــد .البتــه ایــن برشها به
جــز اید هپــردازی ســازنده و کاســتن از ابهت عظیم ســازه ،بــا توجه
بــه مقتضیــات ســاختمان صــورت گرفتــه اســت .مثــا بخــش جدا
شــده حیــاط مرکزی ،بــه نور گیــری طبیعــی در بنــا کمــکمیکند.
از آنجایــی کــه بامبــو در مصــارف مختلــف مــردم آن ناحیــه نقــش
بهســزایی داشــته اســت دیوارههــای بتنــی نمــای مــوزه را بــا طــرح
بامبــو قالــب زدهانــد.
کسانی که قصد دارند نیم نگاهی به گذشته و حال نینگبو داشته
باشــند ،موزهمیتواند دریچهای شــگرف برای آنها باشد .این بنا
بــا روایــت تاریخ گذشــته و حــال این شــهر ،شــامل نمایشــگاههای
دائمی ،نمایشگاههای موقت و نمایشگاههای موضوعی است.
در طبقه همکف یک سالن بزرگ و یک گالری کوچک ،دو فضای
نمایشــگاهی ،ادارات ،زمیــن بــازی ،کافــه و یــک رســتوران وجــود
دارد .نمایشــگاههای دائمــی در طبقــه دوم و ســوم بــا فضای کلی
 5400متر مربع واقع شدهاند که به تاریخ ،فرهنگ و آداب و رسوم
ســنتی نینگبــو اختصــاص دارنــد .در مــوزه نینگبــو مجموع ـهای

یادمـــــــــــــان

بیــش از  60هــزار قطعــه متعلــق بــه عصــر نوســنگی در  7هــزار ســال
پیــش ،بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت کــه شــامل آثــار برنــزی،
ظروف سرامیکی ،آثار حکا کی روی بامبو ،خوشنویسی و نقاشی،
و ظــروف طــا و نقــرهمیباشــد .نمایــش فرهنگهــای باســتانی،
آیین دوران گذشــته ،گســترش شــهر بــه عنــوان بنــدرگاه اصلی آن
خطــه ،جــاده ابریشــم دریایــی و بازرگانــان خارجــی از محورهــای
اصلی روایــت تاریخــی در این مجموعه به شــمارمیرونــد .تمامی
اینها مردم را بــه پیادهروی در مســیر باستانشناســی و گذر از دل
تاریــخ تشــویقمیکنــد.

طراحی سازه

ســازه اصلی ســاختمان با فــوالد و بتن بنا شــده اســت .در برخی
قسمتها دیوارههای بتنی پیشساختی دیدهمیشود .پیچ و
خمهای زیادی در طراحی سالنها و ساختمان موزه وجود دارد.
ستونها با یک نظم واحد ،بنا شدهاند و طراحی سازهای بهینه
برای کاهش هزینهها و سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز بسیار
جدی دنبال شده است .در ساخت موزه نینگبو عالوه بر استفاده
از مواد بازیافتــی و در کنار ایجاد فضاهای عمومــی متداول در هر
موزهای ،توجه به دسترسی معلوالن ،استفاده از مصالح ساختمانی
تجدیدپذیر و طراحیهای کم هزینه نیز مورد توجه بوده است.
این مقصد تفریحی به عنوان "موزه شهروندان" طیف گستردهای از
رویدادهای آموزشی را برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی عموم
مردم و ایجاد سبک زندگی جدید برای آنها سازماندهی نموده است.

به همین منظور موزه نینگبو به صورت آ کادمیک با ایجاد یک شورا
برای داوطلبان عضو انجمن موزههای چین و یک مرکز تحقیقاتی
درباره جاده ابریشم دریایی ،فعالیتهای جانبی جدیدی را تجربه
میکند .بخش روایت تاریخ و بخش فرهنگی هنری حکا کی روی بامبو
دو قسمت مهم موزه را تشکیلمیدهند که عناوین آنها عبارتند از:
سالن پیشگفتار ،پیوندهای آبی در جاده ،مشارکت در کار ،احساسات
کودکان بیگناه ،ستارههای روشن و گذر برای همیشه.

بخش روایت تاریخ

ایــن قســمت بــه عنــوان یــک گــذرگاه تاریخــی ،قلــب مــوزه اســت و
داســتان شــگفتانگیز شــهر نینگبــو را روایــتمیکنــد .عــاوه بــر
نمایــش ســیر تاریــخ ایــن شــهر در سلســلههای مختلــف چیــن؛
تکامــل گســترده نینگبو از گذشــته تا بــه امــروز و مســیر ارتباطی آن
بــا جهــان ،از طریــق بنــدرگاه مهــم آســیایی خــود در جــاده ابریشــم
دریایــی در ایــن ســالن نشــان دادهمیشــود.

بخش حکا کی روی بامبو

این بخش مهارتهای حکا کی بامبو را به ویژه در دوران سلسله
مینــگ و چینــگ بــه نمایــش گذاشــته اســت .مهارتــی کــه جزئــی
جداییناپذیــر بــه شــمارمـیرود و ریشــه در فرهنــگ مردمــان این
شــهر دارد .هنگامــی کــه منبـتکاری بامبــو بــا هنــر ادبیــات ،شــعر،
خطاطــی و نقاشــی ادغــام شــد کاملتــر گردیــد و منعکسکننــده
ســایق و فرهنــگ مردمــان ایــن خطــه گشــت.
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"محیــط زیســت" مفهومــی بیــش از یــک عبــارت ســاده دارد و از آنجایــی کــه مــا بــا چالشهایــی در ایــن حــوزه
روبرو هســتیم ،همــه باید تــاش خــود را بــرای محدود کــردن تأثیــرات منفــی بر محیــط زیســت انجام دهنــد .در
ســالهای اخیــر شــاهد پروژههــای درصنعت گردشــگری هســتیم کــه در آنهــا مــوارد زیســت محیطی بــا جدیت
بیشــتری رعایــت میشــوند .از جملــهی ایــن پروژهها میتــوان بــه موزههای ســبز و بــدون آالیندگــی اشــاره کرد.
یکی از راههای کلیدی که موزهها میتوانند خود را به عنوان مکانهای دوستدار طبیعت معرفی کنند ،اطمینان از
سازگاری ساختمانهایشان با محیطزیست است .این امر میتواند تا حد زیادی از اتالف انرژی جلوگیری کند .موزهها
عالوه بر طراحی ساختمانهای پایدار ،در آموزش تغییرات آب و هوایی و پروژههای اطالعرسانی نیز نقش دارند .آنها
میتوانند مسائل کلیدی را در حوزه محیط زیست برجسته کرده و در نتیجه جوامع خود را به ایجاد تغییرات مثبت
ترغیب کنند .با این رویکرد با تعدادی از این موزهها که در این مسیر گامهای مثبتی برداشتهاند ،آشنا خواهیم شد.
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موزه فیلد ،شیکا گو ،ایاالت متحده آمریکا
موزه فیلد شــیکا گو برای چندین دهه در خط مقــدم حفاظت از
محیط زیست قرار داشته است .این موزه برای اولین بار در سال
 1989یک تیم حفاظت از محیط زیست به نام "یک میدان سبزتر"
تاســیس کرد .این کارگروه بیش از  40کارمند از ردههای مختلف
موزه را به صورت ماهانه گرد هم میآورد تا با به اشترا ک گذاشتن
ایدهها ،انجام مطالعات دقیق و ایجاد تغییرات زیســت محیطی
مناسب برای بهبود کیفیت موزه در راستای حفظ منابع طبیعی
و زیست محیطی تالش کنند .یکی از موفقترین پروژههای موزه
فیلد ،باغ " گنجینههای خورا کی" است .این باغ چگونگی باغبانی
در یک محیط شهری را بررسی کرده و انواع محصوالت ارگانیک را
پرورش داده و توزیع میکند .در ســال  ،2015موزه فیلد موفق به
دریافت گواهینامه طالیی ( LEEDمعتبرترین گواهینامه بینالمللی
زیست محیطی) شد.

آ کادمی علوم کالیفرنیا ،سانفرانسیسکو ،ایاالت متحده آمریکا
آ کادمی علوم کالیفرنیا خود را از جمله سبزترین موزههای جهان میداند .ســاختمان این موزه دارای بسیاری از ویژگیهای سازگار با
محیط زیست است .سقف این مجموعه توسط پنلهای خورشیدی پوشانده شده است .بعالوه در طراحی این ساختمان فناوریهای
برای جذب و ذخیرهسازی آب باران برای آبیاری گیاهان و استفاده در سرویسهای بهداشتی بکار گرفته شده است .این موزه حدود
 1.7میلیون گیاه را در خود جای داده است که فضای آن را به پناهگاهی برای پرندگان ،حشرات و سایر موجودات تبدیل کرده است.
آ کادمی علوم کالیفرنیا دارای گواهینامه  LEEDپالتینیوم است.
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موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،تهران ،ایران
ساختمانهای دوستدار محیط زیست به طور داوطلبانه شاخصهایی را در رابطه با حفظ محیط زیست در پروژهها و ساختمانهایشان
در نظر میگیرند و فرآیندهای کاری خود را با محیط زیســت تطبیــق میدهند .در این زمینه موزه ملی انقالب اســامی و دفاع مقدس
توانســت ه اســت یک مدل بومی براســاس معیارها و شــاخصهایی پیرامون صرفهجویی در مصرف برق،کاهش مصــرف آب ،مدیریت
پسماند و استفاده از مصالح ســاختمانی ســبز در معماری را به اجرا در آورد .با اجرای این پروژه و هوشمندســازی بخشهای مختلف
موزه ،مصرف انرژی کاهش چشمگیری داشته است .همچنین این موزه با دارا بودن یک باغ راه با بیش از چهارصد گونه گیاهی همیشه
سبز به وســعت نزدیک به بیســت هکتار ،عالوه بر کاهش آلودگی هوا در ایجاد زیبایی بصری نیز نقش عمدهای عهدهدار بوده است .با
این اقدامات موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس در ســال  96بعنوان اولین موزه و اولین ساختمان غیرشخصی دوستدار محیط
زیست در تهران به دلیل رعایت استانداردهای محیط زیستی موفق به کسب لوح نقرهای شده است.

موزه کاوشگر ،سانفرانسیسکو ،ایاالت متحده آمریکا
هدف ا کسپلوراتوریوم تبدیل شــدن به یکی از اولین و بزرگترین موزههای انرژی خالص صفر(بدون آالیندگی) در جهان است .بخشی
از این پروژه شامل بازســازی و حفظ یک ساختمان تاریخی در اسکله  15ســان فرانسیسکو با اســتفاده از مواد بازیافتی بود .همچنین
پشت بام موزه شامل پنلهای خورشــیدی است که هر سال حدود  2000مگاوات ســاعت انرژی پا ک تولید میکند .به لطف این طرح
مسئولین موزه بر این باورند که  76درصد انرژی مورد نیاز خود را در سال  2018در محل موزه تولید کردهاند .عالوه بر این ،موزه کاوشگر
برای آموزش بازدیدکنندگان در مورد "تغییرات آب و هوا و اثرات منفی آن بر جوامع بشری" کالسهای آموزشی مستمری برگزار میکند.

14
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موزه فردا ،ریودوژانیرو ،برزیل
موزه فردا با شــعار "حفظ محیط زیســت برای زندگی بهتر" در ســال  2015افتتاح شــد .در طراحی ســاختمان موزه با توجه به انرژیها و
منابع طبیعی ،الزامات معماری هم سو با محیط زیست رعایت شده است .به عنوان نمونه در موزه پانلهای خورشیدی فتوولتائیک
در نظر گرفته شدهاند .پانلهایی که از قابلیت تنظیم بر اساس زاویه بهینه تابش اشعههای خورشید در طول روز برخوردارند و با تولید
انرژی خورشیدی ،نیاز ساختمان را در بحث انرژی تامین مینمایند .همچنین سیســتم تهویه مطبوع این موزه از آب خلیج گوانابارا
که در نزدیکی آن قرار دارد ،استفاده کرده و طی فرآیندی آب استفاده شــده به دریا باز میگردد .با این رویکرد "موزه فردا" ساالنه حدود
 9.6میلیون لیتر آب و  2400مگاوات ساعت برق صرفهجویی میکند.
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موزه علم ،ترنتو ،ایتالیا

موزه هنر گرند رپیدز ،میشگان ،ایاالت متحده آمریکا

این موزه علمی ایتالیایی یکی دیگر از مکانهای دوستدار محیط
زیست با گواهی طالی  LEEDاست .اموزه علم از طیف وسیعی از
منابع انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی برای به حداقل
رســاندن تأثیر منفی بر محیط زیســت اســتفاده میکند .عالوه بر
این ،پنجرهها ،ضخامت دیوار و پردهها عملکرد انرژی ساختمان
را به حدا کثر میرســانند .همچنین در این موزه از آب باران برای
سرویسهای بهداشــتی ،گلخانه و آ کواریوم نیزاســتفاده مجدد
میشود .به عالوه ،موزه بازدیدکنندگان خود را تشویق میکند تا
کیفیت حضور خود را در موزه با نگاه محیط زیستی هم سو کنند،
از این رو فضاهای پارک خودرو محدود و موزه به راحتی با دوچرخه
یا حمل و نقل عمومی قابل دسترس میباشد.

موزه هنــر گرند رپیدز در میشــیگان ،اولین موزه هنــری در جهان
بود که گواهینامه طالیی  LEEDرا در سال  2008دریافت کرد .این
ساختمان شامل چندین فناوری هم سو با محیط زیست مانند
سیستم گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع با راندمان باال است .در
طراحی سازه ،حدود نیمی از مصالح ساختمانی قابلیت بازیافت
دارند .بعالوه طراحی ســاختمان بــه گونهای بوده اســت که این
موزه میتواند  70درصد نور خود را از منابع طبیعی دریافت کند.
همچنین موزه گرند رپیدز دارای سیستم استفاده مجدد از باران
است که مصرف آب را تا  20درصد کاهش میدهد.
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موزه کودکان بوستون ،بوستون ،ایاالت متحده آمریکا
موزه کــودکان بوســتون هــم از نظر طراحــی و هم از نظــر محتوای
یک موزه دوستدار محیط زیست است .ساختمان موزه ،دارای
ویژگیهایی مانند احیای آب باران ،نورپردازی کارآمد ،گرمایش و
سرمایش هوشمند است .همچنین این موزه دارای یک سقف سبز
 6400فوت مربعی است که با گیاهان و مواد آلی پوشیده شده است
که عالوه بر کاهش آلودگی هوا به عایقکاری ســاختمان نیزکمک
میکند .بعالوه در این موزه کالسهای برای آموزش استفاده بهینه
از مواد اولیه و ســبزتر کردن محیط زندگی به صورت مستمر برای
مخاطبین برگزار میگردد.

موزه پرادو ،مادرید ،اسپانیا
آ کادمی علوم کالیفرنیا با ساخت یک موزه
جدید از ابتدا توانســت به اهداف زیســت
محیطی خود برسد .با این حال ،این موضوع
همیشه برای ساختمانهای قدیمی و با
ارزش تاریخی امکانپذیر نیست .اما موزه
پــرادو اســپانیا نشــان داد کــه پروژههــای
بازســازی میتوانند فرصتی بــرای معرفی
طراحی ســازگارتر با محیط زیست باشند.
در ســال  ،2015مــوزه پــرادو یک سیســتم
نورپردازی جدید و سازگار با محیط زیست
را جایگزین سیستم روشنایی قدیم خود
کرد .این امر منجر به صرفهجویی ساالنه 75
درصدی انرژی و همچنین کاهش انتشار
 320تن  CO2در سال شد.
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راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
میــرزا محمدتقی خــان فراهانی یا همــان «امیرکبیر»
معروفتریــن صدراعظــم تمــام اعصــار تاریــخ ایــران
اســت .صدراعظمی که در دوران کوتاه صدارت ســه
سالهاش منشــاء خدمات و مبتکر اصالحاتی بود که
تأثیر بهسزایی در تاریخ کشور و سرنوشت مردم ایران
داشت؛ خدماتی که برکات و اثراتش برای همیشه در
تاریخ ثبت و جاودانه شده است .روستازادهای که از
هزاوه ارا ک سربرآورد ،در مقام یک سیاستمدار و مصلح
اجتماعی تاثیراتی شگرف برجامعه سودازده قجری آن
روزگار داشت و ا گر دسیسه بدخواهان و بدبینی شاه
جوان مجال میداد چه بسا که حضورش میتوانست
منشاء خیرات و برکات افزونتری برای ایران و ایرانی
باشد .درباره میرزا تقی خان فراهانی کتابها نگاشته
شــده ،ســخنها به میان آمده ،جدلهــا در گرفته و
حرف و حدیثها شــکل گرفته ،به وفور و استمرار؛ با
این حال ،به نظر میرسد آنچنان که باید و شاید به
گوشههایی از زندگی این شخصیت تاثیرگذار تاریخی
نور حقیقتطلبی تابانده نشده و همچنان میتوان
ابعادی از زندگی شخصی و سیاسی او را سراغ گرفت که
مغفول ماندهاند .پرسش قابل طرح اینکه؛ شمایلی
که از امیرکبیر در کتب و رسانهها آمده و در باور عمومی
جامعه تثبیت شده است ،چقدر با واقعیات تاریخی
تطابــق دارد؟ چنین دغدغهای ما را بر آن داشــت که
به بهانه بیســتم دیماه ،ســالگرد قتل معروفترین
صدراعظم ایران گفتوگویی داشــته باشــیم با ایرج
احمدی هزاوه ،پژوهشگر ،مردمشناس و استاد دانشگاه
حول محور زندگی سیاسی و شخصی میرزا محمدتقی
خان فراهانی مشهور به امیرکبیر .احمدی هزاوه عضو
هیات امنای خانــه امیرکبیر در روســتای زادگاه او نیز
هست .این پژوهشگر کتاب «هزاوه خاستگاه امیران»
را در شرح حال چهار صدراعظم برخاسته از این روستا
یعنی میرزا محمدتقی خان فراهانی ،میرزا ابوالفضل
قاسم قائممقام فراهانی ،میرزا علی قائم مقام فراهانی و
میرزا حسین وفای فراهانی به رشته تحریر درآورده است.

ا گر موافق باشــید گفتوگو را از اینجا آغاز کنیم که تصویری که از میرزاتقی
خان فراهانی در کتابها و رسانههای رسمی منعکس و در باور عمومی جامعه
غالب شده ،چقدر به امیرکبیر تاریخی و واقعی نزدیک است و شباهت دارد؟
نچــه دربــاره امیرکبیــر در کتابهــا و حتــی رســانهها آمــده
میشــود گفــت آ 
اســت تــا  ۸۰درصــد بــا واقعیــات تطابــق دارد .در ســینما و تلویزیــون امــا ،بعضــا
داستانســازی شــده اســت .در فیلمهــا و ســریالهایی کــه مســتقیم بــه زندگــی
امیرکبیــر پرداختهانــد روایاتــی را میبینیــم کــه بیشــتر بــرای جــذب مخاطــب
طراحــی شــدهاند و ســندیت تاریخــی ندارنــد .حتــی در رســانههای مکتــوب هــم
ً
گاهــی اســناد و اقوالــی بــه امیرکبیــر نســبت داده میشــود کــه صحــت نــدارد .مثال
یکــی از دسـتخطهای امیــر در بــرج میــاد رونمایــی شــد که مــا دالیل بســیاری
داشــتیم کــه بــه ایشــان تعلــق نــدارد و مجعــول اســت .امــا در مجمــوع ،آنچــه از
کلیــات و چهارچــوب زندگــی امیرکبیــر در کتابهــا و رســانهها درج میشــود و در
اذهــان وجــود دارد ،بــه واقعیــت نزدیــک اســت .ویژگیهایــی مثل پا کدســتی،
وطندوســتی و مبارزه با اســتعمار که از امیرکبیر در اذهان برجسته شده است،
ً
دقیقــا بــا واقعیــات تاریخــی مطابقــت دارد.
ا گر بخواهید به بزرگترین تحریف یا غلوی که درباره زندگی امیرکبیر و عملکرد
سیاسیاش شده است اشاره کنید کدام مورد را مطرح خواهد کرد؟
شاید بهتر باشد که به جای تحریف ،عنوانش را بگذاریم عدم دسترسی به واقعیت.
به نظرم عمدی هم نبوده اســت .در پرداخت به شــخصیت امیرکبیر چند نگاه
وجود دارد که همراه با اشــکال اســت و برخاســته از عدم شــناخت دقیق از او و
گزینشی عمل کردن .عدهای امیر را شخصیتی فوقالعاده و غیرقابل دسترس و
شبهمقدس پنداشتهاند که این نگاه پر از اشکاالت فراوان است .امیر در زندگی
شخصی و سیاسی خود خالی از نقصان نبوده است .در برخورد دیگری که با این
شخصیت میشود ،جنبه ملیگرایی او را به شدت برجسته میکنند و از عقاید
و دلبستگیهای مذهبی او غافل میمانند .چند سال پیش یکی از ائمه جمعه
محترم کشور از تریبون رسمی نماز جمعه اعالم کرد که ما هر چه بدبختی داریم
از امیرکبیر اســت .این ســخن را به لحاظ نوگرایی و تجددی که امیر با تاســیس
دارالفنون برای کشور به ارمغان آورد ،مطرح کرده بودند .متاسفانه پرداخت همه
جانبه و کاملی به شخصیت امیرکبیر نشده است .شــما ا گر نوشتههای عباس
اقبال آشتیانی ،فریدون آدمیت ،حسین مکی و حتی آقای هاشمی رفسنجانی
را بخوانید به این برداشت میرسید که امیرکبیر هم علیرغم تمام خدماتی که
داشته ،عملکردش از عیب و نقص عاری نبوده است .به نظرم بهترین و متقنترین
کتاب درباره امیرکبیر «امیرکبیر و ایران» فریدون آدمیت است.
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اصــوال امیرکبیــر را بــه عنــوان یکــی از
شــخصیتهای تاثیرگــذار تار یــخ ایران
بیشــتر یــک سیاس ـتمدار میدانیــد یا
مصلح اجتماعی؟
واقعیتش یک مصلح اجتماعی میدانم.
امیرکبیر میتوانســت وقتی صــدارت را به
دســت گرفت تدبیر بهتری ب ـهکار ببندد.
انسانی با این ضریب هوشــی باال ،قدرت
فزاینــده و قرابــت بــه شــاه میتوانســت
سیاست بهتری به خرج دهد؛ با انگلیس
و روسیه از در بازی وارد شود ،با بزرگترین
دشمناش مهدعلیا مدارا کند و حتی به او
میدان دهد و با شــاهزادههای قاجاری و
امرای ارتش تعامل بهتری داشته باشد.
در تاریخ آمده کــه امیرکبیر گاهــی در برابر
مسایل نه چندان بزرگ و مهم ،رفتارهای
خشــن و صریحی داشــته که چنــدان هم
الزم به نظر نمیرسیده است .ا گر امیرکبیر
سیاستمدار خوبی بود شاید میتوانست
تعامالت و مالحظات بهتری را در رفتارهایش
اعمال کند .امیر اما دلبسته آرمانهایی بود
که برایش حکم شرف را داشت و حاضر نبود
به هیچ عنوان از آنها عدول کند و در نهایت
جانش را هم به پای همین آرمانها داد .او
حتی پیشنهاد روسیه را برای بستنشینی
در سفارت نپذیرفت .این بستنشینی در
آن زمــان معمول بوده و موضــوع قبیحی
نبوده است .داشــتهایم حتی روحانیون
را که اقدام به ایــن کار کردهاند .در تاریخ
میبینیــم کــه محمدعلی شــاه قاجــار به
روسیه پناهنده میشــود یا میرزا آقاخان
نوری تابعیت انگلیسی میگیرد .امیرکبیر
حتی میتوانست از کشور خارج شود .شاید
ناصرالدین شاه هم بدش نمیآمد او از ایران
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برود اما امیر اهل معامله نبود و شخصیتی
آرمانگرا داشت و جانش را نیز بر سر همین
آرمانها نهاد.
ً
آیا امیرکبیر با اقدامات بعضا تند و رادیکال
اولیهاش در هنگام صدراعظمی نوعی
احســاس عدم امنیت را به ناصرالدین
شاه منتقل نکرده بود و شاه جوان واهمه
نداشت که یک رقیب همتراز با خودش
ظهور کرده است؟
ا گر بخواهیم عملکــرد امیرکبیــر را از منظر
سیاســی بررســی کنیــم بلــه .ناصرالدین
شــاه جوان ،هــم خــودش ترســیده بود و
هــم اطرافیــان ایــن حــس را در او تقویــت
میکردند .شــاه جوان را میترساندند که
امیرکبیر درصدد محدود کردن قدرت اوست
ً
و اتفاقا امیر هم دقیقا همین کار را میکرد.
برای شاه حقوق ماهیانه تعیین کرده بود و
رفتاری صریح و بیپرده با او داشت .حتی
در سفر آخری که شاه و امیرکبیر به اصفهان
داشتند ،از آنجایی که مردم عالقهمند به
صدراعظم بودند بیشتر به طرف او میآمدند

برخورد دیگری که با
امیرکبیر میشود این است
که جنبه ملیگرایی او را به
شدت برجسته میکنند و
از عقاید و دلبستگیهای
مذهبی او غافل میمانند.

و روایت شــده که امیر چند قــدم جلوتر از
شاه حرکت میکرده است .امیرکبیر معلم
ً
ناصرالدین شاه بود و شــاه جوان شخصا
درک میکرد که امیر به او خیانت نخواهد
کرد اما به هر حال در جایگاه یک پادشاه،
دچار حساسیتهایی بود .دیگران هم به
ناصرالدین شــاه القا میکردند که امیر به
دنبال ایجــاد و وضع قوانینی برای کشــور
است که حتی شاه هم نتواند از آن تخطی
کند ،در شرایط آن زمان که شاه همتراز با
قانون بود .چه ســفرای روس و انگلیس،
چه مهدعلیا و چه درباریان دائم در گوش
شــاه جوان میخواندند کــه امیر درصدد
محدودکردن قدرت شماست .ناصرالدین
شاه در دو سه سال اول ،اعتماد و اطمینان
راسخ به امیرکبیر داشت اما به مرور زمان ،در
او تردیدهایی بهوجود آمد .البته امیرکبیر
هم در بسیاری از مواقع در مقابل ناصرالدین
شاه میایستاد و حتی او را مورد خطاب و
عتاب قرار میداد.
به نظر میرســد تاریخ بــه نوعی به نفع
امیرکبیر روایت و از بیان برخی واقعیات
چشــم پوشــی شــده و در بــاور عامــه،
امیرکبیر و ناصرالدین شــاه در دو قطب
ً
کامال متمایز و متضاد و در جایگاه ظالم
و مظلوم محض ایستادهاند.
کشــته شــدن امیرکبیر و صراحتــی که در
روایت نحوه قتل او بهکار گرفته شــده ،در
تعیین این جایگاه نقــش عمدهای دارد.
از سوی دیگر ،هیچ سندی درباره تخلف
مادی امیرکبیر وجود ندارد و در زمان مرگ،
فقط یک خانه نیمهساز در تهران داشته
است .پایان دراماتیک قصه ،ناصرالدین
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شاه را در مسند یک ظالم بالفطره نشــاند و امیر را در جایگاه یک
مظلوم محض .ا گر شــخصیت ناصرالدین شــاه را در طول پنجاه
سال سلطنتش بررسی کنیم ،در مقاطعی انسان روشنی است .در
مورد مرگ امیر هم تاسف دارد و بارها اظهار پشیمانی میکند .ا گر
بخواهیم مداقهای بر شخصیت امیرکبیر داشته باشیم هم ،گاهی او
را انسانی مستبد میبینیم و بعضا رفتارهای تند و یکجانب ه دارد که
توجیهپذیر نیست .برای مثال ،در حکایت متواتری داریم که دستور
میدهد شکم یک شخص را به خاطر دزدیدن آلو پاره کنند .آقای
هاشمی رفسنجانی هم در کتابشان (امیرکبیر قهرمان مبارزه با
استعمار) به همین ماجرا اشاره و تا کید کردهاند که چنین مجازاتی
از نظر شرعی درست نیست .یا دستور کشتن افراد را به جرم رشوه
گرفتن داده که عادالنه و متناسب با جرم نمیتواند باشد .شاید
ا گر امیر کمتر خودرای بود ،حتی جانش را هم از دست نمیداد.
به نظرتان ا گر امیرکبیر به قتل نمیرســید امکان بازگشتش به
صدارت و قدرت وجود داشت؟
نه ،حذف امیرکبیر در طی یک فرآیند عملی شد که فقط شاه در آن
دخیل نبود .در ماجرای قتل امیر چهار عامل دخیل بودند؛ اول
شاه ،دوم مادرش و شاهزادههای قاجاری ،سوم سفارت روسیه
و انگلیس و چهارم مــردم .مردم که در آن زمان اقدام و وا کنشــی
نمیتوانستند داشته باشند .با وجودی که امیر را خیلی دوست
داشتند اما کوچکترین اعتراضی نکردند .البته در مورد نحوه قتل
امیرکبیر در روزنامه «وقایع اتفاقیه» دروغپردازی شده بود .مرگش
را طبیعی جلوه داده و حتی در حمام فین را هم پلمپ کرده بودند.
ا کثر درباریان و شاهزادگان قجری و در راسشان مهدعلیا ،مادر شاه
که زن بسیار باهوش و سیاس ـتمداری بود از امیر راضی نبودند،
به این دلیل که منافعشان به خطر افتاده بود .نامههایی هم از
سفارت انگلستان به وزارت خارجه این کشور موجود است که در آن
از رفتار امیرکبیر گالیهها کردهاند ،یعنی سفارتخانههای خارجی
هم از امیر ناراضی بودند .شاه هم به او سوءظن پیدا کرده بود .به
همین دلیل ،حتی ا گر امیر زنده میماند هم احتمال بازگشتش
ً
به صدارت خیلی کم و تقریبا هیچ بود .همســر جاســتین شیل،
سفیر انگلیس میگوید وقتی امیر به طرف کاشان حرکت کرد معلوم
بود که این کاروان مرگ است .حتی در ابتدا قرار نبوده همسرش

عزتالدوله در سفر به کاشان با او همراه باشد .توطئه قتل امیر از
همان تهران چیده شــده بود .امیرکبیر مانند قائممقام فراهانی
جرقهای بــود که زود خاموش شــد .جامعــه آنروز ایــران تحمل
چنین اتفاق و پدیدهای را نداشت .به صدراعظمهای قبل و بعد
از امیر توجه کنید؛ حاج میرزا آقاســی و میرزا آقاخــان نوری ،اولی
یک انسان منفعل و دیگری یک فرد خودفروخته که همان سال
صدارتش  110هزار تومان رشوه میگیرد.
یکــی از موضوعاتــی کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده ،رابطــه و
تعامل امیرکبیر با روحانیون اســت .به نظر میرســد روحانیون
بــا توجــه بــه اعــدام علــی محمــد بــاب توســط امیرکبیــر بایــد از او
خشــنود بــوده باشــند.
ً
امیر شــخصا یک فرد کامال مذهبی بوده است .شواهدی هست
که حتی نماز صبح او هم قضا نمیشده است .وقتی قرار میشود
کلنگ افتتاح دارالفنون زده شــود ،امیر میگوید هر کسی که نماز
صبح قضا نــدارد کلنگ را به زمین بزند .هیچکــس جلو نمیآید و
ً
نهایتا خــودش این کار را انجــام میدهد .حتــی در مکالماتش با
ناصرالدین شاه هم هست که به شاه میگوید وقتی شما در خواب
تشریف دارید من در حال خواندن زیارت عاشورا هستم .امیر در
ً
دستگاه قائممقام فراهانی بزرگ شده و یک فرد کامال مذهبی بود.
البته او چندین برخورد با روحانیون داشته ،از جمله با امام جمعه
تهران که داماد شاه هم بوده است ،نه به شکل برنامهریزی شده
و مستمر .روحانیون هیچ نقشی در عزل امیرکبیر نداشتند ،حتی
اعتراضی هم به عملکرد او نمیکردنــد .امیرکبیر علی محمد باب
را هم اعدام میکند که باعث خرســندی روحانیت اصیل شــیعه
است و جلوی انحراف در دین را میگیرد.
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باز یکی دیگر از نکات مغفول مانده در پرداخت به امیرکبیر درباره
زندگی شــخصی و خانوادگی اوســت .علت جدایی از همســر
اولش چه بوده است؟ ازدواج با خواهر شاه؟
آنگونه که گفته شده و در نامهای به ناصرالدین شاه آمده است،
امیر قصد نداشته که در تهران تشکیل خانواده بدهد و به حکم شاه
به این موضوع گردن نهاده است .او خواهر تنی شاه را به زنی گرفت
ً
که تقریبا  ۳۰سال از خودش کوچکتر بود .در چنین شرایطی باید
همسر اولش را طالق میداد .همسر اول امیر (جانجان خانوم) دختر
عمویش بوده است .اطالعات چندانی در مورد زندگی خانوادگی
امیرکبیر در دست نیست ،مگر همان چیزهایی که عزتالدوله پس
از قتلش مینویســد .عزتالدوله دو جمله معروف درباره همسر
سابقش دارد .یکی که میگوید«:یک تار موی گندیده آن بچهآشپز
به همه شاهزادههای قاجار میارزد» و دوم« :مرد فقط امیر بود».
عزتالدوله پس از امیر دو بار دیگر ازدواج میکند .البته امیر پیش
از ازدواج با خواهر شاه گویا رابطه چندان حسنهای با همسر اولش
نداشته و حتی در طی اقامت چهارسالهاش در عثمانی هم بدون
خانواده گذران زندگی میکرده است .امیر در ابتدا تمایلی به ازدواج
با عزتالدوله هم نداشته است ،همانگونه که خواهر شاه هم به
او میلی نداشته ،اما گویا با گذشت زمان یک علقه عاطفی میان
آنها به وجود آمده و رابطه خوبی بینشان برقرار شده است.
امیرکبیر و مهد علیا تالش مشترکی برای رسیدن ناصرالدین
شاه به سلطنت داشــتند .امیر شــاه جوان را از تبریز به تهران
م ـیآورد و مهدعلیا به جــای او ســلطنت میکند تا پســرش از
راه برســد و بر تخت بنشــیند .مشــکالت این دو از کجا نشات
میگرفت و ریشه داشت؟
خیلی صحبتها در این رابطه به میان آمده است که البته همه
ً
آنها سند ندارند .مثال از عالقه مهدعلیا به امیر سخن گفته شده
است که سندی برای آن موجود نیســت .یا حتی توصیه امیر به
شاه برای کشتن مادرش که برای این هم سند معتبری در دست
نیســت .واقعیت اما حکایت نگنجیدن دو پادشــاه در یک اقلیم
است .مهدعلیا زن بسیار باهوشی بوده که در واقع در چند سال
آخر سلطنت محمد شاه به جای او مملکت را اداره میکرده است.
محمدشاه در سالهای آخر ســلطنتش بیمار بوده و مهدعلیا با
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سفرا ،امرای لشکر و والیان شناخت و ارتباط داشته است .امیرکبیر
ً
هم شخصیتی شبیه به مهد علیا داشته است .طبیعتا این دو نفر
نمیتوانستهاند با هم کار کنند .ضمن اینکه امیر یک مصلح بود
اما مهدعلیا دغدغه دوام قاجاریه را داشت و نگران منافع خود و
خاندانش بود .از آن ســو ،نظم میرزا تقیخانی معروف بود و امیر
ً
اجازه عدول از آن را به کســی نم ـیداد .مهدعلیا هم کــه عمال در
زمان صدارت امیر هیچکاره شده بود این وضعیت را برنمیتابید.
گفته شده که یکی از گالیههای مهدعلیا از امیرکبیر اتهاماتی بوده
که به او در برقراری ارتباطات نامشروع زده میشده و مهدعلیا
امیر را در پررنگ کردن این اتهامات مقصر میدانسته است.
امیرکبیر در اینباره تذکراتی به ناصرالدین شاه داشته است .خود شاه
جوان هم مادرش را از این ناراستیهای اخالقی مبرا نمیدانسته
است به هر حال ،امیر هم بیکار نمانده و درصدد حذف مهدعلیا
بوده اســت اما ســند معتبری در خصوص موضوعی که در سوال
مطرح شد موجود نیست.
امیرکبیر یکسری خدمات و اصالحات در حوزههای مختلف
داشته که اثرات برخی از آنها همچنان در کشور ساری و جاری
است .شما عملکرد این شخصیت تاثیرگذار تاریخی را در کدام
حوزه شاخصتر و ماندگارتر میدانید؟
رهبر معظم انقالب جمله ای دارند به این مضمون که همه كارهایی
كه امیركبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی كه تاریخ و ملت ما
از این شخصیت دارد ،محصول سه سال است .امیرکبیر خدمات
ارزشمند و ماندگاری در حوزههای مختلف داخلی و خارجی داشته
است .او دریافته بود که مشکل کشور در آن زمان ،عدم شناخت
و آشنایی با علم روز دنیا اســت و به همین خاطر هم دارالفنون را
تاسیس کرد .آغاز آشنایی رسمی و آ کادمیک ایران با علوم مختلف
از زمان امیرکبیر شروع شد و آثارش را از اواخر دوره قاجار نشان داد.
بسیاری از صاحبنامان ایران در حوزههای مختلف در این زمان،
فار غالتحصیالن دارالفنون هســتند .به باورم ،یکی از بزرگترین
خدمات امیرکبیر تاسیس دارالفنون بود .مالحظه هم داشت که
استادان این مدرسه از روســیه و انگلیس نباشند و از کشورهای
دیگر مثل بلژیک و اتریش بیایند.
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لیال در جزیره مجنون
روایت خانم برازنده از امدادگر ی در دفاع مقدس

سال  1359ابتدای جنگ دختری 16ساله و دانشآموز بودم که
پسرعمویم شهید شد .شــهادت ایشان انگیزهای شد برای تمام
فامیل تا به هر شــکل ممکن به مدافعــان در جنگ کمک کنند.
پدر خدا بیامرز خودم اولین فرد خانواده بود که بهعنوان راننده به
جبهه جنگ اعزام شد و در آبرسانی به رزمندگان خدمت میکرد.
مدتی بعد ،مادرم هم برای پشتیبانی از رزمندگان در پشت جبهه
برای شســتن لباس رزمندگان به همراه تعدادی از اقوام به اهواز
اعزام شد .حا کم شدن این روحیه در خانه ما ،مرا که دانشآموز
بودم حسابی ترغیب کرده بود تا بهصف پشتیبانی از مدافعان کشور

بپیوندم ولی پدرم با توجه به شرایط مذهبی که در خانواده حا کم
بود اجازه ایــن کار را نمیداد .میگفت« :یه دختر آن هم به ِســن
ً
شما اصال مناسب نیست در منطقه جنگی حضور داشته باشه!»
سعی کردم با یادگیری دوره امدادگری به طریقی رزمندگان را همراهی
کنم .در کنار تحصیلم ،دورههای بسیج و امداد را گذراندم .عصرها
بعد از تعطیلی مدرسه به بیمارستان فیروزآبادی شهرری که نزدیک
منزلمان بود ،میرفتم.
در آنجا بهعنوان یک امدادگر هر کاری از دستم برمیآمد داوطلبانه
انجام میدادم .اوایل در اورژانس بیمارستان ،طاقت دیدن خون
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سال  ،1359ابتدای جنگ
دختری 16ساله و دانشآموز
بودم که پسرعمویم شهید
شد .شهادت ایشان
انگیزهای شد برای تمام
فامیل تا به هر شکل ممکن
به مدافعان در جنگ کمک
کنند.

26

شماره  / 35دی 1400

را نداشــتم! خیلی میترســیدم .ولی کمکــم مجروحان جنگــی را که به این بیمارســتان
میآوردند خدمت به این عزیزان و مدافعان مملکت شور و هیجان خوبی به من دست
میداد و از خدمت داوطلبانهای که انجام میدادم خیلی لذت میبردم.
کمکم این مقدار فعالیت هم مرا قانع نمیکرد .دوست داشــتم در یک کار تخصصیتر در
امور درمانی وارد شــوم تا بهتر و بیشــتر بتوانــم خدمت کنم .ایــن بود که به هــر صورت با
پرسوجوهای زیاد وارد بسیج و سپاه شدم .شــروع کارم در بیمارستان نجمیه سپاه در
خیابان جمهوری بود که در خدمت خانم شمسی سبحانی بودیم ...
بعد از مدتی که در بیمارســتان نجمیه تجربه کســب کردم ،قرار شــد همراه گروهی عازم
مناطق جنگی بشــیم .ابتدا پدرم موافق اعزام من به جبهه نبود ولی به هر شکل ممکن
او را راضی کردم ،خیلی با او صحبت کردم تا رضایتش را گرفتم .خیلی نگران من بود.
اواخر اسفند  1362با خانم علیشیری از طرف بیمارستان حکم مأموریت گرفتیم و عازم
اهواز شدیم .مدتی بود که عملیات خیبر در جزایر مجنون هورالعظیم شروع شده بود.
ما را به بیمارستان شــهید بقایی اهواز معرفی کردند .تعدادی از خانمها ازجمله خواهر
سبحانی که استاد ما بودند حضور داشتند .در آنجا وظایف و تقسیم کار را خانم سبحانی
برای ما مشــخص میکردند و ما را برای کار در آن شرایط جنگی آشنا میکردند .کار در آن
ی من جالب بود! در طول مدتی که در بیمارستان
بیمارســتان منطقه جنگی خیلی برا 
َ
شهید بقایی بودم ،پدرم که خودش در همان جبهه جنوب بود ،دو سه بار به من سر زد.
خاطرات خیلی خوبی هم از آنجا دارم.
هرچند بعضی مطالب امور جاری یک بیمارستان جنگی است ولی اینکه ما هم میتوانستیم
خادم مدافعان و رزمندگان داوطلب میهن عزیزمان باشیم در پوست خود نمیگنجیدیم!
باور کنید آن موقع در ایام عملیات که تعداد مجروحین بســیار زیاد میشد ،در طول سه
چهار روز فقط چند ساعت بیشتر فرصت استراحت و خواب پیدا نمیکردیم .بااینحال
ً
اصال احساس خستگی نمیکردیم.
یادم هست وقتی مجروحان جزایر مجنون هورالعظیم را به بیمارستان میآوردند ،سرتا
پا وجودشان ِگلی بود! با اینکه ما را بهعنوان کادر اتاق عمل از تهران فرستاده بودند ولی
بر حسب نیاز و قبل از ورود مجروحین به اتاق عملَ ،سر و صورت ،دست و پایشان را با آب
می ُشستیم .حتی جای زخم این عزیزان به خون و ِگل آغشته شده بود.
ََ
لذا اولین کاری که میکردیم با یک لگـ ِـن و یک پارچ آب گلوالی را از بدنهایشــان پا ک
میکردیم و لباســی تمیز به آنها میپوشــاندیم تا امور درمانی و جراحــی در اتاق عمل با
سرعت پیگیری شود.
مجروحی را آوردند ،ایشان از ناحیهی صورت و چشم آسیب جدی دیده بود ،خونریزی
داخلی داشت .آن لحظه اتاقهای عمل ُپر بود .مجبور شدیم کارهای اولیه را روی ایشان
انجام دهیم .چون من تکنسین بیهوشی بودم با کمک همکاران برای ایشان اینتوباسیون
کردیم .نیاز به خون داشت .خونریزی ایشان شدید بود .گفتیم هرکس خونش بمنفی()-B
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هست سریع بره خون بده .یکی از همکارهای خانم به نام خواهر
آذری که خون ایشان بمنفی بود ،سریع رفت خون داد .خون را
به مجروح وصل کردیم.
موقعی که اتــاق را از افراد اضافــه و همراه خلــوت میکردیم ،یک
رزمندهای از اتاق بیرون نرفت ،هر کاری کردیم از اتاق خارج نشد.
گفتم :چرا شما خارج نمیشید؟
گفت :اجازه بده من کنار ایشان باشم.
گفتم :به کمک شما نیاز نیست.
ُ
گفت :فکر کنید من پایه ِس ُرم هستم .چون پایه ِسرم کم داشتیم
و آن لحظه من دنبال پایه ِس ُرم میگشتم ،اصرار کرد که من کیسه
خون را نگه میدارم .درهرصورت ما را تسلیم اصرار خودش کرد.
وضعیت مجروح لحظهبهلحظه بدتر میشد .حتی یکی از پزشکان
اتاق عمل سریع آمد برای ایشان ِچستیپوب گذاشت ولی خونریزی
ایشان بسیار َشدید بود ،گروه خونی بمنفی هم کم داشتیم.
رزمندهای که باالی سر مجروح کیســه خون را نگه داشته بود با
دست خود فشار میداد تا خون بیشتری تزریق کند .ولی دقایقی
نگذشت که او به شهادت رسید! وقتی شهید شد و پارچه سفید

را روی صورت شــهید کشیدم ،از آن ســربازی که به قول خودش
پایه ِس ُرم بود تشکر کردم و از او خواستم که از اتاق بیرون برود.
خیلی عادی گفت :تقدیرش این چنین بود .بعد بهآرامی جملهای
گفت که هنوز هم مــرا آتش میزند! گفت :او بــرادرم بود ،در خط
مقدم که مجروح شد با همان آمبوالنس آمدم...
وقتی به او گفتم :چرا نگفتی که برادرت است؟
ً
گفت :ا گر میگفتم برادرم اســت ،مطمئنا شــما نمیگذاشتید در
این اتاق بمانم...
این واقعه یکی از ســختترین خاطراتی اســت که ازلحاظ روحی
خیلی مرا منقلب کرد .برادری جلوی چشــم بــرادر اینگونه َپ َرپر
شود .تا مدتها اسم این شــهید را به یاد داشتم .حتی در اولین
مصاحبه نام او را گفتم ولی متأسفانه اآلن فراموشم شده .اینقدر
میدانم که شهید اهل اصفهان بود.
بعــدازآن بــود کــه دیگــر احســاس کــردم حضــور مــا خانمهــا در
بیمارستانهای مناطق جنگی مورد نیاز است .لذا هر وقت عملیات
رزمندگان شــروع میشــد ،به دفتر پرســتاری و مدیر بیمارستان
التماس میکردم تا مرا به جبهه جنگ اعزام کنند.
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حواریونخمینݡی
ِ
حضور اقلیتهایدینیدر دفاعمقدس

مجید اوحدیان

28

شروع سال نو میالدی و تولد حضرت عیسی مسیح (ع) بهانهای شد تا با مرور تاریخچه هشت سال دفاع مقدس،
یادی از شــهدای اقلیتهای دینی در دفاع مقدس کنیم .شــهدایی که در آن شرایط ســخت و بحرانی تصمیم
گرفتند برای دفاع از تمامیت ارضی کشورشان ایران؛ آغوش گرم و صمیمی خانوادههایشان را ترک کنند و به جبهه
اعزام شــوند .پس از پیروزی انقالب اســامی ایران ،اقلیتهای دینی همگام با عموم مردم در حفظ و حراســت
دستاوردهای انقالب اسالمی کوشــش نمودند و با شــروع جنگ تحمیلی اقلیتهای دینی ایران(مسیحیان،
کلیمیان و زرتشتیان) برای مشارکت در جنگ و کمک به برادران مسلمان و پاسداری از استقالل کشور شتافتند
و تا پای جان از میهن خود دفاع کردند ،تنها در یک مورد  400ایرانی مســیحی که قبــا خدمت زیر پرچم خود را
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مادران شهدای اقلیتهای مذهبی نیز مانند مادران سایر هموطنان
مســلمان ،عزیزان خود را تقدیم این آب و خاك كردند و از جان و
مال خود برای ایران زمین مایه گذاشتند تا یك وجب از خاك این
كشور به دست دشمن نیفتد .رهبر معظم انقالب نیز به بهانه آغاز
سال نو مسیحی ،هر سال دیداری با خانواده شهدای اقلیتهای
دینی داشته و با آنها صمیمانه صحبت میکنند .ایشان در حاشیه
دیداری صمیمانه با خانواده یکی از شهدای مسیحی فرمودهاند؛
«اقلیت مسیحی ،هم ارامنه و هم آشوری ،سربلند بیرون آمدند در
بصیر شجاع ».امام
انقالب و جنگ .به عنوان یک ایرانی
ِ
عاقل ِ
وفادار ِ
خمینی (ره) نیز در دیدارهای متعددی که با روحانیون مسیحی و
همچنین نمایندگان اقلیت مذهبی در مجلس داشتند مباحث
اعتقادی و سیاســی مهمــی را با آنهــا در میان میگذاشــتند .این
دیدارها برای امــام (ره) فرصتی بوده تا با نگاهــی وحدتگرایانه،
روحیه انقالبی را در عالمان مذاهب دیگر نیز زنده کنند.

نقش شهدای اقلیتهای دینی در موزه

مادران چشم انتظار

وحدت ادیان در دفاع

با تحمیل جنگ به کشــورمان از سوی عراق ،وحدت بینظیری
شکل گرفت .اقلیتهای دینی و اقشار مختلف مردم در کنار هم
یک صف واحد را تشکیل دادند و به جبهه اعزام شدند.گروهی از
ارامنه در خط مقدم جبهه به مرمت ماشینهای جنگی و راهسازی،
ساخت سردخانه ،بیمارســتان صحرایی و کارهایی از این قبیل
میپرداختند و تمام هزینهها از محل بودجهای که توســط خود
ارامنه تأمین شده بود ،پرداخت میکردند .حضور پرشور هموطنان
مسیحی و سایر اقلیتهای دینی در کنار اقشار مختلف ،وحدت
مردم را در آن زمان به تصویر میکشید .اقلیتهای دینی در طول
هشت سال دفاع مقدس با جمعآوری و ارسال کمکهای نقدی
و غیر نقــدی ،اعــزام گروههای فنی و مهندســی ،پزشــکی ،و ...از
جبهههای جنگ پشتیبانی کردند.

مــوزه ملی انقالب اســامی و دفــاع مقــدس در تاالر ســوم میزبان
شهدای اقلیتهای دینی است ،در این بخش از تاالر ،وسایلی از
شهدای مسیحی ،کلیمی ،زرتشتی اعم از البسه نظامی ،پال ک،
کیف ،عکس ،کارت شناســایی ،زنجیر و پال ک ،لیوان ،در معرض
دید عموم گذاشــته شــده و آماری از تعداد شــهدای اقلیتهای
دینی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است.
در تاالر سوم موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،لوازم وارطان
آقاخانیان و ادموند باالیانس دو شهید شاخص اقلیتهای دینی
در دفاع مقدس شــامل لبــاس نظامی ،عکــس از منطقه و کارت
شناسایی وجود دارد که نشان دهنده حضور پرشور اقلیتهای
مذهبی در دفاع از کشور است .از شهدای مسیحی ارمنی برجسته
میتوان به «زوریک مرادیان» اولین شهید مسیحی در  ۱۹مهر ۵۹
در پیرانشهر و ویگن کاراپتیان اشــاره کرد که مقام معظم رهبری
چندین سال در شب میالد حضرت مسیح (ع) با خانواده او دیدار
داشتهاند .از بین  6شهید آشوری« ،روبرت الزار» معروفترین شهید
آشوری است که در سال آخر جنگ در میمک به شهادت رسید.
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بخش شهدای اقلیت در موزه

انجام داده بودند به طور داوطلبانه به جبهه ها اعزام شــدند و با
شرکت در عملیاتهای مختلف ،رشادتهای بینظیری را از خود
نشان دادند و در طول  8سال دفاع مقدس صدها شهید ،مفقود
االثر ،جانباز و آزاده تقدیم کردند.

حضور رزمندگانی از میان جوانان اقلیتهای دینی از ابتدا تا پایان
جنگ استمرار داشت ،به طوری که  94شهید 346 ،جانباز و 10
آزاده مسیحی 11 ،شهید 407 ،جانباز 2 ،آزاده کلیمی 42 ،شهید،
 244جانباز و 1آزاده زرتشتی ،و  74شهید و مفقوداالثر 35 ،آزاده و
 105جانباز ارمنی تقدیم تمامیت ارضی کشور شده است.

راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

دخترکیدرجنگ
روایتی از بمباران هوایی مالیر    ،زمستان   1365
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مدینه عسگری

روز پنج شــنبه دوم بهمن ســال  1365چه روز خوبــی بود ،جمع
کوچکمان در ســایه ســار کلبه همیشــه خندان شــاد بود .مادر
بزرگ ،عمه و خدیجه کوچکش میهمان کانون گرم ما بودند.
حدود ساعت  12صدایی نا آشنا توجهام را جلب کرد ،با کنجکاوی
راهی پش ـتبام خانه شدم و به آسمان که آبســتن حادثهای بود
خیره شدم ،نا گهان چیز سیاهی در دوردست بیکران آسمان پدیدار
شد و قاب آرزوهایم را شکست .با خود اندیشه کردم که آن سیاهی
پرندهای شوم است ،نزدیک و نزدیکتر شد ،آن پرنده آهنین مهاجم
دشمن بود ،ترس چون رعدی وجود کوچکم را لرزاند ،سراسیمه
از پلهها روانه کوچه شــدم ،هنوز از چهار چوب لرزان در نگذشته
بودم که کینه دشمن شیطانصفت در ســیمای ترکشی آتشین
ظاهر شد و پهلوهایم را درید ،دست روی پهلویم گرفتم تا از فوران
خون جلوگیری کنم ،خون سرخ بر دســتان کوچکم برق میزد،
نا گهان در این لحظه ترکشــی گداخته شــکمم را به آتش کشید.
سوز آتش از بند بند وجودم زبانه کشید ،صدای فریاد کودکانهام
به گوش آســمانیان رســید ،گویی آفتاب از شــرم رخ پوشید ،باد
سرد برخا ک برهنه بوســه میزد ،نگاهم میچرخید و کوچه پر از
آالله خونین را نظاره میکرد.
دشمن بعثی ،قلب مادربزرگم را چه وحشیانه نشانه گرفته بود و او
در آن سوز سرما ،غرق در خون ،چه زیبا آرمیده بود ،مادربزرگی که
همیشه حسرت میخورد که چرا روستایش شهید ندارد ،غافل از
اینکه او خود ،روزی اولین شهید و پرچمدار پرافتخار روستایش
خواهد شد.
عمه مهربانــم با قامت رعنای خود در حالیکه شــمع بیســر را در
آغوش داشت با کودکش وداع میکرد ،کودکش همان خدیجه 9
ماهه بود که سر نداشت...
میهمان کوچک من چه مظلومانه با نگاه خونینت عاشورا را ترجمه
کردی که مقدس شدی و تقدس تو چه گران تمام شد،آن روز معنای
مظلومیت عاشورا را با تمام وجودم حس کردم.
ترکشها ناجوانمردانه به سویم میدویدند ولی من توان فرار کردن
نداشتم ،سرانجام خودم را کشان کشان به دیوار کاهگلی کوچه

چسباندم و از تیررس کینه دشمن ،پنهان شدم .دهانم خشک
شــده بود ،زبانم از ترس بند رفته بود ،دراین هنگام جوانی بلند
قد همچون فرشــته نجات بخش به ســویم دوید ،در حالیکه مرا
به داخل جوی روباز فاضــاب میانداخت سوزشــی دردنا ک در
پای چپــم حس کــردم ...آری ایــن آخریــن کینه دشــمن بود که
پایم را سوزاند...
آب سرد گلآلود جوی از خون سرخ انسانهای بیگناه رنگین شده
بود و من در آن آب ســرد در خون خودم دســت و پا میزدم ،گویا
نالهی دردنا کم به گوش کسی نمیرسید ،باالخره مادر با قنداقی
که در آغوش داشت سراسیمه خودش را به من رساند و با نالهی
ضعیف گفتم که شکمم پاره شــده ،مادر لباس آبی رنگم را که به
گوشت سوخته تنم چســبیده بود باال زد رودههایم کامال بیردن
زده بود فریادی جانسوز از ته دل کشیدم ...و دیگر هیچ نفهمیدم.
با صدای آژیر آمبوالنس به هوش آمدم ،چه صحنهی غمباری بود
وقتی پیکرهای غرق به خون میهمانانمان بر دســتان فرشتگان
سفیدپوش از جلوی چشــمانم عبور میکردند و با نگاههایی که
بــوی وداع میداد کلبه حقیر ما را برای همیشــه تــرک کردند و به
دیدار حق شتافتند...
مادرم با طفلی که در آغوش داشــت ،پای برهنــه و بیچادر روی
شیشه خردههای خیابان دنبال آمبوالنس میدوید و میهمانانش
را بدرقه میکرد .دردی عظیم همه وجــودم را احاطه کرده بود و
با دیدن پای عمه که به پوســتی بند بود از هــوش رفتم .بعد از 6
ساعت عمل جراحی به هوش آمدم ،چشمهایم سنگین بود ،به
یاد لحظات غمبار صبح اشــک از دیدگانم جاری شــد .نمیدانم
به کدامیــن دم مســیحایی جــان گرفتــم و مانــدم ...و اینک که
سالهاســت از آن روز میگذرد غبطــه میخورم به حــال عزیزانم
که ای کاش من هم همسفر آن طفل  9ماهه بودم.
مادر بزرگ -شهیده ماهی ملکی
عمه مهربان -شهیده شهربانو عسگری
طفل  9ماهه  -شهیده خدیجه مرادی
دخترکی در جنگ -جانباز مدینه عسگری
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دردهای  ماندگار
یادگاری  27ساله پرستار جانباز از دفاع مقدس
فاطمه عبدلی
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"توجه! توجه! عالمتی كه هم ا كنون میشنوید اعالم خطر یا
وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است كه حمله هوایی
انجام خواهد شــد ،محل كار خود را ترك و بــه پناهگاه بروید".
سالها بود كه مردم شهر صدای گرفته و خسته مردی كه از رادیو و
تلویزیون و بلندگوهای مساجد شهر پخش میشد را میشناختند و
میدانستند كه با شنیدن آژیر ممتد باید به پناهگاهها یا خیابانها
بروند ،اما زن از این صداها نمیترسید .شیرین بیدی نبود كه با
این بادها بلرزد و با شــنیدن آژیر قرمز هم حتی در اتاق كوچكش
میماند و انتظار رسیدن همسرش را میكشید .شیرین تازه ازدواج
كرده بود .شاید  5یا  6ماه.

فرار كنید  ،صدام خوشهای زده

«بمب خوشهای دیگر چیست؟ میگویند صدام خوشهای زده؟
كجایید شیرین خانوم ؟ فرار كنید خانه امنیت ندارد»...
دستان زن میلرزید ،پاهایش توان ایستادن نداشت و فقط صداهای
اطراف را میشنید .یادش میآمد كه وقتی بمب خوشهای میزنند
صدها تكه میشود و تركشهای ریز و تیزش در بدن مردم جا خوش
میكند .با اینكه پیشترها نمیترسید اما با خورد شدن شیشهها و ترك
خوردن دیوارهای خانه ترس برش داشته بود .نمیتوانست تكان
بخورد .روی پوست صورتش احساس گرمی میكرد و نمیدانست
تركش بمب به چشمش خورده و خون صورتش را گرفته.
شیرین محمدی آن روزها پرستار نبود اما خوب میدانست چگونه
باید از مجروحان شهرش پرستاری كند.
او میگوید«:روزهای سخت و تلخی بود و امیدوارم دیگر هیچوقت
تكرار نشــود .وقتی بمب خوشـهای زدند شیشه خانهها شكست،
ســقف بعضــی از خانههــا ریخــت و صــدای جیــغ و فریــاد مــردم شــهر
را پــر كــرد .كنــار منــزل مــا مدرسـهای بــود كــه صــدای جیــغ و فریــاد و
فــرار دانشآمــوزان بیشــتر از هــر چیــز آزارمــان مـیداد .با عجلــه خود
را بــه بچههــا رســاندم و آنهــا را از زیــر خوردهشیش ـهها و درچوبــی
كالسهــا بیــرون كشــیدم امــا وســیلهای بــرای پانســمان زخمهــا و
جراحتشــان پیــدا نمیكردیــم ».
او ادامه میدهد«:از مدرسه كه خارج شدم بمب دیگری جلوی
پایم خورد .چادرم را محكمتر گرفتم و اشهدم را خواندم .پاهایم
یحــس شــده بــود و قــدرت حركــت نداشــتم كــه پســر همســایه بــا
ب 

صــدای بلنــد فریــاد زد شــیرین خانــم انــگار چشــمتان در آمــده...
دستم را روی صورتم گذاشتم .شنیده بودم ا گر عضو قطع شده را
سریع پیوند بزنند احتمال بهبود وجود دارد ،به زحمت خودم را
به ژیان بدون دری كه در خیابان بود رساندم و از راننده خواستم
مرا بــه بیمارســتان برســاند .بیمارســتان  -امــا  -جا نداشــت و من
گوشــه روپوش ســفید هر پرســتار و دكتــری را میگرفتــم و خواهش
میكردم مــرا به اتاق عمل ببــرد اما گزارشهــای رادیویی احتمال
حملــه مجــدد دشــمن را مـیداد و مجبــور شــدند مجروحــان را بــه
شــهرهای دیگر منتقــل كنند».
شیرین محمدی روی تخت شماره  17بخش یك بیمارستان فیروزگر
بستری است و چشم چپش نمیبیند .امروز بیش از  50روز است
كه بستری شده و پرستارها فقط چشمش را پانسمان میكنند .او
نمیتواند درد كشیدن بیماران كه معموال از مجروحان و جانبازان
جنگ هستند را تحمل كند .شیرین با وجود درد فراوان به پرستاران
كمك میكند و این شروع قصه است...

كسی برای گرفتن درصد جانش را نمیبازد    

جانبـاز كارش جانبازی اسـت و كسـی بـرای درصد جانـش را نمی
بـازد .پرسـتار جانبـاز میگویـد  «:مـن و هـزاران نفـر مثـل مـن كـه
در جبهههـای جنـگ حضـور داشـتیم و از نزدیـك سـختیها و
مشـقتهای حضـور در جبهـه را لمـس كردهایـم و شـاهد لحظـه
لحظه درد كشیدن مجروحان جنگی ( كه بعدها نام جانباز برای
آنهـا انتخاب شـد) بودهایم ،بـاور داریم كـه هیچكـدام از جانبازان
فكر گرفتن درصـد و امتیاز به ذهنشـان خطـور نمیكـرد و با دل و
جان و ایمان برای دین و كشور میجنگیدند ،ولی امروز جانبازان
را با درصد مجروحیتشان میسنجند و برای آنها امتیازاتی قائل
میشـوند و این جـای تاسـف فـراوان دارد».

شهر خالی ،جاده خالی ،كوچه خالی ،خانه خالی

وابستگی به شهر و والیت حس غریبی است كه تقریبا همه مردم
بــه آن دچارند ،شــاید همین حس باعث شــد تا پرســتار روزهای
جنگ پس از چندین عمل جراحی چشم و خبردار شدن از اینكه
شبكیه چشمش از چند نقطه سوراخ شده به كرمانشاه برگردد تا
در كنار رزمندگان باشد و به آنها كمك كند.
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محمدی در اینبــاره میگوید «:شــهر خالی بود و كمتر كســی در
كوچهها و خانهها باقی مانده بود .بیشتر اهالی به تهران و شهرهای
دیگر مهاجرت كرده بودند ،اما من مصرانه كنار همســر و فرزندم
ماندم و به این ماندن افتخار میكنم».

حتی نان خشك هم برای خوردن نداشتیم

«برادرم سراسیمه فریاد زد :شیرین خوابیدهای؟ مگر خبر نداری
منافقــان تــا اســام آبــاد پیشــروی كردهانــد؟ پاییــن منتظــرم بایــد
به كــوه و كمر بزنیــم ...تنها وســیلهای كه توانســتم با خــود بردارم
شیرخشــك و چنــد تكــه لبــاس بــرای دخترم بــود كــه تــازه  5-6ماه
از تولــدش میگذشــت .همــراه مردمــی كــه هنــوز در شــهر مانــده
بودنــد بــه بیســتون و كوههــای اطــراف پنــاه بردیــم ،بــدون آب و
غــذا و امكانــات اندكــی بــرای زنــده مانــدن».
«مردم حتی نان خشك هم برای خوردن پیدا نمیكردند ،تشنگی
و گرســنگی از یــك طــرف ،فریــاد كــودكان و نــوزادان از طــرف دیگــر و
ســایه ســنگین و ســیاه هواپیماهای دشــمن حتی پس از امضای
قطعنامه شرایط سختی را تحمیل میكرد .روزهای سختی بود،
خــوب بــه یــاد دارم بــا دیــدن ســایه هواپیماهــا و یــا شــنیدن خبــر
حمله و پیشروی منافقان روی نوزادان و كودكان خم میشدیم
تا آنهــا را از آســیبها نجــات دهیم».
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تهران ،بیمارستان شهدای یافت آباد

محله یافتآباد و بیمارســتان شــهدای یافتآباد را دوســت دارد
و میگوید  «:اینجا را دوســت دارم ،نه به این دلیل كه از سال 74
در این بیمارســتان شــاغل هســتم و به محله آن عــادت كردهام
بلكه به این دلیل كه پرسنل بیمارســتان را دوست دارم و به تك
تك آنها احترام میگذارم و فضای محلــه یافتآباد مرا بیاد كوچه
پس كوچههای كرمانشاه میاندازد و خاطراتم زنده میشود».
شیرین محمدی ،جانباز  25درصد جنگ تحمیلی این روزها دلگیر
است .او برای گرفتن درصد به مجروحان جنگی كمك نمیكرده.
دختر شیرین برای رفتن به دانشگاه هم از سهمیه جانبازی مادرش
استفاده نكرده و فكر هم نمیكند كه پسرش هم بتواند از این امكان
اســتفاده كند ،اما از مسئوالن بنیاد شــهید كه جانبازان را با رقم
درصدشان میشناسند و به كوچكترین بهانهای در كمیسیونهای
پزشكی بدنبال كم كردن درصد مجروحیتها هستند دلگیر است
و حتی به زحمــت به ما میگویــد كه اول درصــد مجروحیتش بنا
به گفته پزشكان  30درصد بوده و بعدها به  20درصد رساندهاند
که با اعتراض و رفت و آمدهای فراوان به  25درصد رسیده است.
او این روزها در دبیرخانه بیمارستان شهدای یافت آباد كار میكند
و كسی چه میداند شاید روزها در اتاق كوچكش خاطرات روزهای
جنگ را مرور میكند.
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مهدی فقیه با فیلم دفاع مقدسی «هور در آتش» و نقش «بابا عقیل» به مخاطبان هنر هفتم معرفی شد و البته
در همین گامهای ابتدایی حضور در سینما ،توانست سیمر غ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از جشنواره
فیلم فجر دریافت کند .فقیه در ادامه مسیر بازیگریاش با حضور در فیلمهای به نسبت پرشماری مانند تونل،
قله دنیا ،ســفر به چزابه ،لیلی با من است و  ...نشان داد که به ســینمای دفاع مقدس عالقمند است و دغدغه
حضور در آثار متعلق به این ژانر ســینمایی را دارد .این بازیگر پیشکســوت در این گفتوگو تا کید دارد که حضور
در فیلمهای دفاع مقدســی نه فقط باعث شــناخته و دیده شدن او شــده و جوایز معتبر ســینمایی را برایش به
ارمغــان آورده ،بلکه برکات و آثــار معنوی فراوانی را نیز در زندگیاش داشــته اســت .فقیه حضــور پررنگش در آثار
متعلق به سینمای دفاع مقدس را در وهله اول به دغدغه شخصیاش مبنی بر ثبت و انعکاس حماسه متفاوت
در جبههها و فدا کاری و اســتقامت رزمندگان مرتبط میداند .این بازیگر پیشکسوت البته از حال و اوضاع این
روزهای سینمای دفاع مقدس گالیه دارد و اظهار امیدواری میکند در دولت سیزدهم شاهد بازگشت فیلمسازان
شناخته شده و رونق دوباره ساخت فیلمهای دفاع مقدسی باشد .مهدی فقیه دالیلی را هم به عنوان مسبب
رکود فعلی سینمایدفاعمقدس ذکر میکند که آ گاهی از آنها خالی از لطف نیست.
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دیدهب ـ ـ ـ ــان
آقای فقیه از بازیتان در فیلم «هور در آتش» سه دهه میگذرد
و همچنان بسیاری از عالقهمندان سینمای دفاع مقدس شما
را بــا نقش بابــا عقیــل در این فیلــم به یــاد میآورند کــه در پی
پسرش رحمت بود.
بازی در فیلــم «هور در آتش» یکی از شــانسهای مــن در بازیگری
اســت .مــردم هنــوز هــم مــرا بــا ایــن نقــش میشناســند و پیــش
میآید کــه در کوچــه و خیابان به نــام بابــا عقیل صدایــم میزنند.
و البته شما به خاطر همین نقش ،سیمر غ بهترین بازیگر نقش
اول مرد جشنواره فیلم فجر را به خانه بردید.
من بــرای نقــش بابــا عقیــل خیلــی زحمــت کشــیدم .فکر کنــم قبال
هم این را گفتهام که دستمزدم برای بازی در «هور در آتش» فقط
 ۶۰هــزار تومــان بــود .مــا نــگاه مــادی بــه بازیگــری نداشــتیم .اتفاقا
قرار بــود این نقــش را یکی از بازیگران شــناخته شــده ســینما بازی
کند اما آقای حمیدنژاد در نهایــت مرا برای نقش انتخاب کردند.
بســیاری تصور میکردند که «هور در آتش» اولین تجربه شــما
در بازیگری اســت و از جمله نابازیگرانی هســتید که به شکل
تصادفی وارد سینما شدهاید و نقش بابا عقیل خوب روی چهره
و لهجهتان نشسته است ،در حالی که شما از جمله بازیگران
ً
دانشآموختهای هستید که اتفاقا در خارج از کشور تحصیل
کردهاند .پیش از «هور در آتــش» فقط در یک فیلم بازی کرده
بودید کــه آن هم اصال دیده نشــد .پیــش از بــازی در «هور در
آتش» چه میکردید و چرا اینقدر کم کار بودهاید؟
بلــه ،بعضیهــا تصــور میکردنــد کــه مــن ســابقهای در بازیگــری
نــدارم امــا از دهــه  ۴۰در شــیراز کار تئاتــر میکــردم و بــرای تکمیــل
تحصیالتــم در زمینــه بازیگــری بــه فرانســه رفتــم .پــس از بازگشــت
بــه ایــران هــم دوســت داشــتم بــه همــان کار تئاتــر مشــغول باشــم
امــا رکــود در نمایــش ،باعث شــد کــه به ســمت ســینما بیایــم .االن
هم ا گر تئاتر باشــد ،آن را به ســینما ترجیح میدهم .بــا این حال،
بازیگر خوششانســی بودم که در همان اوایل حضورم در سینما
شــانس بازی در فیلم «هور در آتــش» را پیدا کردم و خوشــبختانه
نقشآفرین ـیام دیــده شــد.
و پس از « هور در آتش» در فیلمهای به نســبت پرشمار دفاع

مقدسی از جمله تونل ،سفر به چزابه و لیلی با من است بازی
کردید .این حضور پررنگ در فیلمهای متعلق به سینمای دفاع
مقدس به چه دلیل بود؟
خودتــان هــم میگوییــد دفــاع مقــدس .دفــاع مقــدس بــا جنــگ
خیلــی تفــاوت دارد .ایــن دفــاع پــر از زیبایــی و حماســه بــود .چــه
جوانان نازنینی که برای حضور در این دفاع مقدس از جان خود
گذشــتند .طبیعــی اســت کــه ایــن حماسـهها بایــد در عرصههــای
هنری و بــه خصوص در ســینما منعکس میشــد .بخشــی از ابعاد
انقالب اسالمی هم به مسائل فرهنگی بازمیگشت .مردم انقالب
کردند تــا وضعیــت فرهنگ کشــور درســت شــود و از ابتــذال فاصله
بگیــرد .وظیفــه مــا بازیگــران بــه عنــوان بخشــی از بدنــه هنرمندان
ایــن کشــور بــود کــه بــه ســهم خودمــان نقــش داشــته باشــیم در
نچــه در جبهههــا میگذشــت .فــدا کاری و از
ثبــت و انعــکاس آ 
جــان گذشــتگی رزمنــدگان در دفــاع مقــدس گفتنــی نیســت و هــر
چه تا بــه امــروز نشــان داده شــده ،بخــش کوچکــی اســت از آنچه
در عالــم واقعیــت وجــود داشــت و اتفــاق افتــاد .مــن هم بــه عنوان
بازیگــر احســاس میکردم کــه باید دیــن خــودم را به دفــاع مقدس
و رزمنــدگان ادا کنــم .دلیــل اصلــی حضــورم در فیلمهــای دفــاع
مقدســی هــم بــه همیــن دغدغــه بــاز میگــردد .انصافــا هــر چــه در
بازیگــری دارم هــم بــه برکــت حضــور در چنیــن آثــاری اســت .فیلــم
«هــور در آتــش» باعــث شــد کــه بــازیام دیــده شــود و بــه عنــوان
یــک بازیگــر حرف ـهای در ســینما شــناخته شــوم .البتــه جوایــزم
در ســینما هــم مربــوط بــه بــازیام در فیلمهــای دفــاع مقدســی
و مذهبــی میشــود.
شــما پس از حضور قابل اعتنا در فیلمهای دفاع مقدسی ،در
مقطعی از ایــن ژانر فاصلــه گرفتیــد و بازیتان را بــه فیلمهای
عموما اجتماعــی و حتــی کمدی معطــوف کردیــد .علت این
دوری چه بود؟
خــودم همیشــه عالقهمنــد حضــور در فیلمهــای دفــاع مقدســی
بودهام اما ســاخت ایــن فیلمها از مقطعــی خیلی کم شــد .ضمن
نکــه ،همان چند نقشــی هم که پیشــنهاد شــد واقعــا جذابیتی
ای 
نداشــتند .طبیعی اســت که مالحظه داشــته باشــم و نخواهم که
کارنامه و ســابقه خوبم در ســینمای دفاع مقدس را بــا نقشهای
ضعیــف خــراب کنم.
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دیدهب ـ ـ ـ ــان
شما تجربه همکاری با کارگردانان شناخته شده سینمای دفاع مقدس مانند رسول
مالقلیپور ،کمال تبریزی ،عزیزاهلل حمیدنژاد و مجتبی راعی را دارید اما جای ابراهیم
حاتمیکیا خالی بــود که با فیلــم «خروج» این خال هم جبران شــد .از بــازی در فیلم
خروج بگوئید .چگونه تجربهای بود؟
ً
«خــروج» واقعا فیلم ســختی بود ،شــاید به انــدازه و حتی بیشــتر از یک فیلــم جنگی .اصال
یکــردم کــه بــازی در این فیلــم تا ایــن حد دشــوار باشــد .البته بــه نظرم ارزشــش را
تصور نم 
ً
داشــت اما بازیگران ســن و ســالداری مثل مــن که در فیلــم حضور داشــتند واقعا ســختی
زیــادی کشــیدند ،منتهــا کارکــردن بــا آقــای حاتمیکیــا و و اطمینــان از کار ایشــان ،همــه
دشــواریها را آســان مینمــود.

دفاع مقدس با جنگ
خیلی تفاوت دارد .این
دفاع پر از زیبایی و حماسه
بود .چه جوانان نازنینی
که برای حضور در این
دفاع مقدس از جان خود
گذشتند .طبیعی است
که این حماسهها باید
در عرصههای هنری و به
خصوص در سینما منعکس
میشد.

ً
به بازیگران سن و سالدار در فیلم خروج اشاره کردید .اتفاقا یکی از نقاط قوت فیلم
خروج فار غ از محتوا و ساختارش همین بهرهگیری از بازیگران پیشکسوت است که
شاید در سالهای اخیر فرصت چندانی برای بازی نداشتهاند و یا در نهایت ،در قالب
نقشهای فرعی جلوی دوربین رفتهاند.
این را به حســاب جســارت آقای حاتمیکیا بگذارید .او به نوعی ریســک کــرد و نقشهای
اصلــی فیلمــش را بــه بازیگــران ســن و ســالداری مثــل مــن ســپرد .شــاید هــر کارگردانــی
حاضــر نباشــد چنیــن ریســکی را بکنــد .بازیگرانــی مثــل آقایــان الماســی ،تقیپــور ،رحمتی
و فیلــی هنرمنــدان توانایــی هســتند کــه از قابلیتشــان آنطــور کــه بایــد و شــاید اســتفاده
نمیشــود .فیلــم خــروج نشــان داد کــه ایــن بازیگــران همچنــان ســرپا هســتند و میتوانند
بــازی کننــد .فکــر میکنــم نتیجــه زحمــات ایــن بازیگــران در خــروج دیــده شــد و ایــن فیلــم
فــوق العــاده از آب درآمــد.
خودتان در سالهای دفاع مقدس تجربه حضور در جبههها را دارید؟
در قالــب کارهــای فرهنگــی بلــه ،بــا برخــی از دوســتان هنرمنــد بــه مناســبتهای مختلف
عازم جبههها میشــدیم و برای رزمندگان نمایــش اجرا میکردیم .مالحظه هم داشــتیم
تا محتــوای ایــن نمایشها بیشــتر کمــدی و طنز باشــد تا باعــث تقویــت روحیــه رزمندگان
شــود .در همیــن ســفرها شــاهد بــودم کــه بچههــای رزمنــده چقــدر فــدا کاری میکردنــد و
در چــه شــرایط ســختی میجنگیدند.
به عنــوان یک بازیگر پیشکســوت و پرکار در ســینمای دفــاع مقدس ،چــه ارزیابی و
برداشتی دارید از عملکرد این سینما در چهار دهه گذشته؟
راستش فکر میکنم سینما هم مثل سـایر شـاخههای هنری ،از ارزشهایی مانند دفاع
مقدس فاصله گرفته اسـت .سـینمای دفاع مقدس از آنچه که باید باشد خیلی فاصله
ً
دارد و متاسفانه هر روز هم فاصلهاش بیشتر میشود .واقعا باید پرسید که سینما چقدر
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دیدهب ـ ـ ـ ــان
توانسـته دینش را به دفاع مقدس و آن همه حماسـه و ایثار ادا کند .در سـالهای جنگ
و یک دهه پـس از آن ،شـاهد اتفاقات به نسـبت خوبی در سـینما بودیم اما در سـالهای
اخیر یک رکود کامل در سـینمای دفاع مقدس اتفاق افتاده است .حتی به نظرم همین
تشـماری هم که سـاخته میشـود با روح و فلسـفه واقعـی دفاع مقدس
فیلمهای انگش 
خیلی فاصلـه دارد .یک زمانی فیلمهـای ماندگار و قابل دفاعی مثل «سـفر بـه چزابه» در
سـینمای ما سـاخته میشـد اما حاال دیگر نمیتوان فیلمهایی در این سـطح را ببینیم.
سـینما پر شـده از فیلمهای کمدی و سـطح پایینی که چیـزی به مخاطبانشـان اضافه
نمیکنند .دفاع مقدس آنقدر اتفاق بزرگی بود که میشود برای سالها به آن پرداخت.
مگـر چنـد سـال از جنـگ گذشـته کـه آن را فرامـوش کنیـم؟! دفـاع مقـدس یکـی از ارکان
هویت ملی ما است و نباید به همین راحتی به دست فراموشی سپرده شود ،به خصوص
در سـینما که جاذبـه فراوانـی هـم دارد .فاصلـه گرفتـن از ارزشهـای اولیه انقلاب ،باعث
شده که سـینمای دفاع مقدس هم کمجان شود و فقط اسـمی از آن باقی بماند .زمانی
فیلمهـای مانـدگاری در ایـن سـینما سـاخته میشـد و کارگردانـان صاحـب سـبکی در آن
فعالیـت میکردند که جایشـان خالی اسـت.
چه دالیلی را برای این رکود و رخوت در سینمای دفاع مقدس متصور هستید؟
فیلم دفاع مقدســی ســاختن کار آســانی نیســت و نیاز به حمایــت دارد .هــر کارگردانی هم
ی کند .از ســوی دیگر،
حاضر نمیشــود خــودش را درگیر ایــن ماجرای پر از دردســر و ســخت 
انگیزههــا هــم از بین رفتــه و دیگــر همه چیــز مثل ســابق نیســت .دســتمزدها تغییر کــرده و
کمتر بازیگــری اســت که حاضــر باشــد ماههــا وقــت و انــرژیاش را صرف بــازی در یــک فیلم
کند و در نهایت ،دســتمزد کمی هم بگیــرد .این موضوع درباره ســایر عوامل ســاخت یک
فیلم هم مصــداق دارد .ا گــر حمایتهای الزم از ســاخت آثــار دفاع مقدس صــورت بگیرد
شــاید بســیاری از ایــن مشــکالت حــل شــود .فکــر میکنــم در گذشــته حمایــت بیشــتری
از ســینمای دفــاع مقــدس میشــد .االن ا گــر یــک فیلمســاز بخواهــد در ایــن حــوزه ورود
کنــد بیشــتر وقــت و تمرکــزش را بایــد بــه جــای ســاخت فیلــم ،بــر روی تهیــه لــوازم و ادوات و
لوکیشــن بگــذارد .در چنیــن وضعیتــی نمیتــوان انتظار داشــت کــه یــک فیلمســاز تمایلی
به ســاخت فیلــم دفاع مقدســی داشــته باشــد و ا گــر هــم ورود کند ،نتیجــه نهایــی چندان
مطلوبــی نخواهــد شــد .البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بخشــی از رکــود فعلــی ســینمای
دفاع مقــدس بــه عملکــرد ضعیــف برخــی از کارگردانــان در گذشــته برمیگــردد .متاســفانه
در دورههایــی فیلمهــای خیلــی بــدی ســاخته شــد کــه کلیش ـهای و پــر از شــعار بودنــد.
همیــن موضــوع باعــث شــد کــه مــردم از ایــن فیلمهــا اســتقبال نکننــد و تهیهکننــدگان
بــرای ســرمایهگذاری تمایلــی نداشــته باشــند .بــا ایــن حــال ،هــر وقــت امکانــات الزم بــرای
کارگردانــان پیشکســوت و کاربلــدی مثــل حاتمیکیــا و حمیدنــژاد فراهــم آمــده اســت،
فیلمهــای خیلــی خوبــی ســاختهاند کــه مــردم هــم اســتقبال کردهانــد .جــای کارگردانــان

نباید فراموش کنیم که
بخشی از رکود فعلی
سینمای دفاع مقدس به
عملکرد ضعیف برخی
از کارگردانان در گذشته
برمیگردد .متاسفانه
در دورههایی فیلمهای
خیلی بدی ساخته شد
که کلیشهای و پر از شعار
بودند.
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مهدی فقیه در نمایی از فیلم «هور در آتش»  -عزیز اله حمیدنژاد

دیدهب ـ ـ ـ ــان

شناخته شده و امتحان پس داده در سینمای امروز دفاع مقدس
خالی است و باید زمینه حضور و فعالیت دوباره آنها فراهم شود.
ســینمای دفاع مقدس جای کاسبی نیست و کســانی باید در آن
فعالیــت کننــد کــه دغدغهمنــد و دلســوخته باشــند.

گفتن داشــته باشــد .فیلم دفاع مقدســی میتوانــد رویکرد جدی
و کمــدی داشــته باشــد .دفــاع مقــدس دارای ابعــاد مختلــف بــود
کــه میتــوان در ســینما بــه آن پرداخــت .هیــچ ایــرادی هــم نــدارد.
مهــم ،محتــوای فیلــم اســت.

با اینکه مخاطبان سینما و تلویزیون شما را بیشتر با نقشهای
مثبتتان به یاد میآورند اما در یکی دو نقشآفرینیتان در قالب
کارا کترهای منفی خیلی خوب ظاهر شدید و حتی برای بازی در
نقش جادوگر مخالف سلیمان نبی در فیلم «ملک سلیمان»
سیمر غ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کردید.
همیشــه از نقشهای متفاوت اســتقبال کردهام ،به خصوص که
منفی هم باشد .دوست ندارم مردم یک قالب کلیشهای را از من
در ذهن داشــته باشــند .نقشهای منفیام در فیلمهای «ملک
ســلیمان» و «مریــم مقــدس» را خیلــی دوســت دارم و واقعــا برایــم
ارزشمند هستند .از تجربه نقشها و فضاهای جدید ترسی ندارم.

این روزها چه می کنید و مشغول چه کاری هستید؟
بــه تازگی بــازیام در ســریال «جشــن ســربرون» تمام شــده اســت.
مجتبی راعی این سریال را میسازد و کار بزرگ و ماندگاری است.
بازی در این سریال خیلی دشــوار بود اما ارزشــش را داشت .گریم
ســنگینی روی صورتم بود و روزها و شـبها در بیابان بودیم.

و در مسیر بازیگریتان در آثار متعلق به سینمای دفاع مقدس
در فیلم متفاوت و متمایزی همچون «لیلی با من» اســت هم
بازی کردید که با جنگ شوخی میکرد.
مهــم نیســت کــه در چــه قالبــی فیلــم دفــاع مقدســی میســازیم؛
نچــه اهمیــت دارد محتــوای فیلــم اســت و اینکــه حرفــی بــرای
آ 
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و صحبت پایانی؟
امیــدوارم در دولــت جدیــد اتفاقــات خوبــی بــرای ســینمای دفــاع
مقــدس بیفتــد و شــاهد ســاخت فیلمهــای خوبــی در ایــن دوره
باشــیم .امیدوارم مســئوالن به قول و وعدههایشــان عمل کنند.
حیف اســت که دفــاع مقدس مــورد غفلت واقع شــود .نسـلهای
کنونی و آینده باید با این حماســه بینظیر آشــنا شــوند .امیدوارم
زمین ه بازگشــت و فعالیت دوبــاره فیلمســازانی مثــل حاتمیکیا در
ســینمای دفــاع مقــدس فراهــم شــود و شــاهد ســاخت فیلمهای
ماندگاری از این کارگردان باشیم .دست سینمای دفاع مقدس
نبایــد از فیلمهــای جــذاب و مانــدگار خالی باشــد.

دیدهب ـ ـ ـ ــان

امضایهنریرسول
 ۳۰نمای شنیداری درباره فیلم «سفر به چزابه»؛ اثر فاخر زندهیاد رسول مالقلیپور
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دیدهب ـ ـ ـ ــان
«ســفر به چزابه» به باور بیــش و کم ا کثریت
مطلق منتقدان و کارشناسان ،یکی از بهترین
ارمغان محمدی آثار نمایشی متعلق به سینمای دفاع مقدس و
به عقیده پرشماری از آنان بهترین فیلم دفاع
مقدس است .زندهیاد رسول مالقلیپور سفر به چزابه را در سال
 ۱۳۷۴ساخت؛ فیلمی که نقطه عطفی در کارنامه هنری این کارگردان
معتبر و صاحب ســبک ســینمای دفاع مقدس بهشمار میرود.
فیلمی که فریدون جیرانی دربارهاش گفته است« :منسجمترین و
شاید پر احساسترین فیلم مالقلیپور .نمونه درجه یک و محصول
حس و احساس و شور فیلمسازی غریزی که درک مشهودیاش
اینجا بسیار درست عمل میکند .فیلمی پر از جزئیات که قابلیت
آن را دارد که برایش کتاب در آورد».
سفر به چزابه را میتوان پختهترین فیلم سازندهاش دانست که
پس از ســاخت آثار مقبولی همچــون «افق» و «پرواز در شــب» به
تجرب کافی در سینما دست یافته بود .مرحوم مالقلیپور با سفر
به چزابه ،تمرکز اصلــی آثارش را بر متاثرین از جنــگ قرار دارد و در
ادامه ،با ساخت فیلمهایی همچون هیوا ،نسل سوخته ،قارچ
سمی ،مزرعه پدری و میم مثل مادر هر چه بیشتر این خط فکری
را دنبال کرد .سفر به چزابه از نقاط قوت فراوانی منقنع است که
قصه جذاب و سبک نگارش در فیلمنامه ،در راس آنها قرار میگیرد.
فیلم البته با حواشی فراوانی روبرو شد و حتی برای یکی دو سالی
به محاق توقیف رفت.
حاال و پس از گذشت قریب به  ۲۶سال از ساخت سفر به چزابه و
گذر زمان ،دست فراخ است برای خاطرهبازی و و زبان آسودهتر از
برای اظهار نظر و وا گویی حرفها و خاطرات نا گفته .با وجودی
که سالها از سفر به چزابه سخن به میان آمده و حرف و حدیثها
حول و حوش فیلم برجسته و ماندگار مالقلیپور شکل گرفته است،
اما همچنــان نکات و نا گفتههایــی را میتوان رصد کــرد که برای
مخاطب جذاب باشد و هیجانانگیز ،حتی.
اول ،رســول مالقلیپــور هی ـچگاه ســینما را بــه شــکل آ کادمیک
نمیآموزد .او یک کارگردان غریزی اســت کــه فیلمنامه آثارش را
هم خودش مینویسد .به اذعان خودش ،فیلمنامهنویسی را از
مطالعه فیلمنامههای بهرام بیضایی آموخته اســت که ســفر به
چزابه حاصل همین نگاه غریزی او به سینماست.
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دوم ،مالقلیپور فیلم ســفر به چزابه را به ســفارش شهید حسن
شوکتپور میســازد که پیش از شــهادتش ،بارها از او خواسته تا
مردانگی کند و فیلمی درباره تنگه چزابه بسازد.
سوم ،مالقلیپور بعدها میگوید سفر به چزابه شخصیترین فیلم
ً
زندگی من است .اصال به ســینما و مخاطب فکر نمیکردم .فقط
دلم میخواســت این فیلم را بسازم تا پاســخی باشد به خواسته
شهید شوکتپور.
چهارم ،مالقلیپور در نگارش فیلمنامه ســفر به چزابه از ســبک
سیال ذهنی استفاده میکند که در آن زمان و خاصه در سینمای
دفاع مقدس ،بسیار بدیع و خالقانه است.
پنجم ،سفر به چزابه ساخته میشود اما به دلیل مشکالت سازمان
هالل احمر بــا فیلم ،دو ســال توقیف میمانــد و رنگ ا کــران را به
خود نمیبیند.
ششــم ،مالقلیپور که از ا کــران فیلمش ناامید شــده ،شــروع به
ساخت سریالی با همین عنوان میکند .سریال «سفر به چزابه» در
واقع ترکیبی است از دو فیلم «سفر به چزابه» و «نجات یافتگان»
که هر دو در آن مقطع زمانی توقیف شدهاند.
هفتم ،ساخت سریال سفر به چزابه نزدیک به سه سال زمان میبرد
و در نهایت روی آنتن شبکه دو تلویزیون میرود.
هشــتم ،خود فیلم پس از پخش ســریال ،ا کران میشــود و البته
پیشبینی نا کامیاش در گیشه کار سختی نیست .مردم چرا باید به
ً
تماشای فیلمی بیایند که سریال  ۱۲قسمتیاش را قبال دیدهاند؟!
نهم ،سفر به چزابه در جشــنواره فیلم فجر به نمایش درمیآید و
در  ۸رشته بهترین عکاســی ،آنونس و تیزر ،صدابرداری ،طراحی
صحنه و لباس ،فیلمبرداری ،چهرهپردازی ،تدوین و جلوههای
ویژه میدانی و بصری نامزد میشود که در نهایت دو سیمر غ بلورین
بهترین تدوین و عکاسی را با خود به خانه میبرد.
دهم ،جواد طوســی ،منتقد ســینما فیلم را تجربــهای نو و بدیع
در بطن ســینمایی جنگ میدانــد که واقعیت و تخیــل در آن به
شکل موفقیتآمیزی در یک دنیای آخرالزمانی تلفیق و به تصویر
کشیده شده است.
یازدهم ،ا کبر نبوی دیگر منتقد سینما نیز معتقد است که چند
فیلم درخشان ضدجنگ داریم که سفر به چزابه یکی از آنهاست.
دوازدهــم ،به بــاور منتقد دیگری (ســعید مروتی) ســفر به چزابه
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منســجمترین و پرحس و حالتریــن فیلم مالقلیپور اســت و نه
تنها بهترین فیلم او که با فاصله ،بهترین فیلم جنگی ســینمای
ایران نیز به شمار میرود.
ســیزدهم ،عاطفه رضوی در نقش پرســتاری به نام مریم قندی
یکی از بهترین و به تعبیر درس ـتتر ،بهترین و ماندگارترین نقش
آفرینیاش را در سفر به چزابه ثبت میکند و البته برنده تندیس زرین
بهترین بازیگر نقش اول جشن خانه سینما در سال  ۱۳۷۷میشود.
چهاردهم ،عاطفه رضوی ،خواهر بهروز رضوی ،گوینده و مجری
قدیمی رادیو و تلویزیون است.
پانزدهم ،علی یعقوبزاده که نقش رزمنده جوان مقابل عاطفه
رضوی را بازی میکند بعدها میگوید خانم رضوی بسیار به لباس و
ظاهر خود اهمیت میداد ولی در زمان کار و در دل بیابان و گرمایی
که بودیم ،بسیار خا کی و در خدمت کار بود.
شانزدهم ،عاطفه رضوی خود در موسم پایان کار و خداحافظی
تا کید میکند ذرهای از وجودش را در فیلم جا گذاشته و روی سفر
به چزابه تعصب دارد.
هفدهم ،موسیقی متن خاطرهانگیز ســفر به چزابه یکی از نقاط

قوت این فیلم به شمار میرود .این موسیقی ماندگار ساخته پیروز
ارجمند است .ارجمند میگوید هنوز هم شنیدن این موسیقی
متاثرش میکند.
هجدهم ،ارجمند همچنین میگوید در هنگام تماشای سکانس
پایانی فیلم بــه همراه مالقلیپور _ آنجا کــه مریم قندی رزمنده
مجروح را با خود میبرد و همه رزمندههای اطرافشــان شــهید
میشــوند_ آنقدر متاثر شــدهاند که نتوانســتهاند ســکانس را تا
پایان ببینند.
نوزدهم ،چالشهای کالمــی و کلکلهای پرســتار فیلم (مریم
قندی) با رزمنده جوان مجروح از دیگر جذابیتهای سفر به چزابه
است .برخی از دیالوگهای رد و بدل شده میان این دو کارا کتر ،در
ً
خاطر جمعی مخاطبان سینما مانده است؛ مثال آنجا که پرستار
کالفه و عاصی از رزمنده مجروح میخواهد تا به جای نوشــیدن
شربت شهادت ،قرصش را بخورد.
بیستم ،علی یعقوبزاده در مورد شایعه اخالق تند مالقلیپور در
زمان تصویربرداری فیلمهایش به صراحت میگوید :مالقلیپور
اخالق تند و سختگیرانهای داشــت و آن هم به خاطر تعصبش
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به کار .شاید در لحظه بســیار هم عصبانی میشد ولی به سرعت
با مهربانی آن را تالفی میکرد.
بیســت و یکم ،در اهمیت ســفر به چزابــه همین بس که رســول
مالقلیپــور ایــن فیلــم را امضای هنــری خــود در ســینمای دفاع
مقدس میداند.
بیست و دوم ،مرحوم جمشید اسماعیلخانی با بازی در نقش
یک درجهدار عراقی که با پرســتار و رزمنده مجروح ایرانی همراه
میشود یکی از بهترین بازیهایش را در سفر به چزابه ارائه میدهد.
بیســت و ســوم ،با وجودی که مســعود کرامتی و فرهاد اصالنی
نقشهای اصلی فیلم را بازی میکنند اما بازیگران نقشهای فرعی
نیز مجال مناسبی برای عرض اندام و نشــان دادن تواناییهای
خودشان دارند ،از جمله آرش نوذری که در قالب نقش یک جانباز
روشندل ،فوقالعاده است.
بیســت و چهارم ،و ســیامک انصاری نیز در قالب یک جاســوس
متفاوتترین بازی تمام دوران بازیگریاش را به نمایش میگذارد .این
بازیگر بعدها در چمبره نقشهای کلیشهای کمیک گرفتار میشود.
بیست و پنجم ،علی مالقلیپور معتقد است که فیلم سفر به چزابه

44

شماره  / 35دی 1400

برای پدرش یک سفر ذهنی بوده که به نمایش درآمده است.
بیســت و ششــم ،فرهاد اصالنی یکــی از ویژگیها و نقــاط تمایز
مالقلیپور در قیاس با ســینما گران همنســلش را شهود باالی او
میداند و میگویــد گویا فیلم را قبل از ســاخته شــدن در ذهنش
میدیده است.
بیست و هفتم ،بســیاری از ســکانسهای تاثیرگذار و حزنانگیز
فیلم در زمان تدوین ،حذف میشــوند و هیچگاه فرصت دیدن
پیدا نمیکنند.
بیســت و هشــتم ،اصالنی میگویــد مالقلیپــور هر چقــدر زمان
فیلمبرداری سختگیر بود ،در هنگام تدوین انسان دیگری میشد
و به راحتی بسیاری از ســکانسهای تاثیرگذار را به نفع فیلم کنار
میگذاشت.
بیســت و نهم ،ســریال «ســفر به چزابه» نزدیک بــه دو دهه پس
از نمایش اولیهاش از شــبکه  ،۲از طریق شبکه آیفیلم بازپخش
میشود اما با جرح و تعدیل و حذفیات بسیار.
سیام ،شهید حسن شوکتپور که فیلم به سفارش او ساخته شده از
فرماندهان و سرداران دوران مقدس بود که اصلیت سمنانی داشت.

دریادالن  صبور
ِ

مروری بر فیلمها و سریالهای ساخته شده با محوریت مادران شهدا؛

فرزانه میرآخورلو

هر شــهید ،قصه متفاوتی دارد و هر مادر شهید ،قصهای
متفاوتتر .کسی نمیداند در دل مادران شهدا چه میگذرد.
همانهایی که شیره جان و ثمره زندگیشان را در راه آرمانی
متعالی و آسمانی تقدیم کردند و زینبوار ،همچون کوهی
استوار ،روزگار را به یاد و در فراق عزیزترینشان گذراندند و
میگذرانند .مادران شهدا بیتعارف و غلو ،اسوه تقوا هستند
و نماد شکیبایی .گذشتن از فرزند دشوار است و جانکاه،
آنچنان که کلمات را توان توصیفش نیست .خاصه که
آن فرزند ،برومند و رشید هم باشد و در اوان جوانی .فقدان
فرزند آنگاه جانکاهتر میشود که در بیم و امید باشی از بابت
احتمال هر چند اندک زنده بودنش یا چشم انتظار که روزی
برگردد یا نشانهای از او بیاورند ،گیرم که تسبیح و انگشتر و حتی
تکه استخوانی .چه بسیار مادرانی که فرزندانشان در دفاع
مقدس به شهادت رسیدند اما سالهای سال چشم به راه
بازگشت پیکر عزیزانشان ماندند و حتی با یک خوشبینی
و عطوفت مادرانه ،چشم به امید داشتند که فرزندانشان
زنده بازگردند .این امید و هراس و چشم به راهی ،به رنج این
اسوههای صبر و مقاومت میافزود و وجودشان را همچون
شــمعی ،قطره قطره آب میکرد .در باب بزرگــی روح و دل
دریایی مادران شــهدا هر چه گفته شــود و نوشــته شود و
ساخته شود ،باز هم کم است و جان کالم بازگو نمیشود.
مادرانــی که رهبــر معظم انقالب خطــاب به آنهــا فرموده
است« :شما دختران فاطمه(س) هستید .فرزندان فاطمه
زهرا(س) هستید .دنبالهروان فاطمه زهرا(س) هستید».
بخش البته نه چنــدان قابل توجه (دســتکم به لحاظ
کمی) ســینمای دفاع مقدس در عمر چهار دههایاش
به پرداخت به مادران شــهدا اختصاص داشــته است و
ایــن اســوههای مقاومت نقــش محــوری را داشــتهاند.
نقشهای معــدود اما بــا برکتی کــه اغلــب بازیگرانی که
ایفایشــان کردهانــد ،یکــی از بهتریــن بازیهــای تمام
عمــر حرف ـهای خــود را ارائــه داده و جوایز گونا گــون و در
راسشان سیمر غ بلورین جشنواره فجر را به خانه بردهاند.
در اینجا نگاهی داریم به چند فیلم شاخص که نقشهای
اصلی و محوریشان به مادران شــهدا اختصاص دارد.
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الفت «شیار »۱۴۳

بهتریــن و ماندگارترین نقشآفرینــی مریال زارعی تا بــه امروز .یک
بازی بینظیر و غافلگیرکننده .مادر بیجاری در پی تنها پسرش.
الفت چشم به راه یونساش .فیلم متمایز و ارزشمند نرگس آبیار
ِ
بر اساس یک زندگی واقعی .فیلم از روی قصهای ساخته میشود
ً
که آبیار قبال کتابش را درآورده است .قصه شیار  ۱۴۳مستند است
و واقعی .مادری که سالها چشم به راه آمدن فرزند است و سخت
امیدوار که دردانهاش زنده باشــد .مریال زارعی بــرای نقش الفت
سنگ تمام میگذارد .درخشــش فیلم در جشنوارههای داخلی
و خارجــی .همه میدانند که ســیمر غ جشــنواره س ـیودوم فجر
برای زارعی اســت .خــودش میگوید کــه الفت را در ســجاده نماز
پیدا کرده و حاصل باورهایش است .سکانس آخر فیلم بینظیر
است .الفت یونساش را مییابد اما فقط استخوانهایش را .آبیار با
شبیهسازی هوشمندانه و خالقانه در آغوش کشیدن بقایای پیکر
یونس توسط الفت ،با بغل کردن فرزندش در خردسالی ،با روح و
روان مخاطب بازی میکند .روایت غیرخطی قصه ،جذابیت دیگر
شیار  ۱۴۳است .فیلمی که میتوانست در گرداب کلیشه و شعار
گرفتار آید با ظرافــت و خالقیت کارگردانش به یکــی از بهترین آثار
سینمای دفاع مقدس تبدیل میشود .فیلم یک مهران احمدی
فوقالعاده را هم دارد .شیار  ۱۴۳همچنان بهترین فیلم آبیار است
و برجستهترین نقشآفرینی زارعی.
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عزیز «ویالییها»

بازتــاب رنــج مضاعــف یــک مــادر شــهید در جسـتوجوی فرزنــد و
در هــراس از دســت دادن نوههایــش .ویالییهــا قصه تقابــل زنان
با جنگ اســت .حضــور پررنگ زنــان در یــک فیلم دفاع مقدســی.
فیلمی که قصهاش در منطقه جنگی میگــذرد اما صحنه جنگی
نــدارد .زنانــی کــه آمدهانــد تــا مگــر از عزیزانشــان خبــری بگیرنــد.
ش مضاعفــی دســت و پنجــه نــرم میکنــد .عروســش
عزیــز بــا چال ـ 
آمــده تــا نوههایــش را بــه خــارج از کشــور ببــرد .نقشــی کــه ایفایــش
بــرای ثریــا قاســمی هــم غمبــار اســت .عزیز نمــاد مــادران شــهیدی
اســت که مقاوم هســتند و تکیهگاهی مطمئن برای دیگران .یک
اثر فوقالعاده و غافلگیرکننده از کارگردان فیلم اولی .منیر قیدی
پــس از ســالها دســتیار کارگردانــی ،در فیلــم اولــش کاری میکنــد
کارستان .ثریا قاسمی در ویالییها بینظیر است .بازیگر کهنهکاری
کــه نشــان میدهــد همچنــان دود از کنــده بلنــد میشــود .عزیــز،
نمــاد اســتواری اســت ،همچــون کوهــی ســرفراز .بــازی فوقالعاده
ثریا قاســمی بارانی از جوایــز را برایش بــه ارمغان میآورد؛ ســیمر غ
بهترین بازیگر مکمل زن جشنواره سیوپنجم فجر ،دیپلم افتخار
یازدهمیــن جشــن منتقــدان و نویســندگان ســینمایی و از همــه
مهمتر جایزه بهترین بازیگر زن مکمل جشنواره آسیا پاسیفیک.
قاســمی میگویــد بــازی در فیلمهــای دفــاع مقدســی را دوســت
مـیدارد .ویالییهــا یــک فیلــم آبرومند و شــریف اســت.
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احترامالسادات «بوسیدن روی ماه»

صبور سنگصبوری دیگر .مادر شهیدی که مرزهای فدا کاری
سنگ ِ
را جابهجا میکند .ایثار مطلق .احترامالســادات و فروغ .دو مادر
چشم به راه فرزند .یکی آرام و درونگرا و دیگری شلوغ و پر جنب
و جوش .تضادی که به تکامل ختم شده .انتظار  20ساله از برای
نوردیدگان .صبری جانفرسا .شیرین یزدانبخش ا گر چه دیر پا
به عرصه بازیگری میگذارد اما جبران مافات میکند .ابد و یک روز
و بوسیدن روی ماه .میگوید که برای بوسیدن روی ماه از ته دل
اشک ریخته است .مادری که هیچوقت در عالم واقع مادر نبوده.
میگوید در معراج شهدا و به وقت بازی ،دیگر بازی نمیکرده است.
احترامالسادات را با از خودگذشتگی ،عهد و پیمانی دیرینه است.
گذشتن از فرزند به خاطر دوســت .احترامالسادات پیکر پسرش
را به جای پیکر فرزند دوستش معرفی میکند .فروغ بیمار است
و رفتنی .آرامش در وقت اضافه .فروغ پیش از مرگ باید از چشم
انتظاری دربیاید .ایثار دوباره .دل دریایی .هم یزدانبخش و هم
رابعه مدنی فوقالعاده هستند .یزدانبخش برای بازی در فیلم،
نامزد سیمر غ جشــنواره فجر میشــود .تمام غم یک مادر چشم
انتظار و دردمند ،متبلور در صورت یزدانبخش .یک بازی ماندگار.
بوسیدن روی ماه علیرغم حواشیاش فیلم ارزشمندی است.
فیلم همایون اسعدیان .قصه دوستیها و رفاقتها و فدا کاریهای
دیده نشده .انسانیت در اوج .مادران همه چیز تمام.

فخری «مهمان داریم»

اســطوره اســطورهها .مادر ســه شــهید و فرزند چهارمی کــه جانباز
اس ــت و قط ــع نخ ــاع .ک ــوه مقاوم ــت .م ــادری ک ــه ب ــا پس ــرانش
ارتبــاط دارد در عالم رویا .یک مادر شــهید متمایــز .فخری خاص
اس ــت .در ف ــراق س ــه پس ــرش میس ــوزد و رنـــج میبـــرد از درد و
محن ــت چهارم ــی .زن ــی ک ــه غصههای ــش را در درون ــش میری ــزد
و دم برنم ـیآورد .آه ــو خردمن ــد آن زم ــان ک ــه ای ــران ب ــود گزی ــده،
کار میک ــرد و مهم ــان داری ــم و نق ــش فخ ــری یک ــی از نق ــاط عط ــف
کارنامــه بازیگریاش .خــودش میگوید داغ شــهید هیچگاه کهنه
نمیشــود .خردمنــد ،فخــری را در خــود حــل کــرده و بازتــاب داده
است .مرارت فخری در چهره و چشمهای خردمند عیان است.
فخ ــری محنت ــی مضاع ــف دارد .فرزن ــد جانب ــازش دیگ ــر س ــودای
زندگی در ســر نــدارد .مادرانههــای پایانناپذیــر یک مــادر .نگرانی
همزم ــان ب ــرای فرزن ــد و ش ــوهر .س ــنگ صب ــور هم ــه .س ــنگ زی ــر
آســیاب .فخــری اهــل هیاهــو نیســت .معصوم اســت و ســر بــه زیر.
خردمن ــد کار را تم ــام ک ــرده در فیل ــم مهم ــان داری ــم .ی ــک فیل ــم
خوب از محمدمهدی عسکرپور .خردمند از موهبتت حضور یک
بازیگــر توانــا در نقــش مقابلــش برخــوردار اســت؛ پرویــز پرســتویی.
خــودش میگوید برداشــت شــخصیاش را از بازی کــرده از کارا کتر
فخــری و نــه لزومــا آنچــه در فیلمنامــه بــوده .حیــف خردمنــدی
کــه دیگــر نیســت .کاش آهــو بازگــردد.
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نجمه «پردهنشین»

به سریالی هم گذری بزنیم؛ پردهنشین بهروز شعیبی .نجمه همسر
حاج آقا شهیدی ،روحانی معتمد شــهر است صبح مادر شهیدی
مفقوداالثر .خبر شهادت پسرش در بدترین زمان ممکن به او میرسد.
پسر دیگرش (محمدحسین) در اثر توطئهای در زندان است بیگناه
و همسرش تحت فشارها و هجمههایی خردکننده .نجمه نمیداند
کدامین غم را بر شانههای نحیفش بکشد؛ داغ تازه شده پسر ،قصه
عاقبت آن یکی یا همسری که آبرویش در خطر است .نقطه تمایز نجمه
با سایر مادران شهیدی که در فیلمها و سریالها (هر چند معدود)
دیدهایم توجه ویژه او به همســرش و نگرانی از بابت حالش است.
او فقط یک مادر داغدار نیست بلکه زنی است که تالش دارد کانون
خانوادهاش را حفظ کند .نجمه حتی نگران حال حاج آقا شهیدی
هم هست ،که خبر پیدا شدن پیکر پسر بزرگش را برای او آوردهاند و
داغ پسر برای پدر سخت سنگین و گران است .نجمه مقاوم است.
محکم و استوار .حتی مویههایش هم آرام است .او با خدا معامله کرده.
حساب و کتابی با این دنیا ندارد .نویسندگان پردهنشین برخالف
اغلب سریالهای تلویزیونی توانستهاند شمایلی درست و مقرون
به واقعیت را از مادر یک شهید طراحی و خلق کنند .ژیال سهرابی هم
به خوبی جان داده است به کارا کتر نجمه .سهرابی همان بازیگری
است که نقش عزتالدوله ،همسر میرزاتقیخان فراهانی را در سریال
امیرکبیر بازی میکرد ،در دهه شصت .گزیدهکار و سختگیر.
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رهبر انقالب در دیدار با عوامل فیلم شیار  143چه گفت؟

ّ
مادر ،با این ّ
هویت ،با این تشخص ،با این احساس غیر قابل توصیف -
ً
ً
که واقعا احساس مادر نسبت به فرزند اصال قابل توصیف نیست و ماها
ً
که نمیتوانیم مادر باشیم ،اصال درک نمیکنیم عظمت این احساس
را  -با یک چنین احساسى این مادر ،هم ّ
تحمل میکند هجرت فرزند
ّ
خودش را بهسوى جبهههاى جنگ ،هم تحمل میکند شهادت او
را ،هم افتخار میکند .ما در طول این هشت سال دفاع ّ
مقدس و بعد
از آن ،از مادرانِ ،گله نشنفتیم بلکه بهعکس ،مادرها را حماسىتر
از بسیارى از پدرها یافتیم .من این توفیق را داشتهام که با بعضى از
خانوادههاى شهدا روى فرششان ،زیر سقفشان ،بنشینم و صمیمانه
با آنهاحرف بزنم؛ تا االن ندیدهام  -هیچ یادم نمىآیدّ ،
حتى یک مورد
هم در بین شاید هزاران مورد  -که مادرى از شهادت فرزندش ِگله
کرده باشد؛ نه ،بهعکس ،مادرها افتخار میکنند ،اظهار سربلندى
میکنند ،اظهار سرافرازى میکنند؛ این خیلى مهم است .این مادر
با این احساسات مادرانه که براى فرزندش یک چنین فدا کارىاى
ّ
ً
دارد و حاضر نمیشود که آن ّبچه مثال در محل کارش گرسنه بماند
یا مانند اینها ،در عین حال شهادت او را ّ
تحمل میکند ،هجرت او
راتحمل میکند ،فراق او را ّ
ّ
تحمل میکند و هیچ ِگلهاى نمیکند ،هیچ
شکایتى نمیکند؛ اینها خیلى به نظر من نکات ّ
مهمى است .و در آنجا
خیلى خوب بازیگرى انجام گرفته ،خیلى خــوب کارگردانى انجام
گرفته ،صحنهها خیلى خوب انتخاب شده؛ بسیار فیلم خوبى بود.
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تأملݡیبرسیاستفرهنگݡݡی
امامخامنهای
(مدظلهالعالی)

شهاب اسفندیاری

ســخنرانی حضرت آیتاهلل خامنهای در روزهای اول فروردین که بهمناسبت و مناســکی ملی برای طرح برخی از
ً
مباحث کلیدی و سیاستهای کالن جمهوری اسالمی تبدیل شده است ،در سال  95ا گرچه عمدتا معطوف به
مسائل حوزهی سیاست و اقتصاد بود ،اما در بخش پایانی اشارات صریح و مهمی به حوزهی فرهنگ هم داشت که
البته کمتر بازتاب پیدا کرد .از این رو شایسته است این بخش از سخنان نیز مورد تحلیل و وا کاوی قرار گیرد ،خصوصا
با توجه به اینکه در فرصت محدود این سخنرانی ،مباحث حوزهی فرهنگ مجال شرح و بسط نیافت و چه بسا
بخشهایی از آن مباحث پرسشهایی نیز در برخی اذهان ایجاد کرده باشد که نیازمند تبیین و تفصیل است .سید
آهنگ میدان
مرتضی آوینی و خصوصا اشاره بهنام آن بزرگوار و فعالیتها 
ی او در همین سخنرانی در مقام «پیش ِ
فرهنگ و هنر انقالب» ،فرصتی است تا با مروری بر سخنان رهبر فرهیختهی انقالب در دیدارهای مکرری که با اصحاب
طی بیش از سه دهه رهبری جمهوری اسالمی داشتهاند ،به تبیینی از
فرهنگ و هنر و مدیران فرهنگی و رسانهای ِ
بضاعت مزجات نویسنده
فرهنگی مدنظر ایشان ،دست یابیم .طبعا تبیین ارائه شده در این نوشتار ،به قدر
سیاست
ِ
ِ
ِ
و نیز مبتنی بر شناخت و برداشت اوست و لذا باب مطالعات ،تبیینها و نقدهای دیگر در این عرصه گشوده است.
ت فرهنگی ( )Cultural policyاست که در
پرسش این است که آیا دیدگاه ایشان مبتنی بر اجرای نوع خاصی از سیاس 
ادبیات مطالعات فرهنگی تحت عنوان «یکدستسازی» و «همگنسازی» ( )Homogenizationاز آن یاد میشود؟
ی آیتاهلل خامنهای منطبق است؟
آیا چنین برداشتی بهواقع بر شخصیت و نگرش فرهنگ 
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طرح بحث

تأ کیدات مکرر آیتاهلل خامنهای بر ضرورت
حمایت مقامات دولتی و مسئولین فرهنگی
مسلمان انقالبی ،از جمله در
هنرمندان
از
ِ
ِ
سخنان اول فروردین  ،1395ممکن است
ِ
در برخی افراد چنین ذهنیتی ایجاد کند که
ایشان صرفا با فعالیت یک طیف و جریان
در عالم هنر موافق بوده ،خواســتار حذف
هرگونه تکثر و تنوع فرهنگی و طرد «دیگران»
هستند .بهعبارت دیگر ،پرسش این است که
آیا دیدگاه ایشان مبتنی بر اجرای نوع خاصی
ت فرهنگی ( )Cultural policyاست
از سیاس 
کــه در ادبیــات مطالعــات فرهنگــی تحت
عنوان «یکدستسازی» و «همگنسازی»
( )Homogenizationاز آن یاد میشود؟ آیا
چنین برداشتی بهواقع بر شخصیت و نگرش
ی آیتاهلل خامنهای منطبق است؟
فرهنگ 
پرسش دوم دربارهی اهمیت مفهوم «پیش
آهنگ» و نیز مصداقهای آن در عرصهی
فرهنگ و هنر انقالب است که رهبر معظم
انقالب در سخنرانی اخیر بدان اشاره کردند.
شهید آوینی چگونه «پیش آهنگی» بود؟
در چه شرایطی به فعالیت فرهنگی و هنری
مشغول بود؟ رابطه او با دستگاههای دولتی
و نیز با والیت و رهبری چگونه بود؟
پرســش ســوم ایــن اســت کــه بــا وجــود
بودجههــای شــایان توجهــی که خــارج از
«دســتگاههای دولتی» و از طریق نهادها
و ارگانهای مختلف مذهبی ،رسانهای و
نظامی در عرصه فرهنگ هزینه میشود ،چه
ضرورتی دارد که رهبر انقالب اینگونه از آبروی
خود هزینه کنند و مصرانه از «دستگاههای
دولتی» بخواهنــد که بــه «مجموعههای
خودجوش فرهنگی» و «هنرمندان انقالبی
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و حزب اللهی» توجه کرده و از آنها حمایت
کنند؟ از طرف دیگر ،با توجه به اینکه انتقاد
از کوتاهیها و ســهلانگاریها در حوزهی
فرهنگ و «مظلومیت فرهنگ» ،وجه مشترک
ت دوران
انتقادات رهبر انقالب از چهار دول 
رهبری ایشان  -با وجود تفاوتهای سیاسی
آنها  -بوده است ،چرا ایشان هنوز از «دولت»
بهمثابهی یک «نهاد» قطع امید نکرده و از
آن متوقع هستند؟
شــاید پاســخ جامع و کامل به همـهی این
پرس ـشها در حــدود ایــن مقالــه نگنجــد.
اما بــا توجــه بــه اهمیــت آنهــا تــاش خواهد
شــد تــا بهقــدر ممکــن بــه آنهــا پرداختــه و
پاس ـخهایی ارائــه شــود.

  

مروری بر بیانات رهبر
انقالب در دیدارهای
مکرر با اهالی فرهنگ و
هنر و مدیران فرهنگی،
آشکار کنندهی شواهدی
از نقش فعال ایشان در
گشایش فضای فرهنگی
پس از جنگ و نیز توصیه
به استفاده از هنرمندان
از طیفهای مختلف و
آثار آنها است.

آی ـتاهلل خامنــهای و مســئلهی
فرهنگ

دغدغههــا و نگرانیهای حضــرت آیتاهلل
خامنهای نســبت بــه عرصــهی فرهنگ و
هنر ،نه امر جدید و تازهای است و نه امری
عارضی ،مناسبتی و نمایشی .این موضوع
در کالم خود ایشان نیز به روشنترین وجه
بیان شــده اســت« :در عرصهی فرهنگ،
واقعــى کلمــه ،احســاس
بنــده بهمعنــای
ًِ
نگرانی میکنم و حقیقتا دغدغه دارم .این
دغدغه از آن دغدغههایی است که آدمی
نصف شب
بهخاطر آن ،گاهی ممکن است ِ
هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار
۱
ّ
تضر ع کند .من چنین دغدغهای دارم».
در میان شخصتهای برجستهی مذهبی
و سیاســی و رهبران انقالب ،کمتر کسی را
میشناســیم که فرهنــگ و هنر بــرای آنها
«دغدغه» و «مسئله» جدی بوده باشد .البته
در دهههای اخیر عکس یادگاری گرفتن با
هنرمندان ،حضور نمایشی در مجامع هنری،
و استفادهی ابزاری از هنرمندان در تبلیغات
انتخاباتی ،میان اهل سیاست رایج شده
است .اما کمتر کسی در میان سیاستمداران
برجستهی فعلی یافت میشود که همچون
حضرت آیتاهلل خامنهای ســالها قبل از
آن که در جایگاه مناصب دولتی و حکومتی
قرار گیرد و با چهرههای برجستهی شعر و
ادب ایران مراوده داشته و با روشنفکران و
نویسندگان شاخص کشور در ارتباط بوده
باشد؛ حتی شعرا و نویسندگانی که چندان
وجهه مذهبی نداشتند .خود ایشان در این
خصوص گفتهاند:
«بنده با هنرمندها از شکلهای مختلف -
بیشتر هنرمندهای عرصهی شعر و ادبیات
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و قصه و این حرفها  -از دوران جوانی تا حاال زیاد سر و کار داشتم و
۲
لطافت و ظرافت روح اینها را میدانم».
در دهههای اخیر عکس یادگاری گرفتن با هنرمندان ،حضور نمایشی
در مجامع هنری ،و اســتفادهی ابــزاری از هنرمنــدان در تبلیغات
انتخاباتی ،میان اهل سیاست رایج شده است .اما کمتر کسی در
میان سیاستمداران برجستهی فعلی یافت میشود که همچون
حضرت آیتاهلل خامنهای سالها قبل از آن که در جایگاه مناصب
دولتی و حکومتی قرار گیرد و با چهرههای برجســتهی شعر و ادب
ایران مراوده داشته و با روشــنفکران و نویسندگان شاخص کشور
در ارتباط بوده باشد.
ً
این تشخص و ظرفیت فرهنگی ،طبعا آن زمان در میان علما و فضالیی
ب بود .و
که ملبس به لبــاس روحانیت بودند ،بســیار نادر و کمیــا 
حتی امروزه هم هنوز چنین است .آشنایی و تسلط بر ادبیات کهن
ایران ،شاید در میان حوزویان چندان امر بیسابقهای نباشد ،اما
حتی امروز هم در بین علما و فضال به ندرت میتوان کسانی را یافت
که بر شــعر و ادبیات معاصر ایران و جهان نیز تسلط داشته باشد و
از «تولســتوی» ها و «شــولخوف» و «هوگو» گرفته تــا «بولگا کف» و
«استاندال» و «امبرتو ا کو» رمان و داســتان خوانده باشد .ایشان
حتی در دورهی رهبری نیز از پیگیری آثار و نوشتههای نویسندگان
و روشنفکران داخلی موسوم به «دگراندیش» غافل نبودند« :من
یک آدم بستهی بیاعتنای به خواستها و هدفهای  -به اصطالح
امروز  -دگراندیشــان یا دگراندیشانه نیســتم .نه ،اسالم این مقدار
۳
سعهی صدر دارد که همهی حرفها را گوش کند».
ً
طبعا بــا توجــه بــه بافتهــای ریشـهدار و نیرومنــد مذهبی و ســنتی
جامعـهی مــا ،قــرار گرفتــن چنیــن شــخصیتی بــر مســند عالیتریــن
تاریخی استثنایی برای
فرصت
مقام مذهبی و سیاسی کشور ،یک
ِ
ِ
رشــد و شــکوفایی فرهنگی ایجاد میکــرد .و حقیقت این اســت که
علیرغــم هم ـهی نواقــص و مشــکالت و آســیبها ،نیمنگاهــی بــه
تحــوالت عرص ـهی فرهنــگ و هنــر ایــران طــی ســه دهــه گذشــته،
شــواهد گونا گونــی از تحقــق ایــن رشــد و شــکوفایی در زمینههــای
مختلــف را آشــکار میکنــد .این ســخن البتــه نه بــه معنی رضایــت از
وضع موجود اســت و نــه مدعی تحقــق همـهی اهــداف و آرمانها.
ش از هرکســی شــخص رهبــر
در ایــن زمینــه پیــش از هرکســی و بی ـ 
انقــاب ،منتقــد و مطالبهگر بــوده و هســتند .شــاید ا گر نگاه ایشــان

ً
نیز ،مانند برخی مسئوالن صرفا ّکمی و آماری بود ،دستور میدادند
گزارشــی تهیــه شــود کــه مثــا در دوران رهبــری ایشــان چقــدر تعداد
کتابهــا و نشــریات و فیلمهــا و تئاترهــا و گالریهــا و کنســرتها و
جشــنوارهها و شــبکههای رادیویــی و تلویزیونــی و کتابخانههــا و
مــدارس و دانشــگاهها و پژوهشــگاهها افزایــش یافته اســت .و البته
ّ
تحقق همین رشد و شکوفایی ّکمی و ّ
تکثر و تنوع
نا گفته نماند که
فرهنگــی در ذیــل یــک حکومــت دینــی و تحــت زعامــت یــک فقیــه
یخــود ،هــم در تاریــخ دیــن و
یــا عالــم دینــی ،بــه تنهایــی و بهخود ِ
هــم در تاریخ هنــر یــک حادثــه و پدیــده اســت و در جــای خــود قابل
مطالعه و تحلیل .آن بیآبرویی و روسیاهی که کلیسای کاتولیک
با خفقان و انگیزاسیون و داغ و درفش خود طی دورهی حا کمیت
چندصدساله در اروپا برای مفهوم «حکومت دینی» بهجا گذاشته
بود ،کار «جمهوری اســامی» را در پایان قرن بیســتم بسیار دشوار
کرده و حتی ناممکن جلــوه مینمود .امــا آن «قــرون تاریک» کجا و
ایــن تجربـهی درخشــان و الهامبخــش در جهــان اســام و تأثیرگذار
در جهان کجا کــه تازه هنوز ســه ،چهار دهه هم بیشــتر عمــر ندارد.
ت فقیــه در تأمین امنیت
اما صرفنظر از نقش بیبدیل نهاد والی 
کلی کشــور ،و نیز تأمین امنیت فعالیتهای فرهنگــی و اجتماعی
و مهار نیروها و جریانهای «خودسر» ،مروری بر بیانات ایشان در
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دیدهب ـ ـ ـ ــان
دیدارهای مکرر بــا اهالی فرهنگ و هنر و مدیران فرهنگی ،آشــکار
کنندهی شواهدی از نقش فعال ایشان در گشایش فضای فرهنگی
پس از جنگ و نیز توصی ه به استفاده از هنرمندان از طیفهای مختلف
و آثار آنها است حتی برخی هنرمندان چپگرا و مارکسیست که در
دههی شصت به دالیلی زندانی بودهاند .بهعنوان مثال ایشان در
سال  ۱۳۷۰در دیدار اعضای گروه ادب و هنر رادیو میفرمایند« :در
خصوص معرفی مترجمان و کارهای آنها هم میتوانید فعال باشید.
ما ترجمههای خوب و مترجمان خیلی خوبی داریم؛ اینها چهرههای
ً
معروفی هستند؛ هیچ اشکالی ندارد که کارهاشان معرفی بشود .مثال
بهآذین و ّ
محمد قاضی مترجمان خوبی هستند؛ چه عیبی دارد که
ما ترجمههای اینها را معرفی کنیم؟ مشکلی در کار بهآذین وجود
ندارد؛ او از خیلی از نویسندگان و مترجمانی که االن هستند ،بهتر
است .بهآذین مترجمی بسیار قوی است؛ بهنظر من او از قاضی هم
ً
چیرهدستتر است .شعرایی از این قبیل هم هستند؛ مثال در شعر،
ِعدل بهآذین ،ابتهاج است .ابتهاج شاعر خوبی است؛ شعر خوبی
از او بخوانید؛ مانعی ندارد ...شما باید آدمهایی داشته باشید که
ً
ً
بنشینند مثال کار جمالزاده ،هدایت ،چوبک و  ...را واقعا نقد کنند
۴
و نقاط ّقوت و ضعفش را بگویند».
مــروری بــر بیانــات ایشــان در دیدارهــای مکــرر بــا اهالــی فرهنــگ و
هنــر و مدیــران فرهنگی ،آشــکار کننــدهی شــواهدی از نقــش فعال
ایشــان در گشــایش فضــای فرهنگــی پــس از جنــگ و نیــز توصیـ ه به
اســتفاده از هنرمنــدان از طیفهای مختلــف و آثار آنها اســت حتی
پگــرا و مارکسیســت کــه در دهـهی شــصت به
برخــی هنرمنــدان چ 
دالیلــی زندانــی بودهانــد.
در همان ســال و طــی دیــداری با مجمــع هنرمنــدان و نویســندگان
مسلمان  -که از قضا در آن روزگار از حسین شریعتمداری و مهدی
نصیری تا شهید آوینی و سیدمهدی شــجاعی در آن عضو بودهاند
 میفرمایند«:رد کردن مطلق آن قدیمیها (در عرصه هنر) ،هیچمصلحــت نیســت؛ بــرای خاطــر اینکــه ا گــر رد کردیــم ،دو اشــکال
ً
بزرگ بــه وجــود میآیــد :اوال آنهــا ســرمایههایی دارند کــه متعلق به
ماســت و ما از آن ســرمایهها محــروم میمانیــم  ...اشــکال دوم این
اســت کــه باالخــره عدهیــی میرونــد از اینهــا اســتفاده میکننــد.
ایــن صحنهی عظیــم جمهــوری اســامی و انقالب اســامی اســت؛
فقط هم شــما نیســتید .کســانی پیــدا میشــوند ،میروند بــه اینها
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ارزش میدهنــد ،اینهــا را ترجیــح میدهنــد ،دودســتگی بــه وجــود
میآورنــد ،زیــر چتــر اختالفــات خطــی قایمشــان میکننــد  ...بایــد
۵
هنرپیشـهها و هنرمندان خــوب را بـهکار گرفت».
حتی آنگاه که ایشان توصیهی مشخصی در جهت آفرینش گونهی
خاصی از آثار هنری  -از جمله آثار دینی و انقالبی -دارند ،بالفاصله
یادآور میشوند که این توصیهها به معنی «الزام» و «اجبار» نیست:
«البته هیچ الزام و اجباری وجود ندارد که اینگونه عمل بشود یا نشود.
کسانی که با نظرات من در این زمینهها آشنا هستند ،میدانند که
بنده معتقد نیستم که هنر با بخشنامه و دستور و فرمان و حکم و
اینطور چیزها درست میشود .این از آن چیزهایی است که با حکم
۶
درست نمیشود؛ باید انگیزه وجود داشته باشد».
و بــه راســتی آیــا ا گــر رهبــری دنبــال یکدستســازی و همگنســازی
فضای فرهنگــی بــوده و خواهــان فعالیت تنهــا یک طیــف و جریان
هنری در کشور باشد ،در دیدار با جمع گســتردهای از سینما گران
کشــورش  -کــه از محمدرضــا اصالنــی و کیانــوش عیــاری و تهمینــه
میالنی در آن هست تا مجید مجیدی و ابراهیم حاتمیکیا و کمال
تبریزی -چنین ســخن میگوید« :خواســتم به ســینما گران کشور
احترام کنم؛ در واقع به سینمای کشور .من این نشست و انعکاس
بیرونی این را به معنای تکریم هنر سینما و هنرمندان سینما تلقی
کردهام و دوســت دارم این احســاس در کشــور گســترش پیدا کند و
اهمیــت ســینما بــرای همه آشــکار شــود .هــر کســی داعیـهای دارد،
جهتگیــریای دارد و توقعــی دارد؛ امــا باألخــره همــه بــر ایــن معنــا
هنر بســیار پیچیده و برجســتهی
اتفاقنظر داشــته باشــند که ایــن ِ
۷
ســینما ،برای کشــور یک ضرورت و یــک نیاز اســت».
پینوشتها:
 .۱بیانات در دیدار هنرمندان و مسئوالن فرهنگی کشور.1373/4/22 ،
 .۲بیانات در دیدار هنرمندان و دستاندرکاران صداوسیما1389/12/4 ،
 .۳بیانات در دیدار مدیران شبکهی دوم سیما ،مورخ .1370/7/11
 .۴بیانات در دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری اسالمی ایران،
1370/5/12
 .۵بیانات در دیدار اعضای مجمع نویسندگان مسلمان.1370/7/28 ،
 .۶بیانات در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر.1380/5/1 ،
 .۷بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون.1380/3/23 ،
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گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رهبر انقالب اسالمی در بیانیهی «گام دوم انقالب» با مرور تجربهی ۴۰
سالهی انقالب اسالمی اعالم کردند :انقالب «وارد ّ
دومین مرحلهی
خودسازی و جامعهپردازی و ّ
تمدنسازی شدهاست» .گام دومی
که باید در چارچوب «نظریهی نظام انقالبی» و با «تالش و مجاهدت
جوانان ایران اسالمی» بهسوی تحقق آرمان «ایجاد ّ
تمدن نوین
ِ
اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنافداه)»
برداشته شود .در گفتوگوی پیشرو ،حجتاالسالموالمسلمین
نظافت استاد حوزه ،مدیر حوزهی علمیهی حضرت مهدی(عج)
مشهد و از صاحبنظران مسائل تربیتی در گفتوگویی تفصیلی
کالن این بیانیــه و ابعــاد مختلف آن پرداخته اســت.
به تحلیــل ِ
ـری امیدوارانه ،جــذب حدا کثری و
ـ
گ
ه

مطالب
ـون:
موضوعاتی چـ
ِ
تربیت نیروهای انقالبی ،مســئلهی تصحیح
ضرورت و چگونگی ِ
نسبت معنویت و مسئلهی اقتصاد ،راهحل مبارزه با افراط
خطاها،
ِ
آفرینی جوانان مومن انقالبی در مسیر
و چپروی و الزامات نقش
ِ
تحقق بیانیهی گام دوم انقالب از جمالت موضوعات خواندنی
مطرح شده در این گفتوگو است:
برای شروع بحث ،تبیین خود از بیانیهی گام دوم انقالب و ابعاد
و زوایایی که ّ
مد نظرتان است را ارائه بفرمایید.
بــرای ایــن بیانیــه اسـمهای گونا گونــی مثــل گام دوم یــا بیانیـهی
امیــد میشــود گذاشــت .از یــک جهــت میتــوان گفــت کــه ایــن
یک بیانیـهی تبیینــی اســت .یعنی یــک نوعــی شفافســازی امور
اســت .ببینیــد مــردان خــدا رسالتشــان تبییــن و شفافســازی
اســت .بــر عکــس شــیطان کــه کارش تلبیــس و مشتبهســازی امور
اســت .یعنی حــق و باطــل را با هــم قاطــی میکنــد .چــون خداوند
متعــال دوســت دارد انســانها آ گاهانــه یــک مســیر را ولــو باطــل
بروند ،لذا خداوند و اولیای خدا هم کارشان شفافسازی است.
واقع مطلب این است که نســل جدید ،نسلی منتقد و پرسؤال و
پرشبهه است .و در حقیقت این اشکاالت نوعی از آرمانخواهی
نهفته در آن هم هست .آرمانخواهها دو شکل دارند .یک عدهای
هستند که در عبارات و گفتوگوهایشان آرمانخواهی آشکار است.
یک عدهای هم هستند که آرمانخواهیشان پنهان است .یعنی
ا گر کسی به جمهوری اسالمی بهخاطر بیعدالتیها انتقاد میکند،
این خودش نمیداند که آرمانخواه است و این همان چیزی است

ً
که جمهوری اسالمی میخواسته است .خب رهبر انقالب هم قبال
خودشان به این جهاد تبیینی با برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی
و نظریهپردازی دعوت کرده بودند و این یک روش قرآنی است که
افراد را به سؤال کردن تشویق میکند .بهنظر من ایشان بهدلیل
اینکه به اندازهی کافی تبیین صورت نگرفته است ،بهتنهایی این
بار را دارند به دوش میکشند.
در این بیانیه ،تبیین دارای ابعادی است .اولین ُبعد آن که خیلی
اهمیت دارد بحث «گذشتهی انقالب» است .تبیین اینکه ما کجا
بودیم و از کجا شروع کردیم خیلی ضرورت دارد .این یک روش قرآنی
است .قرآن دوران جاهلیت را به شکلهای مختلف بازگو میکند.
یکی از کوتاهیهایی که صورت گرفته این است که در مورد گذشته
زیاد گفته نشده است .چرا باید گذشته را گفت؟ چون ما یک قانون
داریم و آن این است که «تعرف االشیاء باضدادها» یعنی باید ضد
هر چیزی را شناخت .ا گر ما میگوییم این انقالب انفجار نور است،
پس باید ظلمت ستمشاهی را هم بگوییم .ا گر شما از آن ظلمت
نگویید نسل جدید تصور درستی از این نورانیت پیدا نمیکند.
یک ُبعد دیگــر آن بحث مطرح کــردن نعمتها و توفیقات اســت.
در این بیانیه به نعمتها و توفیقاتی که انقالب داشــته پرداخته
شــده اســت .یعنــی مــردم را نســبت بــه داشــتهها و توفیقاتشــان
آ گاه کرده اســت و انتظار ما از رهبر جامعه هم این اســت که مردم
را نســبت بــه نعمتهــا متوجــه کنــد .چــرا االن بخشــی از بدن ـهی
جامعــه نمیتواننــد نعمتهــا را ببیننــد ولــی گرانیهــا و مشــکالت
و بیعدالتیهــا را میبیننــد؟ چــون ایــن نعمتها همزمــان گفته
نمیشــود .بهنظــر مــن رســانهها نتوانســتند راهبــرد درســتی در
چگونگی نشان دادن نعمتهای انقالب اسالمی داشته باشند.
مــا بایــد بــرای جوانــان وضعیــت خودمــان در ابتــدای انقــاب را بــا
وضعیــت کشــورهای همســایه و دشــمنان خــود شــرح دهیــم کــه
حاال ما کجا هســتیم و آنها کجا هســتند .یعنی دیــدن نعمتها با
مقایسـهها صــورت میگیــرد و بهنظــر مــن در ایــن بیانیه بــه خوبی
گفتــن توفیقــات و نعمتهــا صــورت گرفــت اســت .رهبــر انقــاب از
جهات علمــی ،معنــوی ،اقتصــادی ،سیاســی ،بصیرتــی و امنیتی
و ...ایــن نعمتهــا را بیــان کردهانــد.
این بیانیه شفافسازی بحث محذورات و معذورات هم هست.
ببینیــد نظــام یــک محــذورات و عذرهــا و مشــکالتی دارد .در ایــن
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بیانیــه بهنظــر مــن بــه درســتی ایــن مباحــث تدویــن شــده اســت.
ً
مثــا آقــا میفرماینــد مــا از نقطـهی صفر شــروع کردیــم و همــه چیز
علیه ما بود و هیچ تجربهای نداشتیم .ببینید صداقت در تبیین
ایــن بیانیــه مــوج میزنــد .آقــا صادقانـه میفرماینــد کــه مــا تجربــه
و الگویــی نداشــتیم .البتــه الگوهــای کالنــی داشــتیم کــه اســام و
پیامبــر بودند امــا ا گر الگــوی پیامبــر و حکومــت علوی را متناســب
با عصــر جدیــد بخواهیــم بازســازی و بومـیاش کنیــم ،این نیــاز به
یــک کار پیچیــده و تجربـهای دارد کــه ما ایــن تجربـه را نداشــتیم.
دقــت کنیــد وقتــی رژیــم شــاه ســاقط میشــود دشــمنیها شــروع
میشــود ،شــورشها و غائلههــا از شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب
این کشــور اتفــاق میافتد و جنــگ تحمیلــی همه جانبـهای علیه
ما شــکل میگیرد که اینهــا معذورات ماســت .ما انگار یک کشــتی
طوفــانزده را میخواســتیم تعمیــر کنیــم و ایــن هنــر انقــاب بــود
کــه در عیــن اینکــه چالشهــای فراوانــی از درون و بیــرون داشــته
ولــی توانســته مقاومــت کنــد و در ابعــاد مختلــف پیشــرفت بکند.
یکی دیگر از نکات این بیانیه این است که پیشرفتها و توفیقات ،رهبر
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انقالب را دچار ُعجب نکرده است .ببینید یکی از هنرهای شیطان
این است که مؤمنین را دچار ُعجب کندُ .عجب یعنی چه؟ ُعجب
ً
یعنی قانع شدن به وضعیت موجود .اوال ایشان پیشرفتها را ناشی از
ً
الطاف پروردگار میدانند و ثانیا میفرمایند این راه طی شده با همهی
اهمیت آن یک آغازی بیشتر نبوده است و ما هنوز از قلههای دانش
جهان بسیار عقب هستیم .ببینید این همراه با صداقت و صمیمیت
است .یعنی آقا قناعت معنوی ندارند و نمیفرمایند که بس است.
ولی در ضمن دفاع از این اتفاقات و توفیقات ،اینها را دستمایهی
امید برای حرکت بهسمت قلههای بلند قرار میدهند.
این چنین نیســت که ایشــان از وضعیــت موجود راضی باشــند.
ما فکر میکنیم آقا راضی اســت .ولی مــردم باید بداننــد که آقا در
غمهای آنها شریک است .با مسئولین دعوا میکنند و از وضعیت
ً
اصال منتظر امام زمان (عجل اهلل تعالی
موجود ناراضی هســتند .
فرجه الشریف) کسی اســت که از وضعیت موجود ناراضی باشد.
آقا عالمی زمانشناس است .یعنی میداند در چه زمانهای دارد
زندگی میکند .در زمانهای هســت که هیچ چیز از دید دشــمنان
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غافل نیست و آنها تمام حرفها را محاسبه
میکننــد .بنابراین ما در ایــن بیانیه عدم
قناعت رهبری به وضعیت موجود و انتظار و
نگرانیها و دغدغههای ایشان را میبینیم.
یکــی از محــذورات رهبــر انقــاب ،حفــظ
انســجام اجتماعــی در جهــت انجــام
اصالحات است .این موضوع نباید منجر
به تفرقه بشود یعنی اصالحات و تغییرات
و حل مشــکالت باید به نحوی پیش برود
کــه کار بدتر نشــود .االن یکــی از وظایف آقا
حفــظ انســجام اســت .بنابرایــن هــر کاری
ایشان میخواهد بکند باید مواظب باشد
کــه آن انســجام بــه هــم نخــورد.
ناظــر به شــرایط و مســائل و مشــکالت
روز از جمله مسائل اقتصادی و عدالت
اجتماعی و ...این بیانیه چه حرفها و
نکاتی دارد؟
مــا در ایــن بیانیــه میبینیــم کــه ایشــان
مســئوالن را در مــورد مســائل اقتصــادی
موعظــه میکننــد یعنــی مــا ایــن اعتــدال
ً
را میبینیــم .مثــا میفرماینــد همــه بایــد
بداننــد کــه طهــارت اقتصــادی شــرط
مشــروعیت هم ـهی مقامــات حکومــت
جمهــوری اســامی اســت .همــه بایــد از
شــیطان حرص برحذر باشــند و از لقمهی
حرام بگریزند و از خداوند کمک بخواهند.
بعــد میفرماینــد دســتگاههای نظارتــی و
دولتــی بایــد بــا قاطعیــت و حساســیت کار
را پیگیــری کند .یعنــی میفرماینــد من به
موعظــه ا کتفــا نمیکنــم ،شــماها هــم بایــد
قاطعیــت خودتــان را داشــته باشــید .ایــن
ترکیــب قشــنگی اســت .بعــد میفرماینــد
مبــارزهی بــا فســاد نیــاز بــه نیــروی پــا ک

و نورانــی دارد .یعنــی ایــن هــم بــاز یکــی از
محذورات است .باالخره مردم باید توجه
بکنند .ا گر جامعه دچار افت معنوی شــد
اصالحــات خیال اســت .تغییــر از وضعیت
موجود به وضعیت مطلوب خیال است.
چرا؟ چون شما میخواهید با فساد مبارزه
بکنید خب چه کســی میخواهــد این کار
را بکند؟ ا گر قرار است آن کسی که بازرس
اســت بــاز خــودش نیاز بــه بازرســی داشــته
باشــد کــه نمیشــود.
رهبر انقالب دغدغهی معنویت دارند اما
باید مردم بدانند ایــن معنویت با اقتصاد
گره خــورده اســت .یعنی ا گــر میخواهیم
اختالسها کم بشود باید معنویت افزایش
پیدا بکند .باید به تربیت بیشتر بها بدهیم.
بهنظر من در ایــن بیانیه بهصورت صریح
و ضمنی گفتهشده است که ما باید در امر
تربیت به تربیت مردان پوالدین و آهنینی
کــه ثــروت و شــهوت و هیــچ چیــزی آنها را
وسوسه نکند ،کار بیشتری کنیم .ایشان
به تربیت نیرو توجه میدهند .میفرمایند که
عدالت ،در صدر هدفهای اولیهی همهی
بعثتهای الهی است و جمهوری اسالمی
هم دارای همان شأن و جایگاه است .بعد
میفرمایند که عدالت کلمهی مقدس در
همهی زمانها و سرزمینهاست و بهصورت
کامل جز در حکومت حضرت ولیعصر (عجل
اهلل تعالی فرجه الشریف) میسر نخواهد شد.
این هم یک نکته که ما انتظار مردم را باال
نبریم .مردم نباید از جانشــین امام زمان
(عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف) انتظار
عملکرد ایشــان را بهصورت کامل داشته
باشــند .این انتظارات را که بــاال میبریم
کار خراب میشــود .مردم باید بدانند که

این چنین نیست که رهبر
انقالب از وضعیت موجود
راضی باشند .ما فکر
میکنیم آقا راضی است.
ولی مردم باید بدانند که
آقا در غمهای آنها شریک
است و از وضعیت موجود
ناراضی هستند.
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ما پرچم انتظار را بلند کردیم نه پرچم امام
زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) را و ما
زمینهساز هستیم .ببینید امیرالمؤمنین
(علیه الســام) نتوانســت عدالت را کامل
محقق کند .در دستگاه امیرالمؤمنین (علیه
السالم) هم اختالس اتفاق افتاد .درست
اســت ایشــان قاطع برخورد کردنــد و زود
متوجه میشــدند ولی خود حضرت یک
جاهایی میگوید من مثل کســی هســتم
که میخواهد خار را با خار دربیاورد .خب
آقا میفرمایند که جز در حکومت حضرت
ولیعصر (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
این امر میسر نخواهد شــد ولی بهصورت
نسبی ممکن است.
ایشــان میفرماینــد که مــردم بایــد مجری
عدالت باشند .این نکتهی دقیقی است.
این برگرفته از همان آیهی قرآن اســت که
َ َ
َ
خدای متعال میفرماید «َ قد أ َرسلنا ُر ُسلنا
الب ّینات» ،بعد در ادامه میفرماید « ِل َی َ
َ
قوم
ِب ِ
القسط» .یعنی مردم باید عدالت
ّالن ُاس ِب ِ
را اجــرا کننــد ،نمیفرمایــد کــه انبیــا بایــد
عدالــت را اجرا کنند.
یکــی دیگــر از ابعــاد ایــن بیانیــه توجــه بــه
نقش معنویــت در زندگی مادی اســت .ما
ً
معموال معنویت را جدای از مسائل مادی
میبینیــم .یــک جملـهی قشــنگی کــه آقــا
در رابطــه بــا معنویــت دارنــد ایــن اســت که
میفرماینــد کــه معنویــت و اخــاق جهــت
دهندهی همهی حرکتها و فعالیتهای
فــردی و اجتماعــی و نیــاز اصلــی جامعــه
اســت .بــودن آنهــا محیــط زندگــی را حتــی
بــا کمبودهــای مــادی ،بهشــت میســازد
و نبــودن آنهــا حتی بــا برخــورداری مادی،
جهنم میکند .در روایات داریم که ثروت
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نمیتوانــد جــای اخــاق را بگیــرد ،ولــی
اخالق میتواند جای ثروت را بگیرد .مردم
بایــد بداننــد آنهایــی کــه معنویــت جامعــه
را کــم رنــگ میکننــد ،در واقــع بــه اقتصــاد
دارنــد ضربــه میزننــد .ا گــر یــک کارگــری
مؤمــن باشــد کاال را بــد تولیــد نمیکنــد.
کاال کــه بــد تولیــد نشــود مــا وقتــی صــادر
کنیم آن وقت جنس جمهوری اسالمی در
دنیا یک قابل احترام میشود .مردم باید
بدانند معنویــت ا گــر تقویت بشــود به نفع
دنیای آنان است .تأثیر معنویت در مسائل
مادی از نکاتی است که در این بیانیه آمده
است .بعد ایشان میفرمایند رشد اخالق
نیازمنــد همراهــی حکومتهاســت .خب
این همان چیزی است که اسالم میگوید.
یعنــی ایشــان از کســانی هســتند که هــم از
نظریهی الزام حجاب دفاع میکنند و هم
میفرماینــد کــه حواســتان باشــد کــه الزام
مســأله را حــل نمیکنــد .بعــد میفرماینــد

مسئوالن زمینهساز باشند و به نهادهای
اجتماعی میدان دهند .یکی از مشکالت
ایــن اســت .هم ـهی کارهــا را میخواهنــد
خودشــان انجــام بدهنــد .تــا آرم یــا اســم
آنهــا پــای یــک کاری نباشــد هیــچ کاری
نمیکننــد .بــه هــر حــال آقــا میفرماینــد
همــه مســئولیت دارند.
یــک نکتـهای کــه مــن دوســت دارم اینجــا
بگویم این اســت که در این بیانیه در کنار
امید ،انــذار هم داده شــده اســت .ببینید
ما بایــد توجه داشــته باشــیم که بشــارت و
انذار توأمان اســت .هر دو در جهت ایجاد
تحرک و شــور و نشــاط و عمل است.
یک جملهای هم آقا دارند که میفرمایند
نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای
عمیــق و اصیــل ایمانــی و دینــی مهمترین
ظرفیــت امیدبخــش کشــور اســت .بهنظــر
من آقا دایــرهی جوانــان مؤمــن را محدود
بــه کســانی کــه ظواهــر مذهبــی دارنــد
نمیداننــد و بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه
کرد و ما نبایستی دایرهی خودی را خیلی
محدود کنیم و منتقدین را هم باید مؤمن
دانست ،چون انتقاد آنها ناشی از اعتقادی
پنهان هست .ما برای کســانی که اعتماد
بــه نفــس ندارنــد و میگوینــد نمیشــود،
باید امید و اعتماد به نفــس ایجاد کنیم و
آنهایی هم که خیلی خوش خیال هستند
را بایــد از خواب بیــدار کنیم.

دو در جهت ایجاد تحرک

این بیانیه در زمانی صادر شد که مردم
گالیهها و نارضایتیهایی دارند .با توجه
بستر
به این شرایط ،نظر شما دربارهی ِ
صدور این بیانیه که اشاره به تمدن نوین
ِ
اسالمی هم دارد ،چیست؟

در بیانیه گام دوم در
کنار امید ،انذار هم داده
شده است .ما باید توجه
داشته باشیم که بشارت
و انذار توأمان است .هر
و شور و نشاط و عمل
است.
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بهنظر مــن انقالب مثل ماشــینی اســت برای رســیدن بــه قلههای
بــزرگ .نبایــد بهخاطــر مشــکالت اقتصــادی ایــن ماشــین بهجــای
اولش برگــردد .مشــکالت اقتصــادی ،ناشــی از بیعدالتیها ،نفوذ
و کمکاریهــای بعضــی از مســئولین اســت .ولــی موانعــی ســر راه
انقــاب بــوده و االن هم هســت و مــا یــک ســری مشــکالتی از قدیم
داشتیم و آنها را برطرف کردیم و االن این ماشین انقالب مشکالت
جدیــدی دارد کــه بایســتی امیــد داد تــا حرکــت ادامــه پیــدا کنــد و
ایــن ماشــین بهجــای اول خــود برنگــردد.
اما چرا بحث تمدنسازی مطرحشــد؟ به این خاطر که قلههای
بلند را باید نشان داد .همتها را باید باال آورد تا مردم بدانند انقالب
اسالمی یک ظرفیت این چنینی دارد و دشــمنان از حرف تازهی
ی ما به
جمهوری اسالمی بهراسند .دشــمنان میترسند کارآمد 
اثبات برسد.مردم باید بدانند ا گر در چنین شرایطی ایشان چنین
بیانیهای مینویسند بر مشکالت اشراف دارند .پس مردم باید این
بیانیه را از این زاویه درک کنند .میبینند ایشــان از مشکالتی که
جمهوری اســامی دارد و بیعدالتیها و ضعفها و کم کاریها و
زندگی اشرافی بعضی از مسئولین آ گاه هستند و این چنین نیست
ً
که بیخبر باشند و متوجه میشوند که ایشان اتفاقا جزو کسانی
هستند که از وضعیت موجود ناراضی هستند و در کنار مردمند و
غم و غصهی مردم را دارند.
ایشان میفرمایند دلزدگی وجود دارد ،پس از این موضوع خبر دارند.
منتها میفرمایند اشتباه نگیرید ،دلزدگی از انقالب نیست .بلکه
دلزدگی بهخاطر عمل نکردن به شــعارهای انقالب است .ایشان
میفرمایند فاصلهی میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای
آرمانها را عذاب داده و میدهد .بالفاصله میفرمایند این فاصله
طی شدنی است .ببینید ایشان دارند میفرمایند من آرمانخواهم
و آرمانم هم تمدن نوین اسالمی است .ولی میفرمایند من بهخاطر
این وضعیت عذاب وجدان دارم .و باید گذشته را درست شناخت
و از تجربهها درس گرفت.
واقعیــت ایــن اســت کــه رهبــر انقــاب بیتوجــه نبــوده و نیســتند،
اما تشــخیص بــه حقشــان ایــن اســت کــه راه حــل مشــکالت ،امید
اســت .مســئوالن را هــم بایــد در یــک تنگنــای مطالب ـهی عمومــی
قــرار دارد ،ایــن خیلــی مهم اســت .منتهــا نبایســت ایــن مطالبهی
عمومــی بــه نحــوی باشــد کــه دشــمنان سؤاســتفاده کننــد.

رهبر انقالب از تمدنسازی اسالمی بهعنوان یک
آرمان نــام میبرند .این تمدنســازی در ســیرهی
پیامبر و اهل بیت (صلوات اهلل علیهم) چه سابقهای
داشته است؟
در ســیرهی پیامبــر ا کــرم تمدنســازی مهــم اســت.
یعنــی پیامبــر ا کــرم کــه آمدنــد یــک گامهایــی را طــی
کردنــد تــا ایــن عــرب جاهلــی کــه دختــر زنــده بــه گــور
یکــرد و از دختــر تنفــر داشــت ،او را بــه حدی برســاند
م 
که عذاب وجدان بگیرد و از آن کارش توبه بکند .خب
مــا بایــد ببینیــم پیامبــر چــه گامهایــی را طــی کردنــد.
ایــن عربهایــی کــه یکدیگــر را بــر ســر مســائل جزئــی
میکشــتند ،بــه حــدی رســیدند کــه ایثــار میکردنــد.
پیامبر یک تمدنی را پایهگذاری کردند و اعراب را از آن
وضعیت فال کت بار مادی و معنوی نجات دادند و به
اوج انســانیت رســاندند امــا بعــدا ایــن اوج تنزلهایی
هم پیــدا کــرد .امیرالمؤمنیــن علی (علیهالســام) هم
البتــه همــان تمــدن را احیــا کردنــد ،چــون مســیر کــج
شــد و نگذاشــتند آن مســیر ادامــه پیــدا بکنــد .اســام
یــک تمــدن جدیــدی را در میــان شــرق و غــرب عالــم
ایجــاد کــرد و یــک تمــدن نویــی را بــه جــا گذاشــت کــه
هنــوز کــه هنــوز اســت میبینیــم ایــن تمــدن جذبهی
خودش را دارد ،به شرط اینکه غبارهایی که بر رویش
نشســته را کنــار بزنیــم.
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حدود دو دهه قبل نظریهای در خصوص پیروزی انقالب اسالمی
در  2کتاب ارائه کردم که با عنــوان «نظریه رهبری مذهبی» بود،
توضیح کوتاهــی در اینباره میدهم و ســپس بحــث جدیدی را
مطرح میکنم و آن نسبت نظریه رهبری مذهبی با مسئله سنت
و تجدد اســت که در نوع خود بحث جدیدی است .محور بحثم
این اســت که نظریه رهبــری مذهبی را به شــکل مختصر توضیح
دهم؛ بعد بگویم انقالب اســامی و آن نظریه چه نسبتی با سنت
و تجدد پیدا میکند.
مــا بیــن  4عنصــر ایرانیــت ،اســامیت ،فرهنــگ غربــی و فرهنگ
سوسیالیستی در تردد هســتیم و باید بدانیم که ما کجای این 4
فرهنگ قرار داریم .میخواهم وضعیت نســبت سنت و تجدد را
در مورد انقالب اســامی مشــخص کنم برای همین محور بحث
ً
این است که جایگاه سنت و تجدد در انقالب اسالمی و خصوصا
نظریه رهبری مذهبی چیست؟ تا به حال  5نظریه پیرامون انقالب
اسالمی ارائه شده و نظریه رهبری مذهبی نظریه ششم است.
نظریه اول ،نظریه توطئــه بود که انقالب ایران کار انگلیس ـیها و
آمریکاییها بود.
نظریه دوم بحث زیربنا و روبنای مارکسیس ـتها بــود که زیربنا و
روبنا تغییر کرد.
نظریه ســوم ،نظریه مدرنیزاسیون بود که شــاه ،از اوایل سال 40
مدرنیزاســیون را آغاز کرد و امــام خمینــی(ره) در مقابل او موضع
گرفت .مردم از روستاها به شهر آمدند ،تعارض بین سنت و تجدد
به وجود آمد ،توسعه اقتصادی و سیاسی با هم در یک مسیر نبود
و منجر به انقالب شد.
نظریه چهارم این است که مهمترین عامل ،عامل سیاسی یعنی
استبداد است.
نظریه پنجم اینکه شاه با مذهب مخالفت میکرد ،رضاشاه سنگ
بنای اول را گذاشت و محمدرضا آن را ادامه داد و امام خمینی(ره)
در مقابل آن موضع گرفتند که منجر به انقالب اسالمی شد.
ایــن  5نظریه را نقد کــردم و نظریه ترکیبی و ششــم ارائــه کردم که
مدرنیزاسیون زمینه انقالب ایران را فراهم کرد .یعنی ا گر در دهه 40
شاه مدرنیزاسیون را آغاز نمیکرد انقالب اسالمی رخ نمیداد .اما
مدرنیزاسیون که اتفاق افتاد و امام خمینی(ره) که مخالفت کردند،
هر اتفاق دیگری میتوانست بیفتد ،ممکن بود مجاهدین خلق یا

گروهها و اشخاص دیگری رهبری انقالب را به دست بگیرند ،اما چه
شد که انقالب  ،اسالمی شد؟ مهمترین عامل رهبری مذهبی امام
خمینی(ره) بود .در این نظریه یک مفروض وجود دارد و آن اینکه
انقالبها تک عاملی نیســتند و از یک عامل ســخن نمیگوییم،
بلکه از مجموعه عوامل سخن میگوییم که رهبری امام خمینی
مهمترین عامل بود .متوجه هستید که بین نظریه  5و  6تفاوت
اســت .نظریه پنجم مذهب و نظریه ششم رهبری مذهبی یعنی
شخصیت امام خمینی(ره) که عارفانه و فقیهانه بود را میگوید.
در خصــوص اینکــه انقــاب اســامی چــه نســبتی بــا پیشــاتجدد
(ســنت) ،تجــدد (مدرنیتــه) و پســاتجدد (پســتمدرنیته) دارد
حداقــل  4نظریــه وجــود دارد.
نظریه اول :این اســت که انقالب ایران انقالب ماقبل مدرن بود؛
یعنی هر چند اصطالح انقالب ،اصطالحی مدرن است ،ولی انقالب
ایران را باید طــوری تلقی کنیم که ما را به قبــل ببرد .مطابق این
نظر اول ،عدهای موافق انقالب هستند و انقالب ایران را اینطور
تحلیل میکنند؛ میگویند ما را به زمان صفویه یا به صدر اسالم برد،
حکومت علوی ،نبوی و . ...دسته دوم مخالفان انقالب هستند
که آنها انقالب ایــران را یک انقالب رگرســیو و ارتجاعی میدانند
و آن برگشــت را برگشــت منفی تلقی میکنند درحالیکه گروه اول
برگشت را برگشت مثبت تلقی میکنند.
نظریه دوم :بسیاری از اساتید علوم سیاسی انقالب ایران را انقالب
مدرن تلقی میکنند .میگویند اصطالح انقالب ،اصطالحی مدرن
است .نیروهای انقالب مدرن بودند و انقالب ایران تجدد را پذیرفته،
منتهی تجدد آمرانه رضاشاه و محمدرضا شاه را نپذیرفته است.
یک مفروض در اینجا وجود دارد که تجدد فقط غربی نیست .تجدد
شاه تجدد آمرانه بود .بنابراین امام خمینی(ره) تجدد خودش را
داشت ولی با تجدد شاه مخالف بود.
نظریه ســوم :کســانی هســتند کــه انقــاب ایــران را پســتمدرن
میدانند .میشل فوکو که معروفترین متفکر پستمدرن است
در سال پیروزی انقالب اسالمی ایران بود و انقالب ایران را انقالب
پســت مدرن معرفی کرد .کتابی به زبان فارسی از او ترجمه شده
به نام"ایرانیها چه رؤیایی در ســر دارند" کــه در آن گفته انقالب
ایران پستمدرن است.
نظریه چهارم :نظر بنده نظر چهارم اســت که انقالب ایران تردید
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مابین ســنت و تجدد است .به نظرم این
نظر بعد از آن سه نظریهای که تا حاال ایراد
شده ،جدید است.
قبــل از اینکه به ایــن بحــث بپردازیم باید
تکلیــف خــود را با میشــل فوکو مشــخص
کنیم که انقالب ایران آیا پستمدرن بود
یا خیر؟ انقــاب ایران پس ـتمدرن نبود،
ً
فوکو اشــتباه کرد! چون اوال ایــران تجربه
مدرنیته را نداشت و تجربه مدرنیته در ایران
از دهه  1340با شکست روبهرو شده بود.
بنابراین چطور میتوانیم بگوییم انقالب
ایران مدرنیتــه را رد کرده و به پســامدرن
رسیده بود .اشتباهی که فوکو کرد این بود
که سویههای ضد تجدد انقالب ایران را به
پستمدرنیسم ربط میداد .دومین دلیل
این است که در انقالب ایران سویههایی
ســنتی وجود دارد .آیا یکی از اهداف امام
خمینی(ره) این نبود که انقالب و حکومتی
مانند حکومت حضرت علی(ع) به پا شود؟
بله ،یعنی ما میخواستیم حکومت علوی
داشته باشیم ،پس ســنت برای ما خیلی
اهمیت دارد ،درحالیکه برای پستمدرن
سنت اهمیت ندارد .نکته سوم اینکه نظریه
فوکو سویههای ضد تجددگرایانه دارد که
البته انقالب ایــران آن را لحــاظ کرده بود
ولی سویههای تجددگرایانه یعنی چه؟
ســویههای ســنتی و ضد تجددگرایانه در
انقالب اسالمی چند چیز بود:
اول :اســام سیاســی که یــک اصطالح در
علوم سیاسی است .مساله ارتباط اسالم
و سیاست نیست ،نباید فکر کرد کسی که
اسالم سیاسی را قبول ندارد سکوالر است
و کسی که قبول دارد میگوید ارتباط دین
و سیاست وجود دارد .پولیتیکال اسالم یا
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اسالم سیاســی ،یک اصطالح است ،این
اصطــاح تعریفــش خیلــی راحت اســت؛
نظریهای که معتقد است حکومت اسالمی
باید به شــکل فعال ایجاد شــود .یعنی ما
بایــد آن را ایجاد کنیم .امــام خمینی(ره)
اعتقاد داشتند که ما باید انقالب اسالمی
و حکومت اسالمی داشته باشیم و در این
زمینه منفعل باشیم و باید فعاالنه برخورد
کنیم .معنایش این است که دست به انقالب
بزنیم .یعنی ا گر در این راه یک میلیون نفر
هم شــهید شدند اشــکالی ندارد ،وظیفه
اســت .این نظریه اســام سیاسی است.
به اعتقاد من ما قبل از امام خمینی(ره)،
آیتاهلل بروجردی ،آیتاهلل خویی و فقهای
قبل اسالم سیاســی به این معنا را معتقد
ً
نبودند ،مثال در دوره صفویه فقهایی بودند
که میگفتند والیت عام دارند .ا گر حکومت
به ما داده شد میپذیریم اما به شکل فعال
در امر حکومــت دخالت نمیکنیــم .امام

در کالم و عمل امام
خمینی(ره) سویههای ضد
تجدد هست ولی سوی ههای
تجددگرایانه هم هست.
ً
مثال سخنرانیهای امام
درباره دموکراسی و آزادی
ً
را مطالعه کنید ،خصوصا
وقتیکه در فرانسه بودند که
بسامد آن بسیار زیادتر بود.

خمینی(ره) فرمودند باید به شکل فعال
این کار را انجام دهیم.
دوم :نظریــه والیتفقیــه اســت .انقــاب
اسالمی ایران مبتنی بر نظریه فلسفی نبود
چون فلسفه نمیتواند انقالب به پا کند.
انقالب اسالمی ایران ،مبتنی بر نظریهای
بود به نام نظریه والیتفقیه که نظریهای
فقهی و ماقبل تجدد است.
سوم :امام خمینی با تجدد آمرانه پهلوی
مخالف بودند بنابراین سویههای ضد تجدد
در انقالب اسالمی وجود دارد .هنوز بعد از
 4دهه شعار مرگ بر آمریکا جزء شعارهای
رسمی جمهوری اسالمی ایران است.
چهارم :اینکه چپ اسالمی ،متفکرانی که
اندیشه سوسیالیستی داشتند و مسلمان
هم بودند که سویههای ضد تجدد غربی
داشــتند .بهطــور مثــال خداپرســتان
سوسیالیست نخشب یا در آثار دکتر شریعتی
که تفکرات سوسیالیستی وجود داشت و
سویههای ضد تجدد آمرانه یا غربی داشتند.
میدانید کتابهای دکتر شــریعتی در آن
ســالها بیــش از  1میلیون چاپ میشــد
درصورتیکه دیگر متفکران کتابهایشان
اینطور نبود؛ یعنی انقالب اسالمی بسیار
مرهون اندیشه دکتر شریعتی است و اندیشه
ایشان ایدئولوژیک ،سوسیالیستی ،اسالمی
و مبتنی بر اندیشهی چپ است.
پنجم :اینکه بر اساس نظریه گفتمان ،یک
گفتمان در غالب گفتمان دیگر برای خود
هویت ایجاد میکند .یعنی گفتمانها هویت
خودشــان را از گفتمان مقابل میگیرند.
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی هویت
خود را از ضدیت با غرب پیدا کرد .بنابراین
ا گر ضدیت با غرب نباشــد مــا و هویتمان
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زیر ســؤال میرود .همانطور که ترامپ سیاستهای خودش را
بر اساس ضدیت با ایران تعریف کرده و در هر سخنرانی ضدیت با
ایران را ترویج میکند.
اسالم سیاسی و اسالم غیرسیاسی اقسام مختلفی دارد ،فقاهتی و
غیرفقاهتی ،میانهرو و انقالبی ،در اینجا متفکرانی مانند دکتر حسین
نصر قرار میگیرند که به نوعی اســام غیرسیاســی و ســنتگرایانه
معتقدند .حاال سویههای مدرن در انقالب اسالمی چه چیزهایی
است؟ چند شاهد برای آن مطرح میکنم.
اول :اینکه مفهــوم انقــاب ،مفهوم مدرن اســت .کســانی که در
درس انقالب اسالمی اولین جلسه میگویند که اصطالح انقالب در
کتاب پنجم سیاست ارسطو وجود دارد ،اشتباه میکنند ،چون آن
انقالب به معنای تغیر حکومت است .آنهایی که میگویند 350
انقالب در یونان باستان اتفاق افتاده است ،آن انقالب به معنای
انقالب مدرن نیست ،تغییر حکومت اســت .حکومت مونارشی
ُ
وقتی به الیگارشی تبدیل میشود ارسطو به آن انقالب میگوید.

این اشــترا ک لفظی بیــن انقالب یونــان باســتان و انقالب مدرن
ً
است .انقالب اساسا مفهومی مدرن است.
دوم :اینکه در کالم و عمل امام خمینی(ره) سویههای ضد تجدد
ً
هست ولی سویههای تجددگرایانه هم هست .مثال سخنرانیهای
ً
امام درباره دموکراسی و آزادی را مطالعه کنید ،خصوصا وقتیکه
در فرانسه بودند که بسامد آن بسیار زیادتر بود .در متفکران دیگر،
همانند استاد مطهری هم این نشانهها وجود دارد .به یک کالم
از استاد مطهری اشــاره میکنم که شــاید خیلیها توجهی به آن
نکردهاند؛ میفرمایند حقی که اصحاب قرارداد به گردن ما دارند،
از حقی که ادیســون بر ما دارد کمتر نیست .یعنی ادیسون برق را
اختراع کرده و ما مرهون او هستیم .اصحاب قرارداد مانند جان
ال ک که انقــاب آمریکا بر اســاس نظریه او انجام شــد و روســو که
انقالب فرانســه بر اســاس نظریه او تا اندازهای صــورت پذیرفت،
مهمترین اصحاب قرارداد هســتند .هابز را کنار بگذاریم .اســتاد
مطهــری میفرمایند حقی که اینها بر بشــریت دارند از حقی که
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ادیسون بر بشریت دارد کمتر نیست .به نظرم این کالم تجددگرایانه
است .من دارم نقلقول میکنم نه طرفدار و نه مخالف هستم.
سوم :اینکه انقالب ایران فقط یک نفر نبود ،فقط یک گروه و روحانیت
نبود .گروهها ،نهضت آزادی ،مجاهدین خلق ،چریکهای فدایی
و جریانهای چپ مدرن هم بودند .فقط جریان راست و لیبرال
ً
مدرن نیستند .مجموعا اینها را که نگاه کنیم در آنها هم گرایش
به تمدن تا اندازهای کموبیش وجود دارد.
چهــارم :اینکه بایــد بین حا کمیــت و جامعــه تمایز قائل شــویم.
درحالیکه هنوز در حا کمیت ما شــعار مرگ بر آمریــکا و ضدیت با
غرب بهشــدت و قوت خود باقی اســت ،در جامعه چنین خبری
نیست ،جامعه هر روز دارد دچار تحول میشود و شما این تحوالت
را به عینه میبینید.
از مجموع این مباحث نتایجی که میتوانیم بگیریم این است:
اول :انقالب اسالمی ،انقالب خاصی در تاریخ و پدیده منحصربهفردی
بود و مثل انقالب اسالمی در جهان اتفاق نیفتاده است .انقالبها
در چهارراههای تاریخی اتفاق میافتند و این چهارراهها خیلی کم
هستند .انقالب اســامی با ایدئولوژی اسالمی و رهبری مذهبی
امام خمینــی(ره) واقعهای بــود که نه پــس از این و نه قبــل از آن
اتفاق نیفتاده است.
دوم :اینکه انقالب اســامی برخــاف ادعای میشــل فوکو پدیده
پســامدرن نبــود ،شــواهد و قرائن ایــن را تأییــد نمیکنــد .یکی از
اصــول پستمدرنیســم ،نســبیگرایی اســت ،در کجــای انقالب
اسالمی نسبیگرایی وجود دارد؟ آیا در ایدئولوژی امام خمینی(ره)
نسبیگرایی وجود دارد؟
سوم :اینکه در انقالب اسالمی ســویهها و گرایشات سنتی وجود
ً
داشته؛ ولی انقالب ایران کامال سنتی نبوده است .آن گرایشات
و نکاتی که از سنت در انقالب اسالمی وجود داشت را به آن اشاره
کردم ،پس نمیتوان گفت در انقالب ایران سویههای سنتی نبوده،
سویههای سنتی هم بوده است.
چهارم :در انقالب اســامی به میزانی که ســویههای سنتی بوده
سویههای متجددانه هم بوده ،در بین گروهها چپ و راست بوده
است ،در کالم و عمل امام خمینی(ره) ،در کالم استاد مطهری،
در کالم شــریعتی و همه ایدئولوگهای انقالب ایران ســویههای
مدرن هم وجود داشته است .پس مجموعهای از گرایشات سنتی
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و متجددانه در انقالب ایران وجود داشته است.
پنجم :این میشود که انقالب اسالمی معجونی از سنت و تجدد
بوده است .ا گر انقالب اسالمی معجونی از سنت و تجدد بود ،آیا
به شکل همگون بوده یا ناهمگون؟ یعنی آیا توانستیم از این دو
آشی بپزیم که خیلی خوشمزه باشد و هم سنتی و هم متجددانه
باشد؟ یعنی تجدد ایرانی خودمان را داشته باشیم؟ مثل مالزی
ً
و ژاپنی که تجدد خاص خودشان را دارند و کامال غربی نیستند.
مالزی متجددانه هســت ولــی مدرنیته خاص خــودش را تعریف
کرده و ماهاتیر محمد کمک کرد که این مدرنیته خاص در مالزی
شکل بگیرد .حاال سؤال این است آیا انقالب اسالمی و جمهوری
اسالمی توانســت ســنت و تجدد را در کنار هم به شــکل همگون
بیاورد و سازوار بکند؟ این کار متأسفانه صورت نپذیرفت و بعد از
 4دهه باید اقرار کنیم ،نه مبنای فکری کاملی برای جمع سنت و
تجدد داشتهایم و نه در عمل موفق بودیم که بین سنت و تجدد
تداوم ایجاد کنیم .نه اینکه هیچ کاری نشده است ،آن کاری که
باید انجام میشد ،نشد.
آن کار چه بود؟ ایجاد تجدد ایرانی .نتیجه آخر اینکه ،نظریه رهبری
مذهبی که دو دهه قبل ارائه شده است با این تحلیل سازگار است،
با این تحلیل که بین سنت و تجدد در تردید و تردد هستیم ،چرا؟
چون مهمترین عامل در پیروزی انقالب اسالمی رهبری مذهبی
بود ،در کالم و عمل امام خمینی(ره) گرایشات متجددانه و سنتی
وجود داشــت ،چرا؟ چــون یکی از عوامــل مهــم در نظریه رهبری
مذهبی ،تحقق مدرنیزاسیون به شکل شاهنشاهی و آمرانه بود؛
بنابراین عامل تجدد از ابتدای دهه  ،40در ایران پررنگتر شد.
ا گر در قالب یک شوخی بخواهیم وجود سنت و تجدد را در انقالب
و جمهوری اسالمی ایران بخواهیم بگوییم ،این مثال را میتوانیم
بزنیم که حا کمی از فقیهی سؤال کرد که حکم شرعی فالن مسئله
سیاسی چیست؟ آن فقیه پاســخ داد تا اراده حا کم و پادشاه چه
باشــد .در شــر ع مقدس همهچیز موجود اســت .ا گــر اراده کنید
مجاز باشد ما میتوانیم آن را مجاز اعالم کنیم ا گر اراده کنید مجاز
نباشد ،ما میتوانیم بگوییم مجاز نیست .در انقالب اسالمی هم
سویههای چپ و راست ،و هم سویههای سنتی وجود داشت اما
سویههای پسامدرن در آن وجود نداشته است و متأسفانه اینها
با هم سازوار و همگون نبودند.
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چرا انقالب شد؟

جستاریپیرامونمؤلف ههـای فرهنگیو دینیانقالباسالمی

علی دژا کام

دربــارۀ انقــاب  57ایــران ،میبایســت دو پرســش مطــرح شــود؛ یکــی اینکــه ،از میــان عوامــل اقتصــادی،
سیاســی ،جامعهشــناختی ،روانشــناختی و فرهنگــی ،مهمتریــن عامــل در شــکلگیری و پیــروزی انقــاب
اســامی  57ایــران کــدام عامــل بــوده اســت؟ دوم اینکه ،چطور شــد کــه فرهنگ سیاســی اســامگرا بــر رقیبان
دیرینــۀ خــود ،ماننــد ملیگــرا -لیبرال(جبهــۀ ملــی و نهضــت آزادی) ،جامعهگرا(حــزب تــوده و انشــعاباتش)
و چــپ مذهبی(ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران) کــه در مســیر انقــاب نیــز فعــال بودنــد ،پیــروز شــد؟
ایــن نوشــتار بــرای یافتن پاســخ دو پرســش مذکــور ،بــا روش توصیفــی -تحلیلــی ،ابتــدا به تبییــن این بــاور که
مهمترین عامل شــکلگیری و پیروزی انقالب اســامی  57ایران عامل فرهنگی ،به خصوص اســامی -شــیعی
بوده اســت(که به هنگام انقالب جایش در میان نظریههای انقالب خالی بود) پرداخته و عوامل مؤثر فرهنگی،
بــه خصــوص شــیعی را در شــکلگیری و پیــروزی انقــاب برشــمرده و بــه اجمــال تبییــن کــرده ،ســپس دالیــل
ســبقت گرفتن فرهنــگ سیاســی اســامگرا از رقیبان خــود را بــا رویکرد ایدئولــوژی شــیعی وا کاوی کرده اســت.
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الف)مقدمات بحث

شاید بتوان یکی از مهمترین اتفاقات نیمۀ دوم قرن بیستم را وقوع
انقالب  57ایران دانست .با اینکه از  1640تا  1979م .چهار انقالب
بزرگ اتفاق افتاده بود و این انقالبها مبنای نظریهپردازیهای
1
گونا گون در باب تحلیل انقالب شده بودند و نظریههای کالسیک
و مدرن 2پا به عرصۀ وجود گذاشــته بودنــد و انتظار میرفت این
نظریهها ،علــل و عوامل انقــاب ایران را کامل تبییــن کنند ،ولی
نتوانستند و عقیم ماندند و این عقیمماندگی منجر به آن شد که
پس از انقــاب ،نظریههای جدید 3نیز متولد شــوند تــا در تبیین
علل و عوامل انقالب  57ایران ،نظریههای پیشین را یاری کنند.
به نظر میرسد نظریههای پسا انقالب ،به خصوص نظریۀ مبتنی
بر مؤلفههای فرهنگی که بیشترین سهم را در شکلگیری و پیروزی
انقالب به مؤلفههای فرهنگی میدهد موفقتر و در پیمودن راه
تحلیــل چرایی و چگونگی انقــاب  57ایران به صــواب نزدیکتر
است(.ر.ک :انقالب اسالمی و نظریهها)1394 ،
به تعبیر دیگر؛ ا گرچه عناصر سیاسی ،اقتصادی ،جامعهشناختی،
روانشناختی و ...در شکلگیری و وقوع انقالب  57ایران حضور
داشته و مؤثر نیز بودهاند؛ ولی بررسی سنخشناسی فرهنگهای
سیاســی ،جریانهای سیاســی و رهبران سیاســی از یک طرف و
شــعارهای انقالب ،عطف زمانی انقالب ،اقشــار و طبقات پیشرو
در انقالب و خاستگاههای انقالب و ...از طرف دیگر ،ما را به این
نتیجه میرســاند که نارضایتی مردم از وضعیت فرهنگی جامعه
در زمان حکومت محمدرضا پهلوی شــدیدتر از ســایر ابعاد بوده
است .لذا میتوان گفت مهمترین علت و عامل انقالب  57ایران،
فرهنگی بوده است.

 .1نظریههــای کالســیک ماننــد نظریــۀ عدالتمحــور ارســطو ،نظریــۀ
مبتنــی بــر تضــاد طبقاتــی مارکــس ،نظریــۀ عــدم چرخــش نخبــگان پارهتــر
و . ...
 .2نظریههــای مــدرن عبــارت بودنــد از :رهیافــت جامعهشــناختی چالمــرز
جانســون ،رهیافــت اقتصــادی اولســون ،رهیافــت روانشــناختی جیمــز
دیویــس ،رهیافــت سیاســی هانتینگتــون و رهیافــت ترکیبــی چارلــز تیلــی.
 .3نظریههــای پســا انقــاب ماننــد رهیافــت فرهنگــی ،رهیافــت
انقالبهــای اجتماعــی جهــان ســوم ،رهیافــت معنویتگرایــی در سیاســت
و رهیافــت عرفانــی یــا مــاورای طبیعتگرایانــه.
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ب) سنخشناســی فرهنگهای سیاسی در آستانۀ
انقالب

بررسی سنخشناسی فرهنگهای سیاسی در آستانۀ ا نقالب(فرهنگ
سیاسی چپ اسالمی ،ملیگرا -لیبرال ،جامعهگرا ،اسالمگرا) فرصت
مستوفی و مستقلی را میطلبد که مقاله در پی آن نیست ،ولی به
اختصار میتوان گفت که آزادی ،عدالت ،دموکراسی و حقوق بشر از
مطالبات مشترک همۀ فرهنگهای سیاسی پیش از انقالب بوده
اســت که هر یک ،آنها را به گونهای و با ّ
تقــدم و تأخر در چارچوب
ایدئولوژیک خویش گنجانده بودند .موارد مذکور ،بیش و پیش از
هر چیز سبقۀ فرهنگی دارند؛ بدین معنا که فرهنگهای سیاسی
پیش از انقالب ،بیش و پیش از هر چیز از وضعیت فرهنگی ناراضی
بوده و خواســتار تغییرات فرهنگی بودهاند .بــه تعبیر دیگر؛ آنچه
باورمندان به فرهنگهای سیاســی پیشگفته را به انقالبیگری
میکشاند ،نارضایتی از وضعیت فرهنگی جامعۀ ایران و خواستار
تغییر در آن بوده است.

ج) مؤلفههای مؤثر فرهنگی در انقالب  57ایران

همانگونه که گفتهاند ،به حتم مؤلفههای غیر فرهنگی بسیاری
در شکلگیری و وقوع انقالب  57مؤثر واقع شدهاند ،ولی از آنجا که
نگارنده باورمند است که بیشــترین نقش را مؤلفههای فرهنگی
داشتهاند ،لذا به تبیین تأثیر مؤلفههای فرهنگی در شکلگیری
و وقوع انقالب  57میپردازد.
 .1بررسی شــعارهای انقالب ،به خصوص شــعارهایی که ناظر بر
اهداف و آرمانهای انقالب بودند ،به خوبی ما را به ماهیت انقالب
رهنمون میکنند .محمدحسین پناهی ،به عنوان جامعهشناس،
با بررسی تعداد قابل توجهی از شعارهای انقالب در ابعاد فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و نشان دادن چگونگی توزیع این
شــعارها مینویســد« :از  659شــعار مطرح شــده دربارۀ اهداف و
ارزشهای انقالب 359 ،مورد دربارۀ اهداف و ارزشهای فرهنگی
بوده است که حدود  54درصد این شعارهاست»(پناهی:1379 ،
 .)77وی اضافه میکند« :با توجه به اینکه بیشترین شعارهای انقالب
اسالمی مربوط به اهداف و آرمانهای انقالب در بعد فرهنگی بوده
است ،شاید بیانگر این باشد که نارضایتی مردم از وضعیت فرهنگی
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جامعه شدیدتر از سایر ابعاد بوده و شاید مهمترین علت و عامل
انقالب اسالمی بوده باشد .منتها این نارضایتی تبدیل به نارضایتی
سیاسی شــده و در قالب شــعارهای سیاســی مربوط به وضعیت
نامطلوب رژیم گذشته نیز نمود یافته است»(.همان)81-82 :
او در مقالۀ دیگری با عنوان «ارزشهای جهاد و شهادت در شعارهای
انقالب اسالمی ایران» ،با تأ کید مجدد بر زمینههای فرهنگی انقالب
اسالمی ایران مینویسد« :نه تنها فرهنگ اسالمی و شیعی در فرایند
بسیج انقالب اسالمی نقش اساسی داشته است ،بلکه گفتمان
جهاد و شهادت ،یا بهتر بگوییم ،گفتمان قیام امام حسین(ع) و
کربال و عاشورا چارچوب فرهنگی فرایند بســیج انقالب اسالمی را
تشکیل داده است .این چارچوب قادر بوده است نارضایتی مردم
از نظر حا کم را معنادار کرده و هویت حســینی بــه جنبش دهد و
کنشهای جمعی را به قیام امام حسین(ع) و جریان کربال پیوند
دهد»(.پناهی)86 :1385 ،
ایشان با اشاره به یافتههای تحقیق مینویسد« :مضامین یافته
شده در شعارهای جهاد و شهادت مطابقت باالیی با ایدئولوژی
و ارزشهای اسالمی دارند» .وی معتقد است« :چگونگی توزیع
مضمونهــا در مقولهها و زیــر مقولههای مربوط نشــان میدهد
که مردم مســلمان ایران برای ایجاد یک نظام اسالمی و برقراری
جامعه مبتنی بر ارزشهای اسالمی ،بر اساس باورهای اسالمی و
شیعی و با همانند سازی انقالب با انقالب امام حسین (ع) حاضر
بودهاند با شور و شوق و با انتخاب خود پذیرای شهادت گردند،
تا یا رژیم حا کم را ســرنگون کرده و جامعهای اســامی برپا کنند و
یا به فیض شهادت نایل شده و به زندگی سعادتمندانه ابدی در
جوار حق مشرف شوند .به نظر ایشان بعید به نظر میرسد بدون

وجود چنین ارزشهایی و اعتقاد راسخ مردم به آنها و معنا کردن
انقالب و رهبری آن در قالب فرهنگی شیعی قیام امام حسین(ع)،
چنین انقالب شکوهمندی ،چنان بسیج فرا گیر تودهای و چنان
پیروزی عظیمی به دست میآمد»(.همان)18-22 :
اسماعیل حسنزاده در مقالهای با عنوان «هویت ملی در شعارهای
انقالب اسالمی» مینویسد« :مظاهر شیعی یکی دیگر از شاخصهای
عنصر هویتساز ایرانیان است .تعداد مفاهیم مربوط به مظاهر شیعی
نشان میدهد که انقالب اسالمی بخشی از هویت خود را از قیام
عاشورا به عنوان نهضت ضد ظلم و ستم گرفته است»(حسنزاده،
 .)18-22 :1386وی ادامه میدهد« :جامعۀ ایران برداشتی نوین
از مضامین نهادهای سنتی شیعی همچون قیام عاشورا ،شهادت،
انتظار و ظهور را مورد توجه قرار داده اســت .نمادهای شیعی نه
تنها به انفعال ،عافیتطلبی و مصلحتجویی اجتماعی و سیاسی
نینجامیده ،بلکــه کنشگری سیاســی توأم با دگرگونــی جامعه را
هدف گرفته است»(.همان)21-22 :
بررسی شعارهای انقالب اسالمی ایران ،به خصوص با هدفگیری
اهــداف و آرمانها ،نه اینکه بــر نقش تعیینکننــدۀ عوامل و علل
فرهنگی در شــکلگیری و پیروزی انقالب ّ
صحه میگــذارد ،بلکه
بر ماهیت اســامی -شــیعی بودن آن نیــز تأ کید و اســامی بودن
انقالب  57ایران را معنا دار میکند.
 .2یکی دیگر از اموری که باید در ارتباط با ماهیت فرهنگی انقالب
 57ایران به آن توجه شود ،نقاط عطف زمانی وقایع انقالب است.
بررسی وقایعی چون  15خرداد  42به عنوان «نقطۀ تقابل نهضت
اســامی با حکومت پهلوی»(ر.ک :غنییاری ،بیتا) 19 ،دی 56
به عنوان «اولین جرقۀ انقالب»(ر.ک .به :کدی ،بیتا) و روزهایی
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نظیر عید فطر  57تهران ،تاسوعا و عاشورای  57تهران
و  17شــهریور  57تهران ،حا کی از پیوند عمیق ماهیت انقالب با
فرهنگ اسالمی -شیعی دارد؛ چرا که ظرف زمانی همۀ این وقایع
که از نقاط عطف بسیار مهم و شتابزای انقالب بودند(محرم -عید
فطر -تاسوعا -عاشورا) از نمادهای مهم فرهنگ شیعهاند.
 .3در هر انقالبی ،گروهی به عنوان پیشرو ،پیشاپیش انقالبیون
حرکت میکنند و جریان انقالب را ،هم به جهت ایدئولوژیک و هم به
جهت مالی و تدارکاتی تأمین میکنند .در انقالب ایران ،روشنفکران
و عالمان بر آمده از حوزههای علمیه که اندیشههای نو ،مترقی و
سیاسی داشتند ،چارچوب نظری و ایدئولوژیک انقالب و بازاریان
ّ
متدین مسائل مالی و تدارکاتی انقالب را تأمین میکردند .بررسی
نقش روحانیت ،روشــنفکران و بازاریان در شــکلگیری ،تداوم و
پیروزی انقالب و پیوند ایدئولوژیکی آنها با هم به عنوان نمایندگان
دانشگاه ،حوزه و تودۀ مردم و نقش راهبری و رهبری آنان در انقالب
از اهمیت فوق العادهای برخوردار اســت که باید به طور مستقل
بدان پرداخته شــود .آنچه قابل تذکار است اینکه ،شاید ناظر به
همین پیوند باشد که بسیاری از پژوهشگران تاریخ انقالب اسالمی
برآنند که غلظت گرایشها و انگیزشهای فرهنگی و مذهبی در
اقشار و طبقات پیشرو بسیار باال بوده است(.خرمشاد ،بیتا)101 :
بر این اساس ،برای تبیین ماهیت فرهنگی انقالب  57ایران ،نا گزیر
باید سراغ دانشگاه ،حوزه و بازار به عنوان خاستگاه مهم انقالب
ً
اسالمی رفت .روشنفکران که نوعا خاستگاه دانشگاهی داشتهاند،
در کنار عالمان دین برآمده از حوزههای علمیه ،از طبقات و اقشار
پیشرو در انقالب محسوب میشوند که نقش اساسی و راهبری در
شکلگیری و پیروزی انقالب را بر عهده گرفته بودند .دانشجویان و
دانشآموزان نیز به عنوان قشر فرهنگی ،حضور چشمگیر در انقالب
داشتهاند .از  2500تظاهرات انجام شده در آن دوره ،حدود یک
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چهارم در دبیرستانها و دانشگاهها سازماندهی شد .عالوه بر آن،
دانشجویان اغلب نقش کلیدی در تظاهرات خارج از مدارس نیز
بر عهده داشتند(.اشرف و بنوعزیزی ،بیتا)122 :
ذوعلم در مقالهای با عنوان «حوزه در انقالب و انقالب در حوزه»
مینویســد :حوزههای علمیــه و علمای متعهد روشــناندیش و
جامعنگــر ،با توجه بــه زوایا و ابعــاد مختلف اســام و زدودن غبار
مهجوریت از جنبههای مهم سیاســی و اجتماعی نگرش دینی،
تلقی اصیل و صحیحی را ارائه کردند که ضرورت حضور اجتماعی-
سیاسی امت را در سرنوشت خود تبیین میکرد و چارچوب فکری
کارامدی را برای انقالب اسالمی فراهم میکرد .از نظر وی« :ا گرچه
در رهبران بــزرگ و تأثیرگذار ،توانمندیهــا و خصلتهای مثبت
شخصیتی ،تجربههای سیاسی و تاریخی ،دانش و بصیرت اجتماعی
و سایر ویژگیهای شخصیتی بسیار مهم است ،ولی در مورد رهبری
امام خمینی ،عالوه بر همۀ اینها ،که تأثیری تردیدناپذیر در عمق
و توان هدایت انقالب داشت ،خاستگاه و شأن حوزوی و فقاهتی
ایشان را نباید نادیده گرفت و باید دانست که پیوند و نفوذ دینی
داشتن امام به عنوان عالم دینی و مرجع تقلید و خاستگاه حوزوی
و حلقۀ شا گردان و همفکران وی ،که اعتماد عمیق مردم را نسبت
به او جلب میکند ،در تحقق رهبری ایشان سهم اساسی داشت».
(ذوعلم ،بیتا)33-42 :
حضــور روشــنفکران ،عالمــان دیــن نواندیــش ،دانشــجویان و
دانشآموزان در انقالب ،چه به عنوان پیشرو و چه به عنوان پسرو،
حکایت از ماهیت فرهنگی انقالب داشته است.
 .4مساجد و حســینیهها در طول مبارزات انقالب اسالمی ایران
نقش اساســی داشــته ،از خاســتگاههای مهم اجتماعی انقالب
محســوب میشــوند .مســاجد و حســینیهها با کارکردهای خود
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در سه حوزۀ رسانهای -تبلیغی ،ارتباطی -جهانی ،پشتیبانی و فرهنگی -هویتی کمک
کردند تا فرهنگ و ایدئولوژی انقالبی شیعه به گفتمان غالب و رایج در جامعه بدل شود
و انقالبی اسالمی در ایران شکل بگیرد(.ساسان ،بیتا)
مساجد و حســینیهها با برگزاری جلسات سخنرانی ،جش ـنهای دینی و عزاداریها ،به
خصوص در ایام ماه محرم و ماه رمضان ،در پرورش جوانان انقالبی بسیار مؤثر بودهاند.
متولیان حسینیهها و مساجد تالش میکردند ضمن نقد فرهنگ حا کم ،فرهنگ مطلوب
را به آنان ارائه دهند .میتوان از حسینیه ارشاد و مسجد جلیلی به عنوان نمونهای روشن
از حسینیهها و مساجد انقالبی و فعال نام برد.
عالوه بر فرهنگسازی ،مساجد نقطۀ شروع و آغاز شکلگیری تظاهرات نیز بودند و با برگزاری
مراسم بزرگداشت سوم ،هفتم و چهلم شهدای انقالب و مخالفان شاه ،ایستگاههای تجدید
حیات و تمدید شتاب حرکت انقالبی مردم محسوب میشــدند .مساجد از عمدهترین
ابزار روحانیت برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه به حساب آمده و روحانیون از طریق
آن میکوشیدند تا پیام انقالب را به گوش مردم برسانند.
ً
جان دی .استمپل ،کارشناس سفارت آمریکا مینویسد« :در کشور  35میلیونی ایران تقریبا
 80تا  90هزار مسجد و  180تا  200هزار روحانی وجود دارد و سریعترین و مطمئنترین راه
برای رساندن پیام از شهری به رهبران شهر دیگر از طریق شبکۀ مساجد انجام میگرفت».
(همان)34 :
 .5یکی دیگر از نکات مهمی که بر فرهنگی بودن انقالب ایران داللت دارد ،توجه به شهر
قم به عنوان خاستگاه جغرافیایی انقالب است .چنانچه سال  1341سال شروع نهضت
لحاظ شود و قیام  19دی  1356به عنوان نقطه شتابزای انقالب تلقی شود ،خواهیم دید
که در هر دوی این زمانها ،قیام از شهر قم به عنوان مرکز روحانیت و تشیع سرچشمه گرفته
و سپس به سایر نقاط کشور ّ
تسری یافته است .قم به دلیل در بر داشتن آرامگاه حضرت
معصومه(س) و وجود حوزههای علمیه و نیز بنای مساجد و مرا کز فرهنگی بسیار ،از دیرباز
در کانون معادالت سیاسی -فرهنگی ایران نقشآفرینی کرده و «به دلیل اقامت مراجع در
آن ،نقش محوری مبارزه علیه نظام حا کم» را بر عهده داشته است(.روحبخش ،بیتا)52 :

حضور روشنفکران
عالمان دین نواندیش
دانشجویان
و دانشآموزان در انقالب
چه به عنوان پیشرو و چه
به عنوان پسرو ،حکایت
از ماهیت فرهنگی انقالب
داشته است.

د) چرا فرهنگ سیاسی شیعه بر رقیبان خود پیروز شد؟

فرهنگهای سیاسی موجود دهۀ  50را میتوان در چهار گروه سلطنتی ،ملیگرا -لیبرال،
جامعهگرا و اسالمگرا تقسیمبندی کرد .البته ا گر گروههای انشــعابیافته از آنها را لحاظ
کنیم ،خیلی بیشتر خواهد بود .فرهنگ سیاســی اسالمگرا که از سوی روشنفکران دینی
و روحانیــون مبارز نوگرا مطرح شــد ،مشــروعیت خــود را از تاریخ شــیعه در طــول  13قرن
و سـ ّـنت ایــران میگرفت .این فرهنگ سیاســی که خاســتگاه آن تفکر سیاســی شــیعی و
نتیجۀ بازاندیشی روشنفکران و نوگرایان در مبانی اسالم با رویکرد سیاسی بود ،توانست
به صورت یک ایدئولوژی سیاسی در بسیج کردن تودهها و سازماندهی آنان ،گوی سبقت
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فرهنگ سیاسی شیعه
در کربالی 61هجری و در
روز عاشورا ریشه دارد؛ لذا
هر سال از طریق سوگواری
بر سید شهیدان و یاران
مظلومش در ماه محرم
خود را باز تولید و بالنده
میکند و در نهضتهای
ضد ظلم ،خود را صیقل
میدهد.
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را از دیگر رقیبان برباید.
ً
برای تبیین ّ
تفوق فرهنگ سیاســی شــیعه بر رقیبــان ،اوال باید به اصولــی مانند امامت،
انتظار ،غیبت ،شهادت ،جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر و نامشروع بودن حکومت غیر
معصوم و غیر مأذون بودن از امام معصوم که شا کلۀ ایدئولوژی شیعی و آبشخور فرهنگ
ً
سیاسی اســامگرای شــیعی اســت ،پرداخت؛ ثانیا ،نهادهای مذهبی در فرهنگ شیعه
مانند عاشورا ،سوگواری و کربال را بررسی و نقش آنها را در تحریک و بسیج مردم و دمیدن
ً
روح مبارزه و انقالبیگری تبیین کرد و ثالثا ،عنصر اجتهاد و مرجعیت را فراموش نکرد و در
نسبت با دو عنصر پیشین آن را تحلیل کرد.
البته در کنار بررسی ســه عنصر پیشــین(اصول اعتقادی ایدئولوژیکی شــیعه ،نهادهای
ً
مذهبی شیعه ،اجتهاد و مرجعیت) ،باید اوال ،به فرهنگ سیاسی حا کم بر ایران به عنوان
ّ
علت مرکب که زمینههای شکلگیری انقالب را فراهم کرد و به صفبندی فرهنگهای
ً
سیاسی مخالف سرعت بخشید ،توجه کرد و ثانیا ،وضعیت فرهنگهای سیاسی مخالف
را در نسبت با تودۀ مردم و جایگاهشان بررسی کرد.
 .1اصول اعتقادی فرهنگ سیاسی شیعه
ابتدا الزم اســت برخی از مبانی نظری فرهنگ سیاســی ،نمادها و ّ
ســنتهای شــیعه که
تولیدکنندۀ فرهنگ سیاسی مشارکتیاند ،مرور شوند .عناصر مذکور ،هم از ماهیت فرهنگی
انقالب  57پرده برمیدارند و هم راز مهم ّ
تفوق فرهنگ سیاسی شیعه بر رقیبان خود را در
بسیج تودهها و ایجاد روحیۀ انقالبی تا مرز شهادت بازگو میکنند.
یک) عدل الهی؛ از اصول اعتقادی شیعه است که توسط خداوند در هستی جاری شده
و امور فردی و اجتماعی انسان بر اساس آن سامان مییابد .عالوه بر تعالیم شیعه ،تجربۀ
خالفت علی(ع) و اندیشهها و رفتارهای عدالتخواهانۀ ایشان نیز عامل مهمی در ریشه
دوانیدن عدالتخواهی در میان شــیعه بوده است .لذا شیعه در طول تاریخ همیشه به
عنوان جریانی عدالتخواه و انقالبی و مکتب اعتراض به بیعدالتی نمود پیدا کرده است.
عدالتخواهی اسالمگرایان نه تنها آنان را رقیب جامعهگرایان قرار داد ،بلکه وقتی در کنار
دیگر اصول همچون آزادی قرار گرفت ،جامعهگرایان را مقهور نیز کرد و جریان تحصیلکرده
و روشنفکر را که جذب فرهنگ سیاسی جامعهگرا شــده بود ،جذب خود کرد و آنها خود
از پیشروان اسالمگرایان شدند.
دو) امامت؛ شــیعه باورمند اســت که حا کمیــت از ِآن خداوند ،پیامبر خدا و جانشــینان
پیامبر خدا؛ یعنی ائمۀ دوازدهگانه و در زمان غیبت امام معصوم ،از ِآن فقیه جامع الشرایط
است و هر حا کمیتی غیر از آن ،نامشروع و در صورت امکان ،مقابله با آن واجب است .امام
خمینی ،در این موضوع ،از شرایط عینی اجتماعی بهره گرفت و مبارزه با رژیم پهلوی را در
قالب امامت و امت به پیش برد و مردم نیز با فهم مفهوم امامت و به خاطر نا کامی پروژۀ
مشروطیت و ناامیدی و عدم اعتماد به فرهنگهای سیاسی رقیب ،به رهبری امام خمینی
تن دادند و انقالب را تا نقطۀ پیروزی پیش بردند .اطاعت و پیروی مردم از امام خمینی
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در روند انقالب و پس از آن ،تنها از جهت شخصیت کاریزماتیک
امام خمینی نبود ،بلکه به دلیل اعتقاد به تداوم امامت و رهبری
در قالب والیت فقیه بود.
از شرایط اصلی امامت و رهبری ،چه به عنوان امام معصوم و چه
به عنوان امام مأذون(فقیه جامعالشــرایط) ،عدالت است .گویا
مردم در بیعت کردن با امام و رهبر در فرهنگ شیعه ،با امام شرط
میکنند که چون ما تو را امامی عادل میدانیم ،با تو بیعت میکنیم
و ادارۀ امور خود را به تو میسپاریم .از این رو ،اصل عدالت بر اصل
امامت در فرهنگ شیعه مقدم است .لذا مفاهیمی مانند انتظار و
غیبت را که در فرهنگ سیاسی شیعه بسیار مهماند و در انقالب
 57ایران نیز بسیار تأثیرگذار بودهاند ،باید ذیل امامت بحث کرد.
ّ
تولی و ّ
تبری؛ شیعه ،دوستی با دوستان خداوند و دشمنی با
سه)
ّ
دشمنان خداوند را با عنوان «تولی و ّ
تبری» ،از اصول خود میداند
و بدون پایبندی به این دو ،پذیرش والیت خداوند و اولیای او را
ّ
«تولی و ّ
تبری» از عناصر سازنده و
بیمعنا تلقی میکند .دو عنصر
ّ
محرک حرکتها و جنبشهای انقالبی و بسیج تودههای مردمی
در جهت دوستی با دوستان خداوند(ائمۀ معصومین) و دشمنی
با دشمنان خداوند(دشمنان ائمۀ معصومین) بودهاند .لذا این
دو اصل در شیعه ،مبتنی بر اصل والیت و امامت و رهبری حضرات
ّ
«تولی و ّ
تبری» در انقالب بسیار حایز
معصومین(ع) است .نقش
اهمیت است که باید به طور مستقل بحث شود.
ّ
تولی و ّ
تبری ایجاب میکند شیعه برای حفظ
چهار) جهاد؛ گاهی
حریم و حرمت والیت و امامت ،دست به عمل انقالبی بزند .این
عمل انقالبی ا گر مأذون از طرف امام معصوم باشد ،جهاد ابتدایی
و ا گر مــأذون از طرف امــام غیر معصوم باشــد ،جهــاد تدافعی نام
میگیرد .به تعبیر دیگر؛ شــیعه در مواقع لزوم ،اهل عمل انقالبی
است .گویا انقالبی بودن و انقالبیگری در ذات فرهنگ سیاسی
شیعه نهفته است .لذا در مواقع ضروری به راحتی میتواند تودههای
مردم را بســیج کرده و حرکتآفرینــی کند؛ آن گونه کــه در انقالب
 57چنین کرد.
پنج) شــهادت؛ از نتایج طبیعی جهاد اســت و شــیعه آن را بسیار
ارزشمند میداند و فوز عظیم میشمارد .به تعبیر مرحوم عنایت،
«عنصر شهادت جاذبهای نیرومند برای همۀ نهضتهای شیعی
داشــته اســت که نظام حا کم را بــه مبــارزه طلبیدهاند»(عنایت،

بیتا .)309 :بدون دیدن نقش و کارکرد عنصر شهادت ،نمیتوان
انقالب را تحلیل کرد.
شش) امر به معروف و نهی از منکر؛ امام علی(ع) معتقد است ترک
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفۀ عمومی ،موجب
ّ
تسلط اشرار و تبهکاران خواهد شد(نهجالبالغه .)356 :اعتقاد به
این اصل ،همیشه شیعه را در مقابل حا کمان ظالم و ناعادل قرار
داده است؛ لذا همیشه بین آنان تعقیب و گریز بوده و از نظر حا کمان،
شیعیان عناصر انقالبی تلقی میشدهاند .شهید مطهری ،هدف
انقالب امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر میداند .این
عنصر نیز در انقالب  57ایران بسیار پررنگ است.
 .2نهادهای مذهبی شیعه
فرهنگ سیاسی شیعه در کربالی  61هجری و در روز عاشورا ریشه
دارد؛ لذا هر سال از طریق سوگواری بر سید شهیدان و یاران مظلومش
در ماه محرم خود را باز تولید و بالنده میکند و در نهضتهای ضد
ظلم ،خود را صیقل میدهد .این مهم ،در همۀ نهضتهای ضد
ظلم و ستم پس از عاشورا ،از جمله انقالب  57ایران ،نقش محوری
داشته است.
شاید مهمترین عنصر مذهبی -فرهنگی در انقالب ایران ،الگوگیری
از امام حسین(ع) و شهدای کربال و تأثیرگذارترین نمادهای مذهبی
و اسالمی ،نمادهای مربوط به عاشورا و امام حسین(ع) است که
در ّ
سنتهای عزاداری مانند تعزیه و سینهزنی و زنجیرزنی جلوه
کرده است .هیچ عنصر مذهبی در طول تاریخ به اندازۀ کربال و امام
حسین(ع) و شهیدان کربال در بسیج تودهها ،ایجاد روحیۀ انقالبی،
ظلمستیزی ،شجاعت و ایثار ،تأثیرگذار نبوده است.
 .3اجتهاد و مرجعیت
ّ
فرهنگ سیاسی شیعه با روش اجتهاد از کتاب و سنت و تاریخ شیعه
توسط مراجعی همچون امام خمینی ،استخراج و استنباط شده
اســت .نظام مبتنی بر والیت فقیه که توسط امام خمینی ارائه و
جمهوری اسالمی مبتنی برآن پایهگذاری شد ،یکی از نظامهای
برآمده از اجتهاد مراجع بزرگ شیعه است.
از آنجا که اجتهاد در شیعه به عنوان موتور حرکت رو به جلو عمل
میکند و پویاست ،فرهنگ سیاسی شیعه نیز از پویایی و روزآمدی
برخوردار است .ا گرچه نماد فرهنگ سیاسی اسالمگراها ،روحانیت
و به خصوص امام خمینی بود ،ولی نباید نقش روشنفکران دینی را
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در تحول فرهنگ سیاسی ایرانیان و گرایش آنان به فرهنگ سیاسی
اسالم نادیده گرفت و حق مطلب را ادا نکرد .روشنفکران دینی با
ایدئولوژیک کردن دین ،بسیار به انقالبی شدن رفتارهای سیاسی
مردم و ســوق دادن آنان به فرهنگ سیاسی کمک کردند .شاید
بیش از همۀ روشــنفکران ،مرحوم دکتر شــریعتی در ایدئولوژیک
کردن دین و تفسیرهای انقالبی و حماسی از دین نقش داشت.
وی در ســالهای دهۀ  1340و  ،1350بازگشت به اسالم را توصیه
میکرد .او اسالم را به عنوان یک ایدئولوژی جامع و کامل در نظر
میگرفت که تعیینکنندۀ نظام سیاسی و اجتماعی و شیوۀ زیستن
و ارزشها و نوع روابط اجتماعی است .شریعتی ،تفسیری انقالبی،
ظلمستیز و عدالتخواهانه از ّ
تشیع ارائه میداد که بسیاری از جوانان
را جذب میکرد .محور گفتمان شــریعتی ،بازگشــت به خویشتن
یا همان تشـ ّـیع انقالبی بود .او با احیا و بازسازی مفاهیم شهید،
شهادت ،جهادّ ،
تقیه ،انتظار ،تعهد ،مکتب ،رسالت ،امت ،امامت،
عدالت و برابری ،از آنها مقوالتی انقالبی ساخت .شریعتی بر خالف
مارکسیستها که الگوهای انقالبی آنها مارکس ،لنین ،مائو و...
بود ،به سراغ شخصیتهای دینی مانند امام علی ،امام حسین،
حضرت فاطمه و زینب ،ابوذر ،عمار یاسر ،میثم تمار ،سلمان فارسی
و ...رفت .بیتردید ،شریعتی سهم زیادی در شکوفایی تفکر انقالبی
داشت و سخنان پرشور او بسیاری از تحصیلکردگان و جوانان را
به خود جذب و از مارکسیسم و ایدئولوژیهای الحادی دور کرد.
از اوایل دهۀ  ،80شریعتی به جرم داشتن اندیشههای انقالبی و
ایدئولوژیک کردن دین ،توسط روشنفکران دینی و غیر دینی مورد
انتقاد شدید قرار گرفت.
فرهنگ سیاسی اسالمگرا با تکیه بر عناصر سهگانۀ شیعی(اصول
اعتقادی ،نهادهای مذهبی ،اجتهاد و مرجعیت) ،در انقالب 57
ایران ،هم ایدئولوژی انقالب را تأمین کرد ،هم توده را علیه ظلم
و اســتبداد پهلوی بســیج کرد ،هم راهبری و رهبری توده و بلکه
جریانهای سیاســی دیگر را عهدهدار شــد و هم با تکیه بر توده و
ایدئولوژی برآمده از نظام فکری و عملی تاریخی شیعه ،فرهنگهای
سیاسی رقیب را کنار زد و انقالب را به سرانجام رساند و جمهوری
اسالمی را پایهگذاری کرد .البته شکست فرهنگهای سیاسی رقیب
را نباید فقط در عناصر سهگانه مذکور به عنوان نقطۀ ّقوت فرهنگ
سیاسی اسالمگرا دید ،بلکه ضعف ایدئولوژیک ،ضعف ساختاری،
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ضعف رهبری و شکستهای تاریخی فرهنگهای سیاسی رقیب
در مقابل حکومــت و نیروهای امنیتی و رســواییهایی که باعث
شــد تا تودۀ مردم از آنها ســلب اعتماد کنند ،نباید فراموش کرد.
در حقیقت؛ شکست فرهنگهای سیاسی رقیب اعم از ملیگرا-
لیبرال ،جامعهگرا و چپ اسالمی یک وجه ایجابی داشت که فرهنگ
سیاسی غنی اسالمگرا بود و یک وجه سلبی که ضعف آنها در ابعاد
مختلف بود.

هـ) نتایج و پیشنهادها

بررسی شعارهای انقالب ،فرهنگهای سیاسی مبارز در آستانۀ
انقالب ،خاستگاه جغرافیایی و فکری انقالب ،رهبری و رهبردن
انقالب و تودههای فعال و مبارز در انقالب  57ایران ،حا کی از آن
بود که انقالب  57ایران بیش و پیش از هر چیز تحت تأثیر نارضایتی
فرهنگی جامعه بوده اســت و بــه خاطر نهادینه بــودن فرهنگ و
ایدئولوژی اســام شــیعی در ایران ،به خصوص در میان مبارزان
اسالمگرا ،انقالب رنگ شیعی به خود گرفت و عنوان انقالب اسالمی
ایران را پیدا کرد و درســت بــه همین دلیــل و البته دالیــل دیگر،
فرهنگ سیاسی اسالمگرا برابر رقیبان خود پیروز شد.
به نظر میرسد رهبران و مدیران ارشد انقالب در چهار دهۀ گذشته
از جایگاه و نقش فرهنگ ،به خصوص فرهنگ اســام شــیعی در
تداوم انقالب و ســاختن جامعــۀ آرمانی ّ
مد نظــر انقالبیون غافل
بودهاند .بررسی برنامههای پنج سالۀ دولتها ،مقدار بودجههای
فرهنگی ،انتخاب مدیران ارشد فرهنگی نظام ،ساختارهای نا کارامد
و تکراری و موازیکاری فرهنگی ،رابطۀ فرهنگ و سیاست و دهها
مســئلۀ دیگر ،به اضافۀ وضعیــت فرهنگی جامعــه و فاصلۀ آن با
فرهنگ مطلوب ایرانی -اسالمی ،حا کی از آن است که یا مدیران
ارشد نظام انقالبی در چهار دهۀ گذشته از فرهنگ غافل بودهاند
یا نســبت به فرهنگ ناداناند .فهم درست مقولۀ فرهنگ ،فهم
درست نقش فرهنگ در ســاختن جامعۀ انسانی -الهی و تمدن
جدید ،فهم درست رابطۀ فرهنگ با سیاست ،فهم درست مدیریت
فرهنگ و فرهنگی ،اصالح ســاختارهای سیاستگذاری و مجری
در امر فرهنگ و دهها مســئلۀ دیگر ،از جمله چیزهایی اســت که
باید ذهن و دل مدیران ارشد نظام انقالبی را پر کند و برای مقولۀ
فرهنگ فکر ّ
جدی بکنند.

گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

دستاوردهاݡیݢ   ݢفرهنگݡݡی    
انقالباسالمݡݡݡی
دکتر غالمعلی
حداد عادل

در این یادداشت کوتاه بنده نا گزیرم بحث خود را به اجمال و فقط
با ذکر عناوین و سرفصلها طرح کنم .قدرت انقالب اسالمی ،امروز
در جهان واقعیتی انکارناپذیر استّ .
صحت این مدعا زمانی اثبات
می شــود که به حجم و عمق و تداوم دشــمنیهایی که علیه آن
میشود ،توجه کنیم .ا گر این اهمیت نبود ،رئیس جمهور آمریکا
در هر سخنرانیاش موضعی علیه انقالب و ایران اتخاذ میکرد.
نســل ما که قبل از انقالب را دیده اســت ،به یاد دارد که آن موقع
همین موضعگیریها بین آمریکا و شــوروی برقرار بود .این نکته

نشان از عظمت انقالب دارد که به هیچ وجه انکارشدنی نیست.
در اصل ،این انقالب را باید پیروزی فرهنگی بدانیم که رژیم قبل
پشتیبانش نبود ،بلکه در خانوادهها حفظ شد؛ این همان فرهنگ
دینی ماست؛ درخت ستبری که پیش از انقالب برگ و بار نداشت
و با پیروزی انقالب گل کرد و میوه داد.
تحوالت بینشی که انقالب اسالمی در ایران به تبع آن جهان اسالم
ایجاد کرد ،دستاوردهای فرهنگی انقالب و چالشها و آسیبهای
انقالب در باب تحوالت بینشــی؛ مهمترین اتفــاق ظهور و عرضه
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گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ّ
در برابر جریان فکری مسلط در غرب بود؛ تفکری که جرأت اظهار
ً
وجود و عرض اندام پیدا کرد ،اساسا در محاسبات آنها نمیگنجد.
تصور غربیها و غربزدهها این اســت که تنها یک تمدن موجود
اســت و آن هم تمدن غرب اســت و هر تمدنی در نسبت با غرب و
سهیم بودنش در تمدن غربی میتواند مطرح باشد .اما با انقالب
اسالمی ایران ،چهل سال است که صحبت از تمدن و تفکر دیگری
است که انقالب ما پرچمدار آن است.
مبانی این فکر نو ،یکی ایمان و اعتقاد به خداست و دیگری اینکه
نه فقط زندگــی فردی ،بلکه زندگــی اجتماعی باید دینی باشــد و
حکومت و تمدن باید بر محور دین بنا شود .اینها دستاوردهای
ً
بزرگی اســت که دقیقا در تقابل با سکوالریســم نقطۀ محوری و از
اصول مسلم تمدن غرب است .تمام مکاتب غربی از رنسانس به
بعد ،در سکوالریسم و نفی حا کمیت دینی شریکاند.
از جملــۀ دیگــر تحــوالت بینشــی ،پیدایــش مفهــوم شــهادت و
شهادتطلبی با تفسیر و جلوهای تازه اســت و در همین امتداد،
ظلمستیزی و استقاللطلبی و توجه به محرومان و مستضعفان
نیــز قابــل ذکرنــد.
در بخش دوم که همان دستاوردهای فرهنگی انقالب است ،میتوان
به رونق گرفتن درس و بحث و حوزههای علمیه اشاره کرد .قیاس
بین قم پیش از انقالب و قم امروز این مهم را برای ما اثبات میکند.
این همه مؤسسات علمی و پژوهشی همچون جامعهالمصطفی،
تنها نمونههایی از پیشرفت در این زمینههاست .ایجاد حکومت
اسالمی سبب شده است مسائلی تازه به دین عرضه شود و حوزه
و دانشگاه ،که قبل از انقالب ســعی بر جدایی و تخاصم بین این
دو نهاد اثرگذار فرهنگی بود ،یکی دیگر از ثمرات فرهنگی انقالب
اسالمی است .در بحث شورای تحول علوم اسالمی میبینیم که
 300استاد دانشگاهی و روحانی با هم همکاریهای علمی دارند که
خود یکی از نشانههای نمایان وحدت میان حوزه و دانشگاه است.
بحث دیگر ،توسعۀ آموزش و پرورش قبل از دانشگاه است .قبل
ً
از انقالب 75 ،درصد اطفال به مدرسه میرفتند ،اما امروز تقریبا
صد درصد آنها وارد نظام آموزشی میشــوند و این نزدیک شدن
به عدالت آموزشی اســت .نمونهای از تحوالت مثبت در آموزش
و پرورش ،المپیادهای علمی اســت که از سال  66شروع شد و تا
امروز همواره ایران جزء  10کشور برتر بوده است .از لحاظ آمار تعداد
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دانشجو نیز قبل از انقالب با جمعیتی حدود  36میلیون نفر75 ،
هزار دانشجو داشــتیم و امروز با جمعیت بیش از  80میلیون نفر،
پنج میلیون دانشجو داریم.
از دیگر موارد میتوان به عناوین کتابهای منتشره در قبل و بعد از
انقالب اشاره کرد .حدود سال  ،1354به زحمت شش هزار عنوان
کتاب در سال داشتیم ،اما در ســال  ،1396بالغ بر  99هزار عنوان
کتاب منتشر شده که حکایت از رشــد علمی و فرهنگی ما در این
دههها دارد .البته باید به این مطلب هم اشاره کرد که سالهای
 56و  57با وجود آمدن موج انقالب ،آمار عناوین و شمارگان کتب
باال میرود که نمیتوان آن را به حســاب قبل از انقالب نوشــت.
امروز شاهدیم که ناشــران تخصصی در عرصۀ نشر حضور دارند و
این مسئله بسیار معنادار است.
در همین حوزۀ کتاب ،پدید آمدن نهضت دایرهالمعارفنویسی یا
دانشنامهنویسی نیز حکایت از پیشرفت علمی و فرهنگی دارد .پس
از انقالب حدود  200عنوان دایرهالمعارف تألیفشده یا در دست
انتشار داریم که در قیاس با کشورهایی نظیر ترکیه بسیار جلوتریم.
اما دربارۀ بخش ســوم؛ یعنی چالشها و آســیبها ،باید گفت به
همان اندازه که فرهنگ در پیدایش و دوام انقالب نقش داشته،
مبارزه با این فرهنگ در دستور کار دشمنان قرار گرفته است.
ما یک جنگ اقتصادی داریم و یک جنــگ نرم که در واقع تالش
برای جانشــین کردن فرهنگ ابتذال به جای فرهنگ ریشــهدار
خانواده است .دشــمن فهمیده اســت که تا وقتی خانواده نهاد
دین را تقویت کند و به نسلها انتقال دهد ،دین پابرجاست و از آنجا
که دین هم ّ
مقوم انقالب است ،پس نمیتوان با انقالب مواجهۀ
ّ
ّ
جدی داشت .لذا میبینیم فضای مجازی به ابزاری جدی برای
تخریب نهاد خانواده بدل شده است .عدهای در داخل هم برای
کســب وجاهت اجتماعی و رســیدن به قدرت ،به جای دفاع ،با
دشــمنان همراهی میکنند .در حوزۀ نظری البتــه چالشهایی
هم داریم .برای مثال ،بحث موسیقی که هنوز حوزههای علمیه
تکالیفش را مشخص نکردهاند.
در نهایت ،بنده معتقدم که مهمترین مسئلۀ ما در حوزۀ فرهنگ،
همین جنگ فرهنگی و جنگ نرم است که بدون هیچ سرو صدایی
و با خاموشی به سراغ کشور و انقالب میآید و هر کسی نیز متوجه
آن نمیشود ،مگر آنکه اتفاقی که نباید بیفتد.
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پرسمـــــــــــان
عملیات «کربالی چهار» نیمه شب سوم دی ماه سال  65و پس از
چند ماه شناسایی ،طراحی و فراهم آوردن مقدمات مختلف آغاز
شد ،اما ساعاتی بعد به دلیل هوشــیاری و آمادگی کامل نیروهای
دشمن متوقف شد و ایران در دستیابی به پیروزی نا کام ماند .برخی
از فرماندهان و کارشناسان نظامی معتقدند که طراحی عملیات
کربالی چهار از عملیات والفجر هشت که یک سال پیش از آن اجرا
شد و رزمندگان ایرانی توانستند از عرض رودخانه اروند عبور کنند و
فاو را به تصرف خود درآورند ،پیچیدهتر بود و ا گر دشمن از هوشیاری
برخوردار نبود و ایران به پیروزی دست پیدا میکرد ،شگفتی بزرگ
دیگری در جنگ پدید میآمد.
تا کنون در خصوص دالیل لو رفتن عملیات و عدم غافلگیری نیروهای
دشمن سخنان و مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است ،اما به
ابعاد فنی عملیات کمتر پرداخته شده است .در ادامه ضمن معرفی
عملیات و اهداف آن به برخــی از پیچیدگیها و موفقیتهایی که
میتوانست به دست آید ،اشاره شده است.

عملیاتی که میتوانست جنگ را پایان دهد

ا گرچه منطقه عملیاتی کربالی چهار وسیع و از پاسگاه زید در شمال
شــلمچه تا تقاطع رودخانههای اروند و کارون بود ،اما تک اصلی
در جنوب منطقه عملیاتی و عبور از اروند قرار داشــت .قــرار بود در
این عملیات ،رزمندگان جزیره امالرصاص و ابوالخصیب واقع در 12
کیلومتری جنوب بصره را به تصرف درآورند و در نهایت خود را به خور
زبیر برسانند؛ در واقع سرپل تصرف شده در عملیات والفجر هشت را
توسعه دهند و آن عملیات را تکمیل کنند .در صورت موفقیت این
عملیات ،امکان بازپسگیری منطقه فاو تا حد زیادی از ارتش عراق
سلب میشد و این میتوانست فشار زیادی را بر رژیم بعث عراق وارد
آورد و به پایان جنگ کمک کند.
مقدمات اجرای عملیات کربالی چهار از ابتدای سال  65و پس از پایان
عملیات والفجر هشت آغاز شد .از نیمه دوم اردیبهشت ماه 1365
بررسی عملیات کربالی چهار در نیروی زمینی سپاه آغاز شد و پس
از حدود هشت ماه اقدام فشرده در زمینه بحثهای مانور ،طراحی
ابتکارات ویژه عملیاتی ،برآورد نیروی مورد نیاز ،تعیین سازمان رزم،

آمادهسازی زمین ،شناسایی دشمن ،ترغیب و تهییج افکار عمومی
مبنی بر انجام عملیات سرنوشتساز آغاز شد.
بنابراین این عملیات از ابتدا با توجه به انتخاب زمین و تا کتیک برتری
که برای عملیات پیشبینی و بیش از  250و حدود  300گردان برای
آن برآورد شده بود ،عملیات گستردهای فرض میشد .همچنین
با اهدافی که برای عملیات طراحی شده بود ،حکایت از عملیاتی
بود که گسترده و در عین حال سرنوشتساز است.

کربالی چهار؛ پیچیدهتر از والفجر هشت

عملیات کربالی چهار یکی از پیچیدهترین عملیاتهای تاریخ دفاع
مقدس است .بیش از چهار ماه و نیم طول کشید تا محسن رضایی
فرمانده کل سپاه ،فرماندهان را به یک وفاق برای طرح مانور برساند.
از اردیبهشت تا مهر  1365و سپس آذر ماه همان سال بحثهای
فشردهای در این باره صورت گرفت و جلســات متعددی در مورد
بررسی مانور تشکیل شد که طی ساعتها گفتگو در قرارگاه مرکزی،
مانور عملیات مورد نقادی فرماندهان قرار گرفت .در بررسی طرح
مانور ،به دلیل وجود نظرات مختلف و تجربیات فرماندهان ،بارها
این طرح تغییر کرد( .البته یکی از دالیل طوالنی شــدن مقدمات
آمادهســازی عملیات کربالی چهار ،اجرای دفاع متحرک توســط
عراق بود که دشمن توانست برخی از مواضع ایران همچون شهر
مهران را به اشغال خود درآورد .بنابراین فرماندهی نیروی زمینی
سپاه و بسیاری از یگانهای سپاه توانشان درگیر این موضوع شد).
یکی از پیچیدگیهای عملیات کربالی چهار ،تعیین ساعت و روز آغاز
جریان آب در اروندرود بود .باتوجه
عملیات بود .اجرای عملیات تابع ِ
به تجاربی که فرماندهان و رزمندگان از عملیات والفجر هشت به
دست آورده بودند ،نباید با مشکلی روبرو میشدند و باید با تکیه بر آن
تجارب ،عملیات را اجرا میکردند ،اما در عملیات والفجر هشت عبور
از اروند عرضی بود و در عملیات کربالی چهار ،عبور هم عرضی و هم
طولی بود .از این رو الزم بود آب در جریان باشد .محسن رضایی در
این رابطه در جلسهای عنوان کرد« :پارسال (عملیات والفجر هشت)
موضوعی داشــتیم که در آن زمان چیز جدیدی به شمار میآمد و
آن رکود آب بود .آن موقع همه به دنبال این بودند تا زمان رکود آب
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را به دست بیاورند .اما االن سکون آب را نمیخواهیم .شروع جزر
و مد را هم نمیخواهیم .در اینجا بحث جدیدی به نام جریان مد
وجود دارد؛ یعنی وقتی جزر و مد شروع میشود ،آب تا ساعاتی تنها
باال میآید و حرکت نمیکند .اما در یک زمان مشــخصی آب به راه
میافتد .ما به راه افتادن آب را میخواهیم».
عبور عرضی و طولــی از اروند نیازمنــد تبعیت از قوانینــی بود که در
مکتوبات علمی وجود نداشت و باید با تمرین و آزمایش به دست
ـات عملیات ،پــس از روزهــا و بلکه ماهها
میآمد .نیروهای اطالعـ ِ
توانستند جریان آب را شناسایی کنند .غواصان چون باید طولی
حرکت میکردند ،جزر و مد کامل مشکل را حل نمیکرد ،بلکه باید در
مد جریاندار حرکت انجام میشد .دلیل اینکه از مد استفاده میشد،
این بود که نیروها به سمت بصره حرکت میکردند .به طور کلی در
طول یک شبانهروز ،چهار بار جزر و مد میشود و هر بار شش ساعت
به طول میانجامد ،اما در اروند سه ساعت از مد ،جریان نداشت؛
البته در ظاهر جریان نداشت ،اما در عمق جریان وجود داشت.
عالوه بر اینها چون عملیات در منطقه ام الرصاص اجرا میشد و
نیروها باید از تنگه باریک بین ا م الرصاص ،جزیــره ماهی و بوارین
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عبور میکردند و امکان دیده شدن نیروها وجود داشت ،عملیات
باید در تاریکی مطلق و نبود ماه انجام میگرفت .همچنین غواصان
برای رسیدن به دشمن ،شکستن و پا کسازی خط نیازمند فرصت
کافی و بهرهگیری از تاریکی شب بودند .تمامی این عوامل موجب
شد تا نیمه شب سوم دی ماه برای آغاز عملیات انتخاب شود.
بنابراین عملیات کربالی چهار به نســبت عملیات والفجر هشت
پیچیدهتر بود و ا گر با موفقیت همراه میشد و رزمندگان به اهداف
ن شده دست پیدا میکردند ،پیروزی بزرگی به دست میآمد.
تعیی 
دلیل این ادعا نیز آن است ،آن جایی که ارتش عراق هوشیار و آماده
نبود ،رزمندگان به خوبی توانستند پیشروی کنند ،اما چون دیگر
یگانها به اهداف خود نرسیده بودند ،آنها نیز عقبنشینی کردند.
یکی از محورهای عملیاتی که دشمن نسبت به آن غافل بود و هوشیار
نبود و ایران نیز به خوبی آن محور را شناسایی کرده بود ،خط حد بین
دو سپاه دشمن بود که رزمندگان با استفاده از آن روزنهتوانستند
به پشت دو سپاه بروند .آن منطقه تنها معبری بود که دشمن ثبت
تیر نکرده بود و استحکامات نیز نداشت.
محسن رضایی گفته است« :خصوصیتی که این منطقه دارد ،خط
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حد دو سپاه سوم و هفتم دشمن در اینجاست که بین لشکرهای
آنها یک معبر  700متری (رودخانه اروند) وجود دارد .ا گر ما از این
ً
معبر عبور کنیم ،میتوانیم به جناح دشمن بزنیم ...که در آنجا اصال
خط ندارد ،چون لشکرهای دشمن جناحشان مطمئن هستند.
ً
ً
بنابراین اوال انتظار حمله ما را از این راهکار ندارند ...ثانیا یگانهای
احتیاط دشمن به کمک یکدیگر نمیروند .چون ا گر خط ساحل
آنها ســقوط کند ،هر لشــکر  9کیلومتر خطش شکسته میشود،
یعنی در یک منطقه 18 ،کیلومتر خط شکسته میشود که باعث
شکاف در دشمن و گیج شدن آنها میشود».
ماموریت لشکر  14امام حسین (ع) در آن محور بود و رزمندگان آن
لشکر به خوبی توانستند پیشروی داشته باشند .آنها وقتی به آن
منطقه وارد شدند ،هیچ نیرویی در برابرشان نبود .اما در جزیرههای
بوارین و ام الرصاص کانالهایی با سنگرهای پیچ در پیچ همراه با
نیروهای آماده و هوشــیار بود که بــرای گرفتن هر ســنگر ،به اندازه
شکستن یک خط از رزمندگان توان گرفته میشد.

دل کربــای چهار
عملیات پیـ ِ
ـروز کربالی پنــج از ِ
بیرون آمد

عملیات کربالی چهار ا گرچه با نا کامی مواجه شــد ،اما زمینهساز
پیروز کربالی پنج شد .ایده طرح مانور آن عملیات
اجرای عملیات ِ
از درون عملیــات کربالی چهار بیــرون آمد .تــاش فرعی عملیات
کربالی چهار در محور شلمچه بود .در آن محور نیروهای لشکر 19
فجر و تیپ  57حضرت ابوالفضل (ع) توانستند با شکستن خط اول
دشمن ،نظم و توانمندی دفاعی سپاه ســوم ارتش عراق را به هم
ن نفوذ کنند .ایــن اقدام نشــان داد که محور
بریزند و در مواضــع آ 
شلمچه نفوذپذیر است.
آن موفقیت به حدی بود که سردار محمدنبی رودکی فرمانده لشکر
 19فجر معتقد اســت عملیات کربالی چهار با نا کامی روبرو نشــد.
او همچنین میگوید« :بعد از عملیات کربــای  4وقتی وضعیت و
نحوه عملکردمان را در عملیات برای آقا محسن شرح دادم ،آقای
رضایی گفت که آقای رودکی ما از شلمچه میخواستیم حمله کنیم
اما با وجود این آبگرفتگی ،موانع ،استحکامات ،کمینها و دژها
و این مسلح بودن زمین ،امکان عملیات وجود نداشت .خداوند
ما را هدایت کرد که از این پهلو ،سوار پنجضلعی شویم و به سمت

شلمچه بیاییم .دستم را گرفت گذاشت روی منطقه پاسگاه کوت
سواری و گفت :لشکر فجر ،دوباره آماده شوید از اینجا حمله کنید.
شما دوباره باید خطشکن باشید و من گفتم :آمادهایم .فقط باید
فرصتی باشد تا ما نیروهایمان را سازماندهی کنیم».
همانطور که سردار رودکی اشاره کرد فرماندهان عملکننده ،درباره
عملیات در محور شلمچه وحدت نظر نداشتند و برخی از آنها عملیات
در زمین شلمچه را ضروری نمیدانستند .البته فرماندهان دالیل
مختلفی مانند عدم وجود عقبه مناسب ،امکان ضعیف برای حفظ
سرپل کارون و طول زیاد و عمق کم خط پدافندی را هم مطرح میکردند.
به هر حال فرمانده کل سپاه پس از اطمینان از اینکه ادامه عملیات
و تهاجم در منطقه کربالی چهار موفقیت چندانی در پی نخواهد
داشت ،به رغم اینکه برخی یگانها توانسته بودند از اروندرود عبور
کنند و تا حدی جلو بروند و خطوط اول دشمن را بشکنند و حتی
قسمتی از منطقه ابوالخصیب را نیز تصرف کنند ،ادامه عملیات را
متوقف کرد و در اوایل صبح به نیروها دستور بازگشت داد.
پس از عملیات ،سپاه خود را برای طراحی مجدد و اجرای عملیات در
نیمی دیگر از منطقه عملیاتی نبرد کربالی چهار یعنی از محور شلمچه
تا کانال ماهی آماده کرد .طرح اجرای مانور در منطقه شلمچه تعیین
و به یگانها اعالم شد .قرارگاه کربال هم مامور شناسایی و آماده کردن
منطقه شد .به عبارت دیگر عملیات کربالی پنج ،مرحله دوم یا نیمه
دیگر طرح عملیات کربالی چهار بود.
حسین عالیی از فرماندهان ارشد عملیات کربالی  4در این رابطه
میگوید« :عملیات کربالی  ۴دو محور داشت؛ یک محور شلمچه
به سمت زبیر بود و دیگری محور عبور از اروند بود .این در واقع محور
عبور از اروند بود کــه ما را متوقف کرد .اما در محور عبور از شــلمچه
لشکر  ۱۹فجر و  ۵۷ابوالفضل راهکارهایی برای عبور از موانع و رفتن
به عمق دشمن پیدا کرده بودند .این نکته باعث شد که ما بعد از
کربالی  ۴به این فکر کنیم که میتوانیم عملیات را بعد از دو هفته ادامه
دهیم .در واقع همان عملیات کربالی  ۴بود اما چون نمیخواستیم
بگوییم این همان عملیات است اسم آن را کربالی  ۵گذاشتیم که
عملیات جدیدی به نظر میرسید».
بنابراین ا گرچه رزمندگان ایرانی در عملیات کربالی چهار با نا کامی
مواجه شدند ،اما دو هفته بعد و با اجرای عملیات کربالی پنج توانستند
کمر ارتش عراق را بشکنند و پیروزی بزرگی به دست بیاورند.
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گفتوگو با سردار «احمد غالمپور» فرمانده قرارگاه کربال در عملیات « کربالی چهار»؛

کربالیپنج
تکرار   کربالیچهار بود

سمانه پرهام

80

سردار سرتیپ احمد غالمپور از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس است که در عملیاتهای مهم و سرنوشتسازی
همچون کربالی چهار و پنج عهدهدار فرماندهی قرارگاه کربال نیروی زمینی سپاه پاسداران بود .او متولد اهواز است
و دوران انقالب را آن در شهر سپری کرد .جنگ که آغاز شــد به سپاه اهواز پیوست و هنگامی که دامنه جنگ به
مرکز خوزستان رسید ،او یکی از آن جوانانی بود که مصداق پیام امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «مگر
نزدیکیهای ِ
خوزســتان ایران پرداخت.
جوانان اهواز مردهاند که عراق بتواند اهواز را بگیرد؟» قرار گرفت و جانانه به دفاع از
ِ
غالمپور بــه دلیــل توانمندیهــا و اســتعدادهایی کــه داشــت خیلــی زود به جمــع فرماندهــان عملیاتی ســپاه
ادامه جنــگ در عملیاتهای بــزرگ و مهم
پیوســت .او ابتدا مســئول واحد عملیات ســپاه سوســنگرد بود و در ِ
دفاع مقدس نقشآفرین شد .تجربه فرماندهی و تعاملی که با فرماندهان لشکرها و تیپها داشت موجب شد
تا او در قرارگاه کربال بــه خوبی به هدایت عملیاتها بپردازد .غالمپور در ســال  65از چند مدت قبل در کنار دیگر
فرماندهان و رزمنــدگان در تدارک اجــرای عملیات بزرگ کربــای چهار بود ،امــا عملیات در روز ســوم دی ماه و
چند ساعت پس از آغاز ،به دلیل هوشیاری دشمن متوقف و رزمندگان و یگانها مجبور به عقبنشینی شدند.
به مناســبت ســالروز اجرای عملیات کربالی چهار و بــه منظور بازخوانــی آن عملیات که همچنــان در خصوص
آن ابهامات و ســواالت فراوانی مطرح اســت ،به گفتگو با ســردار غالمپور پرداختیم .وی که به خوشمشــربی و
مهربان بودن معروف اســت ،به تمامی ســواالت ما پاســخ داد که متن کامل این گفتگــو را در ادامه میخوانید:
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عملیات کربالی چهار یکی از عملیاتهای بزرگ ایران است
که با عدم موفقیت روبرو شد و در سالهای گذشته به گونهای
درباره این عملیات سخن گفته شد که گویی ایران شکست
بزرگی متحمل شد .این در حالی است که به نظر میرسد ایران
در آن عملیات به طور کامل ناموفق نبود و موفقیتهایی داشت
که منجر به اجرای عملیات پیروز کربالی پنج شد .به نظر شما
عملیات کربالی چهار را چگونه باید مورد بررسی قرار داد؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم .متاســفانه نســبت به عملیــات کربالی
چهار بــه خصــوص در ســالهای گذشــته کملطفیهای بســیاری
صورت گرفتــه و آنگونه که بایــد بــدان پرداخته نشــده و ابعاد فنی
آن مــورد دقــت و بررســی قــرار نگرفتــه اســت .صحبتهایــی کــه در
رابطه با ایــن عملیات بیــان میشــود غیرمنصفانه و گاهــی اوقات
همراه بــا اغراض سیاســی اســت.
ا گــر میخواهیــم عملیــات کربــای چهــار و هــر عملیــات دیگــری را
مورد بررســی قرار بدهیم بایــد روند جنــگ از ابتدا تــا آن عملیات و
از آن عملیــات تــا پایان جنــگ را مورد بررســی قــرار بدهیــم و به کل
جنگ نگاه داشته باشیم .از این رو عملیات کربالی چهار باید در
کنار عملیات کربالی پنج که دو هفته پس از آن آغاز شــد ،بررســی
کرد .جنــگ را نبایــد نقطهای بلکــه بایــد فرآیندی تحلیــل کرد.
بنابرایــن تحلیــل جنــگ برمبنــای عملیــات کربــای چهار اشــتباه
اســت .ضمن اینکه ایــن عملیات بــه طور دقیــق و منصفانــه مورد
بررســی قرار نمیگیرد و همانطور که شــما اشــاره فرمودیــد ،ا گرچه
در این عملیات شکست خوردیم ،اما موفقیتهایی هم داشتیم
کــه بــه آن پرداخته نمیشــود.
عملیات کربالی چهار با چه هدفی طراحی ،برنامهریزی و اجرا
شد و قرار بود با اجرای این عملیات چه تغییری در روند جنگ
ایران و عراق به وجود بیاید؟
عملیــات والفجــر هشــت کــه از بهمــن مــاه ســال  64آغــاز شــد تــا
اردیبهشت ماه سال بعد به طول انجامید و طوالنیترین عملیات
دوران دفــاع مقــدس لقــب گرفــت .پــس از آن عملیــات از ســوی
مســئوالن کشــور ،ســال  65ســال سرنوشتســاز جنــگ نامیــده
شــد .پــس از عملیــات فــاو ایــن تفکــر و تصــور در بیــن مســئوالن
سیاســی کشــور بــه وجــود آمــد کــه بــا یــک پیــروزی بزرگتــر از تصــرف

فــاو میتوانیــم سرنوشــت جنــگ را مشــخص کنیــم.
بنابراین از فرماندهان سپاه و ارتش خواسته شد طر حهای خود
را بــرای تســلط بــر بصــره ارائــه بدهند .ســپاه طرحــی تهیــه کرد تــا از
ســه محــور هــور ،شــلمچه و فــاو بــه کشــور عــراق حملــه شــود .یــک
هــزار و  500گــردان نیــرو و امکانــات و تجهیــزات مختلفــی نیــز بــرای
اجرای این طرح برآورد شد ،اما در نهایت  300 - 250گردان آماده
و از ســوی مســئوالن کشــور اعالم شــد امکان تامیــن نیازمندیها
نیــز بــه طــور کامــل وجــود نــدارد .بنابرایــن مناطــق عملیاتــی بــه
یــک منطقــه کاهــش پیــدا کــرد و قــرار شــد عملیــات کربــای چهــار
در منطقــه شــلمچه و ابوالخصیب اجــرا شــود .دلیل انتخــاب این
منطقــه نیز این بــود که میشــد از فــاو برای تهدیــد بصره اســتفاده
کــرد و عملیــات والفجــر هشــت را تکمیــل کرد.
بدیــن منظــور ســه محــور عملیاتــی در شــلمچه ،رودخانــه کارون
و جزیــره مینــو در نظــر گرفتــه شــد .دو قــرارگاه عملیاتــی کربــا و
نــوح در جزیــره مینــو و دو قــرارگاه نجــف و قــدس نیــز در شــلمچه و
محور رودخانه کارون مستقر شدند و برنامهریزیهای عملیاتی
انجــام گرفــت.
یشــود که عملیات کربالی چهــار به دلیــل لورفتگی و
گفته م 
هوشیاری دشمن با عدم موفقیت همراه شد .آیا عملیاتها
باید با رعایت کامل اصول حفاظتی و غافلگیری انجام میشدند
تا پیروزی به دست آید؟
عــدم موفقیــت ایــران در عملیــات کربــای چهــار دالیــل مختلفــی
دارد کــه یکــی از آن دالیــل هوشــیاری دشــمن اســت ،امــا هوشــیار
بــودن دشــمن بــه معنــای عــدم موفقیــت نیســت .دشــمن در
عملیاتهــای فتــح المبیــن و بیــت المقــدس هــم هوشــیار بــود،
امــا ایــران بــه پیــروزی دســت پیــدا کــرد.
در واقع آنچـه در عملیاتها مهم بود و مزیت به حسـاب میآمد،
اسـتفاده از اصل غافلگیری بـود .غافلگیـری میتواند در سـه ُبعد
زمان ،مکان و تا کتیک باشـد .دشـمن در عملیات فتح المبین از
زمان و مکان عملیات اطالع داشت ،اما نسبت به تا کتیک اجرای
عملیات غافلگیر شد .ضمن اینکه هوشیاری نسبی است؛ یعنی در
تمام عملیاتها دشمن به میزانی هوشیار بود و اشراف اطالعاتی
داشت .غافلگیری در عملیات والفجر هشت که با پیروزی همراه
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بـود ،صـد درصـد نبـود .هوشـیاری دشـمن در عملیـات کربلای چهـار هم کـه بـا موفقیت
همراه نبود ،صـد درصد نبود.
دشــمن در عملیات فتــح المبین به نســبت عملیــات کربالی چهار ،هوشــیارتر بــود .عراق
پیــش از اجــرای عملیــات فتــح المبیــن از ســه محــور بــه ما حملــه کــرد .هــدف از اجــرای آن
حمالت برهــم زدن ســاختار رزم نیروهای مســلح ایــران و تاخیــر در اجرای عملیــات ایران
بــود .در نهایــت وضعیــت بــه گونـهای شــد کــه محســن رضایــی فرمانــده وقــت ســپاه بــرای
کســب تکلیــف از امــام خمینــی (ره) بــا هواپیمــای فانتــوم (جنگنده) عــازم تهران شــد.

ا گر مقاومتهای شدید
دشمن و آن آتشهای
سنگین نبود رزمندگان
میتوانستند از آن منطقه
عبور کنند ،کما اینکه
رزمندگان از زمین مسلح و
پر از موانع و دژ مستحکم
شلمچه عبور کردند.

مهمترین سوال و ابهامی که در رابطه با این عملیات در ذهن مردم و جوانان وجود
دارد این است که آیا فرماندهان از لو رفتن عملیات اطالع داشتند و دستور به اجرای
آن دادند یا اینکه اطالعی نداشتند و تردید داشتند؟
یکــی دو شــب پیــش از آغــاز عملیــات کربــای چهــار ،محســن رضایــی تمــام فرماندهــان
را جمــع کــرد و از آنهــا خواســت تــا شــواهد و قرائــن خــود را مبنــی بــر لــو رفتــن عملیــات
ـات
یــا لــو نرفتــن عملیــات بنویســند .تمامــی فرماندهــان بــه خصــوص فرماندهــان اطالعـ ِ
عملیــات نظــرات خــود را اعــام کردنــد .ایــن کار در بیشــتر عملیاتهــا صــورت میگرفــت.
جمعبنــدی آن جلســه ایــن بــود کــه عملیــات لــو نرفتــه اســت و عملیــات بایــد در زمــان
تعییــن شــده اجــرا شــود.
در تمامـی عملیاتهـا پیش از اجـرای عملیـات اتفاقاتی ماننـد بمباران مواضـع خودی و
ثبت تیـر رخ مـیداد و این تردیـد را بـه وجود مـیآورد که آیـا عملیات لو رفته اسـت یـا خیر.
پیـش از اجـرای عملیـات والفجـر هشـت نیـز اتفاقاتـی رخ داد و برخـی فرماندهـان معتقـد
بودند که عملیات لو رفته است ،اما دشمن غافلگیر شد و آن پیروزی بزرگ به دست آمد.
شما پیشتر در مصاحبهای گفته بودید که عملیات کربالی چهار به منظور جلوگیری
از تلفات بیشتر متوقف شــد .باالخره ما در عملیاتهای مختلف از جمله عملیات
کربالی پنج تلفات بسیاری داشتیم ،اما عملیات را ادامه دادیم .آیا در همان ساعات
نخست عملیات کربالی چهار به موفقیتی دست پیدا نکردیم که بخواهیم برهمان
اساس عملیات را ادامه بدهیم و به پیروزی برسیم؟
همانطــور کــه در ابتــدای گفتگــو نیــز گفتــه شــد ،علیرغــم شکســت در عملیــات کربــای
چهــار ،موفقیتهایــی نیــز در آن عملیــات بــه دســت آمــد .یکــی از محورهــای عملیــات در
منطقــه شــلمچه بــود کــه قــرارگاه نجــف بــا لشــکر  19فجــر و تیــپ  57حضــرت ابوالفضــل(ع)
در آن منطقــه عمــل میکــرد.
شــلمچه بــه ایــن دلیــل کــه نزدیکتریــن مســیر بــه بصــره بــود ،بــه شــدت از ســوی دشــمن
مســلح شــده بــود و ســختترین محــور در بیــن ســه محــور بــه حســاب میآمــد ،امــا تــاش
فرعی بــود .در عملیــات کربالی چهــار ،یگانهای قــرارگاه نجف توانســتند به ســرعت خط
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دشمن را بشــکنند و پیشــروی خوبی داشته باشــند .موفقیت در
محــور شــلمچه نشــان داد کــه دشــمن نســبت بــه آن محــور غافــل
بــود .بنابرایــن دشــمن نســبت بــه عملیــات کربــای چهــار بــه طور
کامــل و صــد درصــد هوشــیار نبــود .موفقیــت در محــور شــلمچه
مبنــای اجــرای عملیــات کربــای پنــج شــد.
در دو محور دیگر نیز علیرغم هوشــیاری دشمن برخی از یگانها
توانستند پیشرویهای خوبی داشته باشند ،اما چون مقاومت
دشــمن زیــاد بــود و یگانهــا بایــد همــگام بــا هــم عمــل میکردنــد،
دستور توقف عملیات و بازگشــت نیروها داده شد .در تالشهای
فرعــی رزمنــدگان پیشــروی خوبــی داشــتند ،امــا در تــاش اصلــی
رزمنــدگان بــا مقاومــت شــدید دشــمن روبــرو شــدند و نتوانســتند
از آنهــا عبــور کنند.
آیا تنها دلیل عدم موفقیت در عملیات کربالی چهار ،لورفتگی
و هوشیاری دشمن بود؟ عوامل دیگر همچون عبور غواصان
از اروند و سختیهایی که جغرافیای منطقه عملیاتی داشت،
نقشی در عدم موفقیت نداشت؟

منطقه عملیاتــی کربالی چهار به خصــوص در محور تالش اصلی
دارای ســختیهای جغرافیایی بــود و رزمندگان بایــد چند جزیره
را تصــرف میکردنــد و بــا عبــور دوبــاره از رودخانــه ســپس بــه آن
ســوی ســاحل ارونــد میرســیدند ،امــا ا گــر مقاومتهــای شــدید
دشــمن و آن آتشهــای ســنگین نبــود رزمنــدگان میتوانســتند
از آن منطقــه عبــور کننــد؛ کمــا اینکــه رزمنــدگان از زمیــن مســلح و
پــر از موانــع و دژ مســتحکم شــلمچه عبــور کردنــد .امــا بــه نظــر مــن
ایــن عامــل نیــز در عــدم موفقیــت رزمنــدگان ایرانی نقش داشــت.
البتــه نا گفتــه نمانــد کــه یکــی از دالیــل عــدم موفقیــت برخــی از
عملیاتهــا جغرافیــای منطقــه عملیاتــی اســت .گاهــی جغرافیــا
شرایطی را تحمیل میکند که کسب موفقیت را دشوار میسازد.
در عملیــات والفجــر مقدماتــی پیــش از آنکــه از دشــمن شکســت
بخوریــم از جغرافیــا شکســت خوردیــم .منطقــه عملیاتــی والفجــر
مقدماتــی دشــت بــاز و رملــی بــود کــه دشــمن موانــع متعــددی در
آن دشــت ایجــاد کــرده بــود .شــرایط ســخت جغرافیایــی موجــب
عــدم پیــروزی شــد.

سردار غالمپور همراه با شهید مجید بقایی وعلیرضا عندلیب
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هوشیاری دشمن به چه دلیل بود و دشمن با تکیه بر چه ابزار و
عواملی توانسته بود پی ببرد که ایران به دنبال اجرای عملیات
بزرگ از محور ام الخصیب در شب سوم دی ماه سال  65است؟
هوشیاری دشمن در عملیات کربالی چهار دالیل مختلفی دارد
کـه هـر سـطح از آن هوشـیاری بـه هـر کـدام از دالیـل ارتبـاط دارد.
نخست اینکه مسئوالن سیاسی کشور سال  65را سال سرنوشتساز
جنگ نامیدند و برای اینکه نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای
یک عملیات گسـترده آماده شـود ،تبلیغات فراوانی در نمازهای
جمعـه و ...صـورت گرفـت .بنابرایـن دشـمن در گام اول پـی بـرد
که ایران به دنبال اجرای یک عملیات بزرگ در سـال  65اسـت.
ســایر ســطوح هوشــیاری را نیــز بایــد در کمکهــای اطالعاتــی
آمریــکا بــه عــراق و جاسوســی نفوذیهــا جســتجو کــرد .آوا کسهــا
و ماهوارههــای آمریکایی اطالعــات جبهههای ایــران را در اختیار
دشــمن قرار دادنــد .برخــی کالکهــا و نقشـههای عملیــات نیز به
سرقت رفت و در جریان عملیات کربالی پنج در یکی از سنگرهای
عراقــی بــه دســت آمــد.
ضمن اینکه مگر میشود آن تعداد نیرو و تجهیزات را روانه منطقه
عملیاتــی کــرد و دشــمن مطلــع نشــود؟ ایــن موضــوع تنهــا مربــوط
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بــه عملیاتهــای ایــران و دفــاع مقــدس نیــز نیســت ،بلکــه در هــر
عملیاتــی در هر جــای جهان ،طــرف مقابل بــه میزانــی از اقدامات
طــرف مقابــل آ گاه میشــود.
در پایان ا گر نکته و سخنی با خوانندگان محترم ماهنامه سرو
دارید ،بفرمایید.
ســخن گفتــن از عملیــات کربــای چهــار بــدون توجــه بــه عملیــات
کربــای پنــج و دســتاوردهای آن عملیــات ،بیانصافــی اســت.
فرماندهــی بــا شــجاعت تصمیــم گرفــت عملیاتــی کــه ماههــا بــرای
اجرای آن تالش و برنامهریزی شــده بود را متوقف کند و با همان
شــجاعت تصمیم گرفت عملیات کربالی پنج به فاصله دو هفته
پــس از عملیــات کربــای چهــار اجــرا شــود.
تــاش فرعـ ِـی عملیــات کربــای چهــار در عملیــات کربــای پنــج
بــه تــاش اصلــی و تــاش اصلــی عملیــات کربــای چهــار بــه تــاش
پشــتیبانی عملیــات کربــای پنــج تبدیــل شــد .در واقــع عملیــات
کربــای چهــار بــا جابجایی تکهــا تکــرار کردیــم .عملیــات کربالی
ـات پیروز
پنــج از دل عملیــات کربــای چهار بیــرون آمــد و آن عملیـ ِ
تکلیــف جنــگ را مشــخص کــرد.

پرسمـــــــــــان

عملیات  نصر
اهدافݡیبلنددر دوردست

ریحانه جعفری

در روزها و هفتههای نخست جنگ تحمیلی بخشهای
وسیعی از خا ک کشورمان به خصوص در استان خوزستان
به اشغال ارتش عراق درآمد .در این شرایط ایران یا باید به
آتشبس مورد نظر عراق تن میداد و اشغال سرزمینهای
خود را میپذیرفت یا اینکه با اجرای عملیاتهای تهاجمی
دشمن را از خا ک خود بیرون میکرد.
راهبرد نظامی ایران بیرون راندن و اخراج ارتش متجاوز
عراق از خا ک کشورمان بود .بر همین اساس تالشهایی
برای بازپسگیری اراضی اشغالی با تکیه بر توانمندیهای
یگانهای ارتش در ماههای نخست جنگ که فرماندهی
کل قوا برعهده ابوالحسن بنیصدر رئیسجمهور وقت
بود ،صورت گرفت.
از هفته دوم مهرماه سال  59تا نیمه دوم دی ماه همان
سال ارتش چهار عملیات مهم آفندی طر حریزی و اجرا
کرد ،اما هر چهار عملیات با نا کامی مواجه شد .یکی از
آن عملیاتها ،عملیات نصر بــود که از منطقه هویزه
در جنوب غربی شهر سوسنگرد آغاز شد.

تالشی ناموفق

عملیات نصر که کرخهکور نیز نامیده میشد ،پانزدهم
دی ماه سال  59و با مشارکت یگانهایی از لشکر  92زرهی
خوزستان ،لشکر  16زرهی قزوین (منهای یک تیپ) ،دو
گردان از عناصر لشکر  77خراسان و رزمندگانی از سپاه
پاسداران و گروههای نامنظم شهید چمران آغاز شد.
طراح آن عملیات امیر فالحی رئیس وقت ستاد ارتش
بود و در طرح عملیات تصرف پادگان حمید ،ایستگاه
حسینیه و در نهایت فتح خرمشهر در نظر گرفته شده
بود و در صورت موفقیت قرار بود پیشرویها تا روستای
تنومه در خا ک عراق ادامه یابد .در واقع هدف از اجرای
این عملیات آزادسازی خرمشهر و سرزمینهای جنوب
اهواز و تشکیل خط پدافندی در ساحل شط العرب بود.
طبق طرح ستاد مشترک ارتش ،چهار مرحله برای این
عملیات پیشبینی شده بود که در مرحله اول جفیر
و پــادگان حمیــد ،در مرحلــه دوم کوشــک ،طالییه و
ایستگاه حسینیه و در مرحله سوم خرمشهر آزاد میشد.
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در مرحله پایانی نیز پس از آزادســازی کل
منطقه خوزستان ،دشمن را در حد فاصل
کوشک  -شلمچه در خا ک عراق تا اروندرود
تعقیب کرده و با پا کســازی شرق بصره در
کنار رود استقرار یابند.
بنیصدر در تاریخ  26آذر ماه  59خطاب به
فرماندهان ارتش گفت« :به هر ترتیبی که
هست ،برای عملیات آفندی طر حریزی
کنید ».اوایل دی ماه نیز به جبهه جنوب
رفت و به رئیس ستاد مشــترک و فرمانده
ً
نیــروی زمینی ارتــش گفت« :فــورا به یک
جایــی حملــه کنیــد ،همین روزها اســت
که در شــهر راهپیمایی شود که ارتش چرا
خوابیده است؟ یک هفته به شما فرصت
میدهم تا در یک جایی به مواضع ارتش
عراق حمله کنید».
همچنین در  29آذر اعضای شورای عالی دفاع
نزد امام رفتند و طرح حمله علیه دشمن را
مطرح کردند .امام در پاسخ فرمود« :شما
تعــرض کنیــد ،امــت مســلمان پشــتیبان
شماست و من هم پشتیبان ارتش هستم».
طر حریزی برای عملیات جدید آغاز
شد .بنیصدر مخالف شرکت نیروهای
غیرارتشی در عملیات بود؛ چرا که معتقد
بود سپاه و نیروهای مردمی تجربه کافی
در جنگ کالسیک ندارند .وی در راستای
طر حریزی عملیات جدید در هویزه ،به طور
رسمی دستور تخلیه هویزه را داد .علمالهدی
فرمانده سپاه هویزه نامهای به آیتاهلل
خامنهای نماینده امام در شورای عالی
دفاع نوشت و در آن بر توانایی سپاه هویزه
تا کید کرد .تالش و نامه او به ثمر نشست و
گردانهای آماده رزم سپاه در ارتش ادغام
شدند و مسئولیتهایی به آنها سپرده شد.
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با شروع عملیات دو تیپ لشکر زرهی قزوین
از فاصله خالی  10کیلومتری بین دو لشکر 5
و  9عراق در شرق هویزه استفاده کرده و در
ساعت  10صبح و در روشنایی روز به مواضع
ارتش عراق حمله کرد .تیپ  3همدان حرکت
سریعی را از محور ابوحمیظه -سوسنگرد
آغاز کــرد .به طــوری کــه نیروهــای پیاده
عراق کــه در اثر آتــش توپخانه به ســنگرها
رفته بودند ،غافلگیر شدند .چنانکه یکی
از اســیران عراقــی در این عملیــات گفت:
«ما اطالع داشــتیم که شــما میخواهید
حمله کنیــد ،ولی بعد از ســاعت  9صبح،
دستور دادند که به سنگرهای خود برویم
و مشــغول صرف صبحانه بودیم که شما
حمله کردید».

عملیات نصر یک عملیات
آفندی زرهی موفق بود که
به دلیل عدم تعادل در توان
رزمی با قوای دشمن در
مواجهه با پاتک زرهی ارتش
عراق نا کام شد.

پیشروی نیروهای لشکر  16قزوین آنچنان
با ســرعت پیگیری شــد و گریز دشــمن به
حدی ناباورانه بود که قرارگاه مقدم نیروی
زمینی احتمال داد که دشمن برای تانکها
و نفربرهای ایرانی دامی گسترانده تا آنها را
با نیروی ضدزره خود منهدم کند .بنابراین
به تیپهای پیشرو دســتور داده شــد تا
جانب احتیاط را رعایــت کنند و از نیرنگ
دشمن غافل نباشند.
همچنیــن در طــرح عملیــات پیشبینی
شده بود تا دو تیپ از لشکر  92زرهی نیز با
عبور از رودخانه کارون در فارسیات (مقابل
پادگان حمید) با لشکر  16در جفیر الحاق
کند .لشــکر  16با یــک مانــور َد َورانی زرهی
حدود  30کیلومتر به سمت جفیر پیشروی
کرد و توانست تیپ  43زرهی ارتش عراق را
محاصره و تا ساعت چهار بعد از ظهر حدود
 800نظامی دشمن را نیز محاصره کند.
مرحله اول عملیات موفق بود و بنیصدر در
پیامی به امام خمینی اظهار امیدواری کرد
که مراحل بعدی نیز با پیروزی کامل اجرا
خواهد شد .امام خمینی نیز در پاسخ به
نامه رئیسجمهور فرمودند« :امیدوارم خبر
پیروزی نهایی را به خواست خداوند تعالی
به زودی دریافت دارم ».این اولین پیروزی
ارتــش در یک جنگ کالســیک و منظم با
نیروهای مهاجم در خا ک ایران بود.
بنابراین روز اول عملیات نصر با توجه به اینکه
بخش قابل توجهی از نیروهای دشــمن و
تجهیزات آنها منهدم و غنایمی به دست
آمد ،روز شادی ،نشاط و خوشحالی تمام
رزمندگان ایرانی بود .عراقیهــا در این روز
نیرویی حدود یک تیــپ زرهی و دو گردان
پیاده از دست دادند.
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ســرتیپ دوم ســتاد محمود فردوســی در کتاب خاطرات خود که
با عنوان «ماموریت در ســاحل نیسان» منتشــر شده در خصوص
ایــن روز گفتــه اســت« :عراقیهــا را میدیــدم کــه از تانکهــا و
نفربرهــا پیــاده شــده و پارچههــای ســفید بــه دســت گرفتهانــد.
بالفاصلــه بیســیم زدم دژبــان و ترابــری لشــکر آمدنــد و  820اســیر
را تخلیــه کردنــد .در میــان اســرا ،تعــدادی هــم مجــروح بودنــد کــه
بــه واحــد بهــداری فرســتاده شــدند .کشــتههای دشــمن بــه یــک
هزار نفر میرســید .بیشتر از  40دســتگاه تانکشــان به طور کامل
ســوخته و منهــدم شــده بــود».

شکست سنگین در گام دوم

اما از روز دوم پاتکهای ســنگین ارتش عراق شروع شد .تیپ 10
زرهی عراق با همکاری تیپ  43زرهی از لشکر  9آغازگر پاتک بود.
تیپ  10زرهی مجهز به تانکهای مدرن تی 72-ساخت شوروی
بود که از نظر سرعت گلولهگذاری و نواخت تیر نسبت به تانکهای
ایرانی برتری داشت.
از ســاعت  12تا  2بعد از ظهر ،دشــمن دیوانهوار آتش میریخت.
گلولهها از هر طرف میآمد و معلوم بود هر سه لشکر عراق از همه
محورها خیال محاصره نیروهای ایرانی را دارند ،اما آتش به موقع
و پایدار ایران پیشروی آنها را کند کرده بود.
با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق و نیز بهکارگیری موشکهای
ضدتانک مالیوتکا ،موفقیتهای نیروهای خودی ادامه نیافت.
موشـکهای مالیوتکای دشمن که توســط نفرات پیاده هدایت
میشد ،هرگونه وسیله متحرکی اعم از آمبوالنس ،خودرو ،تانک
و غیره را منهدم میکرد.
حدود ساعت  4بعد از ظهر روز دوم ،فرمانده یکی از گردانها برای
تجدید قوا و اقدام مجدد دستور یک خیز عقبنشینی را صادر کرد
که با رسیدن دستور به گردان ،تمام نیروهای زرهی مستقر در منطقه
به سرعت صحنه را ترک کردند و به جای یک گام ،چندین گام و
بدون اینکه اصول عقبنشــینی را رعایت کنند ،عقب نشستند.
در نتیجه لشکر  16با بر جای گذاشــتن حدود  130تانک و نفربر از
جمله  87تانک چیفتن به مواضع اولیه خود در شمال رودخانه
کرخه برگشت و ارتش عراق موفق شــد تانکهای رهاشدهاش را
که در همین عملیات از دست داده بود ،بازپس گیرد.

حماسه هویزه

حدود  350نفر از نیروهای ســپاه و بســیج نیز در قالب سه گردان
به همراه لشــکر  16زرهی قزویــن در این عملیات شــرکت کردند.
هرکدام از گردانهای سپاه  100تا  150رزمنده داشت .فرماندهی
یکی از گردانها برعهده حسین علمالهدی بود.
نیروهای ارتشــی بیشــتر به صورت ســوارهنظام حرکت میکردند و
ســپاه هویزه هم پیاده پیش میرفتند .در این هنگام ،نیروهای
تحــت امــر حســین علمالهــدی کــه تعــدادی از دانشــجویان پیــرو
خــط امــام هــم بــا آنهــا بودنــد و حــدود یــک هــزار و  500متــر جلوتــر
از تانکهــا میجنگیدند ،از دســتور عقبنشــینی بیخبــر بودند.
افــزون بــر فاصلــه مزبــور دو عامــل گــرد و غبــار صحنــه نبــرد کــه دیــد
نیروهــای پیــاده را کاهــش داده بــود و وجــود تانکهــا در صحنــه
کــه از عقبنشــینی نیروهــای زرهــی بــه جــای مانــده بودنــد و ایــن
طــور نشــان میدادنــد کــه آنهــا هنــوز در حــال مقاومــت هســتند
نیــز در عــدم آ گاهــی نیروهــای پیــاده موثــر بود.
بدین ترتیب در پی عقبنشــینی قــوای زرهی خــودی نیروهای
پیاده ســپاه علمالهدی کــه از نیروهــای زرهی فاصله داشــتند و
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از عقبنشــینی بیخبر مانده بودنــد ،در منطقه به جــا ماندند و
به محاصــره تانکهای دشــمن درآمدند .در این هنــگام ارتباط
بیســیم نیز قطع شــده بود .آنها در محاصره مردانه جنگیدند
و جز تعدادی که توانستند به عقب برگردند ،باقی شهید شدند.
در این عملیات حدود  140تن از نیروهای خودی و دانشجویان پیرو
خط امام از جمله حسین علمالهدی و حسن قدوسی به شهادت
رســیدند .افراد باقیمانده نیز اغلب با تن مجروح و با اســتفاده از
تاریکی شب خود را به نیروهای خودی رساندند.
بنابراین روز دوم عملیات نصر به دلیل عقب رانده شدن نیروهای
خودی و تحمــل تلفاتــی از نظــر نیــرو و تجهیــزات ،روز غــم ،اندوه و
افسوس رزمندگان شد.
در پی به شهادت رسیدن علمالهدی و یاران همرزمش و انهدام
تیپهای یکم و سوم لشکر  16زرهی قزوین ،دشمن با وارد کردن
نیــروی جدیــد زرهــی بــه هویــزه و سوســنگرد و منطقــه کرخهکــور
حملــه کــرد .فشــار دشــمن در روز هفدهــم دی  1359در تمامــی
محورهــای عملیاتــی هویــزه و کرخهکــور ادامــه یافــت و در ســاعت
 10صبــح همــان روز یگانهــای زرهــی دشــمن از غــرب رودخانــه
نیســان به حرکت درآمدند .قصد این نیروها گذشتن از رودخانه
و محاصــره شــهر هویــزه از ناحیــه غربــی بــود .در اواخــر همیــن روز
بــا کاهــش مقاومــت گــردان  148و خســتگی نیروهــای مردمــی و
عقبنشــینی بــه داخــل شــهر ،قــوای دشــمن بــا نصــب پــل شــناور
از رودخانــه نیســان گذشــتند و از ســمت غــرب ،شــهر و لشــکر  16را
زیــر فشــار قــرار دادنــد.
در اواسط روز هجدهم دی ،آخرین مراحل مقاومت انجام گرفت.
نیروهای لشکر  16منهدم شده و تجهیزات آنها از بین رفته بود.
تعداد مجروحین زیاد بود و نیروهای باقیمانده نیز خسته و ناتوان
بودند .سه روز بعد دشمن دوباره با تجهیزات زرهی و تانکهای خود
برای اشغال هویزه فشار آورد .باالخره رزمندگان مجبور به تخلیه
شهر شدند و در روز بیســت و هفتم دی ماه  ،59هویزه به اشغال
دشمن درآمد و عراقیها وارد آن شهر شدند .مزار ع و کشتزارهای
مردم تخریب شدند .وسایل مردم شــهر به بصره و القرنه منتقل
شدند .مواد غذایی فروشگاهها ،فرشها و هرآنچه در فروشگاههای
شهر بود نیز به عراق برده شد.
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چرا موفقیت تداوم نیافت؟

عملیات نصر یک عملیات آفندی زرهی موفق بود که به دلیل عدم
تعادل در توان رزمی با قوای دشمن در مواجهه با پاتک زرهی ارتش
عراق نا کام شــد .عقبنشینی سریع واحدهای لشــکر  16در این
عملیات آسیب روحی زیادی به رزمندگان وارد ساخت و آنها را
دچار یاس و سردرگمی کرد.
با به دست آوردن پیروزی در مرحله اول عملیات ،نیروهای خودی
از اقدامات تامینی غافل شدند و برخی اقدامات مهندسی را که
برای تحکیم مواضع به دست آمده و حفظ پیروزی الزم بود ،انجام
ندادند .به خاطر نبودن برنامه صحیح برای تداوم عملیات بخش
عمدهای از تانکها و دیگر تجهیزات سالم غنیمتی نیز از منطقه
خارج نشد و تانکها و نفربرها بدون هیچگونه جانپناه و سنگری
در دشت باز باقی ماندند و جای مناسبی برای استقرار نداشتند.
همچنین مرحله اول عملیات در ساعت  15متوقف شده بود و به
دشمن اجازه دادند خود را جمع و جور و بازسازی و تقویت کند.
دشمن از این غفلت حدا کثر استفاده را کرد.
البته این عملیات تجربیات و درسهــای خوبی برای رزمندگان
داشت .رزمندگان ایرانی برای اولین بار موفق شدند در عمق مواضع
نیروهای عراقی پیش بروند و استحکامات و انواع سنگرها و عقبه آنها
را ببینند .همچنین از همین زمان نیروهای مهندسی جنگ جهاد
سازندگی شیوه احداث سنگرهای انفرادی ،سنگرهای اجتماعی
و خا کریزهای نعل اسبی و مواضع تانک را از دشمن آموختند.
برای دشمن نیز این باور را به همراه داشت که ایران فاقد قابلیت
و توانایی الزم برای طراحی و اجرای عملیات اساسی است .یکی
از فرماندهان عراقی در این خصوص گفت« :ما تصور میکردیم که
نیروهای ایرانی از اجرای یک عملیات دقیق و برنامهریزی شده
ً
در سطحی گسترده ناتوان هستند .لذا بر موضع خود کامال اصرار
داشتند ...ما این ذهنیت را از شکست نیروهای ایرانی در تاریخ
 )1359/10/16( 1981/1/5در هویزه به دست آوردیم».
بنابراین عملیات نصر که میتوانست به یک پیروزی بزرگ تبدیل شود و
یا اینکه حداقل منجر به آزادسازی بخشهایی از سرزمینهای اشغالی
کشورمان گردد ،به دلیل عدم طراحی دقیق ،برنامهریزی کامل،
فرماندهی صحیح و مدیریت یکپارچه با عدم موفقیت همراه شد.

پرسمـــــــــــان

فرصتطلب!

چرا بنیصدر به دنبال یک پیروزی بزرگ و سریع در ماههای نخست جنگ بود؟

کبری سنگوریزاده

در روزهای نخســت جنگ ،ابوالحســن بنیصدر فرمانده کل قوا و رئیس شــورای
عالی دفاع بود .از ابتدای جنگ که عراق بخشهای وسیعی از خا ک کشورمان را
به اشغال خود درآورده بود ،ایران نتوانسته بود عملیات موفقی برای آزادسازی آن
مناطق انجام دهد و این وضعیت برای بنیصدر که در پی قدرت یافتن در ایران بود
و نمیخواست نیروهای سپاه در میدان جنگ تصمیمگیر باشند ،مطلوب نبود.
از ایــن رو بنیصدر فرماندهان ارتش را تحت فشــار قــرار داد تا هرچه ســریعتر برای
آزادسازی سرزمینهای اشــغالی عملیات بزرگی اجرا کنند .عملیات نصر با هدف
آزادسازی سرزمینهای جنوب اهواز طراحی و در روز پانزدهم دی ماه  59آغاز شد.
در روز نخست عملیات ،نیروها پیشروی خوبی داشتند ،اما در روز دوم و با آغاز پاتک
سنگین دشمن ،نیروها مجبور به عقبنشینی و متحمل تلفات بسیاری شدند.
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پرسم ـ ـ ـ ـ ــان
تعجیــل در طر حریزی و اجــرای عملیات
موجب شده بود تا تمامی جوانب به دقت
مورد بررسی قرار نگیرد و با پاتک دشمن،
نیروها مجبور به عقبنشینی شوند.
پیــروزی در مرحلــه اول عملیــات ،اولیــن
پیروزی رزمندگان ایران تا آن زمان بود و این
اتفاق برای بنیصدر بسیار خوشحالکننده و
بهانهای برای بهرهبرداریهای سیاسی پس
از آن بود .به همین دلیل بنیصدر در پیامی
به امام خمینی (ره) انجــام موفقیتآمیز
عملیات هویزه را به اطالع ایشان رساند .در
آن پیام آمده بود« :به ساعت  10صبح امروز با
حضور اینجانب در جبهه ،در حالی که امام
جمعه محترم اهواز حاضر بودند ،نیروهای
پیروز جمهوری اسالمی ایران حمله خود
را آغاز و مرحلــه اول را با موفقیتی بینظیر
به پایان بردند .یقین اســت با توجه امام
نسبت به باال بردن روحیه ارتشیان و دعای
خیر عموم مردم و پشتیبانی بیدریغشان
مراحل بعدی نیز با پیروزی کامل به انجام
خواهد رسید .مردم مســلمان ایران باید
مطمئن باشند که ثمره صبر و استقامت را
در پیروزی و استقالل کامل و استقرار پردوام
جمهوری اسالمی به دست خواهند آورد».
بنیصدر به دنبال بهرهبرداری سیاسی از
یک پیروزی نظامی بود .از همین رو پیروزی
اولیه رزمندگان در عملیات نصر بازنشر
گستردهای در رسانهها به خصوص روزنامه
انقالب اسالمی که وابسته به بنیصدر بود
و فضای سیاسی کشور پیدا کرد .به دلیل
همین فضای به وجود آمده نیز در روز دوم
عملیات برخی شخصیتها همچون آیتاهلل
منتظری و آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس
وقت مجلس شورای اسالمی پیامهای
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تبریکی منتشر کردند .البته آنها تا آن
زمان از عقبنشینی رزمندگان در مرحله
دوم عملیات باخبر نبودند.
در پیــام آی ـتاهلل منتظــری خطــاب بــه
رئیسجمهــور آمــده بــود« :جنــاب آقــای
رئیسجمهــور! پــس از ســام ،هجــوم
گســترده رزمنــدگان اســام بــر قــوای بعــث
عــراق و پیــروزی چشــمگیر آنــان ،انتظــار
امت و امام را تحقق بخشید .از این رو الزم
میدانم مراتب تقدیر و تایید مجدد خود
را نسبت به نیروهای مسلح اسالم :ارتش،
ســپاه ،بســیج و مــرزداران وطــن اســامی
تقدیــم دارم .امیــد اســت همانگونــه کــه
امــام فرمودنــد ایــن حرکــت ادامــه یافتــه و
پیروزی نهایی را به دنبال داشــته باشــد و
به زودی سرزمین مقدس اسالمی ایران و

پیروزی در مرحله اول
عملیات ،اولین پیروزی
رزمندگان ایران تا آن
زمان بود و این اتفاق
برای بنیصدر بسیار
خوشحالکننده و بهانهای
برای بهرهبرداریهای
سیاسی پس از آن بود.

عــراق از لــوث متجــاوز پــا ک گــردد».
در پیــام آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی نیز
خطاب به رزمندگان آمده بود« :رزمندگان
شریف اسالم ،برادران ارجمند ،فرماندهان و
پرسنل نیروی هوایی ،زمینی و دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ،سپاهیان پاسدار انقالب
اسالمی ،بسیج مستضعفین ،کمیتهها و
کلیه مجاهدان جان بر کف اینک که لحظه
موعــود فرارســیده و همانگونه کــه انتظار
میرفت سپاه اسالم مرحله اول تهاجم را
پیروزمندانه پشت سر گذاشته و به انتظار
شــدید همراه با نگرانی مــردم ایران پایان
داد ،الزم میدانم مراتب تشکر و قدردانی
خود و نمایندگان مجلس شورای اسالمی را
نسبت به فدا کاریهای عموم رزمندگان در
جبهه و پشت جبهه اعالم دارم .امید که در
روزهای آینده شاهد مراحل نهایی شکست
و طرد متجاوزان باشیم .حمایت و دعای
امام و امت بدرقه راه جهاد شماســت که
قلب امام زمان (عج) و رهبر انقالب و مردم
ایران و مستضعفان جهان را شاد کنید».

بهرهبرداری سیاســی بنیصدر
از یک پیروزی ناتمام

در حاشیه این عملیات ،اما جنجالآفرینی
هواداران بنیصدر در مشهد خبرساز شد.
آنها با کسب این پیروزی درصدد برآمدند تا
مخالفان بنیصدر همچون آیتاهلل بهشتی
را تخطئــه کننــد .آیتاهلل بهشــتی رئیس
دیوان عالی کشور که از مخالفان بنیصدر
بــود ،همزمان با اجــرای ایــن عملیات به
مشهد مقدس سفر کرد و ضمن بازدید از
مرا کز مختلف ،در جمع رزمندگان لشــکر
 77ثامن االئمه خراسان حضور پیدا کرد.

پرسمـــــــــــان

خبرگزاری پارس و روزنامه انقالب اسالمی که وابسته و نزدیک به
بنیصدر بودند به فاصله یک روز گزارشهایی از درگیری ارتشیان
با آیتاهلل بهشــتی و حمایت مــردم از بنیصدر منتشــر کردند که
البته استاندار خراسان دو روز بعد در نامهای به دادستان انقالب
اسالمی مشهد گزارشهای منتشر شده را دروغ دانست و خواستار
برخورد قضایی با آن رسانهها شد.
خبرگزاری پارس در گزارشی نوشت« :در پی ورود آیتاهلل بهشتی
به مشهد و سخنرانی ایشــان در تاالر رازی دانشکده پزشکی این
شهر ،حدود صد نفر در حالی که شعار درود بر بنیصدر میدادند،
درصدد بر هم زدن مراسم بودند لیکن کثرت جمعیت و بیاعتنایی
آنها باعث شد که درگیری پیش نیاید .در تمامی این صحنهها
چهرههای شناخته شدهای از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین
خلق شرکت داشتند .همچنین در پایان سخنرانی رئیس دیوان
عالی کشور در مسجد لشکر  77خراسان ،علیرغم اخطارهای مکرر
فرمانده لشــکر در پایان مراســم عدهای در حالی که به حمایت از
رئیسجمهور شعار میدادند در خیابانهای پادگان به راهپیمایی
پرداختند .سپس بدون توجه به اخطار نگهبانان و با وجود بسته
بودن درب اصلی پادگان از دیوارها و نردهها به خیابان مجاور پادگان
ریختند و در خیابان بهار شروع به راهپیمایی کردند .آنها همراه با
جمعی از هواداران مجاهدین خلق که از هنرستان صنعتی مشهد
به راه افتاده بودند ،از خیابان دانشگاه تا حوالی دانشکده پزشکی
ً
مشترکا با شعارهای متعدد راهپیمایی را ادامه دادند ...هما کنون
نیز گروههای دیگری در سطح شهر ضمن در دست گرفتن پال کاردها
و پوســترهای بزرگ آقای رئیسجمهور ،مانع حرکت اتومبیلها

شدهاند و از آنها میخواهند که فردا صبح ضمن تجمع در جلوی
دانشکده پزشکی به حمایت از آقای بنیصدر دست به راهپیمایی
بزنند .تعداد این افراد در حدود هزار نفر تخمین زده میشود».
روزنامه انقالب اســامی نیز یک روز بعد نوشت« :ساعت هفت و
 15دقیقه صبح دیروز ،دکتر بهشتی در پادگان لشکر  77خراسان
سخنرانی داشت .در این مراسم که با دعوت قبلی افراد ارتش ،نیروی
هوایی ،شهربانی و ژاندارمری شرکت داشتند ،در مقابل مسجد
پادگان پس از تــاوت آیاتی از قرآن مجید ابتدا ســرهنگ جوادی
فرمانده لشکر سخن گفت .سپس آقای سیدهادی خامنهای و
پس از آن دکتر بهشتی به سخنرانی پرداختند.
دکتــر بهشــتی در ســخنرانی خــود در رابطــه بــا پیــروزی روز گذشــته
نامــی از فرمانــده کل قــوا بــه میــان نیــاورد و ایــن موجــب نارضایــی
پرســنل حاضر در اجتماع گردید که یکــی از آن میــان فریاد «درود
بــر بنیصــدر» برداشــت ،وقتی بــه او دســتور ســکوت داده شــد ،به
نا گاه تمام پرســنل در حالی که یک صــدا فریاد میزدنــد «درود بر
بنیصــدر»« ،فرمانــده کل قــوا بنیصــدر» محــل ســخنرانی را تــرک
کردند و با گذشتن از درب پادگان و حتی از حصار سیمهای خاردار
خــود را بــه بیــرون پــادگان رســانده ،در خیابانهــا بــه راهپیمایــی
پرداختنــد و همچنــان بــه پشــتیبانی از فرمانــده کل قــوا شــعار
میدادنــد در حالــی کــه در خیابانهــای مســیر گــروه گــروه از مردم
بــه آنهــا میپیوســتند.
ایــن جمعیــت بــا عبــور از خیابانهــا بــه صحــن مطهــر حضــرت
رضــا (ع) رفتنــد و پــس از دعــا بــرای ســامت وجــود مقــدس امــام و
رئیسجمهــور و پیــروزی رزمنــدگان اســام بــه پــادگان بازگشــتند.
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هنــگام عبــور انبــوه ارتشــیان و مــردم کــه عکسهایــی از امــام امت
و رئیسجمهــور در دســت داشــتند ،راننــدگان با به صــدا درآوردن
بــوق اتومبیلهــای خــود و روشــن کــردن چراغهــا بــا راهپیمایــان
شــعار «بنیصــدر حمایتــت میکنیــم» میدادنــد .در ایــن حــال
جمعیــت بــه دههــا هــزار نفــر رســیده بــود .ایــن خبرنــگار میافزاید:
جهت قدردانــی از امام امــت و رئیسجمهــور و نیروهــای رزمنده،
سراســر شــهر مشــهد را شــور و شــوق و شــعف فرا گرفتــه بــود».
در پی چاپ این گزارش اســتاندار خراســان نامهای به دادســتان
انقالب اسالمی مرکز مشهد نوشت که روزنامه جمهوری اسالمی
آن را درج کــرد .درایــن نامه آمده بود« :دادســتان محتــرم انقالب
ً
اسالمی مرکز مشــهد ،احترما به پیوست رونوشــت خبر مندرج در
روزنامــه انقــاب اســامی چهارشــنبه  17دی  59و نظــر فرماندهی
لشکر  77خراسان و همچنین دایره سیاسی ایدئولوژیک نیروهای
مســلح جمهــوری اســامی ایــران مرکــز مشــهد ،ارســال و بــه دالیل
زیر علیــه خبرنگار ایــن روزنامــه و ســردبیر آن اعــام جــرم مینماید
و تقاضــای رســیدگی بــه آن را در دادگاه انقــاب اســامی و بــر طبــق
زمــان جنــگ مینمایم.
.1جمله «وقتی به او دســتور داده شــد» کذب محض بوده است
و همانطور که در نامــه دایره سیاســی  -ایدئولوژی آمده اســت و
ً
خود اینجانب شخصا مشــاهده نمودهام ،از جانب هیچکس به
او دستور سکوت داده نشد و این جمله تنها جهت ایجاد تفرقه و
نفاق در روزنامه آورده شده است.
.2جمله «تمام پرسنل یک صدا فریاد برداشتند درود بر بنیصدر،
فرمانده کل قوا بنیصدر و محل ســخنرانی را تــرک کردند» دروغ
ً
کامال آشکاری است و حتی برای نمونه یک نفر هم محل سخنرانی
را ترک نکرد و سخنرانی تا آخر ادامه یافت و بعد از سخنرانی نیز دعا
ً
و آمین و «درود بر بهشــتی» بود کــه کال در نوار ضبط اســت که به
پیوست تقدیم میشود.
.3جمله «و با گذشتن از پادگان و حتی از حصار سیمهای خاردار»
ً
ً
طبق نوشــته فرماندهی لشــکر کال دروغ بوده اســت و مســلما در
نوشــتن اینگونه اخبار نادرست دس ـتهای ناپا کی در کار است
تا بدین وسیله در زمان جنگ بین مردم و ارتش تفرقه بیاندازد.
.4بقیه اخبار و به خصوص «جمعیت دهها هزار نفر» بر طبق آنچه
کلیه مردم مشهد مشاهده نمودهاند مغرضانه بوده است».
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فرافکنی بنیصدر پس از شکست

همانطور که گفته شــد ا گرچه عملیات نصر در مرحله اول همراه
با پیروزی بود ،اما در مرحله دوم دشمن با اجرای پاتک سنگین
توانست نیروهای ایرانی را به عقب براند و حتی در ادامه شهر هویزه
را به اشغال خود درآورد .پس از این عملیات ،عملیات دیگری نیز
توسط ارتش به نام «توکل» اجرا شد که آن عملیات نیز ناموفق بود
و رزمندگان نتوانستند به اهداف تعیینشده دست پیدا کنند.
در نتیجه بنیصدر که از دستیابی به پیروزی در جبهههای جنگ
نا کام ماند ،دو راهبرد را در پیش گرفت .نخست اینکه خواستار مذا کره
و صلح با صدام شد .بنیصدر در مالقات با امام پیشنهاد مذا کره با
عراقیها را مطرح کرد ،اما امام خمینی نه تنها این پیشنهاد را قبول
نکردند ،بلکه با تندی به بنیصدر فرمودند« :ما جنگ را تا آخر ادامه
میدهیم ».انعکاس پیشنهاد بنیصدر در جبههها نیز تأثیر منفی
گذاشت و باعث رکود بیش از پیش در جنگ شد و تا زمانی که بنیصدر
فرمانده کل قوا بــود ،هیچ عملیات پیــروزی در جبهههای جنگ
اجرا نشد .همچنین بنیصدر و همفکرانش در جلسات سخنرانی و
میتینگهای سیاسی و مطبوعاتی طرفدار خودشان میگفتند« :با
این امکانات نمیشود با عراقیها جنگید ».دوم اینکه بنیصدر نگاهها
را از جبهههای جنگ متوجه جبهه سیاسی داخلی کرد .اتفاقات
روز چهاردهم اسفند  59در دانشگاه تهران در همین راستا بود.
همچنین بنیصدر سالها بعد تالش کرد تا شکست در عملیات
نصر را به گردن دیگران از جمله آیتاهلل خامنهای نماینده وقت
امام در شــورای عالی دفــاع بیانــدازد .او در گفتگویــی گفت« :در
جبهه کرخهکور (عملیات نصر) ،فرار ایــن آقا (آیتاهلل خامنهای)
مصیبت به بار آورد .موجب شد تا سربازان فرار کنند و ما تا آنها را
به جبهه برگرداندیم ،جانمان به لب رسید ».این در حالی است
که آیتاهلل خامنهای در روز  31خرداد  60و در ماجرای استیضاح
بنیصدر در مجلس گفت(« :در خصوص عملیات هویزه) من بطور
قطع نفی نمیکنم اما به هیچ وجه نشــانی از یــک تعلل عمدی و
سستی عمدی ،خدای نکرده خیانتی مشاهده نکردم ،چون دیروز
شنیده شد کسانی میگفتند که این کار ،کار آقای بنیصدر بوده
است ،نه ،ما درباره آقای بنیصدر اینقدر اشکال و ایراد وارد و بجا
و منطقی داریم که محتاج این نیست که این مسالهای که هیچ
راهی برای اثبات ندارد ،به ایشان ما نسبت بدهیم».

راهیان

99

94

ا گر حاج قاسم نبود...

تا کید  رهبری در فتنه 88
برحا کمیت قانون بود

104

سکوت مرگبار جهان

راهی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ا گر حاج قاسم نبود...
بازخوانی نقش سردار شهید سلیمانی
در برقراری ثبات و آرامش در کشورهای غرب آسیا

عادل عسا کره

94

شماره  / 35دی 1400

راهیـــــــــــــــان
آن روزی که قاســم ســلیمانی فعالیــت در اداره آب کرمــان را کنار
گذاشت و به عضویت سپاه و بســیج درآمد و به آموزش نیروهای
رزمی پرداخت ،هیچ کس فکر نمیکرد که چهل سال آینده او به
یک مرد بزرگ در عرصه میدان و دیپلماســی تبدیل شــود؛ حتی
آن روزی هم کــه نیروهای آموزشدیــده را به جبهــه جنوب ُبرد،
تصور نمیکرد مدتی بعد و چند سال دیگر ،فرماندهای کلیدی در
ً
عملیاتهای سرنوشتساز جنگ شود .شاید او اصال به بازگشت
میاندیشید و برنامهای برای ماندن در جنگ نداشت.
در آن روزهایی هم که فرماندهی رزمندگان کرمانی را در عملیاتهای
طریق القدس ،فتح المبین و بیت المقدس (عملیاتهای پیروز ایران
در سال دوم جنگ) برعهده داشت ،کمتر کسی فکر میکرد که قاسم
سلیمانی دو دهه بعد فرماندهای بزرگ در منطقه غرب آسیا شود.
البته بعید به نظر میرسد قاسم سلیمانی به این چیزها فکر میکرده
است؛ او آمده بود تا بجنگد و به تکلیف خود عمل کند اما تکلیف
برای او این بود که از مربی یک پادگان آموزشی در کرمان به فرمانده
گردان رزمندگان کرمانی در جبهههای جنگ و پس از دفاع مقدس
به فرمانده مقابله با اشرار در جنوب شرق کشور و از میانه دهه  70به
فرمانده محور مقاومت از افغانستان تا کرانههای دریای مدیترانه
تبدیل شود و در برابر رژیم صهیونیستی بایستد .با ظهور داعش
نیز او منجی مردم عراق و ســوریه شود ،ســردار مبارزه با تروریسم
لقب بگیرد ،مفتخر به دریافت نشان «ذوالفقار» شود و در همین
راه به شهادت برسد.
تکلیف او را از یک کارمند و مربی آموزشی به فرماندهای عالیقدر و
محبوب دلهای مردم تبدیل کرد که تشییع پیکر او در شهرهای
ِ
مختلف ایران و عراق کمنظیر شــد و به معنای واقعی مردم برای
تشــییع پیکر او و پیکرهای همرزمانش از جمله شهید ابومهدی
المهندس سنگ تمام گذاشتند.
سراسر عمر خود را به
در دومین سالگرد شهادت این فرمانده که
ِ
جهاد گذرانــد و مجاهد بدون مرز بود ،بــه بازخوانی نقش وی در
مبارزه با تروریسم و بانیان آن در منطقه غرب آسیا پرداختهایم.

مبارزه با رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه

اسرائیل از همان روز نخستی که شکل گرفت ،اعتراض بسیاری از
مردم مسلمان را در کشورهای مختلف اسالمی و عربی برانگیخت و

به منظور نابودی این رژیم گروههایی در این کشورها شکل گرفت
و اقدامات و عملیاتهایی انجام داده شــد ،امــا پیروزی انقالب
اســامی جان تازهای به این گروههای مبــارز داد و ورق را به نفع
مسلمانان و برعلیه اسرائیل برگرداند.
اولین جرقه نیز با شکلگیری حزباهلل لبنان در سال  1361شمسی
زده شد .در آن سال احمد متوسلیان و یارانش در لشکر  27محمد
رسول اهلل (ص) پایهگذار آن گروه مبارز مردمی در لبنان شدند که
سردار سلیمانی گفت« :ما بزرگترین شهید یا زندهیاد حاج احمد
متوسلیان را در راه تاسیس حزباهلل دادیم».
حزباهلل در سال  2000اســرائیل را شکســت داد .برخی تشکیک
کردند که آیا این پیروزی در اثر عمل حزباهلل بود یا اینکه اسرائیل
خسته شد و خودش رها کرد و رفت؟ اما در جنگ  33روزه در سال
 2006دیگر این شبهات باقی نماند و فرماندهان اسرائیلی اعتراف
کردند که حزباهلل در این جنگ مانند یک زلزله  9ریشتری اسرائیل
را الک کرد( .برگرفته از سخنان سردار سلیمانی در خرداد ماه سال
 90در جمع پیشکسوتان جهاد و شهادت)
صهیونیستها پس از نا کامی در جنگ  33روزه علیه حزباهلل،
حمالت خود را متوجه فلسطین و نوار غزه کردند و در سال 2008
حمله صهیونیستها به آن منطقه آغاز شد .اسرائیل در آن جنگ
کــه  22روز به طــول انجامید تمــام تالش خــود را به کار بســت و از
سالحهای متعارف و غیرمتعارف هم استفاده کرد ،اما موفق نشد
و در نهایت فلسطینیها پیروز شدند.
سردار سلیمانی در پیروزی مردم غزه نقش مهم و اثرگذاری داشت.
رهبر انقالب فرمود« :این َمرد ،دست فلسطینیها را ُپر کرد؛ کاری
کرد کــه یک منطق ـهی کوچکی ،یــک وجب جــا مثل نوار ّ
غــزه در
صهیونیستی با آن همه ّادعا میایستد »...مقامات
مقابل رژیم
ِ
فلسطینی نیز در سخنرانیهای مختلف به نقش سردار سلیمانی
در جنگ  22روزه اشاره کردند« .اسامه حمدان» عضو ارشد جنبش
مقاومت اســامی حماس میگوید« :شهید ســلیمانی در جریان
این نبرد لحظه به لحظه با مقاومت فلسطین همراه بود« ».احمد
عبدالهادی» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی و نماینده
جنبش حماس در لبنان هم عنوان میکند« :سلیمانی بارها به غزه
سفر کرد و در نقشه دفاعی و طراحی و ترسیم آن از همان لحظه اول
شرکت داشت ».همچنین «زیاد النخاله» دبیرکل جهاد اسالمی
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فلسطین بیان میدارد« :سالحهایی که
سردار سلیمانی به نوار غزه رساند ،با همان
موشکها راه برای بمباران تلآویو باز شد».
یکی از اقدامات مهم شــهید سلیمانی در
جنگ  22روزه ساخت تونلهای زیرزمینی
بود .عبدالهادی میگوید« :اندیشه احداث
تونل در زیرزمین از طرف  2نفر یکی فرمانده
شهید یعنی عماد مغنیه و دوم حاج قاسم
سلیمانی مطرح شد».

نجات سوریه از چنگال داعش

بــا پدیــد آمــدن گــروه تروریســتی داعــش
توسط آمریکا و غرب در کشورهای سوریه
و عراق ،فعالیتهای سردار سلیمانی وارد
مرحله تازهای شد و در این مرحله بود که
توانمندیهای او در رســانههای جهانی
برجسته شد و مورد توجه مردم در داخل
و خارج از کشور قرار گرفت.
ایران با درخواست دولتهای سوریه و عراق
وارد میدان مبارزه شد و سردار سلیمانی به
عنوان نماینده ایران در این کشورها حضور
یافت و در عرص ه مبارزه با تروریسم و داعش
نقشآفرینــی کرد .آن روزهایی که ســردار
ســلیمانی و فرماندهان ایرانی به ســوریه
رفتند ،بخش گســتردهای از آن کشــور در
دست داعش و دیگر گروههای تروریستی
همچون جبهه النصره و احرار الشام بود؛
حتی بخشهای زیادی از شهر دمشق در
دست آنها بود و درصدد محاصره فرودگاه
دمشــق بودنــد .حضور ســردار ســلیمانی
موجب شد تا نیروهای مسلح سوریه قوت
بگیرند و نیروهای مقاومــت از ملتهای
مختلف برای مقابله با داعش در آن کشور
گردهم بیایند.
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داعش بخشهای وسیعی را به اشغال خود
درآورده و برخی شــهرها همچــون «نبل و
الزهرا» و «فوعه و کفریــا» را محاصره کرده
بود .مردم نبل و الزهرا به رهبر معظم انقالب
اسالمی نامه داده بودند که ما چند سال
است در محاصره هستیم و فکری برای ما
بکنید .رهبری نیز به سردار سلیمانی فرمود
تا اقدامی شود .حاج قاسم برای شکست
محاصره نبل و الزهرا و آزادسازی مناطق
اطراف آن ،عملیاتی در حومه حلب انجام
داد و توانست آن شهرها را از محاصره خارج
سازد و مناطق اشغالی را آزاد کند.
عملکرد و رفتار ســردار ســلیمانی موجب
شد تا فرماندهان ارتش سوریه و عراق به
او اعتماد همهجانبه و ویژه داشته باشند
و حضور ایشان را برای خود قدرت بدانند.

رهبر انقالب فرمودند:
«این َمرد(شهید قاسم
سلیمانی) ،دست
فلسطینیها را ُپر کرد؛
کاری کرد که یک منطقهی
کوچکی ،یک وجب جا
ّ
مثل نوار غزه در مقابل رژیم
ّ
صهیونیستی با آن همه ادعا
ِ
میایستد»...

به گفته سردار نوعیاقدم فرمانده قرارگاه
حضرت زینب (س) در سوریه «حضور حاج
قاســم در منطقه بار روانی بزرگ و مثبتی
برای نیروها داشــت .ا گر ایشان وعدهای
میدادند ،میدانســتند آن اتفــاق حتما
خواهد افتاد .شجاعت و نترسی و استقامت
حاج قاســم در میدان و شــرایط سخت و
بحرانی آنها را مجذوب ایشان کرده بود».
قدرت فرماندهی ،سازماندهی و آیندهنگری
سردار سلیمانی منجر شد تا با مجاهدت
نیروهای جبهه مقاومت اعم از حزباهلل
لبنان ،لشکر فاطمیون ،یگان زینبیون و...
طومار داعش در کشور سوریه درهم پیچیده
شود و ســیطره این گروه تروریستی در آن
کشور به پایان برسد.

عراق مدیون حاج قاسم

سردار سلیمانی عالوه بر ســوریه ،در عراق
نیز حضــور پیــدا کــرد و به مبــارزه بــا داعش
پرداخــت .داعــش کــه بــه نزدیکیهــای
بغــداد رســیده بــود و هــر لحظــه ممکــن
بــود بــا اشــغال ایــن شــهر ،شــهرهای نجف
و کربــا را در معــرض خطــر قــرار دهــد ،بــا
درایت و فرماندهی سردار سلیمانی و تالش
مجاهدان عراقــی مجبور به عقبنشــینی
و در ادامــه تــرک خــا ک ایــن کشــور شــد.
وقتــی کــه داعــش موصــل را تصــرف کــرد،
ســردار ســلیمانی وارد بغــداد شــد .فضــای
حا کــم بــر بغــداد و مناطــق دیگــر بســیار
ســنگین بــود .او بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال،
طرحــی جامــع بــرای توقف حرکــت داعش
ارائــه داد کــه مهمتریــن نقــاط ضعــف و
سستی نیروهای امنیتی را برطرف میکرد.
پس از آن ،حمالت نیروهای مقاومت آغاز
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شــد و مناطــق تحــت اشــغال داعــش یکــی
پــس از دیگــری آزاد و پا کســازی شــد.
به گفته «ســیدعمار حکیم» رهبر جریان
حکمت ملی عراق و رئیس پیشین مجلس
اعالی انقالب اسالمی عراق «حضور میدانی
سردار سلیمانی در جبههها و خطوط مقدم
و بازدیــد شــخصی ایشــان از محورهــای
عملیاتی بهرغم خطرات باال ،نقش مهمی
در مدیریت جنگهای نامنظم داشت و
یک الگوی بینظیر بود».
ســردار ســلیمانی در کردســتان عــراق نیز
نقشآفرینــی ویژه داشــت .داعــش که به
موصل رســید ،هیاتــی از ایــران بــه اقلیم
کردستان رفت و با تمامی جریانها و گروهها
دیدار کرد .آنها خطر داعش را گوشزد کردند
و بعد از حمله داعش به کردستان عراق،
نخستین کشــوری که حتی قبل از آمریکا
و اروپا به فرودگاه اربیل رســید ،جمهوری
اســامی ایران بود .حاج قاســم بــا  70نفر
نیرو از کارشناسان نظامی و سه محموله
مهمات مورد نیــاز برای مقابلــه با داعش
به آنجا رفت .خــودش نیز به همــکاری با
نیروی پیشمرگه پرداخت.
حضور نیروهای ایرانی به فرماندهی سردار
ســلیمانی و همکاری نیروهای پیشــمرگه
منجر شد در مدت کوتاهی تروریستهای
داعشــی شکســت بخورنــد« .محمــد حاج
محمــود» دبیــرکل حــزب سوسیالیســت
دموکرات کردستان در این رابطه میگوید:
«ســردار ســلیمانی ماننــد یک پیشــمرگه و
ســرباز در جبهههــا حضــور داشــتند و در
جنگ علیه داعش مشارکت داشتند .حاج
قاســم پیش از همه در تمامی جبهههای
جنــگ حضور داشــت».

او همچنین عنــوان میکنــد« :جمهوری
اســامی ایــران و حاج قاســم و همــکاران
وی در جنــگ بــا داعــش تاثیــرات بســیار
مهمــی داشــتند و در شکســت داعــش
نقش ویژهای ایفــا کردند .بــه اعتقاد من
ا گر جمهوری اســامی ایران و حاج قاسم
نبودند بغداد و دمشــق ا کنون در اشغال
داعش بود .این اطمینان وجود داشت که
این دو پایتخت در دست داعش بودند اما
به لطف جمهوری اسالمی ایران ،روسیه به
منطقه آمد ،حزباهلل به سوریه آمد و از این
کشور دفاع کردند .از عراق هم دفاع کردند،
در عراق داعش به ابوغریب و نزدیک کربال و
مناطق دیگر رسیده بود .حاج قاسم نقش
واالیی در این تقابل با داعش داشت».

مرد میدان
دیپلماسی ِ
ِ

بنابراین حاج قاســم عالوه بــر اینکه «مرد
میــدان» بــود در عرصــه دیپلماســی نیــز
نقــش برجســتهای داشــت« .حســین
امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان
میگوید« :سردار سلیمانی به معنای واقعی
دیپلمات موفقی در حوزههای منطقهای
و بینالمللی بود .موضوعاتی که او با آنها

سر و کار داشت بینالمللی بود و اتفاقاتی بود
که در عراق ،فلسطین و سوریه رخ میداد
و پروندههای دوجانبه نبودند .ما وزارت
خارجهایها اصطالحی داریم که میگوییم
یک شخص ممکن است سیاستمدار باشد،
اما دیپلمات نباشد یا دیپلمات باشد ،اما
سیاستمدار نباشد .مطلوبترین حالت این
است که هم سیاستمدار و هم دیپلمات
باشد .سردار سلیمانی اینگونه بود».
صــادق خــرازی فعــال سیاســی و دیپلمات
کهنهکار کشــورمان هم میگوید« :قاســم از
دیپلماتهــای دیگــر دیپلماتتــر بــود .در
عین حال با روحیه جهادی ،خط مبارزه و
مقاومت را پیش میبرد و با سران دولتها
ارتباط داشت .او در حالی که میجنگید،
ً
معتقد بــه مذا کره مثال با عربســتان بــود...
بســیاری از دیپلماتهــای دنیــا از ســردار
ســلیمانی بــه عنــوان قهرمــان و اســطوره
یــاد میکردنــد».
یکی از برجستهترین اقدامات دیپلماتیک
سردار سلیمانی در جریان مبارزه با داعش،
به صحنه آوردن روســیه بود کــه با حضور
روسیه ،جبهه مقاومت تقویت شد .سردار
«محمدجعفــر اســدی» فرمانــده اســبق
نیروهــای مستشــاری ایــران در ســوریه
میگویــد« :پــس از چهــار ســال مبــارزه و
مقاومت ایران در سوریه سردار سلیمانی
در ســفری به روســیه بود کــه بهمدت دو
ســاعت و بیســت دقیقه با پوتین دیدار و
گفتگو کرد تا روسها را قانع کند در سوریه
حضور یابنــد .مصطفــی بدرالدین به من
میگفت :بهلحاظ دیپلماتیک هر فرد در هر
سطحی در مدت زمان مشخصی میتواند
با رئیس جمهور کشوری مانند روسیه دیدار
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کند و وقتی که شنیدم سردار سلیمانی دو ساعت و بیست دقیقه
با پوتین دیــدار کرده ،خیلــی تعجب کردم .ســردار ســلیمانی به
پوتین تفهیم کرد که سوریه آخرین سنگر جبهه شرق است و ا گر
این را از دست بدهید ،غربی¬ها ارزشی برای شما قائل نیستند».

تالش سردار سلیمانی برای آرامش افغانستان

نیروی قدس به عنوان شاخه برون مرزی سپاه در کشورهای منطقه
همواره در خط مقدم مقابله با استکبار ،تروریسم و دشمنانی بوده
که منافع ملتها را تهدید کردند و بدون شک یکی از این کشورها
افغانستان است .از این رو سردار سلیمانی از ابتدای فرماندهی
نیروی قدس سپاه نگاه ویژهای به همسایه شرقی کشورمان داشت.
سردار سلیمانی از ابتدا به سراغ مجاهدان افغانستانی رفت ،آنها
را سازماندهی کرد و در مسیر خدمت به کشور افغانستان و مبارزه با
تروریسم و اشغالگران قرار داد .عملکرد حاج قاسم به گونهای بود
که افغانستانیها فکر میکردند عرصه ماموریت سپاه قدس فقط
در افغانستان است و تمامی نیروی قدس در آن کشور حضور دارد.
سردار سلیمانی اشــراف اطالعاتی عمیقی داشت و ضرورتهای
هر کشــور و مردمش را میشناخت و میدانســت افغانستان چه
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ضرورتهایی دارد و چه نوع همکاری بایــد در آن صورت بگیرد.
آمریکاییها به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان لشکرکشی
کردند ،اما هرگز نتوانستند صداقت خود را برای مردم افغانستان
به اثبات برســانند ،اما ســردار ســلیمانی با اخــاص و صداقت در
کنار مردم افغانســتان ایســتاد و مردم به او اعتمــاد کردند .مردم
افغانستان احساس میکردند ا گر چنانچه داعش به آنجا بیاید،
سردار سلیمانی برای حمایت از آنها حاضر خواهد بود« .نصراهلل
صادقزاده نیلی» عضو سابق پارلمان افغانستان میگوید« :مردم
افغانستان در ته دل خود در سختترین شرایط که جز خدا کسی
را ندارنــد ،احســاس میکنند فــردی که نــه از نژاد آنهاســت ،نه
هموطنشان کنار آنها خواهد بود».
بنابراین ا گر حاج قاسم نبود ،امروز تهدید رژیم صهیونیستی پررنگتر
و کشورهای لبنان و فلسطین مدام زیر ضربات و حمالت سنگین
آن رژیم قرار داشتند .کشورهای سوریه و عراق در اشغال داعش
بودند و داعشیها در شهرهای دمشق ،بغداد ،نجف و کربال حضور
داشتند .وضعیت افغانســتان از آنچه امروز است ،آشفتهتر بود و
در نهایت میبایســت در شــهرهای خودمان همچون همدان و
کرمانشاه با داعش و گروههای تروریستی میجنگیدیم.
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سردار کارگر در گفتوگویی به مناسبت سالگرد  9دی؛

تا کید  رهبریدر فتنه88

بر حا کمیت قانون بود
عباس عباسی

«بصیرت و میثاق با والیت فقیه» عنوان روزی است که در پی خلق حماسهای عظیم و مردمی از سال  ۱۳۸۸در
نهمین روز از دیماه در تاریخ و تقویم کشــور به ثبت رسیده اســت .در این روز مردمی انقالبی با لبیک به ندای
مقتدای خویش و حضور گسترده در میدان دیگر بار با آرمانهای واالی انقالب اسالمی پیمانی دوباره بستند و
ثابت کردند که حکومت اسالمی بر پایه مردم و والیتفقیه بنا شده است و هر آنکس که بخواهد این دو اصل را
متزلزل کند محکوم به شکست است .بر همین اساس و در راستای پاسداشت حماسه  ۹دی  ۱۳۸۸و در آستانه
گرامیداشت سالروز این واقعه عظیم مردمی با سردار سرتیپ بسیجی دکتر «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
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دی ســال  ۱۳۸۸اتفاقــی رخ میدهــد کــه بهعنــوان یکــی از
حماسیترین روزها در تاریخ کشــور ماندگار میشود ،روزی
که رهبر معظــم انقالب اســامی از آن بهعنوان «یــوماهلل» یاد
میکنند؛ جنابعالی این روز را چگونه توصیف میکنید؟
ما ا گر بخواهیم حماسه یوم اهلل  ۹دی را تحلیل کنیم ،باید نگاهی
به حوادث و اتفاقات قبل از سال  ۱۳۸۸و جریان انتخابات ریاست
جمهوری داشــته باشــیم .مــرور وقایــع آن ایــام نشــان میدهد که
دشــمنان نظام به بهانــه انتخابات بــا برنامهریــزی و درپی اجرای
مقاصــد شــوم خــود از اواخــر ســال  ۱۳۸۷تمهیداتــی اندیشــیده
بودنــد .تلویزیــون بیبیســی فارســی از ســال  ۱۳۸۷آغــاز ب ـهکار
میکند و همزمان با انتخابات ریاسـتجمهوری ایــران در خرداد
 ۱۳۸۸فعالیــت خــود را بهصــورت  ۲۴ســاعته گســترش میدهــد.
فیسبوک و توییتــر که قرار بــود بهخاطر اعمال برخــی اصالحات،
مدتی متوقف شود بهخاطر دستوری که از مقامات باال میرسد
فعالیــت خــود را حتــی گســترش نیــز میدهنــد کــه بعدهــا هیــاری
کلینتون (وزیر امــور خارجه وقــت آمریکا) بــه این امر اعتــراف کرده
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و از مســئوالن امــر بابــت ایــن همــکاری تشــکر میکنــد .همــه چیــز
آمــاده بــود تــا اســتکبار بهدنبــال ایجاد یــک انقــاب مخملــی نظام
را بــا ســقوط مواجــه کنــد.
معتقدم سال  ۱۳۸۸کودتایی بزرگ علیه نظام جمهوری اسالمی
شکل گرفت که با ایستادگی و درایت رهبر معظم انقالب اسالمی و
به میدان آمدن مردم با بصیرت ،با شکســت مواجه شــد .عوامل
استکبار در منطقه و جهان ،همه به کمک جریان برانداز آمدند،
جریانــی کــه هدفــش تضعیــف اســام و انقــاب بــود و متاســفانه
عــدهای از عناصــر داخــل کشــور نیــز بــا آنهــا همــراه شــدند .برخــی
میدانســتند چه میکنند و عدهای دیگر هم واقعا فریب خوردند
کــه در مجمــوع باعــث شــدند وقف ـهای در حرکــت کشــور بهوجــود
بیاید و نظــام را با لطامات و خســاراتی مواجــه کردند.
گسترش و افزایش تحریمها از همان سال ( )۱۳۸۸پایهاش گذاشته
ً
شد و بعد قوت گرفت .حقیقتا ظلم بزرگی به نظام شد که به درستی
رهبر معظم انقالب اسالمی از آن بهعنوان «فتنه» یاد کردند.
آن زمــان بنــده در نیــروی انتظامــی بــودم و خــود از نزدیــک شــاهد
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وقایع بودم ،اینکه میخواستند آنقدر فضا
را مهآلود کنند تا مردم به اشتباه بیافتند؛
اما عموم مردم در پیروی از رهبر خود ،حق
را تشخیص دادند و البته آنها که بصیرت
کمتری داشتند دچار مشکالتی شدند.
حماسه ماندگار یوماهلل  ۹دی را هیچکس
نمیتوانــد بــه نــام خــود بزنــد ،چــرا کــه
دســت و اراده الهــی در کار بــود .خداونــد
عنایت کرد و مردم به تبعیت از رهبری به
میدان آمدند و صحنهای بهوجود آمد که
باعث شد مســئولین هم متعجب شوند،
طوریکه بسیاری از دستگاههای فرهنگی
و تبلیغاتــی کشــور از واقعــه جــا ماندنــد.
ا گــر از حماســه  ۹دی  ۱۳۸۸تصویر زیادی
نداریــم بــه همیــن دلیــل اســت ،چــرا کــه
دوربینهــای صداوســیما بــرای ثبــت این
حماسه جاماندند؛ تا جایی که مسئولین
ســازمان صداوســیما از نیــروی انتظامــی
درخواســت بالگــرد کردند و تیم رســانهای
ســازمان بــا نیروهــای ناجــا بــا بالگــرد بــرای
تصویربــرداری رفتند.
یعنــی در واقــع انتظــار خلــق چنیــن
حماسهای نمیرفت؟
این انتظــار از مــردم میرفــت ،غیرمنتظره
برای مسئولین بود .مردم مومن و انقالبی
ایــران همــواره در صحنــه حاضــر بودهاند،
چــه در جریــان پیــروزی انقــاب اســامی،
چه در دوران دفاع مقدس و چه در مواقع
لــزوم بــرای حفــظ نظــام و اســام ،مــردم
پــای کار بودهانــد .همیــن مراســم تشــییع
باشکوه پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی
را بهخاطــر بیاوریــد کــه چــه اتفاقــی افتاد؟
آمارهــا نشــان داد کــه  ۲۵میلیــون نفــر در

سراسر کشور در این مراسم شرکت کردند
که ا گــر پیکــر شــهید در دیگــر اســتانها هم
میرفت این حماسه عظیمتر نیز میشد؛
لذا در  ۹دی  ۱۳۸۸مردم بابصیرت و والیی
ایــران بــه پیــروی از رهبــر فرزانه خــود یکبار
دیگر به صحنه آمدند و حماسهای عظیم
را خلق کردند که هرگز نباید از یادها برود.
رهبر معظم انقالب اســامی همواره به
موضوع «بصیرتافزایی» تا کید داشتهاند؛
این مهم چگونه رقم میخورد و در جهت
اشاعه این فرهنگ چه باید کرد؟
یکــی از مهمتریــن مســائل ایــن اســت کــه
تاریــخ را بــرای مــردم بهخصــوص نســل
ً
جوان ،درست بگوییم .بعضا تاریخ تحریف
ً
میشود ،اخیرا رهبر معظم انقالب اسالمی

مردم مومن و انقالبی
جمهوری اسالمی ایران
همواره در صحنه حاضر
بودهاند ،چه در جریان
پیروزی انقالب اسالمی،
چه در دوران دفاع مقدس
و چه در مواقع لزوم برای
حفظ نظام و اسالم ،مردم
پای کار بودهاند.

تذکــر دادند و تا کیــد کردند که ا گــر بتوانیم
جلوی تحریف بایستیم جلوی تحریم هم
میایستیم .تحریف حقایق انقالب و دفاع
مقدس باعث میشود خود انقالب تهدید
شــود .مســئله تحریــف بســیار مهــم اســت
و برخــی بهدنبــال تحریــف مســائل انقالب
اسالمی هستند و واقعیتها را نمیگویند.
انقالب اســامی برکات و خدمات شایانی
بــرای مــردم داشــته اســت کــه بایــد گفتــه
شــود .بایــد روشــنگری شــود کــه قبــل از
انقالب اسالمی و بعد از آن چه اتفاقاتی رخ
داده است .نقش تاثیرگذار وجود پربرکت
امام راحل و مقام معظم رهبری به صورت
همهفهم و برای تمامی سنین و اقشار باید
تبیین شــود .هیــچ نیــازی بــه بزرگنمایی و
غلو کردن نیست و کافیست که حقایق را
آنگونه که بوده و هست بگوییم و قضاوت
را بگذاریم برای مردم .ا گر مردم بهدرستی
از واقعیتها درخصوص انقالب اسالمی،
دفاع مقدس و حیات پربرکت نظام اسالمی
مطلع شوند سجده شــکر بهجا میآورند.
اشــکال و ایراد و کاستی و فشــار اقتصادی
هست ،جرائم و تخلفات و گاه بیتقوایی
برخی از مسئولین هست؛ ولی در کنارش
برکات و خدمات شــایانی نیز بوده اســت.
جمهــوری اســامی ایــران ،امــروز مشــکل
اصلی استکبار است .ا گر جمهوری اسالمی
توفیق نداشت که سردار سلیمانی و شهید
فخریزاده و دیگر دانشمندان هستهای را
ترور نمیکردند .تنها کشوری که تمام قد
در برابر اســتکبار جهانی محکم ایســتاده،
جمهوری اسالمی ایران است که نهتنها
کشــورهای منطقــه بلکــه تمــام کشــورها و
ملتهــای آزادیخــواه جهــان به مــا اقتدا
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میکننــد؛ لــذا یکــی از مهمتریــن کارهــای
دستگاه تبلیغاتی ،معرفی صحیح انقالب
اســامی و مســیر طی شــده اســت .باید به
یک جوان  ۱۸ساله که نه انقالب و نه دفاع
مقــدس را دیــده بگوییــم کــه ایــن ســرمایه
عظیم و ذخیره الهی چگونه بهدست آمده
اســت ،چقدر خــون دادهایــم و ایســتادگی
کردهایــم ،چــه بودیــم و چــه شــدیم .مــا
در ابتــدای دوران دفــاع مقــدس ســیم
خــاردار نداشــتیم و وارد میکردیــم ،ولــی
االن اســتکبار تمــام تــوان خــود را ب ـهکار
گرفتــه تــا جلــوی پیشــرفت علمــی مــا را در
مسائل هستهای و موشکی بگیرند .امروز
مــا میتوانیــم وا کســن تولیــد کنیــم؛ بایــد
ببینیم چه کشورهایی در دنیا میتوانند
چنیــن کاری کنند؟
برخی جریانهای سیاسی وقتی میخواهند
علیه هــم صحبــت کنند ،خدمــات نظام
اســامی را زیر ســوال میبرند کــه این کار
غلط است .وقتی مردم متوجه واقعیتها
شوند به کشــور افتخار میکنند به ایرانی
بودن خــود افتخــار میکنند و ایــن یعنی
بصیرت؛ آن زمان اجازه نمیدهند وقایع
فتنهانگیز سال  ۱۳۸۸تکرار شود.
در میدان خنثیسازی و شکست توطئه
بزرگ سال  ۱۳۸۸که برخی تالش داشتند
نظام را به لبه پرتگاه ببرند ،نقش اصلی را
رهبر معظم انقالب اسالمی ایفا کردند که
ا گر ایشــان ایســتادگی نمیکردند کشور و
نظام ضربات زیــادی میخورد .معظمله
ایستادگی کردند تا قانون حا کم باشد و ا گر
مردم به تبع ایشان به میدان نمیآمدند
نمیتوانســتیم قانــون را در کشــور حا کم
کنیم .بزرگترین نقش مقام معظم رهبری در
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شکست فتنه سال  ۱۳۸۸تا کید بر حا کمیت
قانون بود .ا گر رهبری در آن مقطع و تحت
فشارهای خارجی و داخلی کوتاه میآمدند،
در انتخابات و دیگر موضوعات کشور چه
شرایطی رخ میداد؟
چه اتفاقی رخ میدهد که در جریان یک
روند انقالبی و الهی مانند انقالب اسالمی
عدهای دچار بیبصیرتی شده و از مسیر
خارج میشوند؟
این مسئله ،مســبوق به سابقه است .ا گر
بــه وقایــع صــدر اســام و دیگــر انقالبهــا
هم نــگاه کنیــم ایــن موضــوع را میبینیم.
میتوانــد دلیلــش پیــروی از هــوای نفس،
دنیا گرایی ،امتیازخواهی و ســهمخواهی
باشــد .طلحه و زبیر در صدر اســام نمونه

آن زمان بنده در نیروی
انتظامی بودم و خود
از نزدیک شاهد وقایع
بودم ،اینکه میخواستند
آنقدر فضا را مهآلود کنند
تا مردم به اشتباه بیافتند؛
اما عموم مردم در پیروی از
رهبر خود ،حق را تشخیص
دادند.

بارز این مســئله هســتند .ایــن دو باوجود
نقــش مهــم و تاثیرگــذاری کــه دوشــادوش
رســول اهلل (ص) در اشاعه اســام داشتند
در دام شیطان دچار بیبصیرتی میشوند
و در پــی ســهمخواهی مقابــل ،ولــی خــدا
میایستند .این دنیا گرایی موضوع بسیار
مهمــی اســت کــه انســان را از مســیر خــارج
میکنــد .راننــدهای کــه حتــی یــک لحظــه
حواســش نباشــد ممکــن اســت از مســیر
خارج شود و چپ کند ،مسئولین هم باید
حتــی لحظـهای حواسشــان پــرت نشــود.
البتــه بنــده معتقــدم  ۹۰درصــد مســئولین
مــا خــادم نظــام و مــردم هســتند و پــای
آرمانهــای انقــاب ایســتادهاند.
مسئولین و مقامات ارشد هیچ کشوری به
اندازه جمهوری اسالمی ایران ترور ،جانباز
و یا شــهید نشــدهاند .رهبر معظــم انقالب
اســامی از جانبــازان وقایــع تروریســتی
هســتند .در واقعــه هفتم تیــر  ۱۳۶۰رئیس
قــوه قضائیــه کشــور بــه همــراه  ۷۲تــن از
کارگزاران نظام در اقدامی تروریستی شهید
میشــوند .رئیسجمهــور ،نخســت وزیــر،
برخــی از وزرا و بســیاری از شــخصیتهای
مهم و تاثیرگذار انقالب ما شهید شدهاند.
متاســفانه قاعــده رســانه ایــن اســت،
مســئولینی کــه دچــار اشــتباه و گاه تخلف
میشــود بیشــتر بــه چشــم میآینــد ،امــا
عمــوم مســئولین کشــور در حــال خدمــت
و انجام وظیفه هستند؛ لذا این نگاه غلط
رســانهای بایــد اصــاح شــود و رســانهها
همانگونــه کــه در زمینــه شفافســازی و
بیــان کاســتیها و گاه کــمکاری و تخلــف
برخی مسئولین وارد میشوند ،به همان
میــزان نیــز بایــد در جهــت ارزشــگذاری و
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ایجــاد امیــد در جامعــه ،خدمــات ارزشــمند مســئولین انقالبــی
نظــام را بیــان و برجســته کننــد.
چرا پاسداشــت یــوم اهلل  ۹دی از اهمیت برخوردار اســت و در
جهت اشاعه دستآوردهای این حماسه چه باید کرد؟
 ۹دی  ۱۳۸۸نقطه عطفی در انقالب اسالمی است که برای درک
صحیح و درست آن باید زمان بگذرد .در جریان فتنه سال ۱۳۸۸
غربالگری گستردهای در صحنه انقالب رخ داد .برخی افراد چهره
حقیقــی خــود را نشــان دادنــد و مقابــل انقــاب ایســتادند .در این
بین افرادی بودند که ســوابق همراهی با امام رحمــت اهلل و نظام
اســامی را داشــتند .تــا قبــل از وقایــع ســال  ۱۳۸۸هویــت واقعــی
ایــن افــراد پنهــان بــود .یکــی از ویژگیهــای فتنــه  ۱۳۸۸ایــن بــود
کــه تمــام دشــمنان نظــام را اعــم از داخلــی و خارجــی بــا هــم متحد
کــرد .حتــی عواملــی ،چــون «عبدالمالــک ریگــی» جنایتــکار نیــز بــا
فتن هگــران همراهــی کــرد و عوامــل فتنــه از یــک جانــی کــه جلــوی

دوربیــن تلویزیــون ،مــردم بیگنــاه را ســر میبریــد کمــک گرفتنــد.
نیروهای سرکرده منافقین را از خارج هدایت کردند که به داخل
ایــران بیایند و آشــوب و جنایــت کنند ،مــا از ایــن افراد در دســتگیر
شــدهها داشــتیم .تا قبل از آن تا این انــدازه هجمه ســنگین علیه
مقدســات نداشــتیم کــه در روز عاشــورا بــه دســتههای عــزاداری
و هیــآت حملــه کننــد و یــا خانــه خــدا را بــه آتــش بکشــند .رژیــم
صهیونیستی و آمریکا با نقشآفرینی برخی عوامل داخلی در یک
برنامــه هدفمنــد و گســترده هرآنچــه میتوانســتند کردند تــا نظام
اســامی را با ســقوط مواجــه کنند؛ لــذا پاسداشــت و گرامیداشــت
حماســه عظیــم  ۹دی و بیــان نا گفتههــای آن بهویــژه بــرای نســل
امــروز بســیار مهــم و ضروری اســت.
بنــده معتقــدم هنــوز بــه حماســه  ۹دی آنطــور کــه بایــد پرداختــه
نشده است .در این خصوص الزم است روشنگری در قالب انتشار
کتابهای متعدد صورت پذیرد و فیلمها و سریالها و برنامههای
مختلف تلویزیونی در جهت بصیرتافزایی ساخته شود.
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سـکــــــــــــوت
مــرگـــــــــــــــبار
جهـــــــــــــــان
کشتار سربرنیتسا و جنایتی که هنوز انکار میشود
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در جریان جنگ بوســنی بین ســالهای  ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۵بزرگترین
قتل عام تاریخ اروپا پس از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوســت و
طی آن هزاران بوسنیایی به جرم مسلمان بودن و داشتن نامهای
اسالمی در شهر سربرنیتسا و مناطق اطراف آن کشته شدند.
این جنایت در حالی رخ داد که در  ۱۶آوریل  ،۱۹۹۳شورای امنیت
سازمان ملل طی قطعنامه  ،۸۱۹سربرنیتسا را منطقه امن اعالم
کرده بود .با این حال دو سال بعد اندکی پیش از پایان جنگ بوسنی
صربها سربرنیتســا را محاصره کردنــد و از  ۱۱جوالی  ،۱۹۹۵طی
کمتر از یک هفته حدود  ۸هزار نفر را قتلعام کردند.
ایــن کشــتار در شــهر سربرنیتســا کــه از ســوی ســازمان ملــل بــه
عنــوان منطقه امــن اعالم شــده بــود انتقاداتــی جــدی را علیه این
ســازمان و دبیــرکل وقــت آن و نیــز نیروهــای هلنــدی حافــظ صلــح
در ایــن منطقــه مطــرح کــرد.
در ج ــوالی  ۲۰۱۴دادگاه ــی در هلن ــد حک ــم داد ک ــه مس ــئولیت
حقوقــی قتــل بیــش از  ۳۰۰مــرد و کــودک مســلمان بوســنیایی در
شهر سربرنینســا به دســت صربها در ســال  ۱۹۹۵بر عهده دولت
هلنــد اســت .ایــن افــراد بخشــی از  ۵۰۰۰نفــر مســلمان بوســنیایی
بودن ــد ک ــه در ج ــوالی هم ــان س ــال ب ــه س ــربازان حاف ــظ صل ــح
هلن ــدی پن ــاه آورده بودن ــد .دادگاه هلن ــدی در اله ــه ،گف ــت ک ــه
نیروی حافظ صلح هلندی برای حمایت و حفاظت از مسلمانان
بوســنیایی اقــدام نکــرد ،در حالــی کــه بایــد میدانســت کــه خطــر
نسلکشــی مســلمانان وجــود دارد .ســربازان هلنــدی ایــن افــراد
را ب ــه صربه ــا تحوی ــل دادن ــد.
به گفته دادگاه ،ارتش باید میدانست که آنها در صورت تحویل
داده شدن به صربها کشته خواهند شد .دولت هلند به پرداخت
خسارت به خانوادههای این قربانیان محکوم شد.
ا کنون با گذشــت بیش از دو دهه از این واقعه دردنا ک ،بســیاری
از بســتگان قربانیــان امیــدوار هســتند کــه گورهای دســته جمعی
جدیدی کشف شده و بقایای عزیزانشان را برای برگزاری مراسم
تشــییع ،تحویل بگیرند .امســال همچنین به دلیل شیوع کرونا،
بازمانــدگان ایــن جنایــت و بســتگان قربانیانــی کــه در گورســتان
«پوتوچــاری» مدفــون شــدهاند ،اجــازه حضــور بــر ســر مــزار آنهــا را
نخواهنــد داشــت.

سکوت در داخل  ،بیتفاوتی در خارج

موضوع نگرانکننده این است که امروز همچنان تفکراتی که باعث
وقوع این جنایت شد ،زنده است« .میلوراد دودیک» مرد قدرتمند
صربسکا ،از سربرنیتسا به عنوان «اسطوره ساختگی» و «بزرگترین
فریب قرن بیســتم» یــاد میکند و «مــادن گروجیچیچ»شــهردار
سربرنیتسا نیز این نسلکشی را انکار میکند .
مردم سربرنیستا با یک واقعیت دوگانه مواجه هستند؛ آنها هر روز
هزاران سنگ قبر را میبینند که گواهی بر یک نسلکشی بزرگ دارند،
اما گروههای ملیگرا و مقامات وجود این مکان را انکار میکنند.
در بوســنی و هرزگوین هنوز این نگرانــی وجود دارد کــه انکار این
کشتار راه را برای وقوع مجدد جنایتی از این دست هموار کند.
انکار کشتار سربرنیتسا در حالی است که سالها پس از وقوع این
کشتار« ،رادووان کاراجیچ» رئیسجمهوری اسبق جمهوری صرب
بوسنی و «راتکو مالدیچ» فرمانده اسبق ارتش صربسکا ،عاملین
اصلی این جنایت شناختهشدند .کاراجیچ و مالدیچ به ترتیب در
 ۲۱جوالی  ۲۰۰۸در بلگراد و  ۲۶مه  ۲۰۱۱در الزاروو دستگیر و سپس
محا کمه شدند .همچنین در سال  ۲۰۱۰پارلمان صربستان بابت
قتلعام سربرنیتسا عذر خواهی کرد.
با این حال هنوز هیچ قانونی علیه منکران این جنایات جنگی وجود
ندارد و به دلیل مقاومت ناسیونالیستها در پارلمان ،هیچ شانسی
برای حمایت از قربانیان بوسنیایی وجود ندارد .از سوی دیگر پشتیبانی
خارجی در این خصوص وجود ندارد و حتی به مناسبت بیست و
پنجمین سالگرد ،اتحادیه اروپا از چنین قانونی حمایت نمیکند.
مراسم خا کســپاری  ۸نفر دیگر از قربانیان نسلکشی سربرنیتسا
که  ۲۵سال پیش به قتل رســیده بودند ،در قبرستان پوتوچاری
بوسنی و هرزگوین برگزار شد .کما کان تالشها برای یافتن اجساد
باقی قربانیان این جنایت ادامه دارد .هر سال برخی اجساد ،پس
از کشف از گورهای دستهجمعی خارج و با انجام آزمایش ژنتیک و
تشخیص هویت ،در قبرهای جدا گانه دفن میشوند.
جنگ داخلی دولت یوگسالوی با بوسنی و هرزگوین در سال ۱۹۹۲
و همزمان با اعالم استقالل جمهوری بوسنی و هرزگوین آغاز شد.
دولت یوگسالوی نیروهای تحت امر «علی عزت بگوویچ» رئیس
جمهوری پیشــین بوســنی و هرزگوین را به نفرت پرا کنی و تالش
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برای کشتار صربهای سا کن بوسنی و هرزگوین متهم میکرد.
حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی جمهوری صربهای بوسنی
به مسلمانان یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی در دهه پایانی
قرن بیستم را رقم زد .جنگ در بوسنی در دســامبر سال  ۱۹۹۵با
امضای توافق دیتون پایان یافت.

هولوکاست واقعی

هولوکاست واقعه کشتار شش میلیون از یهودیان درزمان جنگ
جهانی دوم به دست دولت آلمان نازی و به رهبری هیتلر است که
هرساله مراسم یادبود درسازمان ملل به یاد قربانیان هولوکاست
برگزار میگردد درحالیکه براساس تحقیقات علمی و مستندات
تاریخی هولوکاست افسانهای بیش نیست.
اما هولوکاست واقعی در(سربرنیتسا) شهرمسلماننشین در بوسنی
وهرزگوین درسال  1992تا دسامبر 1995رخ داد .این کشتار بعد از
جنگ جهانی دوم بزرگترین نسلکشی در اروپا به شمار میآید که
طی آن هشت هزار مسلمان درکمتر از یک هفته به جرم مسلمان
بودن کشته شدند و این در حالی بود که سازمان ملل طی قطعنامه
 819سربرنیتسا را منطقهای امن اعالم کرده بود.
آنچه تاســف برانگیز است این اســت که با وجود شــواهد بسیار از
موارد متعــدد جنایت کــه خبرنــگاران و رســانهها آن را بــه تصویر
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کشــیدهاند آنطور که انتظار میرفت انعکاس پیدا نکرد و ا کثریت
از این نسلکشی هیچ اطالعی ندارند ،حتی دانشآموزان بوسنی
از این واقعه بیخبر هستند ،با اینکه مدت زیادی از آن نگذشته
و مربوط به 25ســال گذشته اســت انکار این جنایت هولنا ک در
محافل سیاسی و دانشگاههای صرب نیز معمول است و بسیاری
از سازمانها و نهادهای سیاسی سعی در به فراموشی سپردن این
جنایات دارنــد ،درحالیکه درد و رنج خانوادههای بوســنی هنوز
التیام نیافته و تلخیهای آن روزها را فراموش نکردهاند.
واقعه سربرنیتسا سند هولوکاستی است که در قلب اروپای متمدن
رخ داد و درحقیقت کارنامه سیاه تمدن غرب محسوب میشود،
اروپایی که سالهاســت ســعی دارد چهرهای موجــه و متمدن و
خواستار صلح از خود نشان دهد اما کشتار ،تجاوز و وحشیگری
نسبت به مسلمانان بوسنی خودگویای عدم تمدن آنهاست ،این
جنایات درکشورهای جهان سوم همچنان ادامه دارد و از ایادی
جنایتکار خود حمایت میکنند.
نسلکشــی مســلمانان بوســنی نبایــد خامــوش شــود چرا کــه بــه
دنبال آن انسانیت سقوط میکند و دولتهای غرب و صیهونیزم
بــه جنایــات خــود علیــه مســلمانان ادامــه میدهنــد و موجــی از
اسالمهراسی را ایجاد میکنند ،بنابراین فاجعه انسانی سربرنیستا
هیچگاه نبایــد فرامــوش گردد.

ترجمـــــــــــــان
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توضیح نشــریه :مطالــب بخــش ترجمــان منعکسکننده بخشــی از نــگاه رســمی غرب به
ایران پس از انقالب اســت ،نگاهی همراه با حیرت ،دشــمنی و صداقتــی از روی ناچاری،
س ــرو ب ــا ه ــدف تکمی ــل پارادایمه ــای درگی ــری تاریخ ــی بی ــن انق ــاب اس ــامی و اس ــتکبار
جهانــی ،بــا حفــظ ســاختار اصلــی متــن اقــدام بــه انتشــار اینگونــه مطالــب کــرده اســت.

قاسم سلیمانی کیست؟

مردمبارزهوسیاست
مترجم :مجتبی آذرشب
منبع :المیادین
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قاسم ســلیمانی ،برجســتهترین نام در مبارزه با اســتکبار جهانی ،مرد ایران که مبارزه با
آمریکا و رژیم صهیونیستی و سازمانها و گروههای تروریستی منتسب به آنها را انتخاب
کرد .مرد میدان و سیاست از انقالب ایران به سوریه ،عراق ،لبنان ،فلسطین و یمن.
در ابتدای سال  2020در کاخ سفید تصمیم گرفته شد که از خطوط قرمز عبور کرده و فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران قاسم سلیمانی را هدف قرار دهند .هواپیماهای آمریکایی
این ترور را چند متر دورتر از فرودگاه بینالمللی بغداد انجام میدهند و این مرد به همراه
معاون حشد الشعبی عراق ،ابومهدی المهندس به شهادت میرسند.

ترجمـــــــــــــان
اولین سالگرد شــهادت ســپهبد ســلیمانی در حالی برگزار شد که
آمریکا در ضعیفترین حالت خود به سر میبرد .انتخاباتی که شاهد
درگیریهــا و اعتراضات زیادی بــود و دونالد ترامــپ را که تصمیم
گیرندهی ترور بود سرنگون کرد و جو بایدن را بر قدرت نشاند .او از
سیاستهای قبلی امریکا در قبال ایران انتقاد کرد و قول داد که
مسیر دیپلماتیکتری داشته باشد.
پروندههای زیادی توسط شهید قاسم سلیمانی به اجرا درآمد و
تواناییهای فراوانی را در انجام آن به نمایش گذاشــت .آمریکا با
هدف قرار دادن او قصد ضربه زدن به اهداف ایران را داشت ،اما
روشن است که ثابت قدمی از ویژگیهای شاخص محور مقاومت
است .ایران در حالی که استقامت میکند در بسیاری از جبههها
پیشرویکند و تسلیم نمیشود و حتی کشورهای دیگر درخواست
میکنند که با آنها مذا کره کنند ،این بدین معناست که ترور قاسم
سلیمانی به هدفی که آمریکا بر آن تکیه کرده بود ،نرسید.
شهید سلیمانی تمامی ابعاد جهادی ،نظامی ،دیپلماتیک ،اخالقی
و انسانی را در هم آمیخت و جلیقه نظامی میپوشید و کاله جنگی
بر سر میگذاشت و در خط مقدم حضور مییافت .او همان فردی
است که دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی را به کشور تحت محاصره
اقتصادی خود و مردمی که توسط تروریستها در عراق و سوریه
محاصره شده بودند میرساند.
همچنین نقش بزرگ شهید ســلیمانی در حمایت ،تأمین مالی،
آموزش و تســلیح جناحهــای مختلف فلســطینی بــرای مقابله با
اشــغالگری رژیم صهیونیســتی روشــن اســت و این مؤیــد جدیت
سلیمانی ،سپاه قدس و ایران در مبارزه با «رژیم صهیونیستی» و
حمایت از مقاومت است.

من قاسم سلیمانیام

قاســم ســلیمانی در ده ـهی دوم عمــر خــود ،تیــپ  41ثــاراهلل(ع)
را در ســال  1359در جریــان جنــگ ایــران و عــراق تأســیس کــرد و
در دهــه  1990فرماندهــی ســپاه پاســداران را در اســتان کرمــان بــه
عهــده گرفــت و پیــش از آن نیــز فرماندهــی ســپاه پاســداران را بــر
عهــده داشــت .در ســال  1998بــه عنــوان فرمانــده ســپاه قــدس
منصــوب و جانشــین احمــد وحیــدی شــد.
این فرمانده که آشنا به پشت میزنشینی نبود ،چهل سال در حال

انجام کارهــای میدانی نظامی بــود و از این جبهه بــه جبهه دیگر
روانه میشــد ،گاهی در صالحالدین عراق ،درحــال بازپسگیری
تکریت از دست داعش و گاهی در البوکمال ،آخرین سنگر داعش
در سوریه ،یک بار خبر میرسد همراه سید حسن نصراهلل و شهید
عماد مغنیه در حومه جنوبی در جریان جنگ ژوئیه  2006بوده و
دیداری با رهبران فلسطینی در لبنان داشته است.
دستاوردهای بزرگ وی به ویژه در ده سال اخیر او را به منبع اصلی
اخبار ،مقاالت و مســتندها تبدیل کرده اســت تا اینکه شایســته
دریافت مــدال ذوالفقار از ســوی رهبر انقالب اســامی ســید علی
خامنهای شد .از زمان تأسیس جمهوری اسالمی ایران اولین بار
بود که این مدال اعطا میشد.
با افزایش قدرت نظامی از یک سو و محبوبیت فراوان وی نزد مردم
ایران و ملتهای مقاوم در برابر نفوذ آمریکا ،به ویژه پس از نقش
اصلی او در نابودی داعش در عراق و سوریه و از بین بردن نقشههای
آمریکا که برای دو کشور تدارک دیده شده بود ،ایاالت متحده او را
در لیست ترور قرار داد و او را تحریم کرد.
رژیم صهیونیســتی بــه نوبــه خــود او را خطرنا کترین شــخصیت
میدانست و او را عالوه بر شهید بهاء ابوالعطا و سید حسن نصراهلل
در صدر فهرست ترورهای خود قرار داد و در واقع یک نقشه اعراب-
اسراییلی برای ترور سلیمانی در ا کتبر  2019خنثی شد.

هدف از ترور قاسم سلیمانی

زمانی که آمریکاییها ،بهویژه شخص دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
سابق آمریکا ،با تحریک و دنبالهروی مستقیم بنیامین نتانیاهو،
تصمیم به ترور قاسم سلیمانی و همراهش حاج ابومهدی المهندس
گرفتند ،هدف اعالم شده (ادعای نادرست) جلوگیری از یک مانور
پیشدستانه برنامهریزی شده توسط حاج قاسم برای هدف قرار
دادن واحدهای آمریکایی در عراق و حفظ امنیت ملی آمریکا بود.
ً
عمــا هــدف واقعــی از ایــن تــرور جلوگیــری از تشــدید قــدرت و تــوان
محور مقاومت با برکناری فرمانده سپاه قدس ،طراح و هماهنگ
کننــده واقعی عملیات ایــن محور علیــه آمریکاییها ،اســراییلیها
و تروریســم نشــأت گرفته از هــر دو طــرف یعنــی داعــش و گروههای
وابســته بــه آن بود.
با این حال ،روزها و حقایق میدانی حا کی از افزایش احتمال هدف
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قرار دادن واحدهای آمریکایی در منطقه و
فشار جدی برای اخراج آنها ،بهویژه هدف
قرار دادن پایگاه عین االسد در عراق توسط
ایران و هدف قرار دادن مقرها و پایگاههای
آمریکایی با موشکهای عراقی بود.

ناامیدی آمریکا

شکی نیست که ترور قاسم سلیمانی و همراه
او ابومهدی المهندس دستاوردی برای
آمریکا بــرای ضربه زدن به یکــی از رهبران
برجســته محــور مقاومــت بــود .امــا ایــن
دســتاورد به ســرعت به دالیلی خسارات
هنگفتــی به همراه داشــت کــه مهمترین
آن مطالب مطبوعات آمریکایی و تعدادی از
رهبران حزب دمکرات در مورد سپاه قدس
پس از سلیمانی بود .این تشکیالت نظامی
تضعیف یا شکسته نشد و یا بر تسلیحات،
برنامهها یــا پشــتیبانی آن از جنبشهای
مقاومت در عراق ،سوریه ،لبنان و فلسطین
اشغالی تأثیر نگذاشت.
این نشان میدهد حملهای که به دستور
ترامپ صورت گرفت وقتی واقعیت را تغییر
کتــر بــود ،بهویژه که
نداد به پوچــی نزدی 
سرتیپ اسماعیل قاآنی که از نزدیکان قاسم
سلیمانی بود ،پس از شهادت وی جایگزین او
شد و اعالم کرد که همان رویکرد و برنامههای
نیروی قدس را دنبال خواهد کرد.

قاسم سلیمانی ،عربستان سعودی
و ترور

پیش از این ،حسین امیرعبداللهیان ،وزیر
خاریجــه ایــران اعــام کــرده بود که شــهید
سلیمانی با توجه به وضعیت خصومت ریاض
با تهران ،نگران آینده و وحدت عربستان است.
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سلیمانی معتقد بود که خطر تجزیه باید از
عربستان دور شود و این یک خطر واقعی
اســت .جایــی کــه عــادل عبدالمهــدی،
نخستوزیر سابق عراق ،حادثهای را فاش
کرد که نشان دهنده تمایل ایران به برقراری
روابط و نزدیکی خوب با ریاض است.
عبدالمهدی گــزارش داد زمانــی که با یک
گروه دولتی به چین سفر کرده بود ،شهید
ســلیمانی با او تماس گرفت و درخواســت
بسیار ضروری از او داشت و آن میانجیگری
برای بازکردن صفحه جدیدی با عربستان
سعودی بود .عبدالمهدی با پادشاه و ولیعهد
عربستان مالقات کرد و به گفته وی ،ریاض با
وجود عصبانیت عربستان ،از این پیشنهاد
استقبال کرد ،بنابراین عبدالمهدی از آنها
خواســت تا نامهای به ایران بنویســند که

سید حسن نصراهلل
در گفت و گو با المیادین
گفت :از همان لحظه اول
دیدار با قاسم سلیمانی
متوجه میشوید که با یک
برادر ،یک دوست و یک
معشوق نشستهاید ،گویی
او را دهها سال به خوبی
میشناسید.

ایــران نیز بــه نوبه خــود بــه آن پاســخ داد.
پیام عربستان رسید و پاســخ ایران به آن
آماده بود و قرار بود شــهید ســلیمانی او را
به عبدالمهدی و ریاض برساند ،اما پیام
نرسید زیرا قاسم سلیمانی ساعاتی قبل از
آن به شهادت رسید.
از سخنان آقای عبدالمهدی به نظر میرسد
که نشــانههای حل بحران ریاض و تهران
توسط سلیمانی به منظور وحدت و دوستی
آغاز شد ،اما آنچه مانع این امر شد ترور وی
بود و این سوال همچنان باقی است؛ آیا پیام
و تالش سلیمانی یکی از دالیلی است که
آمریکا را بر آن داشت تا مانع هرگونه تماس
عربستان و ایران شود؟

وا کنش به ترور قاســم ســلیمانی
و مهندس

ایران همچنان تا کید میکند که بمباران
پایــگاه عیــن االســد چیــزی جز ســیلی به
آمریکاییها نیست و بازدارندگی همچنان
ادامه دارد و ایران از پاسخ به شهادت قاسم
ســلیمانی و فرمانده ســپاه قدس دســت
نخواهد کشید .ا کنون سرتیپ اسماعیل
قاآنی ماهیت قدرت ایران را آشــکار کرده
است ،زمانی که گفته است پاسخ ایران در
خانه آنها بوده است.
در اینجا تصویر دیگری از ماهیت تقابل ایران
و آمریکا قابل تصور اســت .واضح و روشن
است که (ایران در حال آماده شدن برای
چیزی اســت) ،اما ماهیت و حــدود آن تا
کنون مشخص نیست ،زیرا امیر حاتمی،
وزیر دفاع سابق ایران ،خطاب به شصت
وزیر دفاع در سراسر جهان ،پیامی مبنی بر
دخالت رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند
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ایرانی محسن فخریزاده و عزم ایرانیها بر اخراج نیروهای آمریکایی
از منطقه تا کید داشته اســت ،به عالوه اینکه یک منبع بلندپایه
ایرانی اعالم کرده بود «رژیم صهیونیســتی» از سیاســت ایران در
منطقه سوء استفاده کرده اســت و رفتارهای این رژیم تنشآمیز
شده و این رفتار رژیم صهیونیستی رویارویی با این رژیم را به یک
خواسته ملی و میهنی در ایران تبدیل کرده است.
این دادهها نشــاندهنده انفعال ایران در وا کنش به ترور قاســم
ســلیمانی ،فخریزاده و المهندس نیســت ،بغداد در پسزمینه
تشدید حمالت علیه منافع آمریکا در عراق ،بحرانی واقعی را تجربه
میکند و به نظر میرسد تقابل و رویارویی دور از انتظار نیست.
در مورد صحت سخنان دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا
که «جهان بدون قاسم سلیمانی بهتر است» و ا گر این سخنان پس
از ترور شــهید را ارزیابی کنیم که آیا واقعا جهان امروز بهتر است؟
البته با حجم حوادث و اتفاقات بعد از شهادت سلیمانی روشن
است که جهان بدون سلیمانی بهتر نیست و به گفته آمریکاییها و
رهبران ا کثر کشورهای جهان و پس از تحریک ترامپ برای ورود به
کنگره و دامن زدن به اغتشاشات امنیتی ،شاید واقعیتی که مسلم
شده این است که جهان بدون ترامپ بهتر است.

شهیدان قاسم سلیمانی و عماد مغنیه

قاسم سلیمانی در لبنان توانست از طریق ارتباط نزدیک و شخصی
با فرمانده نظامی وقت حزب اهلل ،عماد مغنیه و دبیرکل حزب اهلل،
سید حسن نصراهلل ،به توســعه قابلیتهای مقاومت اسالمی از
نظر کمی و کیفی کمک کند .تا اینکه در دو سال آخر اشغال جنوب

لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سالهای  ،2000-1998شتاب
باالیی از عملیات علیه استحکامات اشغالگر و موقعیتهای آن
مشاهده شــد و دولت ایهود بارا ک را زیر آتش مقاومت مجبور به
عقبنشینی نهایی کرد.

سلیمانی و نصراهلل

ســید حســن نصــراهلل در گفــت و گــو بــا المیادیــن گفــت :از همــان
لحظــه اول دیــدار بــا قاســم ســلیمانی متوجه میشــوید کــه با یک
بــرادر ،یــک دوســت و یــک معشــوق نشســتهاید ،گویــی او را دههــا
ســال بــه خوبــی میشناســید .ایــن یــک موضــوع بســیار خــاص
اســت و هیچ انســانی نمیتواند ایــن کاریزما را داشــته باشــد ،این
توانایــی تأثیرگــذاری را تظاهــر نکــرده اســت .این طبیعت اوســت،
او فــردی دوســت داشــتنی و فروتــن اســت کــه بــه دیگــران اهمیت
میدهــد و آمــاده اســت بــرای آنهــا فــدا کاری کنــد.
سید نصراهلل گفت :ما از سال  1998در مقاومت و جهاد در راه خدا،
در مســائل درگیری در پروندههــای منطقه ،در روزهای ســختی
که شادی ،غم ،اشــک ،خون ،فدا کاری ،سختیها ،نامالیمات،
ســختیها ،چالشها ،خطــرات ،امیدها و دردها وجود داشــت.
ً
ماهیت کاری ما از یک رابطه کامال متفاوت ،از نظر عاطفی ،انسانی
و فکری ،نوعی از اخوت و برادری بین ما ایجاد کرد .در این رابطه
احســاس میکنید که یک نفــر هســتید اما شــما بخشــی از او و او
بخشی از شماســت ،افرادی در زندگی من هســتند که نسبت به
آنها همین احساس را دارم و حاج قاســم یکی از آنها بود .بله دلم
برایش خیلی تنگ شده است.
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نقطه عطف در میدان
سلیمانی در نبرد دفاع از سوریه

نویسنده :شارل أبي نادر
مترجم :آذر طالشالر
منبع :المیادین
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قدرتی كه حاج قاسم در هماهنگی و مدیریت نبرد پشتیبانی در عراق و سوریه علیه
داعش داشت ،یك دستاورد تاریخی بود كه بر اساس سابقه نبردها و جنگها فراتر
از همه محاسبات و معادالت کالسیک بود.
هرکسی که جنگ سوریه را از آغاز آن دنبال کرده باشد ،وضعیت امروز را از نظر پایداری
و پیروزی دولت سوریه و متحدانش را که صرفا در نبرد دفاعی بودند در هیچ میدان
و جغرافیایی نمونهاش را نخواهد یافت ،از این جهت که مجموعهای از کشورهای
منطقه و غربی علیه این کشور بودند و سوریه تحت فشارهای مختلف گروههای
خارجی و داخلی بود .همه این کشورها از لحاظ نظامی ،مالی ،سیاسی و دیپلماتیک
برای ســرنگونی دولت ،ارتش و رژیم سوریه به یکدیگر پیوســتند .اما اراده مردم و
ارتش در نهایت پیروز شد ،در حالی که احزاب اصلی خارج از کشور نقش عمده و
تعیینکنندهای در حمایت از دولت سوریه برای دستیابی به این پیروزی ایفا کردند.

ترجمـــــــــــــان

مقاومت دولت ســوریه در آغاز اعم از ارتش ،مردم میهنپرست و
رهبری سیاسی و نظامی نقش اصلی را در این پیروزی داشت .پس
از آن که نیروی هوایی عربی سوریه نتوانست دهها یا حتی صدها
میدان را در تمام استانهای سوریه پوشش دهد ،روسها نقش
مهم و حیاتی در پوشــش هوایی ایــن کشــور و در نهایت پیروزی
این کشورداشتند.
اما نباید از حضــور یک بازیگــر خارجی موثر و اصلی غافل شــد که
ً
عمدتا در مدیریت و کنترل نبردها به ویژه از نظر مانور و پشتیبانی
مستقیم از ارتش عربی ســوریه کمک کرد .این گروه «یگانهای
محور مقاومت» به رهبری شــهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده
سپاه قدس پاسداران انقالب ایران بود.
در جریان جنگ جهانی علیه ســوریه ،فشــارها از هر ســو ،از شرق
و شــمال ،از طریق گروههای تروریســتی ،بهویژه داعش ،که هم
سطح ارتش میجنگیدند بر این کشور وارد شد .گروههای داعش
دارای قابلیتها و تجهیزات عظیمی بودند که از طریق دادههای
اطالعاتی و نظارت خارجی پشتیبانی میشد.
از ســوی دیگر «ارتش اســام» بــود که از نظــر تجهیــزات و بودجه
مورد حمایت عربستان سعودی قرار داشت .در جنوب ،گروههای
تروریستی از حمایت مستقیم و غیرمســتقیم رژیم صهیونیستی
بهرهمند بودند که با هماهنگی اتاقهای عملیات از داخل اردن
هدایــت میشــدند .از شــمال نیز ســمت مــرز ترکیه ،آنــکارا نقش
گستردهای در حمایت از ا کثر گروههای تروریستی داشت ،تسهیل
ورود نیروها ،مهمات و تجهیزات از خارج از کشور از طریق خا ک
این کشور صورت میگرفت.
با توجه به فشارهای سنگین از هر جهت که همانند توانمندیهای
ارتش عربی ســوریه بود ،ورود یگانهای محــور مقاومت زیر نظر
حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت.
سردار سلیمانی با تجربیات فراوان و آ گاهی از جزئیات میدان ،کنترل
نقاطی را که بیشترین خطر را در نبرد دفاعی و دولت سوریه داشت
برگزید .نبرد قصیر شــکل گرفت .در مرز شمال شرقی لبنان مانور
بزرگی صورت گرفت و نفوذ داخلی لبنان بر مناطق آزاد نشده سوریه
را خنثی کرد .این عملیات خطر تروریستی را از لبنان هم دور کرد.

از سوی دیگر حاج قاسم در میدان سیده زینب در جنوب دمشق
نبردی را رهبری کرد .این منطقه از نظر مذهبی برای محور مقاومت
بسیار مهم بود و عالوه بر این نقطه حیاتی برای حفاظت از جنوب و
جنوب غربی دمشق از سمت جنوب سوریه و تاثیرات حمایت رژیم
اسرائیل و کشورهای عربی از گروههای تروریستی بود.
در مورد مانور اتصال حلب به حماه از طریق جاده اثریا  -خناصر،
این مانور ،ارتش عربی ســوریه را در محلههــای غربی حلب برای
ً
نبرد آزادسازی این شهر و حومه آن ایمن کرد و بعدا این مانور مهم
در فرآیند دفاع و آزادســازی این نطقه نیز تاثیر بســیاری داشت و
زیر نظر مستقیم حاج قاسم توسط یگانهایی از محور مقاومت
بهویژه حزباهلل انجام شد.
هدف این مانور حفاظت از جاده راهبردی اثریا – خناصر در برابر
تالشهای داعش بود و این مهم با تقدیم گروهی از شهدا که دالورانه
از مهمترین محور در نبردهای شمال و شمال شرق سوریه (جاده
اثریا -خناصر) دفاع کردند ،محقق شد .در رأس آنها میتوان شهید
سردار علی فیاض (حاج عال) را نام برد.
در این راستا ،باید به نقش محوری شهید حاج قاسم در مدیریت
مستقیم نبرد نظامی در جنوب غربی شهر حلب اشــاره کرد که در
آزادسازی بعدی شهر حلب و حومه شهر نقش اساسی داشت .تصاویر
مستند از او در میان رزمندگان در خط مقدم جبهه و در خط مقدم
رویارویی خانتومان ،خلصه ،تل العیس و الراشیدین ،موید نظارت
مستقیم او در میدان در شدیدترین درگیری در شمال سوریه است.
در واقع نقش نیروی هوایی روســیه مهم و غیرقابل انکار بود ،اما
ماهیت نبردهــای میدانی اوال مســتلزم انتخاب نقــاط کانونی و
تالشهای اساسی بود و این امر با هماهنگی ارتش عربی سوریه
و یگانهای محــور مقاومت زیر نظر مســتقیم حاج قاســم اتفاق
افتاد .دوما ماهیت نبردها مستلزم استواری در دفاع و مقاومت
در میدان بود و این موضوع نیز سختی زیادی را به همراه داشت.
تروریستها از یک اهرم بسیار خطرنا ک یعنی حمالت انتحاری
استفاده میکردند .با وجود اهمیت روسیه در نظارت و هدف قرار
دادن نقاط تجمع و خروج تروریس ـتها ،اما با ایــن روش امکان
مقابله با آنها وجود نداشت.
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از نظر عملی ،نبرد با تروریستهای انتحاری تا حد زیادی باید از
طریق درگیری مستقیم در عملیات زمینی صورت میگرفت و این
نیز بر عهده نیروهای پیاده بود که در میدان بین یگانهای ارتش
عربی سوریه و یگانهای محور مقاومت زیر نظر شهید حاج قاسم
سلیمانی انجام میشد.
دشــوارترین نقطــه در نبــرد باقی میمانــد کــه آن هماهنگی بین
مدیریت و اجرای عملیات نظامی به ویژه در مأموریتهای رزمی
توزیع شــده بین احزاب و گروههای محور مقاومــت و بین ارتش
سازمانیافتهای بود که سازماندهی متفاوتی با احزاب داشت.
در اینجا حاج قاسم با تکیه بر تجربیاتی که در جنگ ایران و عراق
به دست آورده بود ،در همین امر نقش اساسی داشت .در آن زمان
هم یگانهای نظامی ســازمان یافته ارتش ایران و هم نیروهای
مردمی و احزاب ایرانی حامی انقالب اسالمی در دفاع از جمهوری
اسالمی شرکت کرده بودند.
عالوه بر این ،حاج قاسم با توانایی خود در گرد هم آوردن و هماهنگ
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کردن بخش پشتیبانی از حشد الشعبی و ارتش عراق علیه داعش در
عراق ،نقش تعیینکنندهای ایفا کرد .وی در عین حال یگانهای
مقاومت را در حمایت از نبرد ارتش عربی سوریه در سوریه هدایت کرد.
مشکل این موضوع در ماهیت میدانی غیرمرتبط جغرافیایی آن زمان،
بین عراق و سوریه ،قبل از آزادسازی بادیه ،دیرالزور و البوکمال بود.
توانایی كه شهید حاج قاسم در هماهنگی و مدیریت نبرد پشتیبانی
در عراق و سوریه با داعش در حضور همدستی آمریكا با داعش در
زمین و هوا داشت ،با توجه به تاریخ نبردها و جنگها یك دستاورد
تاریخی معجزه آسا و فراتر از هر انتظار و محاسبات کالسیک بود.
این حاج قاسم سلیمانی بود که تجربه خود در میدان و توانایی
خود را در درک جزییات جنگها و رازهای سختترین رویاروییها
ثابت کرد .این تعهد ملی و مذهبی او به مقاومت بود و همه اینها
اهرم اصلی حمایت از دولت سوریه به شمار میرفت.
حضــور او نقطه عطفــی در نبرد دفاع از ســوریه به شــمار میآمد و
نقش او در این پیروزی بسیار مهم بود.
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عرفانقاسمسلیمانݡݡݡی
ِ

خارجیدر تالشبراینابودیایرانجنگید.
او فرماندهشجاعیبود کهباتروریستهاو دشمنان
ِ
نویسنده :فاطمه احمد الصمدی
مترجم :آریا فارسی
منبع :الجزیره
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در دو سال اخیر ،بسیاری از تحلیلگران بر
این موضوع تمرکز کردهاند که ترور سردار
قاسم سلیمانی چه تاثیری بر رویارویی ایران
و آمریکا در خاورمیانه خواهد داشت .با این
حال ،توجه چندانی به تأثیر ترور او بر امور
داخلی ایران نشده است.
این ژنرال که ریاســت نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را بر عهده داشت،
نه تنها در پیشبرد طرح قدرت جمهوری
اسالمی در خارج ،بلکه در شکل دادن به
روایت داخلی و پویایی سیاسی آن نیز نقش
مهمی داشت.
سلیمانی حتی قبل از مرگش هم برای عموم
ایرانیان و هم برای هواداران ایرانی خارج
ً
از کشور جایگاهی تقریبا افسانهای به خود
گرفته بود .او در نگاه مذهبیون حافظ حرم
سیده زینب(س) ،مورد احترام شیعیان و
قهرمانی بود که در مقابل اسرائیل ایستادگی
کرد و از مقاومت فلسطین حمایت کرد.
ً
در نــگاه ملیگراهــا و کســانی کــه اصــا به
جمهوری اسالمی اعتقاد ندارند ،او فرمانده
شجاعی بود که با تروریستها و دشمنان
خارجی در تالش برای نابودی ایران جنگید
و در هیچگونه اتهام فســاد ،نزاع سیاســی
داخلی یا ســرکوب اعتراضــات و مخالفان
از او نامی برده نشد.
او عربی صحبت میکرد و مدت زیادی را در
جهان عرب گذرانده بود و روابط خوبی با
حزب اهلل ،حماس و جهاد اسالمی داشت.
این امر او را به چهره مناسبی برای کمپین
ایران برای گسترش نفوذ خود در منطقه
پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003
تبدیل کرد.
جایگاه اسطورهای سلیمانی برای ساختن
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تصویری از ایران قدرتمند در داخل و خارج،
برای پوشاندن واقعیت یک ملت محاصره
شده ضروری بود و در داخل ایران ،حتی
جوانانی کــه بــا نســل اول و دوم انقالب و
آرمانهای آن فاصله زیادی دارند ،همچنان
به برتری ایران اعتقاد دارند؛ تصویر سلیمانی
این باور را القا میکند .به این ترتیب ،دیدن
زن جوانی که پلیس اخالق ممکن است او
را به دلیل پوشیدن لباس «غیر اسالمی»
مورد سرزنش قرار دهد ،در مراسم تشییع
جنازه او ،جای تعجب ندارد .به همین دلیل
است که رماننویس لیبرال مشهوری مانند
محمود دولت آبادی که در رمان معروف
خود به نام زوال کلنل به انتقاد از اتفاقات
پس از انقــاب  1357ایــران پرداخته و به
مخالفت با حکومت شهرت دارد ،از دوران
زندگی سلیمانی تمجید کرد و با اندوه فراوان
از شهادت او سخن گفت.

سلیمانی حتی قبل از
مرگش هم برای عموم
ایرانیان و هم برای
هواداران ایرانی خارج
ً
از کشور جایگاهی تقریبا
افسانهای به خود گرفته
بود .او در نگاه مذهبیون
حافظ حرم سیده
زینب(س) بود.

ترور سلیمانی به اسطورهسازی او شتاب
جدیــدی بخشــید .تصویــر او آمیــزهای از
دالوریهای عاشورایی امام حسین(ع)،
نوه حضرت محمد (ص) شد که علیه یزید
حا کم اموی قیام کرد و به طرز فجیعی کشته
شد ،و قهرمانی شخصیتهای شاهنامه
که توسط شاعر ایرانی ابوالقاسم فردوسی
نوشته شده بود.
مقام اسطورهای ســلیمانی اما یک دفعه
ظاهر نشــد .درســت زمانــی که سرلشــکر
محســن رضایی فرمانده کل ســپاه شده
بود به ســپاه پیوســت .تحت رهبــری او،
سپاه به نهادی با پایههای قوی و اختیارات
گسترده تبدیل شد ،نه تنها پرسنل نظامی
و اطالعاتــی ،بلکــه متخصصــان اقتصاد،
سیاست ،روانشناسی و جامعهشناسی
را نیــز آمــوزش داده و به کار گرفته اســت.
فعالیتهــا و پروژههــای آن همیشــه بــا
دقــت برنامهریــزی و اجرا میشــد و ظهور
سلیمانی نیز همینطور بود ،اسطورهسازی
شاهکارهای او در خارج از کشور راهی عالی
برای توجیه مداخله در منطقه عربی  -هم
در داخل و هم در خارج از کشور  -بود .ا گر
فاجعه هواپیمای اوکراینــی نبود ،حرکت
اسطورهسازی ســلیمانی قویتر میشد.
این حادثه دستاوردهای سیاسی جمهوری
اسالمی و جریان سیاسی محافظهکار نزدیک
به رهبر معظم آیت اهلل علی خامنهای را در
داخل ایران به شدت کاهش داد و اغراقآمیز
اســت ا گــر ادعــا کنیم کــه حرکــت عاطفی
ایرانیان نســبت به قهرمانشان یک شبه
به نارضایتی تبدیل شده است .چند تصویر
از معترضان خشمگین که پوسترهای تصویر
او را پس از ســقوط هواپیما پاره میکنند،
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این واقعیت را نافی نمیکند که سلیمانی
همچنــان در بیــن ایرانیــان محبوبیــت
زیادی دارد.
بــه دلیــل مخالفــت بنیانگــذار جمهوری
اسالمی آیتاهلل روحاهلل خمینی با مشارکت
نیروهای نظامی از جمله سپاه در هرگونه
فعالیت سیاسی ،سپاه برای مدتی طوالنی
از سیاســت دور مانــد .وی آن را مغایــر بــا
ارزشهای انقالب میدانست .اوضاع در
سال  1989زمانی که آیت اهلل خامنهای به
مقام رهبری رسید و سپاه را به مرکز قدرت
نزدیک کرد تغییر کرد .از سوی دیگر ،مرحوم
رفسنجانی در دوران ریاستجمهوری خود
بین ســالهای  1989تــا  ،1997زمانی که
کشور در حال بازسازی پس از جنگ ویرانگر
با عراق ( )1988-1980بود ،مشارکت سپاه
در اقتصاد را تسهیل کرد .نفوذ سپاه به طور
پیوسته افزایش یافت و در سال  ،1999دو
سال پس از اولین دوره ریاست جمهوری
ً
اصالحطلب محمد خاتمی ،آنها علنا قدرت
خود را افزایش دادند .بیست و چهار فرمانده
سپاه ،از جمله سلیمانی ،در پاسخ به آنچه
که خاتمی به عنوان رفتار نادرست وی در
اعتراضات دانشجویی میدانستند ،نامهای
ً
را امضا و برای خاتمی ارسال کردند و عمال
او را به کودتا تهدید کردند .از آن زمان سپاه
پاسداران انقالب اسالمی تالش کرده است
تا موفقیتهای خود را در منطقه در دفاع از
ملت  -وظیفهای که سلیمانی در آن نقش
بسزایی داشت -به دستاوردهای سیاسی
در داخل تبدیل کند.
دور از ذهن نیست که از سلیمانی به عنوان
شایستهترین فرد برای بهرهمندی از چنین
دستاوردهایی به دلیل محبوبیتش صحبت

کنیم .این دیدگاه را فعالیتهای سیاسی
فشرده سردار سلیمانی در چند سال قبل
از تــرور وی نشــان میدهد .ا گرچــه کار او
محرمانه بود ،اما در سالهای اخیر اغلب
عکسهایــی از خــود در مأموریتهایــش
برای عموم منتشر میکرد .او در یک دیدار
کم ســابقه بین آیتاهلل خامنهای و بشــار
اســد ،رئیسجمهور ســوریه که بــه تهران
آمده بود ،حاضر شد .غیبت محمدجواد
ظریف وزیرسابق امور خارجه ایران در این
نشست نشــان از اهمیت روزافزون سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در روابط خارجی
ایران داشت و منجر به استعفای وزیر امور

خارجه به نشانه اعتراض شد .این مساله و
تحوالت دیگر در چند سال گذشته برخی
را به این باور رســاند که سلیمانی در حال
آماده شــدن برای ایفای نقشــی سیاسی
است .شایعه شده بود که نام او قرار است
در انتخابات ریاست جمهوری  2021مطرح
شود .مرگ او و سرنگونی هواپیمای اوکراینی
توسط سپاه اما این نقشهها را خراب کرد.
حادثه اخیر به رئیس جمهور سابق حسن
روحانی ،اجازه داد تا پاسخ دهد.
روحانی اخیرا در انتقادی پنهان از ســپاه
و مواضع تقابلی آنها در قبال آمریکا و اروپا
گفته است که هیچ راهی برای حل مشکالت
اقتصاد بدون مراجعه بــه جامعه جهانی
وجود نــدارد .بــه گفتــه وی ،ایرانیــان در
سالهای  2013و  2017به تنشزدایی در
منطقه و عادیسازی روابط با بقیه جهان
رأی دادنــد .دولــت روحانــی بــا شکســت
توافق هســتهای به شــدت تضعیف شد.
تحریمهایی که او وعده رفع آن را داده بود،
بازگشت و اقتصاد ایران را خراب کرد .باور
او مبنی بر اینکه اروپاییها میتوانند به او
کمک کنند اشتباه بود .تمام دستاوردهایی
که او با امضای توافق هســتهای در ســال
 2015بــه دســت آورده بــود ،کــه او را در
فهرســت نامزدهــای احتمالی جانشــین
آیتاهلل خامن ـهای به عنــوان رهبر بعدی
قــرار داد ،در لحظه تغییر سیاســت آمریکا
در قبال ایران توسط رئیسجمهور دونالد
ترامپ ،ترور شد .قاسم سلیمانی شخصیت
بینظیری داشــت که مورد احترام عموم
مردم داخل و خارج ایران و رهبران سیاسی
دنیا بود و با ترور وی زحمت ایران در مبارزه
با تروریستهای منطقه افزایش مییابد.
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خبر حمله هوایی آمریکا و هدف قرار دادن ژنرال ارشد ایرانی قاسم
سلیمانی در روز جمعه در فرودگاه بینالمللی بغداد ،موجی از شوک
را در سراسر منطقه ایجاد کرد  -مرگ یکی دیگر از بازیگران مهم که
در میان  10نفر کشته شده در این حمله بود.
ابومهدی المهندس ،معاون شبه نظامیان عراقی حشدالشعبی
مورد حمایت ایران ،ممکن است شخصیتی با تاثیرات کمتری از
سلیمانی ،فرمانده شاخه برونمرزی نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی باشد ،اما مهندس خود سابقهای طوالنی در مشارکت
در گروههای نظامی و شبه نظامی دارد و مرگ او نشان دهنده نفوذ
ایران در گروههای مسلح عراق بود.
مردی که بعدها با نام جنگجوی ابومهدی «مهندس» شناخته
شد ،در سال  1954در شهر بصره در جنوب عراق با نام جمال جعفر
االبراهیم ،از پدری عراقی و مادری ایرانی به دنیا آمد.
در اواخر دهه  ،1970فار غ التحصیل رشــته مهندسی عمران شد
و به حزب الدعوه اســامی پیوســت که به شــدت بــا دولت بعثی
صدام ،مســتبد عراق مخالف بود .در جریان جنگ ایران و عراق
نیز شورش علیه صدام را فرماندهی کرد.
در ســال  ،1979زمانی که دولت عراق صدها مخالــف را به اعدام
محکوم کرد ،مهندس به ایران رفت و در آنجا به جمال االبراهیمی
معروف شد و با یک زن ایرانی ازدواج کرد و تابعیت خود را گرفت.
ایاالت متحده ،مهندس را به سازماندهی حمالت به سفارتخانههای
ایاالت متحده و فرانســه در کویــت در ســال  1983و توطئه برای
ربودن هواپیمای مسافربری کویت در سال  1984و ترور شاهزاده
جابر الصباح کویت متهم کرد.
الدعوه مسئولیت این حمالت را بر عهده گرفت که به نظر میرسید
هدف از این حمالت تضعیف حمایت کویــت از صدام بود .کویت
مهندس را به دلیل نقش داشتن در این حمالت پس از آنکه با پاسپورت
پا کستانی از این کشور به ایران گریخته بود ،به اعدام محکوم کرد.
در ســال  ،1985مهنــدس بــه عضویــت شــورای اعــای اســامی
عــراق درآمــد ،ائتــاف گســتردهای از جناحهــای سیاســی شــیعه
کــه در ســال  1982توســط سیاسـتمدار و روحانــی بــه نــام محمــد

باقــر الحکیــم در ایــران تأســیس شــد .او در دهــه  1990رهبر شــاخه
مســلح شــورا یعنــی گردانهــای بــدر شــد.

عراق پس از حمله آمریکا

او در سال  2003به عراق بازگشت و دو سال بعد با نام جمال االبراهیمی
در فهرست انتخاباتی حزب الدعوه به عضویت پارلمان درآمد .او
همچنین به عنوان مشاور امنیتی ابراهیم الجعفری ،اولین نخست
وزیر عراق پس از تهاجم آمریکا ،فعالیت کرد.
اما در ســال  ،2006ایاالت متحده ارتباط ایــن نماینده مجلس را
با بمبگذاریهای سال  1983فاش کرد ،که باعث شد مهندس
بار دیگر از عراق به ایران برود و در ســال  2011پس از خروج بیشــتر
نیروهای آمریکایی از این کشور ،برای بازدید به عراق بازگشت .در
دوره تبعید ،مهندس ،رئیس کتائب حزب اهلل ،یک شبه نظامی
عراقی مورد حمایت ایران شد.
در سال  ،2014او برای کمک به رهبری جدید الحشدالشعبی  -یا
نیروهای بسیج مردمی  -یک گروه شبه نظامی که برای مبارزه با
دولت اسالمی (داعش) در عراق ایجاد شده بود ،وارد میدان شد.
ً
در حالیکه داعش رسما در سال  2018شکست خورد ،حشدالشعبی
مورد حمایت ایران از آن زمان بهعنوان یک عنصر ثابت در چشمانداز
عراق باقی مانده اســت و شــاخه سیاســی آن تعدادی کرســی در
پارلمان را تصاحب کرده است.
در حالی که این گروه از زمان ظهــور اعتراضات ضد دولتی در ماه
ا کتبر از دولت حمایت کرده است ،برخی از اعضای آن برای مدت
کوتاهی به خیــزش مردمی در دســامبر پیوســتند  -اقدامی که با
نگرانی بســیاری از تظاهرکنندگان مواجه شــد .حمله به سفارت
در  31دسامبر خشــم واشــنگتن را برانگیخت و ایران را متهم کرد
ً
که در پشت این حادثه قرار دارد و احتماال به عنوان وا کنش برای
تصمیم به ترور سلیمانی عمل میکند.
بعد از عملیات مرگبار علیه فرمانده ایرانی ،هنوز مشخص نیست
که آیا مرگ مهندس یک اقدام عمدی از طرف دولت ترامپ بوده
است یا یک پیامد غیرقابل پیشبینی.
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