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ضرورتها و بایستههای
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس
با تصویب رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام
خامنهای(مدظلهالعالی) در هشتم اردیبهشت ماه
علی اصغر جعفری  ،1400موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس به موزه ملی
انقالب اسالمی و دفاع مقدس ارتقا یافت و فصل جدید و
مدیرمسئول
البته مهم و پرمسئولیتی برای هیأت امنا ،هیأت مدیره،
مدیران و کارکنان موزه رقم خورد .تایید و تصویب پیشنهاد هیأت امنای
موزه از سوی فرمانده معظم کل قوا(مدظلهالعالی) برای ارتقای موزه به «موزه
ملی» ،مبتنی بر گزارههای مهمی است که به برخی از آنها اشاره میشود:
اول :دفاع مقدس ملت ایران به عنوان مقطعی مهم ،جاودانه و الهامبخش،
گنجی عظیم و ثروتی پایانناپذیر برای تاریخ و نسلهای امروز و فردای ایران
اسالمی است ،تبیین درست و هنرمندانه این حماسه سترگ مسئولیتی مهم
و راهبردی است که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس متکفل
راهبری این امر خطیر است و از جمله اقدامات ارزشمند برای تحقق این
ماموریت ایجاد و شکلگیری موزههای دفاع مقدس در استانهای کشور
است .خوشبختانه طی سه سال گذشته 19موزه دفاع مقدس به موزههای
کشور افزوده شد و با احتساب موزههای قبلی عمال 23موزه دفاع مقدس در
 19استان کشور ایجاد و به بهرهبرداری رسیده است و تا پایان سال  1404با
احتساب موزهبینالمللی استکبارستیزی طبس و استانهای خوزستان و
کرمانشاه که به دلیل موقعیتشان در دفاع مقدس سهم بیشتری را به خود
اختصاص دادهاند 37موزه دفاع مقدس در کل کشور ایجاد و به بهرهبرداری
خواهد رسید .بدیهی است وجود موزهای فرا استانی و ملی که بتواند نقش
محوری در امور محتوایی ،آموزشی ،پژوهشی ،طراحی و تنظیم برنامههای
مشترک ساالنه را ایفا کند ضروری مینمود.
دوم :از آنجایی که مأموریت اصلی موزههای دفاع مقدس هر یک از استانها
تبیین و بازنمایی نقش مردم و رزمندگان آن استان در دفاع مقدس است ،وجود
موزهای با ماموریت بازنمایی کلیت و جامعیت دفاع مقدس که در برگیرنده
تمام وجوه و ابعاد آن از جمله نقش اقوام ،ادیان ،مذاهب ،اقشار ،سازمانها
و یگانهای نظامی و انتظامی و ...از یک سو و نقش نظام سلطه و دشمنان
منطقهای و داخلی انقالب اسالمی در زمینهسازی ،تهییج ،تشویق ،حمایت،
هدایت و پشتیبانی رژیم بعث عراق از سوی دیگر ضرورتی اجتنابناپذیر است
که معموال این رسالت و مأموریت بر عهده موزه ملی است.
سوم :انجام پژوهشهای کاربردی ،تهیه متون آموزشی ،برگزاری دورههای
پودمانی و ترمیک ،کالسهای حضوری و مجازی حوزه موزهداری دفاع مقدس،
تالیف کتابهای تخصصی ،تهیه سناریو و رسانه پژوهشهای 68گانه ملی
برای موزههای دفاع مقدس استانها و ...مبتنی بر بایستههای علمی ،تجربه
جهانی ،مبانی و اصول ملی و دینی ،نیازی دائمی و رو به رشد است که تحقق
این موارد نه در مأموریت و نه در توان تخصصی و هزینهای موزههای استانی
است ،لذا وجود محوریتی برای هماهنگی ،تبادل تجربه ،ظرفیتشناسی و
اقدامات فرا گیر ملی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
چهارم:ایجادپیوندوتبادلخدماتبین کتابخانههاومرا کزاسنادیاستانیدفاع
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مقدس با یکدیگر و تسهیل ارائه خدمات به پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان
نیازمند ایجاد سامانهای قدرتمند ،مرکزی و مدیریت متمرکز است .وجود
بزرگترین کتابخانه تخصصی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با بیش از 27000
عنوان کتاب و مجموعههای پژوهشی و ظرفیتهای زیرساختی و ارتباطی
و نیروهای متخصص در حوزه اسناد و کتابخانه در موزه ملی انقالب اسالمی و
دفاع مقدس پشتوانهای بزرگ برای ایجاد وشکلگیری ارتباط مؤثر و کاربردی
کتابخانهها و مرا کز اسنادی دفاع مقدس سراسر کشور خواهد بود.
پنجم:قریببهاتفاق کشورهایجهان کهتجربهتلخجنگراپشتسر گذاشتهاند
برای بازنمایی ایستادگی و حماسههای ملی در دوران جنگ ،موزههایی را
ایجاد که در گذر زمان به گونه مهمی از مجموعه موزههای جهانی تبدیل
شدهاند که بشدت مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفته است .این
موزهها ذیل کمیته موزههای اسلحه و تاریخ نظامی( )ICOMAMشورای
بین المللی موزهها (  )ICOMتبادالت علمی ،آموزشی و پژوهشی دارند .از
آنجایی که معموال در تعامالت و ارتباطات بینالمللی مسئولیت محوری
بر عهده موزههای ملی است .ارتقای موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس به
موزه ملی(جنگ) دفاع مقدس این خال را پر و محور تعامالت بینالمللی این
حوزه را مشخص میکند.
ششم :وجود موزهای در طراز انقالب اسالمی و دفاع مقدس با مأموریت بازنمایی
همه ابعاد انقالب اسالمی و دفاع مقدس برای بازدید مقامات ،میهمانان و
گردشگران خارجی ،برگزاری بازدیدهای توجیهی و آموزشی مدیران استانها،
برگزاری همایشها ونشستهای ملی حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
نیز ضرورتی اجتنابناپذیر است.
هفتم :وجود ظرفیتهای علمی ،پژوهشی ،آموزشی ،زیرساختهای فنی
و فناوری ،نیروی انسانی توانمند و متخصص ،توفیقات گسترده در برگزاری
و تمرکز همایشهای ملی و بینالمللی ،وجود بزرگترین مرکز اسناد وکتابخانه
تخصصی حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،طراحی و ایجاد موزههای
ملی دفاع مقدس ،مقاومت ،انقالب اسالمی و ،...وجود مرکز همایشهای
بینالمللی ،دپارتمان تخصصی آموزشی ،وجود ظرفیت برگزاری گارگاهها
و کالسهای آموزشی برخط ،انتشار مجالت تخصصی ،برخورداری از مرکز
رسانهای و رادیوی تخصصی ،توانمندی در هدایت و راهبری فعالیتهای ملی و
بینالمللی از جمله گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس ،نمایشگاههای
ملی دستاوردهای چهلمین سالگرد انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،محوریت
شکلگیری اتحادیه بینالمللی موزههای مقاومت و شورای هماهنگی موزههای
مرتبط با انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و مقاومت در داخل کشور از جمله
توانمندیها و توفیقات موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در چند سال اخیر
است که در ارائه این پیشنهاد از سوی هیأت امنای موزه و جلب اعتماد مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) در تصویب جایگاه موزه ملی مؤثر بوده است.
بنابراین ضمن عرض تشکر و سپاس از محضر معظم له ،بایستی این اعتماد و
لطف را با همه وجود قدر دانسته و آن را با تالش و مجاهدت مضاعف ،خالصانه
و اثربخش پاس بداریم.

یادمان

6

گردشگری دفاع مقدس

14

دیدار با تاریخ

10

غفلت مدیران؛ ضعف موزهها

19

یادمان جنگ برای صلح

یادمـــــــــــــان

مقدس
دفاع
گردشگری
فرصتهاوغفلتها
سمیرا محمدی

6

گردشگری جنگ نوعی از گردشگری است که هدف از آن
پی بردن به آثار و شرایط جنگ با بازدید از مناطق جنگی و
کاوش در خاطرات زمان جنگ است .پیشینه گردشگری
جنگ بــه دوره بعد از جنــگ جهانــی دوم بازمیگردد که
افراد برای بهبودبخشــی به زندگی و معاش مردمانی که
در مناطق جنگی به ســر میبردند ،به این مناطق ســفر
میکردند .اینگونه از گردشگری در ایران نیز چندی پس
از پایان جنگ تحمیلی ایران با عراق آغاز گشت .این نوع از
گردشگری که در حیطهی گردشگری فرهنگی قرار میگیرد
از شاخههای تخصصی و با اهمیت گردشگری است که با
نشان دادن ویرانیهای ناشی از جنگ عالوه بر بیدار کردن
حس جنگستیزی و عواطف بشردوستانه در گردشگران
به حفظ تاریخ معنوی و حماسی یک کشور کمک میکند.
گردشگری جنگ میتواند کارکردهای اجتماعی و فرهنگی
گونا گونی را در جامعــه دنبال کند که تســهیل در جریان
هویت بخشی به جامعه به ویژه جوانان از مهمترین این
کارکردهاســت .یکی دیگر از مزیتهای بزرگ گردشگری
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جنگ در ایران ،همراه بودن آن با معنویت و انسانیتی است
که مدیون رشــادتهای رزمندگان بیشماری است که
جان در راه اهداف خود گذاشته و عهد خویش را با خون
خود امضا نمودند .افراد با سفر به این مناطق با دور شدن
از دنیای مادی ،راهی برای جستجوی معنویات مییابند
و خود را از قید این دنیا حتی برای لحظاتی رها میکنند.
استان خوزستان یکی از استانهای اصلی در مسیر جنگ
بوده است که آثار جنگ در این منطقه به عنوان جاذبه
گردشگری مطرح میشود .جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق
علیه جمهوری اسالمی ایران از جمله جنگهایی است
که در تاریخ ،آثار ،حماسهها و رشادتهای آن ثبت شده
است و برای گردشگران جذابیتهای خاص خود را دارد.
این آثار در حال حاضر شاید تنها هدف سفر کاروان راهیان
نور باشند ،اما این ظرفیت را دارند تا مانند سایتهای باقی
مانده از دوران جنگ جهانی دوم که گردشگران بسیاری
را به خود جذب میکنند ،مورد بازدید گردشگران مختلف
داخلی و خارجی قرار بگیرند.

یادمـــــــــــــان
امروزه گردشــگری جنگ به عنوان یکی از شاخههای پر جاذبه و
مهم صنعت گردشگری در جهان طرفداران زیادی داشته و همه
ساله میلیونها نفر در نقاط مختلف جهان در قالب تورهای مناطق
جنگی از جاذبههای گردشــگری دیدن میکننــد .این بخش در
جهان به سرعت رو به رشد بوده و توسعه و سرمایهگذاری زیادی
در کشــورهای مختلف دنیا در این حوزه صورت گرفته است .در
مجموع ،مناطق جنگی بخش مهمی از بازار گردشگری را به خود
اختصاص داده که در بسیاری از نقاط دنیا رایج بوده و محدود به
منطقه خاصی نمیشود .با این وجود برخی نقاط دنیا و مناطق
به عنوان مقصد شناخته شده گردشگری جنگ دارای شهرت و
جاذبههای بیشتری بوده و گردشگران زیادی را از نقاط مختلف
دنیا به سوی خود جذب میکنند .کشور روسیه از جمله کشورهایی
است که سالیانه ،بدون محدودیت به زمان خاصی ،تعداد زیادی
گردشگر را از سراسر جهان جذب میکند .در این کشور مجموعه
منحصر به فردی از یادبودها و شهامتهای مردم در طول جنگ
بنا شده ،برای کشتگان جنگی و سرداران فاتح بناهای یادبودی
ساخته شده و از بازگشتگان تجلیل میشود .در سراسر این کشور و
در شهرهای مختلف آن ،به یادمانهای جنگی و گردشگری جنگ
توجه شده و گردشــگری جنگ محدود به زمان یا مکان خاصی
نیست .پارک پیروزی یکی از دیدنیهای جذاب و مشهور مسکو
به شمار میرود که به افتخار پیروزی ارتش سرخ در جنگ جهانی
دوم بر ارتش آلمان نازی احداث شده است و شامل یادمانهای
اصلی پیروزی ،موزه جنگ جهانی دوم و گالری نقاشی موزه جنگ
مناســب برای همه اقشــار و بازدیدکنندگان طراحی شده است.
عالوه بر آن در شهرهای مختلف کشور روسیه ،نمادهای جنگی
و مجســمههای عظیمی به پاس میلیونها ســرباز کشــته شــده
روس در جنگ جهانی دوم بنا شده تا مردم و بازدیدکنندگان به
صورت همیشگی به یاد رشــادتهای جنگی باشند و هر کدام از
این المانها و ســایتهای جنگی در مکانهــای اصلی ،تاریخ را
زنده نگه دارند.

گردشگری جنگدر ایران

کشور عزیزمان ایران نیز دارای ظرفیت خوبی جهت رشد و توسعه
گردشگری جنگ است .یکی از نمونههای بارز آن ،بازدید گردشگران

از مناطق هشت سال دفاع مقدس اســت .گردشگری جنگ در
ایران در مقایسه با این نوع گردشگری در سراسر جهان متفاوت
است و این موضوع چهرهای یگانه به آن در ایران میدهد .در دوران
دفاع مقدس ،کشور عراق با پشتیبانی وسیع نظام سلطه جهانی به
دنبال تسخیر ایران و یا حداقل جدا کردن قسمتی از آن بود که برای
اولین بار در یک جنگ نابرابر نه تنها هیچ امتیازی به طرف مقابل
داده نشد بلکه یک وجب از خا ک این کشور نیز از دست نرفت .در
سایر جنگها مانند جنگ امریکا-افغانستان در سال ،2003جنگ
عراق -امریکا در سال 2004و یا جنگ ویتنام و  ...چیزی جز تجاوز،
تروریسم ،تهاجم و حا کم شدن ارزشها و فرهنگ کشور متجاوز،
مواد مخدر و گروهکهای تروریستی را شاهد نبودیم .در صورتی
که دفاع مقدس ،تبلوری از شهدای کربال ،دریایی از عشق به وطن و
ناموس و حمایت از بنیانهای دین اسالم و انقالب اسالمی ،ایثار،
فدا کاری و از جان گذشتگی ،رشادت ،زیبایی و معجزات الهی و
به استقبال شهادت رفتن ،همدلی و یک رنگی همه ملت از پیر و
جوان تا زن و مرد برای دفاع از منشور فکری امام عزیز(ره) و نظام
جمهوری اســامی ایران و اهداف و آرمانهای آن اســت و از این
حیث با تمام جنگهای جهان متفاوت است .مقام معظم رهبری
نیز در این رابطه میفرمایند " دوران دفاع مقدس اوج افتخارات
ملت ایران است و ا گر بخواهیم انقالب و کشور بیمه باشد ،باید این
شور و شوق ،این حرکت عمومی و بسیج ملت را روز به روز تقویت
کنیم" .گردشگری دفاع مقدس میتواند حرکتی در راستای این
سخن رهبر معظم انقالب اسالمی شود ،چرا که گردشگری دفاع
مقدس کارکردهای اجتماعی و فرهنگی گونا گونی در جامعه دنبال
می کند .با این وجود ،چنین ظرفیتی در کشور عزیزمان ،نیاز مند
توجه بیش از پیش از مسئولین و دست اندرکارن امر هست تا فضا
را برای انجام هر چه بیشتر و بهتر این نوع گردشگری مهیا کنند.

دستیابیبهگردشگریپایادر دفاعمقدس

موضوع پر اهمیتی که در بخش ادبیاتی گردشگری دفاع مقدس
در کشورمان میتواند مورد بررسی قرار گیرد ،تفسیر مکان رخدادها
و تأثیر آن بر تجربه گردشگران و بازدید کنندگان است که موضوع
حائز اهمیتی است ،چر ا که تفسیر ،یکی از بخش های اصلی تجربه
بازدید کنندگان است .تفســیر ارتباطی بین یادمانهای  8سال
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دفاع مقدس و بازدیدکننــدگان ایجاد میکند .در این فرایند یک
مکان ،رویداد ،تاریخ و بناهای باقیمانده از جنگ یا به طور کلی
میراث معنا مییابد و بدین صورت ارتباط قوی با بازدیدکنندگان
برقرار میکند و بدون تفســیر مکان رخدادهــا و جاذبههای دفاع
مقدس به اندازهای که باید ،برای بازدیدکنندگان معنادار نخواهد
بود .در نتیجه تجربه بازدیدکنندگان ،احتماال مخدوش میشود.
بر عکس یک تفسیر اثر بخش میتواند با آوردن یک مکان رخداد
مرتبط با شهادت به عنوان تجربهای از مرگ بهسان زندگی ،تجربه
بازدیدکنندگان را ارتقاء دهد .از طرفی ،نیاز عمومی به بخشبندی
بازار گردشگری دفاع مقدس بر اساس دستاوردهای حاصله وجود
دارد که این امر با استفاده از این رویکرد به تنهایی محقق نمیشود
و در این رویکرد باید به بررسی عمیق سطوح با جزئیات هر دستاورد
بپردازیم و در نتیجه پیشنهاد میشود به رویکردهای مناسبی برای
بخشبندی بازار گردشگری دفاع مقدس بیشتر پرداخته شود.
با بخشبندی بازار گردشگری دفاع مقدس در کشور و شناسایی
نیازها و انتظارات افراد در هر بخش میتوان به گردشــگری دفاع
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مقدس تنوع بخشید .طراحی اثر بخش مکان رخدادهای جنگی و
فراهم آوردن خدمات گردشگری مناسب برای بازدیدکنندگان در
همه شهرهای درگیر در  8سال دفاع مقدس ،از طریق شناسایی
نیازها و خواستههای گردشــگران نیز یکی از شکافهای موجود
در این این صنعت است که پیشنهاد میشود،
تمرکز ویژه روی نیازهای گردشــگران صورت گیرد .عدم آشنایی
کافی مسئوالن و دستاندرکاران گردشگری دفاع مقدس بعضی
مناطق گردشــگری جنگ با مباحث علمی مرتبــط با آن نیز یکی
دیگر از شــکافهای موجود در راســتای ارتقای گردشگری دفاع
مقدس است که توصیه میشود ،دستاندرکاران و مسئولین در
تمام مناطق کشــور ،آموزشهای الزم را دیده و از ظرفیت بخش
دانشــگاهی جهت مدیریت و برنامهریزی و بازاریابی گردشگری
دفاع مقدس در مناطق جنگی در کشــور بهرهمند شــوند .نقش
راهنمایان (راویان) مستقر در مکان رخدادهای جنگی و مسائل
مطروحه توسط آنان در شکلگیری تجربه گردشگری بازدیدکنندگان
غیر قابل انکار است .ذکر این نکته الزامی است که با وجود ارزش

یادمـــــــــــــان

احساسات و عواطف گردشــگران در سفر به مناطق  8سال دفاع
مقدس ،نباید از تجربه ادرا کی آنان غافل شد.
در واقع میتوان گفت؛ صرف بر انگیختن احساسات زودگذر و آنی
گردشگر ،تنها یک الیه سطحی این تجربه میباشد و در حقیقت
ما در سراسر دنیا شاهد انتقال مفاهیم واالیی چون صلح طلبی،
نوع دوستی در قالب تورهای مناطق جنگی هستیم .نقش مهم
آموزش در این نوع گردشگری نباید نادیده گرفته شود ،این عامل،
یکی از اصول اساسی توسعه پایدار بوده و در پایا بودن گردشگری
دفاع مقدس و احیای ارزشهای دفاع مقدس نیز الزامی است.
بازدید از مناطق جنگی دفاع مقدس در اغلب بازدیدکنندگان منجر
به نتیجه مثبت و مفیدی بی شماری میشود که همه هموطنان
ما نیازمند آن هستند .لذا پیشنهاد میشود در خصوص مشارکت
و اختیارات بخش خصوصی در زمینه برگزاری این تورها برای عموم
مردم ،تجهیــز و بهره بــرداری از منابــع و اما کن گردشــگری دفاع
مقدس ،تجدید نظر صورت گرفته و از این طریق ،امکان برقراری
هم پیوندی میان محصوالت گردشــگری مناطق جنگی با دیگر

محصوالت و جاذبه ها در عرصه فضای استانی و ملی فراهم شود.

کارکردهایگردشگریدفاعمقدس

تســهیل در هویت بخشــی به جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان
از مهم ترین کارکردهای گردشــگری دفاع مقدس اســت ،چرا که
مهمترین مزیت آن ،همراه بودن با معنویت و انسانیت و رشادتهای
رزمندگان بیشماری است که جان در راه اهداف خود گذاشته و
عمر خویش را در  8سال دفاع مقدس با خون خود امضا کردهاند.
با رونق هرچه بیشــتر گردشــگری دفاع مقدس ،فرهنگ و اصول
جاری در دفاع مقدس احیاء شده و به عنوان میراثی گرانسنگ
در ذهن ملت و گردشگران داخلی و خارجی باقی میماند و از افت و
تحریف مصون بوده و این نوع گردشگری تأثیر بهسزایی در اخالق
نوجوانان و جوانــان امروزی و آیندگان دارد .عالوه بر آن با نشــان
دادن اسوههای رشادت و ایثار و چهره واقعی ملت ایران ،تبلیغات
منفی علیه کشورمان خنثی شده و انگیزه برای مبارزه با استکبار
جهانی و همچنین ترویج فرهنگ عاشورایی ،هموار میشود.
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عضو کمیتهموزههایجهانیدر گفتگوباسرو:

غفلتمدیران؛ضعفموزهها
زهرا عبدلی
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فاطمــه احمــدی دارای لیســانس مــوزهداری و کارشــناس ارشــد پژوهــش هنــر ،از ســال
 ۸۴در مــوزه پزشــکی مشــغول بــه کار اســت .او عضــو ایکــوم جهانــی و از ســال  ۲۰۱۶نیــز
عضــو کمیتــه موزههــای جهانــی اســت .بــه بهانــه روز جهانــی مــوزه و میــراث فرهنگــی
گفتگویــی داشــتهایم بــا او کــه در ادامــه میخوانیــد.

یادمـــــــــــــان
امروزه در دنیا موزهها یکی از جاذبههای فرهنگی شهرها شناخته
میشود ،هدف از ایجاد موزهها چه بوده است؟
از گذشته موزهها براساس گردآوری و معرفی آثار شکل گرفتهاند.
افــراد ســعی بــر ایــن داشــتند کــه مجموعـهای از آثــار بــا هدفهــای
مختلــف را گــرد هــم جم ـعآوری کننــد .نکتــه حائــز اهمیــت آن
اســت کــه اشــخاصی کــه بــا هدفهــا و برنامههــای مشــخص ایــن
قتــر بودهانــد .مهــر تائیــد
عمــل را انجــام میدادنــد نیــز عمدتــا موف 
ایــن موفقیتهــا نیــز زمانــی بــر پیشــانی موزههــا هــک میشــد کــه
اشــخاصی کــه از ایــن آثــار بازدیــد میکردنــد ،آیــا میتوانســتند از
مجموعه آثــار پیــام شــفاف و واضحــی را دریافــت کنند یا خیــر .ا گر
غیر از این مهم رخ میداد ،مشــخص میشــد کــه هدفگذاریها
درســت نبــوده اســت.
بــا گذشــت ســالها اهــداف و برنامهریزیهــا بــرای مــوزهداری بــه
روز رســانی شــد .تا قبل از کرونا به اهداف برگزاری موزه که معرفی
آثــار بــه مــردم بــود بــا شــاخههای مختلــف نزدیــک شــده بودیــم،
بــه طوریکــه موزههــا جایــگاه خودشــان را کامــا واضــح بــه دســت
آورده بودنــد .تــا جائیکــه حضــور مــردم در موزههــا و شــمار بــاالی
بازدیدهــا در مواقــع مختلــف بازگــوی ایــن موضــوع اســت.
آیا شیوع ویروس کرونا بر موضوع موزهداری تاثیر گذاشته است؟
پاندمی ویروس کووید  19تلنگــری بر حوزه فرهنگ بــود که باعث
شد از بازدیدهای حضوری و فیزیکی بسیاری از گالریها و موزهها
تــا حــد چشــمگیری کاســته شــود .امســال ایکــوم جهانی شــعاری
ارائــه داد کــه میتوانــد پیامهــای مختلفــی را بــه گــوش جهانیــان
برســاند .ایکــوم تا کیــد دارد کــه هــر آنچــه مــا در ذهــن و تفکرمــان از
بازدیــد حضــوری و فیزیکــی مــردم بــه دســت آوردیــم ،لزومــا کافــی
و درســت نیســت.
موز ههــا و مــوزهداران در مقابــل این پیــام چــه رهیافتهایی
خواهند داشت؟
مــوزهداران و بــه طــور کلــی دســت انــدرکاران صنعــت مــوزه بایــد
تــاش کننــد مــردم را بــه ســمت و ســوی بازدیدهــای فرافیزیکــی و
غیرحضــوری هدایــت کننــد کــه همــان شــیوه نویــن مــوزهداری در
فضای مجازی اســت .چرا که فضای مجازی میتواند کارکردها و

امکانات و بازخوردهای متفاوتی داشته باشد .در حدود دو سال
گذشــته که ویــروس کرونــا باعــث قرنطینــه شــدن مــردم در خانه و
تعطیلــی فعالیتهــای هنــری حضــور از جملــه بازدیــد از موزههــا
شــد ،برخــی گالــریداران و موزههــا برنامههــای نویــن و امکانــات
مختلفــی بــرای دوســتداران ایــن عرصــه ارائــه کردنــد.
منظورتان از شیوههای نوین اجرای برنامهها چیست؟
درســت اســت کــه هنــوز بــه شــکل فرا گیــری برنامـهای اجــرا نشــده
تــا مــردم کامــا راضــی باشــند ،امــا مطمئنــا ا گــر اعــام شــود موزهها
شروع به فعالیت کردهاند مردم در فضای مجازی و به شیوههای
نوین بصری بــرای بازدید حضور پیــدا خواهند کــرد .چرا که مردم
از بســته بــودن دربهــای مرا کــز فرهنگــی حــس خوبــی نداشــته و
ندارنــد و ا گــر ایــن اما کــن بازگشــایی شــوند همچــون اتفاقــی که در
تعطیــات نــوروز  ۱۴۰۰افتاد ،بیشــک بــا صفهای طویل و ســیل
جمعیــت بــرای بازدید مواجــه خواهیــم بود.
تاثیر پاندمــی کورونا تا چه حد باعث فاصلــه مردم با فرهنگ
بازدید از موزهها شده است؟
در پاسخ باید بگویم که امسال به دلیل کرونا این استقبال معنی
دیگــری داشــت و خوشآینــد نبــود .در همــه رســانهها بــه مــردم
اعالم شــد بــه موزههــا نرونــد و تبلیغــات و تالش مــا برای حضــور به
قبــل از شــیوع ایــن بیمــاری برمیگشــت .چون ایــن بیمــاری برای
حضــور مــردم در موزههــا خطرنــا ک اســت .بســیاری از کشــورها در
دنیــا در حــال حاضــر مــردم را بــه بازدیــد از موزههــا بدون حضــور در
تشکلها ،گروهها و تیمهای فرهنگی و به صورت انفرادی دعوت
میکننــد .در واقع بایــد بگویم در بحث جامعهشناســی و پزشــکی
همــان طــور کــه افــراد بــه فردگرایــی و دوری از گردهمایــی دعــوت
میشــوند ،در بازدیــد از موزههــا نیــز ایــن قاعــده صــدق میکنــد.
برای بازید غیر حضوری عموم مردم از موزهها چه برنامهریزیهای
در صنعت موزهداری ما در جریان است؟
در ایران هنوز به نقطهای نرسیدهایم که بتوانیم مردم را به بازید
غیرحضوری از موزهها دعوت کنیم .در واقع هنوز به نرمافزارهای
الزم بــرای ایــن دعــوت دســت پیــدا نکردهایــم .ممکن اســت برای
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به نظر بنده باید موزههای
دفاع مقدس به موزههای
ملی تبدیل شوند.
موزههای دفاع مقدس
جایگاه خودشان را پیدا
کردهاند و ا کنون باید برای
هر چه بهترشدن ارائه آثار
تالش کرد.
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ســال آینده بــه ایــن مهــم برســیم و موزهها
در ایــن موضــوع بــه رقابــت بپردازنــد .در
یــک ســال گذشــته بــا کمــک ارگانهــای
مختلــف روشهــا و راههــای مختلفــی را
امتحان کردیم .همانطور که در نوروز ۱۳۹۹
توانســتیم موزههــا را از طریــق اینســتا گرام
نمایش دهیم ،اما اینگونه نمایشها برای
مــردم خســته کننــده و کســل آور اســت.
چرا کــه مشــکالتی ماننــد ســرعت پاییــن
اینترنــت و فضــای اینســتا گرام ایــن اجــازه
را بــه بازدیدکننــده نمیدهــد تــا بــا راحتــی
خیال در فضای مجازی موزهها قدم بزند.
پیــام ایکــوم دعــوت مــردم از بازیــد موزههــا
به صورت مجازی اســت .البته فضاهایی
که ما در اختیــار داریم مانند اینســتا گرام و
آپارات و ...برای این موضوع کافی نیست.
در کشــورهای بــزرگ دنیــا تورهــای بازدیــد
از موزههــا بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد
کــه بازخــورد خوبــی داشــت امــا ســرعت
اینترنــت و نــوع گوشـیهای مــا جوابگــوی
چنیــن برنامههایــی نیســت .امیدواریــم
برنامهریــزان فضــای مجــازی بــه زودی
امکاناتی را برای ما فراهــم کنند تا بتوانیم
موزههایمان را به صورت خاص و مجازی
برگــزار کنیــم .تنهــا اینســتا گرام نمیتوانــد
در این مورد مردم را جــذب کند .چند روز
پیش یکی از دوســتان تک تک آثار موزه را
در اینســتا گرام نمایــش مـیداد کــه جالب
بــود ولــی کافی نیســت .بــه دلیل شــرایطی
که داریم مجبور هســتیم منتظــر بمانیم تا
بتوانیم از فضاهای مختلف مجازی برای
عرضــه آثــار هنــر بــه مــردم اســتفاده کنیم.
در ابتــدای شــیوع کرونــا در مــورد مــوزه
پزشــکی کــه تخصــص بنــده اســت ،بــا

اســاتید مختلــف صحبــت میکــردم بــه
ناامیــدی رســیده بــودم و میگفتــم کادر
درمــان اینگونــه درگیــر هســتند و زحمــت
میکشــند .مــا موزههــا چــکار میتوانیــم
انجــام بدهیــم تا حال مــردم خوب باشــد.
با گذشت زمان طبق شعار پایهای موزه در
ایکوم جهانی به مرور زمان توانســتم این را
درک کنــم در جایــی که شــرایط اجتماعی،
اقتصــادی ،روحــی جامعــه خــوب نیســت
مــا مــوزهداران وظیفــه داریــم آن فضــای
لذتبخــش را بــرای جامعــه فراهــم کنیــم.
اینکه ما هنوز نتوانستیم این فضاها را ایجاد
کنیــم ضعــف مــا مــوزهداران اســت و تنهــا در
کشــور ما اینگونه اســت کــه فضای مــوزه آن
لذتبخشــی را ندارد تا مردم با بازدید از آن
بتوانند احساس غرور از فرهنگ و پیشینه
خودشــان را داشــته باشند.
از نگاه شــما موزههای دفــاع مقدس که
بازدیدکنندههای خوبی هــم دارند آیا بر
روی نگرش جوانان ما تاثیری میگذارند؟
موزههای دفاع مقدس یکــی از موزههای
پرطرفدار هستند که جذابیت زیادی دارند
و قطعا بر روی جوانان امروزه تاثیر بسیاری
دارند .بنده وقتی برای دانشجویانم انواع
موزههــا را نــام میبــرم از نــوع چیدمــان
موزههــای دفــاع مقــدس یــاد میکنــم
چرا کــه طراحــی و چیدمــان بســیار خوبــی
دارنــد .البتــه اینکــه جوانــان بــا ایــن نــوع
موزههــا ارتبــاط میگیرنــد یــا نــه بــه بحــث
ایدئولوژیک جامعه بــر میگردد اما به طور
کلی نسلهای گذشته که با فضای جنگ
آشــنا هســتند و آن را درک کردند با فضای
ایــن موزههــا عجیــن هســتند.

یادمـــــــــــــان

میراث فرهنگی یک پدیدهی جمعی اســت .به عقیده شما به
عنوان کارشناس این امر مشارکت مردم چقدر توانسته است
بر روی حفظ میراث فرهنگی ما اثرگذار باشد؟
ما از نظــر میــراث فرهنگــی بســیار غنی هســتیم و آثــار بســیار زیادی
در موضوعات بســیاری داریم .ما مدعی هســتیم که قدیمیترین
دانشــگاهها را در جهــان داریــم امــا آیــا توانســتهایم ایــن دانشــگاه
قدیمــی گنــدی شــاپور را بــه مــردم معرفــی کنیــم؟ از دیــدگاه مــن
در ارائــه میــراث فرهنگــی بــه مــردم ضعیــف عمــل کردهایــم .از هــر
شاخهای که به این موضوع بنگریم هنوز خیلی جای کار هست.
در مــورد چیــن از شــاخههای مختلف صحبــت میشــود ،آنها یک

ما کــت طــب ســنتی را در پنجــاه مــوزه بــه نمایــش گذاشــتهاند.
در قالــب مــردم شناســی ،پزشــکی و ســایر عرصههــا از آن اســتفاده
کردهانــد یعنــی مجســمه بودایــی کــه طــب ســنتی را بــر روی آن
اجرا کردند از زوایای مختلــف به مردم و جامعــه نمایش دادهاند.
شــاید از دید عدهای غلط باشــد اما در این کشــور با هــدف خاصی
دنبــال میشــود.
ما در مــوزه ملــی و بنیــان و دیگر زمینههــا آثار بســیاری داریــم و این
فضاها پتانسیل آن را دارند که در قالب موزههای مختلف با عناوین
مختلــف نمایــش داده شــوند .در زمینه نمایــش و شــناخت آثار به
مردم بســیار کوتاهی شــده اســت .حتی ا گر بخواهیم جاذبههای
فرهنگــی طبیعــی را در نظــر بگیریــم میبینیــم کــه تورهــای جدیــد
تورشناســی ،برخــی منطقههــا را کــه یــک قدمــت چنــد صــد ســاله
دارنــد بــدون مطالعــه و تخصــص انجــام میدهنــد کــه اینگونــه
برنامــه بایــد از ســوی میــراث فرهنگــی ارائــه شــود و مســئوالن بــه
ایــن موضوعــات توجهــی ندارنــد.
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ی و دفاع مقدس توانســته اســت
آیا موزه ملی انقالب اســام 
رسالت خود را به درستی انجام دهد؟
این موزه توانســته درصد باالیی از فضای جنگ را بازنمایی کند.
یکــی از مکانهــای بســیار جــذاب ایــن مــوزه پانورامــا اســت و اتاقی
کــه فتــح خرمشــهر را نشــان داده اســت .مردمــی کــه بــه موزههــا
میآینــد نمیتواننــد تمــام جــز بــه جــز آن فضــا را بخاطــر بســپارند.
وقتــی فــردی بــه مــوزه پزشــکی میآیــد و بعــد از چنــد ســال بــا مــن
صحبــت میکنــد از هــزار اشــیایی کــه هــر کــدام قصههــای خــود را
دارند چند مورد مانند مومیایی و داروخانه و غیره را بخاطر دارد.
در مــوزه دفــاع مقــدس نیــز مــردم عمدتــا پانورامــا و اتــاق شــهدا را
یادشــان میماند .از دیدگاه من موزه ملی انقالب اســامی و دفاع
مقدس رسالت خود را کامل و به درســتی انجام داده است و باید
اجــازه دهیم جوانــان و مردم خودشــان قضــاوت کنند .مــوزه ملی
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس محــل نمایــش دس ـتآوردهای
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی اســت کــه ســالیان زیــاد گــردآوری
شــده و بــا اســاتید فــن در ایــن رابطــه مصاحبــه و آثــار در کنــار هــم
قــرار گرفتهانــد .ضمــن آنکــه در دورههــای مختلــف نیــز بــرای ایــن
مــوزه از طراحیهــای جــذاب اســتفاده شــده اســت .بــه نظــر بنــده
بایــد موزههــای دفــاع مقــدس بــه موزههــای ملــی تبدیــل شــوند.
البته مطلع هســتم کــه در امتــداد این مــوزه کــه در تهران اســت در
دیگر شــهرها نیــز موزههایــی طراحی شــده اســت .به همیــن دلیل
میگویــم کــه موزههــای دفــاع مقــدس جایــگاه خودشــان را پیــدا
کردهاند و ا کنــون باید برای هر چه بهترشــدن ارائه آثــار تالش کرد.
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مــوزه مــکان و موسسـهای اســت کــه اشــیا ،مصنوعــات و ســایر شــواهد مــادی مربــوط بــه تاریــخ بشــر و همچنیــن
طبیعــت را جم ـعآوری ،مراقبــت و تفســیر میکنــد و آنهــا را بــرای بازدیــد عمــوم در دســترس قــرار میدهــد .کلمــه
"مــوزه" از یونــان باســتان "موشــیون" گرفته شــده اســت که بــه معنــی "صندلــی موزها" اســت که ایــن عنــوان برای
مکانی برای تأمل اســتفاده میشده اســت .در رم ،کلمه التین "موزه" برای مکانهایی برای بحثهای فلسفی
اســتفاده میشــد .اولیــن بــار کلمــه "مــوزه" بــرای توصیــف چیــزی شــبیه بــه موزههــای امــروزی اســتفاده شــد ،در
قــرن پانزدهــم بــرای جمـعآوری لورنــزو دو مدیچــی در فلورانس بــود .ایــن نام تــا قــرن  17به عنــوان مجموعـهای از
اتاقها مانند مجموعــه اوله کرم در کپنهــا گ و مجموعه جان تریدســکانت در لمبت بود .هنگامــی که مجموعه
 John Trade scantدر ســال  1677بــه مالکیت الیاس اشــمول انتقال یافت ،این مجموعه به دانشــگاه آ کســفورد
و ســاختمانی کــه مخصــوص آن ســاخته شــده منتقــل شــد .ایــن ســاختمان در ســال  1683بــرای عمــوم افتتــاح
گردیــد و بــه عنــوان مــوزه  Ashmoleanنامگــذاری شــد و اولین مــوزهای اســت که نــام "مــوزه" را بــرای بازدیــد عموم
در نظــر گرفتــه اســت .ایــن شــکل نامگــذاری تــا قــرن  19و  20به همیــن ترتیــب باقــی ماند.
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موزه ایران باستان /اولین موزه ایران

اولین موزهها مجموعههای خصوصی بودند که فقط برای تعداد
محــدودی از افــراد قابل دسترســی بــود .آنها اشــیای طبیعــی نادر
و قابــل تامــل را بــه نمایــش میگذاشــتند .برخــی از آنهــا بــه عنــوان
"اتاق شــگفت انگیــز" یا "اتاق فکــر" مورد اســتفاده قــرار میگرفتند.
قدیمیتریــن مــوزه شــناخته شــده مــوزه  Ennigaldi-Nannaبــود
کــه توســط شــاهزاده خانــم  Ennigaldiجمـعآوری شــده و مربوط
بــه ســال  530قبــل از میــاد اســت .ایــن مــوزه در محــل "اور" واقــع
شــده بــود و آثــار باســتانی بینالنهریــن در آن نگهــداری میشــد.
بــه نظــر میرســد آیتمهــای مــوزه بــه حــدی مــورد بازدیــد قــرار
میگرفــت کــه مجبــور بودنــد آنهــا را بــا برچس ـبهای ســفالی بــه
ســه زبــان بــه نمایــش بگذارنــد.
افتتــاح موزههــا بــرای عمــوم در رنســانس آغــاز شــد امــا بســیاری از
موزههــای مهــم در قــرن هجدهــم افتتــاح شــدند .قدیمیتریــن
مجموعــه هنــری عمومــی مــوزه  Capitolineاســت کــه در ســال
 1471با اهــدای مجســمههایی توســط پــاپ سیکســتوس چهارم
بــه مــردم رم شــروع بــه کار کــرد .قدیمیتریــن مــوزه انگلســتان کــه
در ســال  1660افتتــاح شــد ،مــوزه ســلطنتی در بــرج لنــدن اســت.
همچنین مسئولین شهر بازل سویس مجموعه خصوصی کابینه
 Amerbachرا در سال  1661خریداری نموده و در سال  1671آن را
در معــرض دیــد عمــوم مــردم قــرار داد .اولیــن مــوزه ســن پترزبورگ
در ســال  1717افتتــاح شــد و  Kunstkameraنام گرفــت .مجموعه
خصوصی ســر هانس اســلون مبنایی برای موزه بریتانیــا در لندن
بود که در ســال  1753تاســیس شــد و در ســال  1759بــرای بازدید
عمــوم افتتــاح شــد .کاتریــن بــزرگ مــوزه ارمیتــاژ را در ســال 1764
تأســیس کــرد و از ســال  1852بــرای بازدیــد عمــوم باز اســت.
بــا گذشــت زمــان ،برخــی از اشــکال دیگــر موزههــا در حالــی کــه انواع
مختلفــی از آثــار را در خود جــای دادهانــد ،ظاهر میشــوند .در حال
حاضــر موزههایــی در فضــای بــاز وجــود دارنــد و حتــی موزههــای
مجازی کــه فقط بــه صــورت الکترونیکــی در اینترنــت وجــود دارند،
دایر شدهاند .همچنین موزههای باستان شناسی وجود دارد که
آثار باستانی را در خود جای دادهاند .موزههای هنری (یا گالریهای
هنری) که اشکال مختلف هنری را به نمایش میگذارند ،موزههای
دائرهالمعارف کــه اطالعات مختلفی دربــاره تاریخ محلی و جهانی
ارائــه میدهنــد .موزههــای تاریــخ؛ موزههــای دریایــی ،نظامــی و
جنگــی و ...نمونههایــی از همیــن موزهها جدید میباشــند.

انواع موزهها

موزههــای مختلــف رویکردهــای متفاوتــی دارنــد کــه بــه دو دســته
کلــی موزههــای عمومــی و تخصصــی تقســیم بنــدی میشــوند کــه
در دورههــای زمانــی متفــاوت ،اهــداف مختلفــی را داشــته و دارند.
موزههای باستان شناسی ،موزههای تاریخ ،موزههای هنری و حتی
موزههای عجیب و غریب با مضامین نامتعارف نمونههای از انواع
موزهها میباشــند که در ادامــه با تعدای از آنها آشــنا خواهیم شــد.
موزههای باستان شناسی :اینگونه موزهها آثار باستانی را به نمایش
میگذارند .آنها میتوانند آثار خود را در فضای باز و یا در یک ساختمان
به نمایش بگذارند .نمونهای از این موزهها موزهی آ کروپلیس
دریونان ( )Acropolisو موزه ملی ایران در تهران میباشند.
موزههای هنری :اینگونــه موزهها همچنین بعنــوان گالریهای
هنــری نیز شــناخته میشــوند .آنهــا فضاهایی بــرای نمایش اشــیا
هنری از جمله انواع نقاشی ،مجسمه سازی ،عکاسی ،تصویرگری،
سرامیک یا فلزهستند .نمونهای از این موزهها موزهی گوگنهایم
( )Solomon R. Guggenheim Museumدر نیویورک و موزه رضا
عباسی در تهران میباشند.
موزههــای خانــه تاریخــی :در ایــن نــوع موزههــا یــک خانــه یــا
ســاختمان بــه دالیــل مختلــف بــه مــوزه تبدیــل شــده اســت .از
اصلیترین دالیــل انتخاب یک مــکان برای موزه این بوده اســت
که شــخصی در آن زندگی میکرده که فردی مهــم و تاثیرگذار بوده
ً
و یــا اتفــاق مهمــی در آن ســاختمان رخ داده اســت .خانــه غالبــا
ماننــد زمــان اســتفاده و تقریبــا دســت نخــورده طراحــی میشــود.
بازدیدکننــدگان خانــه از طریــق راهنماهایــی کــه داســتان خانــه
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و ســا کنان آن را روایــت میکننــد ،اطالعــات را بدســت میآورنــد.
نمونهای از این موزهها خانه موزهی مارکس ()Karl-Marx-Haus
ییــر آلمــان و خانه مــوزه دکتــر شــریعتی در تهران میباشــند.
در تر 
ً
موزههــای تاریــخ :اینگونــه موزههــا معمــوال اشــیا و مصنوعاتــی را
جم ـعآوری میکننــد کــه یــک داســتان تاریخــی خــاص در محلــی
خــاص را روایــت میکننــد .اشــیا جمـعآوری شــده میتواند اســناد،
مصنوعــات ،یافتههــای باســتان شناســی و مــوارد دیگر باشــد .آنها
میتواننــد در یــک ســاختمان ،خانــه تاریخی یــا یک مــکان تاریخی
باشند .نمونهای از این موزهها موزهی لوور( )Louvre Museumدر
پاریس و مجموعهی تخته جمشید در مرو دشت شیراز میباشند.
موزههــای تار یــخ زندگــی :نــوع مــوزهای کــه در آن وقایــع تاریخــی
توســط بازیگران اجرا میشــود و نشــان میدهد کــه چگونه برخی
از وقایع یا برخی از کارها و آداب و رسوم چگونه انجام میپذیرفت
زیرا ا کنون دیگر امکان دیدن آنها وجود ندارد و یا آن رسوم منسوخ
شــدهاند .نمون ـهای از ایــن موزههــا مجموع ـهی روســتایی فــارن
هم در انگلیس ( )Museum of Farnhamو مجموعهی خانههای
روســتایی گیالن میباشند.
موز ههــای دریایــی :در ابتــدا موزههــای دریایی باستانشناســی
آثــار باســتانی و غرقشــدهی کشــتیهایی را کــه از آب جمــع شــده
بودند به نمایش میگذاشتند .موزههای تاریخ دریایی ،گذشته
دریایی بشریت را به مردم نشان داده و آموزش میدهند .نمونهای
از ایــن موزههــا مجموعـهی نیــروی دریایــی ســلطنتی در انگلیس
( )the National Museum of the Royal Navy museumsو مــوزه
نیــروی دریایی ارتــش ایران در بنــدر انزلی میباشــند.
ً
موزههــای نظامــی و جنگــی :اینگونــه موزههــا معمــوال در ارتبــاط
با موضوعــات نظامی تخصص دارنــد .آنها موضوعــات را از دیدگاه
یک ملــت و درگیریهایی که آن کشــور رخ داده اســت ،بــه تصویر
میکشــند .این موزههــا ســاحها ،لباس فــرم ،ادوات نظامــی و...
را نمایــش میدهنــد .نمونـهای از ایــن موزههــا مجموعـهی مــوزه
جنگ مسکو ()The Museum of the Great Patriotic Warو موزه
ی و دفــاع مقــدس درتهران میباشــند.
ملی انقــاب اســام 
ً
موزههای ســیار :اینگونه موزههــا معموال موزههایی هســتند که
مــکان دقیــق خاصی بــرای نمایــش ندارنــد .آنهــا میتواننــد درون
یک وسیله نقلیه به نمایش گذاشته شوند یا میتوانند از مکانی
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بــه مــکان دیگــر بــه عنــوان مهمــان حرکــت کننــد .همچنیــن بــه
بخشــی از نمایشــگاههای یــک مــوزه کــه بــه مــوزه دیگــری ارســال
میشود ،نیز اطالق میشود .نمونهای از این موزهها مجموعهی
مــوزه ســیار هنــر درآالبامــا آمریــکا ()The Mobile Museum of Art
و درتهــران میباشــد.
ً
موز ههــای تار یــخ طبیعــی :اینگونــه موزههــا معمــوال اشــیایی از
طبیعــت ماننــد حیوانــات خشــک شــده یــا گیاهــان تحــت فشــار را
به نمایــش میگذارنــد .آنها در مــورد تاریــخ طبیعی ،دایناســورها،
جانورشناسی ،اقیانوس شناسی ،مردم شناسی ،مسائل زیست
محیطی و مــوارد دیگر آموزش میدهند .نمونـهای از این موزهها
مجموعهی مــوزه تاریــخ طبیعی آمریــکا در نیویــورک ( American
 )Museum of Natural Historyو موزه دارآباد در تهران میباشند.
ً
موز ههــای فضــای بــاز :اینگونــه موزههــا معمــوال نمــای بیرونــی
ســاختمانهایی اســت کــه معمــاری گذشــته را بازســازی کــرده
و آثــار هنــر در فضــای بــاز در معــرض دیــد قــرار میگیرنــد کــه اولیــن
نمونــه آن در اواخــر قــرن نوزدهــم در اســکاندیناوی افتتــاح شــد.
نمونـهای از ایــن موزههــا مجموعـهی کاخهایــی در شــهر ورســای
در نزدیکــی پاریــس ( )Chateau de Versaillesو کاخ گلســتان در
تهــران میباشــند.
موز ههــای تار یــخ علــم :ایــن موزههــا در ابتــدا بــرای نمایش اشــیا
بودند اما ا کنون اینگونه موزهها ساخته شدهاند تا بازدیدکنندگان
بتوانند در آن شرکت کنند و از این طریق بهتر در مورد شاخههای
مختلــف علــم ،اطالعــات کســب کننــد .نمون ـهای از ایــن موزههــا
مــوزه علــوم نیویــورک ( )The New York Hall of Scienceو مــوزه
علــوم در تهران میباشــند.
موزههای صنعتی :اینگونه موزهها معمموال تاریخچهی صنایع
مختلف از جمله خودرو ســازی ،کشتیســازی ،معدنــی و ...را به
نمایــش میگذارنــد نمون ـهای از ایــن موزههــا مــوزه میتسوبیشــی
در توکیــو ( )MITSUBISHI ICHIGOKAN MUSEUMو مــوزه
صنایــع ریلــی در تهــران میباشــند.
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حقایقجالبدربارهموزهها

موزه ملی قرآن کریم

• اولیــن موزههــا کابینتهــای کنجــکاوی ( اتــاق فکــر و خالقیــت)
بودنــد  -مجموعــه اشــیای کمیــاب و عجیــب و غریــب کــه هنــوز
تعریــف نشــده بودنــد.
• در اواخــر قــرون وســطی ،قســمتهایی از کاخ ورســای بــه عنوان
مــوزه مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت و هــر کســی میتوانســت تنهــا
در صورت داشتن "لباس مناسب" وارد آن شــود -منظور از لباس
مناســب ســگکهای کفش نقرهای و شمشیر اســت .نکته جالب
اینجاســت کــه خوشــبختانه امــکان اجــارهی آنهــا در ورودی مــوزه
امــکان پذیــر بــود.
• مــوزه اقیانــوس شناســی در مونا کــو بــر روی صخــرهای  85متــری
ســاخته شــده اســت.
• موزه  Sinsheim Auto & Technikدر سینزهایم آلمان یک شاتل
فضایی  Buranدر مجموعه خود دارد.
• در شهر تگزاس موزهای مخصوص سیمهای خاردار وجود دارد.
• در ســال  ،1989هریســون فور و لوکاس فیلم کاله قرمزی ایندیانا
جونز را به موزه اسمیتســونیان اهــدا کردند.
• موزه شــهر ســنت لوئیس بزرگترین مــداد گرافیت جهــان را دارد.
طــول آن  23متر و  9800کیلوگرم اســت.
• در کنــار موزههــای اســتاندارد مانند موزههــای هنر ،علــم و تاریخ،
کمتر معمولی هستند که به طور مثال میتوان از موزه  ،SPAMآب
نبات  ،PEZسیب زمینی ،ساالمی ،خردل ،شکالت ،موز و ...نام برد.

پر بازدیدتر ینموزهها

موزه تاریخ طبیعی لندن

 .1موزه لوور بــا بیــش از  9میلیون بازدید کننده در ســال بیشــترین
بازدیــد از مــوزه اســت .این مــکان در ســاحل راســت رودخانه ســن
قــرار گرفته و یکــی از بزرگترین موزههای جهان اســت 35000 .شــی
هنــری بــه نمایــش گذاشــته شــده (از  )380000دارد .ایــن مــوزه در
کاخ لــوور واقع شــده اســت و در ســال  1682افتتاح شــد.
 .2مــوزه هنــر متروپولیتــن ،بزرگتریــن موزه ایــاالت متحده در شــهر
نیویورک واقع شده است و ساالنه  6میلیون بازدید کننده بیشتر
دارد .در ســال  1870تاســیس شــد .ایــن مجموعــه دارای هفــده
بخــش کیوریتــوری مجــزا اســت و دارای مجموعــه دائمــی بســیار
غنــی از دوران باســتان کالســیک تــا هنــر مــدرن اســت.
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 .3مــوزه بریتانیــا در لنــدن واقــع شــده اســت و ســاالنه بیــش از  5و
نیــم میلیــون بازدیــد کننــده دارد .ایــن مــوزه در  15ژانویــه 1759
بــرای بازدیــد عمــوم افتتــاح شــد و از جملــه مــوارد دیگــر ،بزرگتریــن
و جامعتریــن مجموعــه آثــار باســتانی مصــر در جهــان اســت.
 Musee National d'Art Moderne .4بــا تعــداد بازدیدکننــدگان
گالری ملــی بســیار نزدیک اســت .ایــن بزرگتریــن گالری هنــر مدرن
اروپــا اســت .ایــن مــکان در مرکــز ژورژ پمپیــدو ،مجتمــع در منطقــه
 Beaubourgدر منطقــه  4پاریــس واقــع شــده اســت .ایــن مــوزه در
ســال  1947افتتــاح شــد و دارای  70000اثــر هنــری اســت.
 .5موزههــای واتیــکان موزههایــی هســتند کــه در مرزهــای شــهر
در واتیــکان قــرار دارنــد .در ســال  5میلیــون بازدیدکننــده دارد.
آنهــا در ســال  1506تأســیس شــدهاند و دارای مجموعـهای عظیم
است كه كلیســای كاتولیك روم در طول قرنها از جمله بزرگترین
آثار دوره رنســانس ســاخته است.
 .6مــوزه کاخ ملی موزه هنر در شــهر تایپه ،تایــوان ،جمهوری چین
اســت .ایــن ســال بیــش از  4.3میلیــون بازدیدکننــده دارد و یکــی از
بزرگترین مجموعههای جهان با جمعآوری دائمی  693507قطعه
از آثار باستانی و آثار هنری چینی است .در سال  1925تاسیس شد.

موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس

 .7گالــری ملــی هنــر یــک مــوزه هنــر ملــی در واشــنگتن دی ســی
اســت کــه در ســال  1937توســط کنگــره ایــاالت متحــده تاســیس
شد هنگامی که هدیه ســرمایهدار ،کارمند عمومی و مجموعهدار
هنــر  Andrew W. Mellonرا دریافــت کــرد .در ســال  4.2میلیــون
بازدید کننده دارد .این مجموعه بسیار غنی از جمله تنها نقاشی
لئونــاردو داوینچــی در قــاره آمریــکا اســت.
 .Musee d'Orsay .8موزه پاریس است که در ساحل سمت چپ
ســن قــرار دارد .ایــن ایســتگاه در ســال  1986تاســیس شــده و در
ایســتگاه راه آهن  Gare d'Orsayسابق واقع شــده است  -ساخت
ســال  .1900مجموعــه آن متشــکل از هنرهــای فرانســوی اســت که
بیــن ســالهای  1848و  1915ســاخته شــدهاند.
در پایــان شــاید توجــه بــه ایــن واقعیــت که یــک مــوزه ممکن اســت
به طــور خــاص در جامعـهای تأثیرگــذار باشــد ،نکتــه قابــل توجهی
است .بعالوه میتوان داستانها و درسها آن را در سراسر جهان
تعمیم داده تا جوامع بشری بتوانند رویکرد بهتری داشته باشند.
پیشــرفت و حفظ جامعه بــه موزههای ما بســتگی دارد.
در پایان یک تور ،انسان فقط در برابر نمایشهای زیبا و مصنوعاتی
کــه مشــاهده میکننــد قــرار نمیگیــرد بلکــه مفهومــی را آموختــه
اســت که فراموش نمیکند .وقتی از یــک موزه بازدیــد میکنید ،با
یک عمــر خاطــرات ،دانــش و درک بهتر بــرای جامعه و مــردم روبرو
میشــوید که راه زندگــی را هموارتــر خواهد کرد.
برگرفته از وبسایت تاریخ موزه
http://www.historyofmuseums.com
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درباره موزه جنگ کانادا

یادمانجنگبرایصلح
علی بدرخانی

در میــان دشــت لبرتــون ( ،)LeBreton Flatsو در کنــار
رودخانــه زیبــای اوتــاوا ،مــوزهای بنــا شــده اســت کــه
حکایــت از ســالهای دور ســرزمین بــزرگ شــفقهای
قطبی دارد .موزه جنگ کانادا ( ) CWMبا بیش از 500
هزار بازدیدکننده در سال ،موزه ملی تاریخ نظامی کانادا
است .این موزه در شهر اوتاوا قرار دارد و با تأ کید ویژه بر
تجربه انسانی جنگ ،آیینه تمامنمای گذشته نظامی
ایــن کشــور بــه شــمار م ـیرود .از اولیــن خشــونتهای
مســلحانه علیــه مــردم ایــن ســرزمین در هــزاران ســال
پیــش ،تــا آخریــن درگیریهــای فرا گیــر و جهانــی در آن
بــه تصویر کشــیده شــده اســت.

ایــن مجموعــه عظیــم بــا وســعتی بالــغ بــر  440هــزار متــر
مربــع عــاوه بــر جنگهایــی کــه کانــادا در آن شــرکت
داشــته اســت و یا عملیاتهای صلح ،تاریخچه کشف
این ســرزمین ،جنگهای قرن بیســتم و جنگ ســرد را
نیز بــه تصویــر میکشــد .محیط آن بــه گونـهای طراحی
شــده اســت کــه گنجینــه مــوزه بــا بیــش از  3میلیــون اثــر
شــامل اســلحههای ســنگین ،تانکهــا و نمونههــای
مختلفی از هلیکوپتر و هواپیما در آن به معرض نمایش
گذاشــته شــود .گالریهــای ایــن مجموعــه شــامل آثــار
هنری الهام گرفته از جنگ ،ادوات زرهی ،وسایل نقلیه
نظامــی ،اســناد گونا گــون و تجهیزات جنگی اســت.
شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400
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تأثیر عمیق جنگ بر زندگی کاناداییها و نقش مهم آنها در درگیریهای
بینالمللی عمدهترین موضوعات این گالریهاست و محتوای بخش
بزرگی از فضای موزه و گالریها به تاریخ نظامی کانادا میپردازد.
ســاختمان اولیه موزه متعلــق به قــرن نوزدهم و ســالهای 1880
بوده اســت .در آن هنگام مجموعهای از اشــیاء نظامــی متعلق به
دولت فدرال کانادا توســط افســران در آنجا گردآوری میشد .این
مجموعه در طول جنگ جهانی اول و دوم به رشد و گسترش خود
ادامه داد .تا آنکه برای اولین بار در سال  ،1942موزه جنگ کانادا
رسما گشــایش یافت .با گذشت ســالها و کمبود فضای مناسب
کم کم ایــده تغییرات در بنــای موزه و حتــی تغییر مکان آن شــکل
جدیتری به خود گرفت.

ساختمانجدید

موزه تاریخ نظامی کانادا نتیجه یک کیمیا گری خارقالعاده از وقایع
گذشــته و انگیزههای پاســبانی از صلح جهانی اســت کــه منجر به
بازتعریــف هویت کانادا شــد و کانادای مدرن را به عنوان کشــوری
توسعهیافته ،صلحطلب و جهانوطن معرفی نمود .در دهه 1990
دولت فدرال تصمیم گرفت تا موزه جنگ را به یک مکان جدید در
مناطق شرقی شهر و به نزدیکی موزه حمل و نقل هوایی جا به جا
کند اما این مکان به دلیل فاصله نسبتا زیادش از شهر چندان مورد
توجه واقع نگشت؛ تا آنکه سرانجام محل فعلی موزه در کنار ساحل
رودخانه اوتاوا در دشتهای لبرتون تایید شد .طی یک مناقصه
عمومی بین شرکتهای معماری ،کار طراحی و ساخت این مجموعه
بــه دو شــرکت معتبــر  Moriyama & Teshima Architectsو GRC
 Architectsوا گذار گردید و با صرف هزینه بالغ بر  135میلیون دالر
کانادا ،در هشتم ماه میسال  2005و در شستمین سالگرد پایان جنگ
جهانی دوم و پیروزی متفقین افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
ساختمان موزه با معماری منحصر به فرد خود ،به گونهای طراحی
شــده اســت که گویی از رودخانه اتاوا در حال بیرون آمدن است و
بلندترین نقطه ساختمان  24متر ( 79فوت) از سطح زمین ارتفاع
دارد .رایموند موریاما و آلکس رانکیــن معماران اصلی موزه جنگ
کانادا ،ساختمانی کامال مدرن با دیوارهای بتونی و سقفی که یادآور
پناهگاههای آن دوران باشد را برای طراحی در نظر گرفتند .در این
طراحی آب از رودخانه اتاوا برای آبیاری زمینهای اطراف ،فضای

20

شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400

سبز موزه و خنکسازی مکانیکی بنا به داخل ساختمان کشیده
میشود .بخشی از سقف نیز با پوشش گیاهی توام گشته است که
این موضوع با طــرح ا کولوژیکی آن و در راســتای تاثیرات جنگ بر
محیط زندگی و همچنیــن رویشهای مجدد پــس از ویرانیهای
گسترده ،مطابقت دارد .عالوه بر این ســقف سبز به عنوان یک راه
حل اقتصادی و کارآمد برای مدیریت آب بارانهای ســیل آسا در
منطقه ،صرفه جویی در مصرف انرژی ،و کمک به تأمین هوای پا ک،
مورد توجه معماران این بنا بود .درست در جنوب این ساختمان،
یک پارک شهری به نام  The Commonsواقع شده است که برای
رویدادهای مختلف به میزبانی موزه از آن استفاده میشود .یکی از
مسیرهای قابل دسترسی با ویلچر که در اطراف بام سبز ساختمان
ً
ساخته شده است در انتها به همین پارک منتهی میشود .تقریبا
تمام نمای جنوب شرقی ساختمان با شیشه پوشانده شده است
و به افراد خارج از موزه اجازه میدهد که برخی از موارد نمایش داده
شده در داخل ساختمان را ببیند که این خود به جذب مخاطب
بیشــتر کمک مینماید .از سمت شــرق نیز ســازهای به شکل یک
باله بزرگ مسی رنگ طراحی شــده که با سقف و ساختمان اصلی
در آمیخته است .در این باله  ،روزنههایی تقریبا بزرگ به شکل کد
مورس جمله "هرگز فراموش نمیکنیم" را به تصویر کشیده است.
دیوارهای بتنی آن که با پســماند حاصل از ســوختن زغال سنگ
ترکیب شده است ،عالوه بر اســتحکام بنا به کاهش مصرف انرژی
نیز کمک شایانی میکند .شاید در اولین نگاه دیوارها غیر معمول
به نظر برســند اما طراحــی ســالنها و گالریها ،پیــش داوریها را
تغییر میدهد .شیب کم کف در طراحی داخلی ،دسترسی به تمام
گالریهای داخل ســاختمان را تســهیل نموده اســت .این سطح
شیبدار و دامنهای مالیم باعث میشود که همه بخشهای موجود
با صندلی چرخدار نیز قابل دسترسی باشد.

سالنهایاصلی

موزه جنگ کانادا عالوه بر غرفههای دائمی ،نمایشگاههای موقت
نیز دارد .سالنهای دائمی آن عبارتند از :تاالر تجارب کانادایی ها،
تاالر لبرتون ،تاالر یادبود ،تاالر احیا و تاالر افتخارات سپاه سلطنتی
کانادا اســت .تاالر تجارب کاناداییها با وســعتی بالغ بر  5هزار متر
یشــود .مستندات تاریخ نظامی
مربع ،خود به  4بخش تقسیم م 

خودرویی که گفته میشود متعلق به هیتلر است.
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کانادا در این چهار گالری شامل جنگهای اولیه در کانادا ،حضور
در آفریقای جنوبی ،جنگ جهانی اول ،جنگ جهانی دوم و جنگ
ســرد تا دوران معاصر میباشــد" .ارتقا تجارب بشــری از جنگ" ،با
نمایــش تاریخ ارتــش کانــادا که بــه شــکلگیری این کشــور کمک
میکند  ،هدف اصلی این تاالر است که چهار مفهوم اصلی جغرافیا،
وحشــیگری ،سیاســت و بقا را تصویرســازی میکنــد .جنگهای
اولیه در کانادا همچون درگیریهای انگلیس و فرانســه در جنگ
هفت ساله ،جنگهای انقالبی آمریکا و جنگ سال  1812با توجه
به موقعیتهای جغرافیایی شــکل گرفته و بیشــتر آنهــا در اطراف
دریاچهها ،نهرها و رودخانهها بوده است.
مشــارکت کانادا در جنگ جهانی اول و جنگ بوئر که عامل اصلی
آن کشف الماس و طال توسط بریتانیاییها در ایاالت بوئر آفریقای
جنوبی بــود؛ از دیگــر بخشهای این تــاالر میباشــد .طراحی این
قسمت با دوران استعمارگری انگلستان و ملکه ویکتوریا مطابقت
دارد تا فضای حا کم بر آن دوران را بیشتر نمایان سازد .در ادامه این
بخش با ایجاد یک فضای تعاملی که در آن بازدیدکننده میتواند
افکار خود را در مورد جنگ و صلح به چالش بکشد ،نقش کانادا در
جنگ جهانی دوم ،تاثیر حضور آنها در صحنه جنگ اروپا و آســیا،
نبرد در اقیانوسهای آرام و اطلس و در نهایت نقش این کشور در
طول جنگ سرد ،همکاری با سازمانهای بینالمللی و مقابله با

تهدید جنگ هستهای مورد بررسی قرار میگیرد .یکی از جذابترین
آثار موزهای این تاالر ،مرسدس بنزی است که گفته میشود متعلق
به آدولف هیتلر میباشد.
تاالر لبرتون ( ) LeBretonدر واقع مجموعهای از تجهیزات نظامی
مورد استفاده نیروهای کانادایی و سایر نیروهای نظامی را در خود
جای داده است .جدارههای شرقی این بخش که در طراحی داخلی
در امتداد قسمت شرقی قرار دارد ،از شیشــه ساخته شده است و
به نور طبیعی خورشــید اجازه میدهند تا گالری را روشــن نماید.
تجهیزات زمینی ،هوایی ،دریایی ،توپخانهای ،ماشینهای زرهی
و تانکها بیشــترین تجهیزات تاالر لبرتون را تشکیل میدهند .با
وجودی کــه ا کثر این تجهیــزات مربوط به دوران معاصر اســت اما
یتــر و مربوط به قــرون گذشــته نیز توجه
نمایش تجهیــزات قدیم 
بازدیدکنندگان را به خود جلب میکند.
تاالر یادبود به عنوان محلــی عمومی برای تأمل و یــادآوری دوران
تلخ گذشته ،تنها بخش موزه جنگ کانادا میباشد که به صورت
یتــوان از آن بازدید کرد .جــدارهی داخلی این تاالر
رایگان و آزاد م 
بتنی میباشد و یک سنگ قبر از سرباز گمنام جنگ جهانی اول در
دیوار آن جاسازی شده اســت .در مقابل این سنگ قبر پنجرهای
قرار دارد که هر ساله در  11نوامبر ،روز پایان یافتن جنگ جهانی اول
ً
( )1918و درست در ساعت  11صبح ،پرتوهای نور خورشید مستقیما
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تمام این سنگ قبر را پوشش میدهد .سالن تاالر یادبود به گونهای
طراحی شده که با پنجره سقفی از پشت بام و با نور خورشید روشن
میشود ،در حالیکه یک استخر آب شیشهای در ضلع جنوبی آن
تعبیه شده است.
سالن تاالر احیا نسبت به قسمتهای دیگر موزه طراحی ویژهای
دارد .این سالن در باالترین نقطه ساختمان این بنا واقع شده
است .در این تاالر سعی شده است تا با ایجاد یک پیوند عاطفی
بین گذشته و حال ،پیام " امید برای فردایی بهتر" به مخاطبین
انتقال یابد .دیوارهای سالن احیا زاویهدار است و با توجه به نمای
شیشهای شرقی از آنجا ،برج صلح در ساختمانهای تپه پارلمان
شهر اوتاوا ،قابل مشاهده است .در این بخش آثار هنری مختلفی
از جمله مجسمههای والتر آلوارد در رابطه با گرامیداشت سربازان
کانادایی کشته شده در ویمی فرانسه (  ) Vimyتوسط معمار ریموند
موریاما قرار داده شده و فضای آن را شبیه به کلیساهای جامع
نموده است.
تاالر افتخارات سپاه سلطنتی کانادا یک یک فضای بیضی شکل است
که  200متر مربع بیشتر وسعت ندارد .این سالن برای گرامیداشت
تاریخ ارتش کانادا در طی سالیان گذشته ،افتخارات نظامی و نمایش
برخی اسناد نظامی با استفاده از سیســتمهای چندرسانهای بنا
شده است .آثار هنری مرتبط با جنگ ،ویترینهای حاوی عکسها
و مدالهای افتخار و داســتانهای منحصر به فرد از جنگ ،سایر
قسمتهای این ســالن را تشــکیل میدهند .یکی از نکات جالب
توجه تاالر افتخارات ،ساخت مدل گچی یادبود ملی جنگ در این
بخش است که در بنای اصلی آن در مرکز شهر اتاوا قرار دارد و هر ساله
مراسم ملی گرامیداشت کشتهشدگان جنگ در آنجا برگزار میشود.
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مجموعه موزه جنگ کانادا ( ) CWMشامل بیش از  500هزار قطعه
از آثار مربوط به تاریخ نظامی ،از جمله نامهها و مکاتبات ،اسناد،
تجهیزات ،نقشهها ،مدالها ،وسایل نقلیه نظامی ،یونیفرمهای
نظامی و بیش از  13هزار اثر هنری است .این حجم عظیم از آثار به
سادگی در اختیار موزه قرار نگرفته است .پس از پایان جنگ جهانی
دوم در اروپا ،مسئولین موزه جنگ اولین تیم جمعآوری مجموعه
خود را برای تهیه تعداد زیادی تجهیزات نظامی به هلند و آلمان تحت
اشغال متفقین اعزام كردند .در طول جنگ سرد ،نیز کار گردآوری آثار
و تجهیزات ادامه یافت تا آنکه منابع موجود موزه به سطح مطلوب
خود رسید ،البته نباید در این میان از آثار فاخر اهدایی به موزه غافل
شــد .این موزه عالوه بر نمایشــگاه دائمی خود ،هر ســاله میزبان و
برگزارکننده تعدادی از نمایشگاههای موقت و مسافرتی مربوط به
تاریخ نظامی کانادا میباشد .اشیای موجود در مجموعه موزه در
تورهای مسافرتی موزهای به نمایش در میآیند و یا برای بازدید به
موسسات دیگر قرض داده میشــوند .بخش آرشیو عکس ،منابع
تاریخ نظامی ،کتابخانه و بایگانی آن به عنوان امکانات آموزشی،
مجموعهای کامل برای محققین و عالقهمندان به شمار میرود.
سالن تئاتر دانسون با ظرفیت  236نفری به افتخار بارنی دانسون،
یکی از فرماندهان نظامی و آسیبدیده در جنگ دوم و تالش وی
در حمایت از موزه جنگ کانادا نامگذاری شده است .ساختمان
اصلی موزه ،چندین ورودی دارد و یک کافهتریای آفتابگیر در امتداد
بخشی که رو به رودخانه میباشد با تراس فصلی طراحی شده است
تا بازدیدکنندگان و یا رهگذران بتوانند از فضای آن استفاده نمایند.
منبع :سایت موزه جنگ کانادا ()CWM
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در حالی که تبلیغات مسموم علیه اسالم و روحانیت و حوزههای
علمیه ،سعی داشت در سطح وسیعی مردم را از اصول راستین اسالم
دور نماید ،حضرت امام خمینی(قدس سره) در  15اردیبهشت ماه
سال  1323هجری شمسی ( 11جمادی االول  )1363در سن چهل
و دو سالگی ،اولین بیانیه سیاسی خود را صادر کرد .این پیام ،یکی
از تاریخیترین اسناد مبارزاتی امام خمینی (قدس سره) به شمار
میآید که اصل نسخة خطی آن در کتابخانه وزیری یزد نگهداری
میشود .در این بیانیه ،حضرت امام (قدس سره) ضمن بررسی و
تحلیل اوضاع گذشته ،حال و آینده مردم ،قیام برای خدا را تنها راه
اصالح جهان عنوان کرده که آن ،فلسفه بعثت همه انبیای الهی
بوده است .ایشــان در ادامه ،دالیل بدبختی مســلمانان و ملت
ایران را تشریح میکند و در قســمت دیگری ،مسئولیت سنگین
علما و روحانیان را بر شمرده و عواقب زیانبار غفلت سیاسی آنها
را متذکر میشود .این اقدام ،شخصیت و موضع سیاسی ایشان
را بیش از پیش آشکار کرد و به تدریج زمینه حضور عدهای از یاران
همفکر را در جمع شا گردانشان فراهم آورد .این اشخاص کسانی
بودند که هســته اصلی اقدامــات انقالبی ســالهای بعد را تحت
رهبری معظم له ،تشکیل دادند.

بسماهللالرحمنالرحیم

ُ
ُ ْ َّ َ ُ ُ
َ َ ْ َ ُ ُ َّ
ل َم ْثنى َو فرادى»
واحد ٍة أن تقوموا ِ
قال اهلل تعالی « :قل ِإنما أ ِعظك ْم ِب ِ
بگو من فقط به شما یك اندرز مىدهم كه دو دو و به تنهایى براى خدا به
پا خیزید(سبأ )46/خدای تعالی در این كالم شریف ،از سرمنزل تاریك
طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان كرده و بهترین موعظههایی
است كه خدای عالم از میان تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یك
كلمه را پیشنهاد بشــر فرموده ،این كلمه تنها راه اصالح در جهان
ّ
است .قیام برای خداست كه ابراهیم خلیلالرحمن را به منزل خلت
رسانده و از جلوههای گونا گون عالم طبیعت رهانده.
خلیلآسا در علمالیقین زن
ندای الاحباآلفلین زن
قیام هلل است كه موسای كلیم را با یك عصا به فرعونیان چیره كرد
و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب
رساند و به مقام صعق و صحو كشاند.
قیام برای خداســت كه خاتمالنبیین (صلی اهلل علیه واله) را یك

تنه بر تمــام عادات و عقایــد جاهلیت غلبه داد و بتهــا را از خانه
خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات
َ َ
َ َ
«قاب ق ْو َس ْی ِن أ ْو أ ْدنى» رساند.
مقدس را به مقام
خودخواهی و ترك قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده
و همه جهانیان را بر ما چیره كرده و كشورهای اسالمی را زیر نفوذ
دیگران درآورده .قیام برای منافع شخصی است كه روح وحدت
و برادری را در ملت اسالمی خفه كرده .قیام برای نفس است كه
بیش از دهها میلیون جمعیت شــیعه را به طوری از هم متفرق و
جدا كرده كه طعمه مشتی شهوتپرست پشت میزنشین شدند.
قیام برای شخص است كه یك نفر مازندرانی بیسواد را بر یك گروه
چندین میلیونی چیره میكند كه حرث و نسل آنها را دستخوش
شهوات خود كند.
قیام برای نفع شخصی است كه االن هم چند نفر كودك خیابانگرد
را در تمام كشــور بر امــوال و نفوس و اعراض مســلمانان حكومت
داده .قیام برای نفس اماره است كه مدارس علم و دانش را تسلیم
مشتی كودك ساده كرده و مرا كز علم قرآن را مركز فحشا كرده.
قیام برای خود است كه موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان
ََ
تسلیم مشتی هرزهگرد بیشرف كرده و نفس از هیچ كس در نمیآید.
قیام برای نفس است كه چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان
برداشت و االن هم این امر خالف دین و قانون در مملكت جاری
است و كسی بر علیه آن سخن نمیگوید.
قیام برای نفعهای شخصی است كه روزنامهها كه كاالی پخش فساد
اخالق است ،امروز هم همان نقشهها را كه از مغز خشك رضاخان
بیشرف تراوش كرده تعقیب میكنند و در میان توده پخش میكنند.
قیام برای خود است كه مجال به بعضی از این وكالی قاچاق داده
كه در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هر چه میخواهند بگویند
ََ
و كسی نفس نكشد.
هان ای روحانیین اســامی! ای علمای ربانی! ای دانشــمندان
دیندار! ای گویندگان آییندوست! ای دینداران خداخواه! ای
خداخواهان حقپرست! ای حقپرستان شرافتمند! ای شرافتمندان
وطنخواه! ای وطنخواهان بانامــوس! موعظت خدای جهان را
بخوانید و یگانه راه اصالحی را كه پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترك
نفعهای شــخصی كرده تا به همه ســعادتهای دو جهان نائل
شوید و با زندگانی شــرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید؛
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َ
َ
ّ َ ُ ََ
حات ،اال ف َت َع َّر ُضوا لها».
هركم نف ٍ
ِّ
«إن هلل فی أی ِ
ام د ِ
امروز روزی است كه نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام
اصالحی بهترین روز است ،ا گر مجال را از دست بدهید و قیام برای
خدا نكنید و مراســم دینی را عودت ندهید ،فرداست كه مشتی
هرزهگرد شهوتران بر شما چیره شــوند و تمام آیین و شرف شما را
دستخوش اغراض باطله خود كنند.
امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید ،همه دیدید
كتابهای یك نفر تبریزی بیسروپا (کسروی)را كه تمام آیین شماها
را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشیع به امام صادق(ع) و امام غایب
روحی لهالفدا آن همه جسارتها كرد و هیچ كلمه از شماها صادر نشد.
امروز چه عذری در محكمه خــدا دارید این چه ضعف و بیچارگی
است كه شــماها را فرا گرفته ،ای آقای محترم كه این صفحات را
جمعآوری نمودید و به نظر علمای بالد و گویندگان رساندید ،خوب
است یك كتابی هم فراهم آورید كه جمع تفرقه آنان را كند و همه
آنان را در مقاصد اسالمی همراه كرده ،از همه امضا میگرفتید كه
ا گر در یك گوشه مملكت به دین جسارتی میشد ،همه یك دل و
یك جهت از تمام كشور قیام میكردند.
خــوب اســت دینــداری را دســت كــم از بهائیــان یــاد بگیرید كــه ا گر
یك نفر آنهــا در یك ده زندگی كند ،از مرا كز حســاس آنهــا با او رابطه
دارنــد و ا گــر جزئــی تعــدی بــه او شــود ،بــرای او قیــام كنند ،شــماها
كــه بــه حــق مشــروع خــود قیــام نكردیــد ،خیرهســران بیدیــن از
جــای برخاســتند و در گوشــه زمزمــه بیدینــی را آغــاز كردنــد ،بــه
همیــن زودی بــر شــما تفرقهزدهها چنــان چیره شــوند كــه از زمان
ََ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ ُ َ
اج ًرا
رضاخان روزگارتان سختتر شــود « :ومن یخر َ ج ِمن بی ِت ِه مه ِ
ََ
َ
ُ ّ ْ ْ ُ ْ ُ ََ ْ َ
َّ
َّ
الل » ،و
الل َو َر ُســو ِل ِه ثـ َـم ُید ِركــه ال َمـ ْـوت فقــد َوقـ َـع أ ْجـ ُـر ُه علــى ِ
ِإلــى ِ
کســی کــه از خانة خــود بــه قصد هجــرت به ســوی خــدا و فرســتادة
او بیــرون رود ،ســپس مــرگ او را دریابــد ،بــه حــق کــه پــاداش او بــر
عهدة خــدا اســت (.نســاء)100/
۱۱شهر جمادی االولی ۱۵[ ۱۳۶۳اردیبهشت ]۱۳۲۳
سید روحاهلل خمینی
صحیفه امام ،ج  ،1ص .21

عرفانو مبارزه

آنچه که در اولین سند مبارازاتی امام(ره) به وضوح دیده میشود
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مبارزاتی
آیات مبارزه و جهاد ،و تاویل
استنباط عرفانی ایشــان از ِ
ِ
ِ
روایات عرفانی است ،رویهای که از اولین سند مبارزاتیشان
آیات و
ِ
تا نامهی ایشــان بــه گورباچــف کــه در اواخر عمر شریفشــان انشــاء
شــده به طور مصـ ّـر ح درک میشــود .اینکه شــهید آوینــی میگوید
امــام(ره) به مــا آموخت تا عرفــان و مبــارزه را جمع کنیــم به همین
ـات امــام(ره) اســت
نکتــه اشــاره دارد .مســالهای کــه از اختصاصـ ِ
و بدیلــی در تاریــخ ّ
امامیــه نداشــته .امــام(ره) از طرفــی بــا عرفــان و
فلســفه و حکمــت و ادبیــات مانوس بــود و از طــرف دیگر بر اســاس
اســتنباط فقهی خــود مبــارزه و دعــوت بــه قیــام را از مســائل امر به
معــروف و نهــی از منکــر میدانســت .دعوت بــه قیام بــا اســتفاده از
ّ َ ُ ََ
ّ
هركــم نفحــات کاری اســت که تنهــا از یک
روایـ ِـت إنِ هلل فــی أیـ ِ
ـام د ِ
عــارف بــر میآیــد .عارفــی کــه رســیدن بــه منتهــای انســانیت را نــه
در کنج عزلت و عافیــت ،بلکه در قیــام هلل میبیند و ســیرهی انبیا
و اولیــا را نیز بــر همیــن اســاس تفســیر میکند.

ّ
غیرتدینیو ملی
ِ

تاریخی ســالهایی که اولین ســند مبارزاتی
حوالت
ا گر نگاهی به
ِ
ِ
امــام(ره) صــادر شــده اســت داشــته باشــیم ،جوششــی که ایشــان
ـان علمــا و مــردم انداختهانــد بــه خوبــی درک
بــا کلماتشــان بــه جـ ِ
میشود .از شهریور  1320که ارتش رضاخان بدون هیچ مقاومتی
تســلیم متفقیــن شــد چیــزی نمیگــذرد ،هنــوز زخمــی کــه بــر روح
ایرانیان مانده تازه است ،ارتشی که طی  15سال خزانهی مملکت
را بلعیــد تــا بــه جایــش در برابــر مهاجمــان بایســتد امــا از گوشــه و
کنــار خبــر فــرار امــرای آن بــه گــوش مــردم میرســید .از طــرف دیگــر
سیاسـتهای ّ
ضدمذهبــی رضاخــان که منجــر به تصویــب قانون
کشف حجاب در  ۱۷دی  ۱۳۱۴شد روحیهی مردم مسلمان ایران
را جریحـهدار کــرد .مطابــق قانــون کشــف حجــاب زنــان و دختران
ایرانی از استفاده چادر ،روبنده و روسری منع شدند .این قانون
اوج سیاسـتهای رضاخان در زمینــه تغییر لباس بود که از ســال
 ۱۳۰۷آغــاز شــده بــود .ایــن سیاس ـتها وا کنشهایــی از جملــه
قیام مسجد گوهرشــاد را در پی داشــت .در چنین شرایطی است
کــه امــام(ره) شــرایط را بــرای قیــام هلل مناســب میبیننــد و بــا تذکــر
بــه افتضاحــات دوران پهلــوی اول و دوم و حســاس کــردن مــردم
نســبت به غیرت دینــی و ملیشــان آنــان را بــه حرکــت وامیدارند.
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خیانترفقا
ِ
نگاهی اجمالی به عملکرد حزب توده
به مناسبت  ۱۷اردیبهشت سالگرد انحالل آن

از تاسیس حزب توده در دهم مهرماه سال ۱۳۲۰
تا انحاللش در  ۱۷اردیبهشت  ،۱۳۶۲در این عمر
محسن محمدی  ۴۲ساله ،یک استراتژی و راهبرد اشتباه بر تمام
مناسبات این حزب سایه افکند و فرجامش را
به نا کجا آبادی کشاند ،تاریخی و عبرت آموز .یک پله باالتر ،سنگ
بنای حزبی که بقایای گروه  ۵۳نفر تقی ارانی تاسیســش کردند،
از همان ابتدا کج کار گذاشته شد و به مصداق «خشت اول چون
نهد معمار کج ،تا ثریا میرود دیوار کج» عملکرد آن را در عمر چهار
دهه ای اش با ناراستی و حتی خیانت عجین و رفیق کرد .اما این
سنگ بنای کج و استراتژی اشتباه چه بود که حزب توده را به زباله

دان تاریخ سپرد؟ نفی هرگونه دین مداری و خداباوری؟ مخالفت
با وطن پرستی در هر شکل و شــمایل؟ چهره منافقانه و مزورانه
رهبرانش؟ یا آب در آسیاب تجزیه طلبان ریختن؟
همه اینهــابه جای خــود؛ مهم تریــن راهبرد اســتراتژیک حزب
توده در تمام سالهای فعالیتش ،چه در زمانه ای که حزب اول
ایران بود و تاثیرگذار در مناسبات سیاسی و اجتماعی روز ،و چه در
موسم رکودش و پناه گرفتن در بلوک شرق ،فرمانبرداری و اطاعت
محض و بی چون و چرا از برادر بزرگ تر یعنی حزب کمونیست اتحاد
جماهیر شــوروی بود .حزبی با مرام کمونیســتی ،مارکسیســتی،
سوسیالیســتی که هر گونه دین مداری و فی الواقع خداباوری را
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نفی میکرد و سیاست انترناسیونالیستی و رد وطن پرستی و حب
میهن را میپسندید ،ابزاری بود برای اعمال سیاست های حزب
کمونیست شوروی در ایران .حزب توده و رهبرانش همیشه چشم
به دهان برادر بزرگتر داشتند تا ببینند چه میگوید ،چه میخواهد
و چه دستور میدهد .همین سنگ بنای کج (ترجیح منافع بیگانه
بر منافع ملی) در کنــار همه نقاط ضعفی که در باال به آنها اشــاره
شد کار حزب توده را در ســال های ابتدای دهه  ۶۰برای همیشه
یکســره کرد و به انحالل کشــاند .حزبی کــه در اوان فعالیت با کم
رنگ کردن عامدانه برخی از باورهایش از جمله مرام اشــترا کی و
ن پرستی و پررنگ کردن سیاســت مدارانه و مانوردادن
نفی وط 
کاســب کارانه بر روی مســائلی از جمله عدالت اجتماعی ،آزادی
های سیاسی ،حقوق کارگران ،کشاورزان و زنان توانسته بود طیف
وسیعی از اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران و جوانان را به
خود جذب کند با سیاست های پی در پی اشتباه و خام دستانه
رهبرانش ،در هر دو مقطع پیش و پس از انقالب اسالمی ،به حاشیه
رانده و پناهنده کشورهای بلوک شرق و در راس همه ،کعبه آمال
و قبله گاهش ،اتحاد جماهیر شوروی شد.
نکته قابل تأمل و حائز اهمیتی که در این میان نباید مغفول بماند
این که ،عضویت اقشــار مختلف جامعه به خصوص هنرمندان،
روشنفکران و کارگران در حزب توده نه به واسطه مواضع کمونیستی و
سوسیالیستی یا انترناسیونالیستی این حزب که بر مبنای شعارهای
خوش آب و رنگ در پیوند با آزادی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
بوده که رهبرانش ســر میدادند .تاریخ موید این حقیقت است
که بســیاری از طرفداران حزب توده به خصوص از طیف هنرمند
و روشــنفکر وقتی با مواضع منفعالنه این حزب در غائله کودتای
 ۲۸مرداد و سپس اعترافات بزدالنه و خیانتکارانه سرانش مواجه
شدند ،دل از آن بریدند و راه خود را برای همیشه جدا کردند.

نفتشمالرابههمسایهشمالیبدهید

در فاصله ســال های  ۱۳۲۰تــا  ۱۳۲۷و پیــش از غیرقانونی شــدن
فعالیت حزب توده ،در یک بازه زمانی که به واســطه برخورداری
مردم و احزاب از آزادی های نسبی سیاسی و اجتماعی برآمده از
روی کار آمدن یک شاه جوان و دست و پا بســته ،از آن به عنوان
دوران طالیی یاد میشــود رهبــران حزب بــه جای آن کــه از این
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مجال کوتاه برای تثبیت آزادیهاو استقرار یک حکومت مردمی
بهره گیرند ،تمام هم و غم خود را بر تامین منافع همسایه شمالی
متمرکز کرده بودند .در ســالهای منتهی به ملی شــدن صنعت
نفت و در حالی کــه قاطبه مردم بر کوتاه کردن دســت انگلیس از
سفره های زیرزمینی کشور تا کید داشتند ،حزب توده و رهبرانش
در پی گرفتن امتیاز نفت شمال برای شوروی بودند.
احســان طبری مقاله معروفــی را در نشــریه حزبی «مــردم» برای
روشنفکران منتشر کرد که نظر میداد همه دولتهااز جمله اتحاد
شوروی در ایران دارای حوزه نفوذ هستند .او در ادامه نوشت :ا گر
دولت آمریکا چنان که گفتیم در جستجوی یافتن مناطق نفوذی
است و عالقه دارد که در سیاست بعد از جنگ قویا دخیل باشد و به
وسیله کمپانی های خود درصدد استخراج معادن نفت بلوچستان
برآید ،این بسیار طبیعی است که همسایه شمالی از لحاظ منافع
بین المللی خود دست به همین اقدام بزند)1( .

برادریباتجزیهطلبانخائن

حزب توده در پیوند با سیاســت انترناسیونالیســتی و بیگانگی با
وطن پرستی و در راستای تامین منافع شــوروی در ایران ،حتی
پس از آشکار شدن اهداف تجزیه طلبانه سردمداران فرقه دموکرات
آذربایجان ،به همکاری اش با این فرقه ادامه داد .حتی بسیاری
از اعضای حزب به شکل توامان در تشکیالت فرقه دموکرات هم
ً
حضور داشتند و فعالیت مستمر میکردند .اصوال حزب و فرقه در
آذربایجان با هم ادغام شــده بودند .همکاری های حزب توده و
فرقه دموکرات آذربایجان فقط به حوزه های سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی محدود نمی شد و شامل ارتباطات و مراودات تنگاتنگ
نظامی هم میشد ،تا جایی که تنی چند از خلبانان عضو حزب،
دو هواپیمای نیروی هوایی ارتش ایران را ربوده و تحویل مقامات
فرقه دموکرات دادند.
مرتضی زربخت از افسران توده ای در کتاب خاطرات خود آورده
است :خوشحال شده بودیم .ذوق میکردیم که خب در یک گوشه
ای از ایران باالخره افراد چپ موفق شــدند که قدرت را به دست
بگیرند .عنقریب است که ســایر نقاط ایران هم آزاد بشود .رفیق
مان بهزاد که از آذربایجان برگشــته بود به حوزه مان آمد و ضمن
گزارش گفت که در آذربایجان با سروان آ گهی ،افسر فراری نیروی
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هوایی دیدار و گفتگو کرده است .بهزاد این نظر را مطرح کرد که
سروان آ گهی گفته ما در فرقه دموکرات آذربایجان به هواپیما نیاز
داریم کــه نطفه نیــروی هوایی ارتش فرقــه را پایه ریــزی کنیم .با
این هواپیماها در آنجا تمرین میکنیم تا این که رفقای شــوروی
ً
بعدا به ما هواپیما بدهند .وقتی بهزاد این پیشنهاد را مطرح کرد
هیچکس در این بــاره حرفی نزد .حوزه حزبی که تمام شــد من و
جودی _ که دوره پرواز روی هواپیماهای جنگی را داشــتیم طی
میکردیم و ستوان یکم سه ساله بودیم_ بعد از مشورت با هم به
بهزاد در خارج از حوزه گفتیم ما حاضریم به آذربایجان برویم)2(.
عمر فرقه دموکرات البته به یک سال بیشتر قد نداد و در سال ۱۳۲۵
جعفر پیشــهوری و دار و دســته اش همان گونه که به خواست و
فرمان حزب کمونیست شــوروی آمده بودند با اراده آنها رفتند و
شوربختانه ،هواپیماها و ادوات نظامی سنگین فرقه که همه متعلق
به ارتش ایران بودند به آن سوی مرز منتقل شده و به یغما رفتند.
درباره همکاری برادرانه و همه جانبه حزب توده با فرقه دموکرات
آذربایجان اسناد پرشماری وجود دارد که راه را برای انکار و تکذیب
میبندد .بماند که رهبران حزب ،خود به این ارتباط معترفند.

حرکتبر خالفمنافعملی

مناســبات حزب توده و محمد مصدق و اصوال موضع این حزب
در خصوص ملی شدن صنعت نفت هم در عین حال که پیچیده
ً
اســت ،خواندنی و عبرت آموز هم به نظر میرسد .اصوال مصدق
به عنوان نخستوزیر قانونی کشور همیشه از سوی رهبران حزب
توده در مظان اتهام آمریکایی بودن قرار داشــته است .در واقع،
تحلیل حــزب تــوده از نهضت ملی شــدن صنعت نفت نــه بر پایه
ن المللی و
واقعیت هــای درون ایــران ،بلکه بر اســاس اوضاع بی ـ 
منافع شــوروی اســتوار بود .از همــان آغاز که ملی شــدن صنعت
نفت به یک خواست همه گیر در ایران تبدیل شد ،حزب آن را به
عنوان یک عمل امپریالیســتی به باد انتقاد گرفت و اعالم کرد که
تنها ملی کردن نفت جنوب اقدامی شایســته است چرا که نفت
شمال را برای شوروی میخواست.
روزنامه «مردم» ارگان رســمی حزب توده در خــرداد  ۱۳۲۹تالش
برای ملی کردن نفت را چنین توصیف کرد :از هم ا کنون میتوانیم
مطمئن باشیم که تجدید نظر در قرارداد نفت جنوب به هر حال

به سود ملت نخواهد انجامید و جز تثبیت موقعیت انگلیسیها
در کشــور ما کاری انجــام نخواهــد داد .اســتیفای کامــل حقوق
ملت ایران در مورد منابع نفتی جنوب تنهــا در یک صورت قابل
تصور است و آن وقتی است که ملت ما حا کم بر سرنوشت خویش
باشد .پس حل مســاله نفت هم منوط به پیروزی حزب ما یعنی
ملت ایران است)3(.
حزب توده بعدها به اشتباهات خود در این باره اعتراف کرد .برای
مثال ،در مصوبات و قطعنامههای پلنوم چهارم درباره اشتباهات
رهبری حزب گفته شده است :عدم شناخت بورژوازی ملی ایران،
درک نکردن ماهیت آن و عدم تشخیص خصلت ضدامپریالیسم
سیاســی جبهه ملی موجب شــد که حزب ما مرتکب اشتباهات
سیاســی مهمی گردد .ســمت گیری غلط مــا درباره مســاله ملی
شدن صنایع نفت (در ابتدای جنبش) و خط مشی چپ روانه و
نادرست در قبال جبهه ملی و حکومت دکتر مصدق ،مهم ترین
اشتباه سیاسی حزب ما در جریان سال های قبل از کودتای ۲۸
مرداد به شــمار میآید .رهبری حزب به جای آن که از شعار ملی
شدن صنایع نفت در سرتاسر ایران که مورد پشتیبانی توده های
وسیع مردم و حالت اساسی اتحاد کلیه نیروهای ضدامپریالیستی
بود ،طرفداری نماید شــعار لغو قرارداد نفت جنوب و ملی کردن
آن را در مقابل شعار جبهه ملی مطرح ساخت)4(.

سکوتدر برابر کودتا

سکوت و موضع منفعالنه حزب توده در روز  ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲
و در مواجهه بـا کودتای آمریکایـی علیه دولت قانونـی مصدق ،از
جمله پرسش های تاریخی ای است که با وجود همه توجیهات
و استدالل آوری های رهبران حزب ،همچنان قابلیت طرح دارد
ً
و دالیل آن در هاله ای از ابهام است .در روز کودتا که اتفاقا واقعه
غافلگیرکننـده ای هـم نبـود و رهبـران حـزب احتمـال وقوعـش را
میدادنـد ،حزب تـوده در موضع انفعالی و در سـکوتی مشـکوک،
فقـط نظـاره گـر مانـد تـا ببینـد چگونـه عـده ای نظامـی بـه همـراه
اوباش و مـزدوران لمپن ،دولت مصـدق را سـاقط و یک حکومت
نظامـی را بـر سـر کار آوردنـد .ایـن در حالـی بـود کـه حـزب تـوده در
آن زمـان هـزاران عضـو ،هـوادار و سـمپات فقـط در تهـران داشـت
و نزدیک بـه  ۵۰۰نفر از اعضـای آن جزو افسـران و نیروهای مسـلح
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بودنـد که امـکان دسترسـی به سلاح را هم داشـتند.
نورالدیــن کیانوری ،دبیــر اول حزب تــوده از ســال  ۱۳۵۷تا زمان
انحالل در توجیه انفعال حزب توده در زمــان کودتای  ۲۸مرداد
میگوید :در  ۲۸مرداد غافلگیر شدیم .معهذا ما همان لحظ ه ای
که خبر به دست میآوردیم سرهنگ مبشــری _مسئول سازمان
افســری_ به خانه من میآمد و به دکتر مصدق اطالع میدادیم.
ما که امکان مقابله نداشتیم .تمام امکانات دست خود آنها بود.
چرا ما باید دفــاع میکردیم؟ پس این آقایان افســران جبهه ملی
کجا بودند؟ این مصدق بود که باید از دولتش دفاع میکرد)5(.

خیانتپساز سکوتمشکوک

بر سبیل عدالت و انصاف ،عملکرد و رفتار حزب توده پس از وقوع
کودتای  ۲۸مرداد را باید به دو بخش مجزا تبدیل کرد؛ یکی برای
رهبــران و دیگری شــامل نیروها و اعضــای عادی .ذ کــر این نکته
ضروری اســت که حــزب توده پــس از کودتــا بیشــترین ضربههاو
آسیبهارا دید .برخورد نیروهای نظامی کودتا با افراد حزب توده
بسیار خشــن و شــدید بود ،حتی خشــن تر از نوع رفتار با اعضای
جبهه ملی و یاران مصدق .بسیاری از اعضا و هواداران حزب پس
از کودتا دستگیر و به زندان های طویل المدت یا اعدام محکوم
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شده و یا مجبور به اختفا و فرار از کشور شدند .شگفتا؛ در حالی که
بسیاری از نیروهای عادی و اعضای ســاده حزب توده در هنگام
دستگیری و در برابر شکنجه به شدت مقاومت کرده و حماسهها
آفریدند و به افسانه تبدیل شدند ،از جمله وارطان ساالخانیان،
رهبران و اعضای رده بــاال که موفق به فرار نشــده بودند در زمان
ً
اســارت اصطالحا واداده و نهایت همکاری را با نیروهای نظامی
برای دستگیری یاران و همقطاران شان مبذول داشتند و حتی
توبه نامه امضا کردند.
«وقتی اینهارا گرفتند دکتر بهرامی دبیرکل حزب بود .از کردهای
کردستان بود .چند ماهی زندان کشید و بعد به طور حقارت آمیزی
ندامت نوشــت .رفت بیرون و پس از چند ماه مــرد .دکتر مرتضی
یزدی همینطور .نادر شرمینه هم همینطور .نادر شرمینه پس از
ندامت و آزاد شدن برای یک نفر که در زندان بود نامه نوشته و گفته
بود که من شرم هستم شرمینه نیستم .این آقا دبیر اول سازمان
جوانان حزب توده بود .خیلی قدرت داشت .خیلی طرفدار داشت.
میتوانست با یک حرکت در حزب همه را کنار بزند اما آنطور حقیر
شد .مرتضی یزدی دبیر دوم حزب بود و چهار سال بیشتر زندان
نکشید ...اما خیلیهاهم روی عقیده خود ایستادند و تا آخرین
لحظه زندگی دفاع کردند و اعدام شدند)6(».

راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
جسدنیمهجاندر خارج

با خروج رهبران از ایران و دستگیری و تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای
آن و به خصوص لو رفتن سازمان افسران حزب در سال  ۱۳۳3عمال
چیزی جز یک اســم و خاطره از حزب توده در داخل کشور نماند.
ا کثر اعضای معمولی و هواداران ساده پس از مشاهده انفعال حزب
ب نشینی رهبرانش
توده در جریان کودتای  ۲۸مرداد و سستی و عق 
در زندان ،در اثر سرخوردگی حاصل از این رهاشدگی ،عطای حزب را
به لقایش بخشیدند و به دنبال کار و زندگی و سرنوشت خود رفتند.
رهبران حزب و اعضایی که توانســته بودند از کشــور خارج شوند
پس از استقرار در کشورهای بلوک شرق و به طور مشخص شوروی
و آلمان شرقی ،سعی در احیای حزب و برقراری یک شبکه ارتباطی
میان اعضای داخل و خارج داشتند که طرح با لو رفتن و دستگیری
و اعدام تعــدادی از اعضا ،نا کام و ابتر مانــد .در دوران رخوت حد
فاصل سالهای  ۳۲تا  ،۵۷حزب توده شــاهد یک جنگ قدرت
کاذب و پوشالی در درون خود بود ،بدون آن که دارای کوچکترین
کارایی سیاسی و حزبی باشد و رهبران و اعضای آن به جاسوسی و
گزارش دهی از یکدیگر روی آوردند .حتی عنوان میشود که برخی
از اعضای حزب علیه ایران به نفع شوروی جاسوسی میکردند.
«تملق و چاپلوسی چنان در ایران و خارج باال گرفت که رادمنش دبیر
اول حزب توده در کنگره  ۲۵حزب کمونیست شوروی از انقالب سفید
به نیکی یاد کرد ...کار تملق و چاپلوسی نسبت به دستگاه طوری شد
که حتی بعضی از رهبران تودهای که جزو  ۵۳کمونیستی که در زمان
رضاشاه به زندان افتاده بودند و بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال
نظامی ایران توسط متفقین از زندان آزاد شدند ،توزرد درآمده و به
تملق گویی از رژیم پرداختند .حتی بعضی از آنها مانند دکتر یزدی
یکی از رهبــران حزب توده به نوکری شــاه درآمد .بعضــی از رهبران
حزب در مسکو جزو خبرچینان ساوا ک درآمدند ...جلسات حزب
ب خوری شد)7(».
توده در مسکو تبدیل به جلسات قمار و مشرو 

بازگشتبهایراندر پناهانقالب

با پیروزی انقالب اســامی رهبــران حزب توده به همــراه برخی از
ل های
ی نظیر ســا 
ی های ب 
اعضا به ایران بازگشــته و زیر چتر آزاد 
ابتدایی پس از انقالب ،شروع به عضوگیری و گسترش تشکیالت

خود کردند .دســتگاه رهبری حزب یکی از مرموزترین و پیچیده
تریــن رفتارهــا را در مواجهه با نظــام جمهوری اســامی در پیش
گرفت .حزب توده با ضدامپریالیســتی خواندن انقالب اسالمی،
بر حمایت و همراهی همه جانبه با این نظام نوپا و رهبرانش تا کید
کرد و حتی توانست زمینه نفوذ خود را در بسیاری از سازمانهاو
ارگانهافراهم آورد .رهبران حزب توده با هدف تثبیت نفوذ خود
در نظام جمهوری اسالمی ،گاه کاســه داغتر از آش شده و چنان
رفتارهای متظاهران ـهای از خود بروز میدادنــد که مایه تعجب و
استهزای بینندگان بود.
آغاز سال  13۶۲اما ،همراه شــد با لورفتن طرح حزب برای انجام
کودتا در ایران با پشتیبانی شوروی .رهبران دستگیر شده حزب توده
در تلویزیون اعتراف کردند به خیانت شان به انقالب و جاسوسی
برای شــوروی .حتی برخی از آنها از جمله احسان طبری ،ضمن
نفی مارکسیسم بر مسلمان شدن خود تا کید کردند.
و به این ترتیب ،حزبی که روزگاری طیف وسیعی از کارگران ،زنان،
هنرمندان ،روشنفکران و جوانان این مرز و بوم را در میان هواداران
خود میدید چنان راه سقوط را در پیش گرفت که به دست خود ،تیر
خالص را بر شقیقه اش شلیک کرد .حزب توده ایران در  ۱۷اردیبهشت
سال  ۱۳۶۲منحل شد و برای همیشه به تاریخ پیوست .حزبی که
سنگ بنایش تامین منافع بیگانگان و به طور مشخص همسایه
کمونیست شمالی بود ،به کج راهی رفت بس تلخ و پندآموز.
پی نوشت ها:
 -1شورشیان آرمان خواه (نا کامی چپ در ایران) .مازیار بهروز .انتشارات
ققنوس .چ دهم .ص۴۰
 -2خاطراتی از سازمان افسران حزب توده ایران .مرتضی زربخت .انتشارات
ققنوس .چ سوم .صص ۸۷و88
 -3شورشیان آرمان خواه .ص۴۵
 -4تاریخ سیاسی ۲۵ساله ایران ،غالمرضا نجاتی .انتشارات رسا .چ هفتم.
ص۳۲۷
 -5خاطرات نورالدین کیانوری .انتشارات موسسه اطالعات .چ سوم .ص۲۸۶
 .6خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) .نشر چشمه .چ هفتم .ص۲۹۳
 -7پناهنده بی پناه (خاطرات یک توده ای) .محمود پازوکی .نشر ثالث .چ اول.
صص ۲۱۸و۲۱۹
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فاتح گردنهها
ِ
شهید شیرودی :نوکر کسی هستم
که مطیع امام باشد

حمید خانمحمدی
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من علی ا کبر شیرودی فرزند دهقان زاده شهسواری هستم  .من روستا زاده افتخار می کنم که در خدمت شما هستم و
این قدر هم که از من تعریف میکنید  ،می ترسیم خودم را گم کنم و فکر کنم واقعا لیاقتش را ندارم .من خواهش میکنم
من را بزرگ نکنید ،من لیاقت این همه بزرگی را ندارم ،من یک سرباز ساده اسالم هستم که هنوز نتوانسته ام خودم را در
حد کمال قرار دهم ،یک سرباز ساده باشیم تا روزی که به شهادت برسیم و در آن روز خداوند بزرگترین درجه افتخار را به
ما عنایت می فرماید .تا آن روز ما سرباز ساده ای هستیم و بهتر است که ما را بزرگ نفرمایید تا خودمان را گم نکنیم .من
نوکر آن کسی هستم که طرفدار امامباشد ،من نوکر کسی هستم که مطیع و مقلد امام است و در غیر این صورت سرور آن
کس هستم ...دوباره به همه ملتهای مســلمان جهان اعالم میکنم که من و همرزمانم سرباز اسالم هستیم و برای
اسالم می جنگیم و نه برای هیچ چیز دیگر .ما برای احیای اسالم می جنگیم و من به نوبه خودم ا گر برای اسالم نبود حتی
اسلحه به دست نمی گرفتم .من بر می گردم به منطقه تا سنگر خالی نباشــد .من برمی گردم تا آنجایی که نفس دارم
بکوشم این مزدوران عراقی را از کشور عزیزمان بیرون کنیم و در عراق ساقطشان کنیم.ما به امید سقوط دادن رژیم عراق
و همچنین رژیمهای ظالم کشور های دیگر می جنگیم ،مکتب ما پیروز است ،مکتب ما قوی است.این مکتب است که
سربازان را به جبهه می فرستد و این طور رشادت به خرج می دهند و این چنین از خودشان فقط مقداری خا کستر به جا
میگذارند و اسم عزیز شان در ایران و در تاریخ کلیه جنگ ها ی جهان علیه ظلم زنده خواهد بود.
از قول من به امام بگویید  «:امروز در جنگ ،مکتب است که می جنگد نه تخصص».
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از کودکی با کمک پدرش به فرا گیری قرآن پرداخت .دوره ابتدایی را با
رتبه شا گرد اولی به اتمام رساند و در دبیرستان شیرود ادامه تحصیل
داد .در خانوادهای که با مشکالت مالی دست به گریبان بود از طریق
کارگری و کشاورزی به پدرش کمک میکرد.
در دوران جوانی از لحاظ ایمان ،اخالق و تحصیل سرآمد جوانان آن
منطقه بود .معلم تعلیمات دینیاش در خصوص ویژگیهای اخالقی
او میگوید« :اخالق اســامی و رفتــار جوانمردانهاش نشــانههایی از
خصوصیات جوانی میرزا کوچک خان را مجسم میکرد».
در سال آخر دبیرستان جهت یافتن کار به تهران آمد و در کنار کار به
ادامه تحصیل پرداخت .در سال  1350با افکار و مبارزات امام خمینی
(ره) آشنا شد و شروع به مطالعه کتابهای مختلف وکتب فلسفی و
سیاسی از جمله نوشتههای شهید مطهری کرد.
شــهید شــیرودی ،در ســال 1351وارد دوره مقدماتی خلبانی شــد و
پس ازگذراندن دوره کامل به پادگان هوانیروز اصفهان منتقل شد.

با اتمام دوره خلبــان هلیکوپتر کبری به پادگان هوانیروز کرمانشــاه
اعزام شد .در این ایام با شهید احمد کشوری ،از خلبانان مؤمن که
از همشهریانش نیز بود آشنا شد.
این شــهید بزرگوار در دوران مبارزات انقــاب ،اعالمیههای حضرت
امام خمینی(ره) را در کرمانشــاه پخش میکرد و در آســتانه پیروزی
انقالب همراه با حجتاالسالم آل طاهر مسئولیت حفاظت از مرا کز
حساس کرمانشاه به خصوص رادیو و تلویزیون و ادارات مهم دولتی را
بر عهده گرفت .در غائله کردستان داوطلبانه به این منطقه شتافت
و با گروههای ضد انقالب به مبارزه پرداخت.
با شــروع جنگ تحمیلی در  31شــهریور ماه ســال  1359بــه منطقه
کرمانشاه رفت .هنگامی که شنید بنیصدر دستور داده پادگان تخلیه
و انبار مهمات منهدم شــود از دستور ســرپیچی کرد و به دو خلبانی
که با او همفکر بودند گفت« :ما میمانیم و با همین دو هلیکوپتر که
در اختیار داریم دشمن را میکوبیم و مسئولیت تمرد را میپذیریم».
در مهر ماه سال  59یکی دو فروند میگ عراقی که بر فراز پایگاه هوانیروز
کرمانشاه به قصد حمله ظاهر شده بودند مورد هدف پدافند هوانیروز
قرار گرفته و الشه آن درست روی ساختمان محل زندگی شهید شیرودی
سقوط کرده و ساختمان را ویران میکند .در آن زمان شیرودی ،عازم
به ماموریتی بــود .به او گفتند ســری به منزلت بــزن ببین چه بالیی
سرش آمده .ولی در کمال تعجب با خنده و خونسردی کامل گفت:
ترجیــح میدهم بــه منطقه بــروم ،و رفت و کلیــد منزلش را فرســتاد
تا دوستانش بروند وا گر اثاثیهای مانده است به جای دیگر ببرند.
در طول  12ساعت پرواز بینهایت حساس و خطرنا ک ،این شهید به
عنوان تنها موشکانداز پیشاپیش دو خلبان دیگر به قلب دشمن
یورش برد .شجاعت و ابتکار عمل این شهید نه تنها در سراسر کشور،
بلکه در تمام خبرگزاریهای مهم جهان منعکس شد .شهید شیرودی
در عملیاتهای پروازی خود تلفات سنگینی را به نیروها و تجهیزات
دشمن در نقاط استراتژیکی غرب کشور وارد کرد ،وقتی خیانتهای
آشکار بنیصدر را دید به افشا گری پرداخت و از همرزمان خواست از
میهن اسالمی دفاع کنند .وی را بازداشت تنبیهی کردند و روحانیون
متعهد و سپاه کرمانشــاه ناراحتی خود را به اطالع شــورایعالی دفاع
رساندند و حکم بازداشت وی منتفی شد.
بنیصدر برای حفظ ظاهر دو هفته بعد به او ارتقاء درجه داد ،اما خلبان
شیرودی درجه تشــویقی را نپذیرفت و تنها خواســتهاش این بود که
شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400
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کارشکنیهای بنیصدر و بیتفاوتی برخی از فرماندهان را به عرض امام
(ره) برساند .در همان ایام به دستور فرماندهی هوانیروز چند درجه
تشویقی گرفت و از ستوانیار سوم خلبان به درجه سروانی ارتقاء یافت،
اما طی نامهای به فرمانده هوانیروز کرمانشــاه در  9مهر  1359چنین
نوشت«:اینجانب خلبان پایگاه هوانیروز کرمانشاه میباشم و تا کنون
برای احیای اسالم و حفظ مملکت اسالمی در کلیه جنگها شرکت
نمودهام ،منظوری جز پیروزی اسالم نداشته و به دستور رهبر عزیزم به
جنگ رفتهام .لذا تقاضا دارم درجه تشویقی که به اینجانب دادهاند،
پس گرفته و مرا به درجه ستوانیار سومی که بودهام ،برگردانید».
وی در مصاحبه با مجلــه پیام انقــاب ،علت زنــده ماندنش پس از
انجام باالترین پروازهای جنگی در دنیا و نجات یافتن از  360خطر
مرگ راّ ،
مشیت و عنایت الهی عنوان میکند.
شــهید چمران در خصوص رشادت های شهید شــیرودی در غائله
کردســتان و پاوه میگوید« :هنگام هجوم به دشمن با هلیکوپتر به
صورت مایل شیرجه میرفت و دشمن را زیر رگبار گلوله میگرفت و
مثل جت جنگنده فانتوم مانور میداد .او با آن وحشــتی که در دل
دشمن ایجاد میکرد ،بزرگترین ضربات را به آنها میزد» .همرزمان این
شهید بزرگوار در خصوص شخصیت واالی خلبان شیرودی میگویند:
روزی در تعقیب ضدانقالب وقتی خواست را کتی شلیک کند متوجه
حضور بچهای در آن حوالی شد ،برگشت و ابتدا با بال هلیکوپتر بچه
را ترساند و از آنجا راند و بعد برگشت و حمله کرد.
یکی از همرزمانش نقل میکنــد در یکــی از عملیاتهایی هم که در
کردستان داشــتیم ،حین نبرد با دمکراتها ،علیا کبر پس از اتمام
مهماتش میبیند که یــک اتومبیل حامل دمکراتهــا در حال فرار
است ،فورا پایین میآید و اتومبیل را با« اسکیتهای» هلیکوپتر از
زمین بلند کرده و به همراه سرنشینان با خود به پادگان میآورد.
در زمانی که طی یکی از عملیاتها ضد انقالب پی در پی آماج حمالت
دشمنشکن شهید شیرودی قرار میگیرد و نجات خود را تنها در گرو
خاموشی آتشباریهای هلیکوپتر علیا کبر می بیند ،برای شخص
او پیغامی میفرستند ،بدین مضمون که ما دو راه در مقابل خلبان
شیرودی قرار میدهیم ،یا به ما بپیوندد و در خدمت ما بجنگد که
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در این صورت ماهیانه صد هزار تومان ( در سال ) 59به عنوان حقوق
دریافت مینماید و یا به شهر خود بازگشته و تنها از حضور در جبههها
خودداری کند که در آن صورت مبلغ ســی هزار توما ن از ما دریافت
میدارد .راه سومی هم هست ،در صورت نپذیرفتن این دو راه خلبان
شیرودی باید یقین داشته باشد که سر بریدهاش را برای خانوادهاش
ارسال خواهیم کرد.
آخرین عملیات پروازی خلبان شیرودی در بازیدراز صورت گرفت.
عراق لشکری برای بازپسگیری ارتفاعات بازیدراز به سوی سر پل
ذهاب گســیل میکنــد .خلبــان یاراحمــد آرش که به همراه شــهید
شیرودی در این عملیات پروازی شــرکت داشت ،درمورد چگونگی
شهادت این خلبان دالور چنین میگوید« :بارها او را در صحنه جنگ
دیده بودم که خود را با هلیکوپتر به قلب دشمن زده و حتی هنگام
پرواز مسلسل به دست میگرفت .درآخرین نبرد هم جانانه جنگید
و بعد از آنکه چهارمین تانک دشــمن را زدیم ،نا گهــان گلوله یکی از
تانکهای عراقی به هلیکوپتر اصابت کرد و در همان حال شیرودی
که مجروح شده بود با مسلســل به همان تانک شلیک کرده و آن را
منهدم نمود و خود نیز به شهادت رسید».
شهید شیرودی در روز هشتم اردیبهشت سال  60به شهادت رسید
و در روستای شــیرود تنکابن به خا ک سپرده شــد .شخصیتهای
مهم درباره او اظهارات مختلفی نمودهاند از جمله حضرت آیتاهلل
خامن ـهای از او به عنوان اولیــن نظامی که در نماز بــه او اقتدار کرده
است ،یاد میکند و او را مکتبی ،مومن و جنگنده در راه خدا توصیف
میکنند .آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در مورد او میگوید« :من در
قیافه شیرودی مالک اشتر را دیدم ».همچنین شهید دکتر مصطفی
چمران ،وزیر دفاع وقت او را «ستاره درخشان جنگهای کردستان»
نامیده است .صاحبنظران جنگهای هوایی او را «نامدارترین خلبان
جهان» نامیدهاند و شهید تیمسار فالحی ،رئیس ستاد مشترک ارتش
در بارهاش میگوید «:ناجی غرب و فاتــح گردنهها و ارتفاعات آربابا،
بازیدراز ،میمک ،دشت ذهاب و پادگان ابوذر بود .او غیر ممکنها
را ممکن ساخت .کســی بود که وقتی خبر شــهادتش را به امام (ره)
دادم ،امام در مورد وی فرمود«:او آمرزیده است».

از جمعهتاجمعه
محمدمهدى خادمالشريعه ،در ســال  1337در شهرستان
سرخس متولد شد .مادر شهيد درباره قبل از تولد او مىگويد:
«به كربال رفته بوديم .باردار بودم .در حرم امام حسين(ع) اولين
تكان كودكم را احساس كردم و همسرم را از موضوع آ گاه كردم؛
او زير گنبد سيدالشــهداء(ع) دســت به دعا برداشت و از خدا
خواست ،فرزندمان را از مواليان ائمه قرار دهد».
پدر شهيد (محمدصادق) مىگويد «:در روز سوم تولدش بيمار
شد .از عوارض بيماریاش عطش سيرى ناپذيرش بود؛ هيچ چيز
نمىتوانست تشنگى او را فرونشاند .من باديدن بىقرارى فرزندم،
به ياد تشنگى شهداى كربال افتادم و سخت گريستم؛ به فاصله
كوتاهى پسرم شفا يافت و از آن رنج جانكاه نجات پيدا كرد».
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شهيد عالقه فراوانى به درس داشت و از هفت سالگى ،به دبستان ملى
جعفرى(دبستان صابرى فعلى) رفت .در اين زمان او عالوه برخواندن
درس ،به ساختن وسايل چوبى نيز مى پرداخت .اسبسوارى ،پرورش
و نگهدارى جوجه ،مرغ و ماهى از جمله عاليق دوران كودكى مهدى بود.
شهيد پس از پايان تحصيالت ابتدايى ،به دبيرستان ملى علوى  -واقع
در خيابان آبكوه مشهد  -رفت؛ اما در سال آخر تحصيل ،اين مدرسه به
دليل فعاليتهاى سياسى توسط رژيم شاه تعطيل شد و شهيد آخرين
سال دوره متوسطه را در دبيرستان ابوسعيد به تحصيل پرداخت.
او به كارهاى فنى عالقه زيادى داشــت .آزمايشــگاه كوچكى درســت
كرده بود كه روى مواد شيميايى آزمايشهاى مختلفى انجام مىداد.
در اين دوران ،ورزش هاى شنا ،فوتبال و اسبسوارى از ورزش هاى
مورد عالقه او بود .در دبيرستان از نظر تحصيلى در سطح متوسط بود.
در دوران قبل از انقالب ،تحول فكرى و اعتقادى وى شروع شد و گرايش
هاى مذهبى قوى پيدا كرد .محمدمهدى در تظاهرات ،پيشاپيش
صفوف حركت مى كرد و فيلم و عكس تهيه مى كرد .در جلسات درس دكتر
ت اهلل خامن ه اى در مسجد كرامت شركت داشت.
شريعتى در دانشگاه و آي 
يكى از دوستان شهيد از اين دوران خاطر ه اى را بيان مى كند« :در اوايل
سال  ،1356براى استماع سخنرانى شهيد كامياب به مسجد كرامت
رفته بودم .بعد از اتمام جلسه و در حال خروج از مسجد ،محمدمهدى
از من پرســيد :آيا حاضرى پيام ها و تصاوير امام(ره) را بين نوجوانان
پخش كنى؟ گفتم :بله .عمر انسانها دســت خدا است ،من از چيزى
ت اهلل خامن ه
نمىترسم .دو سه روز بعد ،در مدرسه مرتضوى ،پسر آي 
اى و پسر آقاى طبسى پيامهاى حضرت امام(ره) را به من دادند و من
در محدوده مدارس اطراف پخش مى كردم .در اوايل سال  ،1357يكى
از اساتيد مدرسه متوجه فعاليت هاى من شد و مرا به همراه فرزند يكى
از روحانيون تحويل كالنترى داد .در بين راه كالنترى ،شخصى كيف
حاوى اعالميههاى امام(ره) را از دست من قاپيد و فرار كرد .مأمور همراه
ما كه نمى توانست ما را رها كند و آن شخص را تعقيب كند ،نتوانست
مدارك را به دست آورد .در كالنترى ،مأمور بازجويى ما فردى انقالبى
بود ،اما براى حفظ ظاهــر به ما پرخاش مــى كرد .بعــد از رفتن مأمور
بازداشــت رو به ما كرد و گفت :نگهدار پيامهاى امام(ره) باشــيد .يك
هفت ه اى به مدرسه نرويد كه تصور شود در بازداشت هستيد؛ سپس
ما را آزاد كــرد .در هنگام خروج از كالنترى ،خادمالشــريعه را ديدم كه
منتظر ماست .گفت :ترسيدى؟ گفتم :نه .بعد فهميدم آن فردى كه
كيف حاوى اعالميهها را از دست ما قاپيد ،به سفارش خادمالشريعه
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اين كار را كرده است».
شهيد اغلب اوقات فراغت خود را صرف مطالعه كتاب مى كرد؛ كتابهاى
شهيد مطهرى ،دكتر شريعتى ،هاشمى نژاد و صمد بهرنگى مورد عالقه
و توجه او بود .شهيد در اين زمان عالقه فراوانى به خلبانى داشت و در
سال  ،1360به مركز آموزش فنون خلبانى رفت و دور ه هايى را گذراند.
تحولى كه بعد از انقالب در شــهيد به وجود آمد ،وى را جذب سپاه و
جبهه كرد و نياز جبهه به وجود افراد كارآمدى چون او ،وى را پايبند
منطقه كرد.
محمدمهدى در  4بهمن  ،1358به ســپاه پاسداران انقالب اسالمى
پيوســت و در همين زمان بود كه يك دوره آموزشى ســى و پنج روزه را
در ســعدآباد تهران و يك دوره عملياتــى را نيز گذراند .آنگاه در ســپاه،
به ســمتهاى رئيس دفتر ،فرمانده و مديريت داخلى ستاد منطقه 4
منصوب شد ،ليكن نتوانست ماندن در پشت جبهه را تحمل كند و
اوايل مهر ماه سال  1360به خوزستان رفت .وى در بسيارى از عملياتها
ق القدس را نام برد كه براى
شركت كرد؛ از آن جمله مىتوان عمليات طري 
آزادسازى بســتان انجام گرفت .وى از دى ماه سال  ،1360در سمت
فرمانده تيپ  21امام رضا(ع) به كار مشغول شــد .و از آن پس در يكى
از شــديدترين نبردهاى ايران و عراق ،در جبهه بستان و به خصوص
تنگه چزابه ،شركت داشت .در عمليات تنگه چزابه ،يكى از طراحان
عمليــات بود و بر اثــر كمى نيرو ،خــود از ايــن تانك بــه آن تانك منتقل
مىشد تا تحرك در همه خطوط محور حمله محسوس باشد .پس از
آن شهيد محمدمهدى ،بار ديگر در عملياتى عليه نيروهاى عراقى ،با
رمز «يا مولى على(ع)» شركت كرد .با شروع عمليات بيتالمقدس ،او
به همراه تيپ  21امام رضا(ع) ابتدا به جبهه طراح و سپس در مراحل
بعدى به جبهه خونينشهر رفت.
خواهرش در مورد رفتار او مى گويد« :بســيار متين بود و در برخورد با
افرادى كه نظرات مخالف در راستاى انقالب بيان مىكردند ،نرم بود
و مدارا پيشه مىكرد .گاهى اوقات مىديدم كه نماز شب مىخواند.
او مهربان بود و امر والدين را اطاعت مىكرد .در مقابل كارى كه برايش
انجام مىداديم بسيار تشكر مى كرد و اين خصوصيت بارز اخالقى او بود».
يكى از دوستان شهيد مى گويد« :او هميشــه در حال ذكر بود .گاهى
كه صحبت هاى متفرقه مى كردم ،مى گفت :سيد ،بهتر نيست كمتر
صحبت كنيم و بيشتر به ذكر خدا بپردازيم .در كليه برنام ه هاى مذهبى
شركت مىكرد .شبى جلسه قرآن داشيم ،به منزل ما زنگ زد و گفت:
در
ا گر با دوچرخه به جلســه مىروى به دنبــال من هم بيا .وقتــى به ِ
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منزلشان رفتم ،ديدم سرماخورده و مريض است .گفتم :شما مريض
هستيد ،امشب به جلسه نياييد .گفت :جاى خالى ما را چه كسى در
اين گونه جلسات پر مىكند .شهيد هميشه دوستان خود را به نماز
اول وقت و ارزش گذاشتن به خانواده شهدا توصيه مىكرد .او هفتهاى
دوبار به حرم مشرف مىشد .ا گر خارج از اين برنامه عازم حرم مىشد،
میفهميدم كه مشكلى دارد و براى تسكين روحى به حرم پناه مىبرد».
يكى از دوستان او مى گويد« :شهيد به فكر مســتمندان بود؛ او براى
پيرزنى كه سقف خان ه اش ريخته بود ،در هواى گرم ،روزى پانزده الى
شانزده ساعت كار سخت و طاقت فرساى بنايى انجام مى داد تا سقف
فرو ريخته بيوه ناتوانى را ترميم كند».
يكى از دوســتان او گفته اســت« :هر وقت او را مى ديــدم ،ياد حضرت
حمزه(ع) مى افتادم .آن قدر با صالبت در برابر مشكالت پايدارى مى
كرد كه ما تعجب مىكرديم .گاهى پشتم مى لرزيد از اينكه چطور خداوند
اين همه قدرت را به يك نفر داده است؟»
يكى از دوستان شهيد چنين خاطرهاى را از او مى گويد« :قرار شناسايى
بود .شهيد به دنبال من آمد و گفت :با ميرزائى( )2بايد براى شناسايى
به داخل خاك عراق برويم .ما لباس عراقى پوشيده بوديم ،شهيد كمى
عربى مىدانست .در حين عكسبردارى و عمليات شناسايى ،شهيد
مرا صدا زد ،به طرفش رفتم .گفت :مگر صداى اذان را نمى شــنوى؟
گفتم :خير .گفت :چرا ،صداى اذان به گوش مى رسد .من از روشنايى
هوا فهميدم كه وقت نماز اســت ،ولى او صــداى اذان را از درون خود
مى شنيد .در همان حال كه آب نداشتيم ،آب راديات ماشين را كمى
خالى كرديم و سه نفرى با آبى حدود دو ليوان وضو گرفتيم .به طورى
كه آبى كه از دســت من مى ريخت ،ميرزائى آن را از هــوا مى گرفت و با
آن وضو مى ساخت .بعد از اتمام وضو نماز را در آن منطقه پر خطر به
جماعت برپا كرديم».
پدر شهيد مىگويد« :يك هفته قبل از شهادت به مشهد آمد .گويى از

شهادت قريب الوقوعش خبر داشت .تمام وسايل اتاقش را با يادداشت
مشخص كرده بود .آنچه متعلق به سپاه بود با برچسب مشخص كرده
بود كه ما آنها را به سپاه برگردانيم .موتورى خريده بود كه به دليل مسائل
سال  1360و ترورهايى كه در آن زمان انجام مىشد ،از آن استفاده نمى
كرد .وصيت كرد موتورش را بعد از شهادتش به جبهه اهدا كنند .بعدها
فهميديم از آن موتور در جبهه براى حمل مجروح استفاده مى كرده
اند .در روز عيد مبعث ،يعنى روز شهادتش ،براى نماز جماعت صبح
حاضر نشد .و خود به تنهايى در محلى دور نماز خواند .صبحانه نيز
با بقيه نخورد و گفت :مىخواهم صبحانه را از دســت پيامبر(ص) در
بهشت دريافت كنم .يك ســيب به وى تعارف كردند ،نخورد و گفت:
مى خواهم در بهشت تناول كنم».
يكى از دوستان شهيد آخرين لحظات بودن با او را چنين توصيف مى
ت المقدس بود .نزديكي هــاى صبح نزد من
كند« :شــب عمليات بي 
آمد و گفت :تو را براى حضور در خط مقدم انتخاب كرد ه ام .گفتم :چه
عجب! مرا آدم حســاب كرديد .گفت :تو اين همه مجروح شــدهاى،
هنوز هم اين گونه سخن مى گويى؟ در هنگام اعزام با حسرت گفت:
اى راهيان عشق ،ما را از دعاى خير فراموش نكنيد .بعد از عمليات در
حالى كه مجروح بودم ،مرا با هليكوپتر به مشهد مى بردند .داخل هلي
كوپتر عدهاى شهيد و مجروح ديگر هم بود .ناخودآ گاه خودم را به طرف
يكى از تابوت ها كشاندم و روى جنازه را كنار زدم ،نا گهان خودم را با
چهره شهيد خادمالشريعه روبه رو ديدم ،گويى به من خطاب مى كرد
و مى گفت :ديدى باألخره با هم به مرخصى مى رويم».
شــهيد محمدمهدى كه در روز جمعه متولد شده بود ،در روز جمعه
 31ارديبهشت  ،1361در سالروز بعثت رسولا كرم(ص) ،براثر اصابت
تركش خمپاره به سر در منطقه حسينيه ،هنگام سركشى به نيروها به
شهادت رســيد و در روز جمعه  -كه مصادف با روز پاسدار بود  -پيكر
مطهر او در ايوان طالى صحن مطهر امام رضا(ع) به خاك سپرده شد.
شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400
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روزشمار دفاع مقدس در اردیبهشت ماه

از آبادانتافاو
عملیاتشیخفضلاهللنوری

مرتضی قاسمی

این عملیات توسط ارتش جمهورى اسالمى ایران و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در تاریخ  1360 /2/ 25در محور
شهید موذنی در شــمال آبادان صورت گرفت و منجر به 2
كیلومتر پیشروی و تسخیر تپههای مدن گردید كه دشمن
از آن برای دیدهبانی اســتفاده میکرد و رزمندگان اسالم،
موفق به انهدام و غنیمت  15دستگاه تانك و هال كت واسارت
 170تن از قوای دشمن شدند.

عملیاتامامعلی(ع)

آزاد سازی تپههای اهلل ا كبر
نخستین حمله هماهنگ مشترك سپاه پاسداران و ارتش
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جمهوری اسالمی ایران وستاد جنگهای نامنظم روز 31
 1360 /2/در منطقه اهلل ا كبر همزمان از سه محور به اجرا
درآمد .با انجام عملیات موفق امام علی (ع) منطقهای به
وســعت یكصد كیلومتر مربع آزاد شــد .پس از عقب راندن
دشمن از محور شمال و شمال غرب سوسنگرد ،نیروهای
خودی با رها كردن آب رودخانه كرخــه در حدفاصل این
رود تا تپههای معروف اهلل ا كبر ،از پیش روی مجدد دشمن
جلوگیــری نموده وآنها را از روســتای هوفل تــا رو به روی
روستای سید خلف پس زدند.
نیروهای صدام تالش كردند تا با ساخت سد خا كی ،عالوه
بر خشك كردن زمین ،به خط پدافندی خود ثبات و وسعت
دهند ،تا آنكه با پایان فصل زمستان و بارندگی ،منطقه شمال
كرخه به مرور خشك شد و نیروهای ایرانی مجددا خط پدافندی
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خود را تا رو به روی روســتای ســید خلف پیش بردند .دشمن در سه
مرحله تالش كرد تا مواضع از دست داده را باز پس گیرد ،اما در تمامی
تالشهای خود نا كام ماند.
در عملیات امام علی(ع) ،دو گردان از لشگر  92زرهی اهواز (ارتش)،
دو گردان پیاده از سپاه و دو گردان از ستاد جنگهای نامنظم شهید
دكتر چمران حضور داشتند.
با این حملــه تپ ههــای اهلل ا كبر ،منطقه شــحیطیه و اراضی شــمال
سوسنگرد آزاد شــدند .همچنین با عملیاتی كه نیروهای تحت امر
سپاه به طور همزمان در غرب سوسنگرد و به منظور پشتیبانی عملیات
اصلی انجام دادند دشمن را تا سه كیلومتری سوسنگرد عقب راندند.
طی این عملیات  25دستگاه تانك و نفر بر از تجهیزات و جنگ افزارهای
دشمن منهدم و  20دستگاه تانك و نفر بر از آنها به غنیمت رزمندگان
ایرانی در آمد .همچنین در این عملیات  300تن از نیروهای دشمن
كشته و زخمی شده و یا به اسارت نیروهای خودی در آمدند.
در این عملیات یك گردان زرهی عراق به نام الكندی تماما به غنیمت
نیروهــای خودی در آمد و دشــمن توانســت تنها یك تانك خــود را از
مهلكه نجات دهد.

عملیاتبیتالمقدس

بیش از بیست ماه از آغاز جنگ تحمیلی استكبار علیه جمهوری اسالمی
ایران می گذشت و شهر خرمشهر همچنان در چنگ ارتش عراق قرار
داشت .عملیات فتح المبین در منطقه غرب دزفول و شوش به پایان
رسیده و نتایج شگفت انگیز آن روح تازهای در كالبد رزمندگان اسالم
دمیده بود .فرماندهــان جنگ بر آن بودند تا فرصــت ابتكار عمل از
دشمن گرفته شود ،به ویژه آنكه فصل گرمای طاقت فرسای جنوب
كشور در راه بود ،لذا آزادســازی مناطق خرمشهر ،شلمچه ،هویزه و
بخشهای دیگر طر حریزی شد.
البته دشــمن در غرب رودخانه كارون كه در خرمشهر جاری است،
استحكامات و موانع احداث و  36هزار نفر از نیروهای خود را در خطوط
پدافندی پیچیدهای متمركز و مستقر كرده بود .گذر از چنین خط
به یك معجزه شــبیه بود .چنان که امام خمینــی(ره) به محض آزاد
شدن خرمشهر فرمودند خرمشهر را خدا آزاد كرد.
مقدمات و طرح عملیات ،به منظور رویارویی با مشكالت ،از جمله
آب گرفتگیهای غیر طبیعی و پیچیدگی مواضع و حجم ادوات زرهی

و نیروهای پیاده دشمن ،برای انجام چهار مرحله عملیات تهاجمی
در منطقهای به وسعت  6000كیلومتر مربع ،آمادهسازی شد .ساعت
 30دقیقه بامداد  1361 /2/ 10نیروهای مســلح جمهوری اســامی
ایران تحت امر قرارگاه مشترك كربال(سپاه و ارتش) و  3قرارگاه عملیاتی
(قرارگاه قدس در منطقه سوسنگرد و محور شمالی كرخه كور ،قرارگاه
فتح در منطقــه دارخوین و قرارگاه نصر در شــمال خرمشــهر ) حمله
سراسری خود را به منظور آزادسازی خرمشهر و مناطق شمال آن و
عقب راندن دشمن تا مرز بینالمللی ،با رمز یا علی بن ابی طالب (ع)
آغاز نمودند .و در تاریخ  1361 /3/3خرمشهر كه با  34روز مقاومت
در برابر دشــمن ســقوط كرده بــود ،پــس از  575روز اشــغال و ویران
شدن خانهها و اما كن عمومی و دولتی ،در كمتر از  25روز آزاد شد.
بازتاب این پیروزی شگرف تا مدتها در رسانههای جهان در صدر
تمام اخبار و گزارشها بود .فتح خرمشهر به منزله بزرگترین پیروزی
نظامــی -سیاســی جمهوری اســامی در جریــان جنــگ تحمیلی و
مهلكترین ضربه به دشمن تلقی شد.

حملهبهمهرانو اشغال آن

ساعت یك بامداد  65 / 2 / 27عراق در منطقه مهران دست به تهاجم
زد و این شــهر و حومه آن و برخى از ارتفاعات منطقه را تصرف كرد و
با پشت سرگذاشــتن شــهر مهران تا پشــت جاده كمربندى مهران،
یعنى بیش از  20كیلومتردر عمق خاك ایران ،پیشروى كرد و موضع
گرفت .در این زمان ارتش جمهورى اسالمى ایران ،مسئولیت خطوط
پدافندى را به عهده داشت وسپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز به
دلیل مقابله با تها جم دشمن در خطوط مختلف عملیاتى ،پشتیبانى
از این منطقه را به طور كامل بر عهده نگرفته بود.
دشــمن بعثى با تبلیغات گستردهاى ســعى نمود كه اشغال مهران
را همســان پیروزى فاو قلمداد كنــد .از این رو اعالم كرد كــه تنها در
مقابل عقب نشینى جمهورى اسالمى از عراق و مشخصا فاو ،مهران
را باز پس خواهد داد!
برخى شواهد نشان مى داد كه با وجودى كه دشمن در حمالت قبل
از آن (فكه ،شــرهانى ،زبیدات و حاج عمران ) ناموفق بوده است ،از
حمالت زمینى خود دست بر نداشته و با عنوان دفاع متحرک همچنان
در محورهایى خود را آماده تك مىكنــد و چنانچه نیروهاى خودى
به دشمن زمان مىدادند ،عالوه بر از دست دادن نقاط استراتژیك
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منتهی میشد .این منطقه دارای عوارض حساس و ارتفاعات بلند و
صعبالعبور است .پساز عملیات والفجر 9در پاییز سال 1364توس 
ط
ن حساس شد
ت فتح 1و 2دشم 
ی سپاه و بویژه دو عملیا 
ی زمین 
نیرو 
ً
ی را ب ه منظور تصرف مناطق تحت تسلط
و تالشهای نسبتا وســیع 
ق انجام داد.
کردها و مسدود کردن معابر وصولی به عمق خا ک عرا 
طی این حمله آزادسازی 50روستای منطقه ،ارتفاعات سرگلو ،بردهوش،
قشن ،اســپیدار ،گالن و چند ارتفاع دیگر میسر گردید .همچنین20
ل رزمنــدگان ایرانی
ت کنتر 
کیلومتــر از جاده ماووت -ســلیمانی ه تح 
ل یک فروند بالگرد ،دهها
ت منهد م شد ه دشمن شام 
درآمد .تجهیزا 
ی سالح
ن قبضه خمپارهانداز ،مقدار 
ک و نفربر ،چندی 
دســتگاه تان 
ک و نیمه ســنگین میباشــد .تعداد کشــت ه و زخمیها و اسرای
سب 
دشمن به  4235نفر رسید .در این عملیات 8دستگاه تانک و نفربر،
ی سالح و مهمات به غنیمت رزمندگان
چندین دستگاه خودرو و مقدار 
ت کربالی 10حسن شفیعزاده
اسالم درآمد .از جمله شهیدان عملیا 
فرمانده توپخان ه نیروی زمینی سپاه بود.

عملیاتبیتالمقدس6

شهید حسن شفیعزاده

و بعضى شهرهاى مرزى ،برروى روحیه نیروهاى خودى نیز اثر سوء
بگذارد و تبعات سیاسى هم براى نظام به دنبال داشت و تصرف هر
نقطه شــبیه مهران ،باعث تقویت روحیه دشــمن مىشــد .عالوه بر
ضرورت سیاســى  -نظامى انجام عملیات علیه تهاجمات دشمن،
امام (ره) نیز درباره مهران سوال مىكردند.

عملیات کربالی10

عملیات کربالی 10در تاریخ 1366/2/4با رمز یا صاحبالزمان(عج)
ی زمینی سپاه در منطقهای ب ه وسعت 250کیلومترمربع،
ط نیرو 
توس 
با حمله نیروهای منظم در جبهه ماووت و عملیات نامنظم قرارگاه
ل سلیمانیه انجام
ن عراق در شما 
ی کردستا 
رمضان و اتحادی ه میهن 
ب گردید تا تالشها
ق سب 
گرفت .حضور معارضانکرد عراقی در این مناط 
ف شود .منطقه
ق آزاد شده ب ه ایران معطو 
عمدتا به اتصال عقبه مناط 
عمومی این عملیات در محور بانه -سردش ـت از شمال به رودخانه
مــرزی گالس ،از جنوب به رودخانه آوســیویل ،از شــرق به ســورکوه
ی و ارتفاعات عمومی آســوس
و از غرب به ارتفاعات گردهرش ،ویس ـ 
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ط کرد ،موشکباران
هنگامی که شهر «فاو»توسط رزمندگان اسالم سقو 
ی دشمن فروکش کرد و پس از گذشت ی 
ک
ن از سو 
ن و شهرهای ایرا 
تهرا 
یو
ت «بیتالمقدس »6در محورهای کوهستان 
ماه از این بحران ،عملیا 
ً
ش شمال شهر «ماووت» کردستان عراق و مشخصا بلندیهای
برفپو 
«شــیخ محمد»« ،آسوس» و «اســتروک» صورت گرفت که به آزادی
ق و در منطقهای
سد و شهر «دوکان» عرا 
ف بر ّ 
ی مشر 
این بلندیها 
به وسعت  65کیلومترمربع انجامید.
ب اسالمی پس از ساعتها راهپیمایی،
ن انقال 
حمل ه توسط سپاه پاسدارا 
در روز 1367/2/ 27با رمز «یا امیرالمومنین علیه السالم» آغاز شد.
ل ســلیمانیه ،و
ب نیروها در شما 
ی و اســتقرار مناس ـ 
هدف ،پیشــرو 
تکمیل سلســله عملیاتهــای انجام شــده در ماووت عــراق بود .با
ن عملیــات ،تمامی اهداف مورد
انجام موفقیتآمیــز و کم تلفات ای 
ن کرد عراق
نظر تصرف و تأمین شد و اتصال مناطق تحت نفوذ معارضا 
امکانپذیر شده و راه برای خروج آنان ،که مدتی پیش تحت هجوم
ن عملیات  2400نفر
ع شده بودند ،فراهم شــد.در ای 
ق واق 
ش عرا 
ارت 
ی و یا اسیر شدند .در میان تجهیزات منهدم
از دشمن کشته ،زخم 
ش عراق نیز به چشم میخورد.
شده یک فروند بالگرد ارت 

دیدهبان
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چاووشی بیداران

دیدهب ـ ـ ـ ــان

به بهانه  5اردیبهشت ،سالروز شکست آمریکا در طبس
احمد نجفی از باز یاش در «توفان شن» میگوید؛

سینمایانقالبمردمیدانشرامیخواهد
احمد نجفی چهره پر خبر این سالهای حوزه سینما
بوده است که ما را با آن کاری نیست .بهانه گفتگو با
زهرا صلواتی این بازیگر پیشکسوت ،بازی در فیلم «توفان شن»
به کارگردانی جواد شمقدری در سال  ۱۳۷۵است.
نجفی در این فیلم در قالب کارا کتر سرهنگ چارلی بکویث ،سرکرده
نیروهای ویژه آمریکایی موسوم به دلتا و فرمانده حمله نظامی ایاالت
متحده به ایران به ایفای نقش پرداخته است .پنجم اردیبهشت
سالروز این تجاوز آشکار منجر به شکست مفتضحانه آمریکاییها و
زمینگیرشدنشان در بیایانهای طبس است .نجفی در این مصاحبه
مثل همیشه گالیهها دارد و تا کید میکند که ارادهای برای ساخت
آثار نمایشی قابل اعتنا و ماندگار در حوزه انقالب و دفاع مقدس وجود
ندارد .او همچنیــن تصریح میکند که فعالیت در ایــن عرصه ،آدم
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خودش را میخواهد و مرد میدانش را طلب میکند .بازیگر فیلمهای
«پناهنده» و «تاواریش» از حضورش در فیلم توفان شن میگوید و این
که ،در زمان حمله به طبس در آمریکا سا کن بوده و وقتی از فرجام
کار مطلع شده ،دلش آرام گرفته که خداوند حافظ انقالب اسالمی
است .نجفی از تحقیقات و مطالعاتش برای بازی در فیلم توفان شن
یاد میکند و میگوید به تمام منابع مراجعه کرده تا به شناخت کاملی
از شخصیت سرهنگ آمریکایی برســد و بتواند نقش او را به خوبی
ایفا کند .به باور بازیگر سریال کارآ گاه علوی ،تقریبا دیگر چیزی به
نام سینمای دفاع مقدس وجود خارجی ندارد و این ژانر را بن بست
کشاندهاند .سریال «روزهای ابدی» به کارگردانی جواد شمقدری
آخرین حضور احمد نجفی در یک اثر نمایشی بود که همین اواخر
هر شب به روی آنتن شبکه یک سیما میرفت.

دیدهب ـ ـ ـ ــان
از ساخت فیلم توفان شن  ۲۵سال میگذرد و چه در سینما و
چه تلویزیون هیچ اثر داستانی دیگری درباره حمله نیروهای
آمریکایــی بــه ایــران و زمینگیرشــدن شــان در صحــرای طبــس
تولید نشده است .چرا درباره حوادث مهم و تاثیرگذار انقالب
اسالمی فیلم و سریال چندانی ساخته نشده و این وقایع به
خصوص برای نسلهای دوم و سوم پس از انقالب ناشناخته
و مهجور مانده اســت؟
برای پاســخ به ســوال شــما باید یک نگاه همه جانبه به موضوع
داشت .اول بگویم که ســاخت چنین آثاری حاال چه در سینما و
چه تلویزیون آدم خودش را میخواهد و کار هر کسی نیست .هر
کارگردانی نمیتواند در این حوزه ورود کند و این کار باید همراه با
تعهد و دغدغهمندی باشد .سالهاست که آدمهای شناخته شده
سینمای انقالب و دفاع مقدس یا خانه نشین شدهاند یا به کارهای
دیگری مشغولند .از سوی دیگر ،در مسئوالن و مدیرانی که سر کار
هستند هم باید اراده و خواستی برای ساخت آثاری درباره انقالب
اسالمی وجود داشته باشد .ا گر مدیر راضی نباشد که نویسنده و
فیلمساز کاری از پیش نمیبرند .فیلم و سریال ساختن که بدون
بودجه و امکانات نمیشود .پس مســئول و کارگردان هر دو باید
دغدغه انقالب و معرفیاش را داشته باشند .حاال که این دغدغه
وجود داشت میرسیم به بحث بودجه و امکانات .کارگردانی که
به این حــوزه ورود میکند نباید دغدغه مالی و برگشــت ســرمایه
را داشته باشــد .باید از آثار این چنینی حمایتهای الزم صورت
بگیرد .ا گر این حمایت نباشد باز هم کار به سرانجام نخواهد رسید.
این سه مورد یعنی فیلمساز دغدغهمند ،مدیر متعهد و امکانات،
اضالع مثلث ساخت آثار نمایشی انقالبی و دفاع مقدسی را تشکیل
میدهند که ا گر از هر کدامشــان غفلت شــود نتیجه مورد انتظار
حاصل نمیشود .ماجرای حمله نظامی و شکست آمریکا در طبس
ً
هم شامل همین قاعده است .قطعا دغدغه و حمایتهای کافی
از ساخت فیلم و سریال دیگری درباره این واقعه نبوده است.
البته نباید از این موضوع هم بگذریم که تعدادی از همین معدود
آثاری که درباره وقایع مهم انقالب اسالمی ساخته شده است
نتوانستهاند نظر مساعد منتقدان و تماشاچیان را جلب کنند
و در جذب مخاطب موفق نبودهاند.

دلیلش واضح است؛ کسانی دست اندرکار بودهاند که شاید اعتقادی
به کارشــان نداشــتهاند .قصه خوب نوشته نمیشــود و همان را
هم کارگردانی میسازد که اصال دغدغه انقالب ندارد .کسانی به
ً
این حوزه ورود کردهاند که اصال اینکاره نیستند .نتیجه کارشان
هم میشــود یک فیلم و ســریال شعارزده و کلیشــهای که نتیجه
معکوس میدهد .همان امکانات محدود را هم در اختیار کسانی
قرار میدهند که از سر بیکاری یا برای کسب درآمد به حوزه انقالب
اسالمی و دفاع مقدس ورود کردهاند .شما ببینید ما چقدر قهرمان
انقالبی و دفاع مقدسی داریم که قصه زندگی هر کدامشان میتواند
یک فیلم یا سریال جذاب باشد .آمریکاییها را ببینید که چطور
ً
درباره اتفاقات و آدمهای بعضا خیالی کار میکنند و فیلم و سریال
میسازند .آن وقت ما این همه قهرمان داریم اما دریغ است از یک
فیلم و سریال درست که دربارهشان ساخته شود.
به نظر میرسد کارنامه تلویزیون در بخش انقالب اسالمی از
سینما پربارتر باشد و چند سریال به نسبت قابل دفاع درباره
دوران پیروزی انقالب اسالمی و سالهای ابتدایی پس از آن
ساخته شده است .عملکرد سینما در حوزه دفاع مقدس تولید
چند فیلم انگشتشمار در سال است و در زمینه انقالب اسالمی
ً
ً
هم که تقریبا دستش کامال خالی مانده.
سینما که حکایت خودش را دارد .چند آدم مشخص برای سینمای
ایــران سیاســتگذاری میکننــد و بقیــه فقــط تماشــاچی هســتند.
همین چنــد نفر حکــم میدهند چه کســانی میتوانند در ســینما
کار کننــد و چــه کســانی نمیتواننــد .خطکشـیها مشــخص شــده
اســت .حــاال در شــرایط ایــن چنینــی کــه بحــث گیشــه و بازگشــت
ســرمایه هــم اهمیــت دارد ،چگونــه میتــوان دربــاره انقــاب فیلــم
ســاخت؟ چــه حمایتــی از آثــار ســاخته شــده میشــود؟ جشــنواره
فجر چقدر به فیلمهای دفاع مقدســی اهمیــت میدهد؟ به این
فیلمها برای دیده شدن در جشــنواره فرصت داده میشود؟ ا گر
اتفاقــی هــم میافتــد در جشــنوارههای دیگــری مثــل مقاومــت و
عمار اســت که این فیلمها اجــازه ا کــران را پیدا میکننــد .طبیعی
که در چنین شــرایطی هیچ تهیهکننده و فیلمســازی به ســراغ ژانر
دفاع مقــدس و انقــاب نمـیرود و ترجیــح میدهــد در حوزههای
دیگری فعالیت کند .تا انحصار امروزی در ســینمای ایران وجود
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دارد نبایــد انتظار ســاخت فیلم انقالبی و دفاع مقدســی داشــت.
ا گر موافق باشید به فیلم توفان شن بپردازیم .شما نقش سرهنگ چارلی بکویث به
ً
عنوان فرمانده کماندوهای آمریکایی را در این فیلم بازی میکنید .اصال چگونه شد
که برای این نقش انتخاب شدید؟
شاید به دلیل قیافه آمریکاییام (میخندد) البته آمریکاییها شبیه من هستند ،نه من
شبیه آمریکاییها .آقای شمقدری برای این نقش به دنبال بازیگری بود که هم چهره غربی
داشته باشد و هم مسلط به زبان انگلیسی .تا جایی که میدانم قبل از من خیلیها برای این
نقش تست داده بودند .به هر حال ،نقش سرهنگ بکویث به من رسید و بازیاش کردم.

به نظرم دیگر چیزی از
سینمای دفاع مقدس باقی
نمانده است .شاید سالی
یکی دو فیلم در این حوزه
ساخته شود که خیلی هم
جذاب نیستند .فکر نمیکنم
اراده و خواست جدی از
سوی مسئوالن برای رونق
دوباره سینمای دفاع مقدس
وجود داشته باشد.

خودتان چقدر مطالعــه و اطالعات قبلــی از ماجرای حملــه نظامی آمریــکا و توفان
شن در طبس داشتید؟
قبل از این که صحبت بازی در فیلم توفان شــن مطرح شود مطالعاتی درباره این حمله
ً
داشتم .مثال خود چارلی بکویث به عنوان فرمانده این عملیات نافرجام ،خاطراتش را در
کتابی منتشر کرده است .این کتاب را خوانده بودم اما وقتی بازی در فیلم جدی شد ،یکبار
دیگر هم با دقت بیشــتری مطالعه کردم .حتی ســعی کردم درباره خود سرهنگ بکویث
هم یکسری تحقیق داشته باشم تا به شناخت درستی از شخصیت او برسم .به نظرم این
سرهنگ شخصیت جالبی داشته است .فرمانده کماندوهای آمریکایی معروف به دلتا
بوده و یکی از زبدهترین افسران ارتش ایاالت متحده به شمار میرفته است .به هر حال،
تالش کردم با مطالعه و تحقیق درباره این شــخصیت نظامی بتوانــم نقش او را به خوبی
در فیلم توفان شن ایفا کنم.
خودتان در زمان حمله نظامی آمریکا کجا بودید و چه میکردید؟
من آن زمان در آمریکا بودم.
وقتی از ماجرا خبردار شدید چه احساسی داشتید؟
فکر میکنم به همه اثبات شد که خداوند حافظ انقالب است .معتقدم که حمله آمریکا
به ایران فقط برای آزادکردن گروگانها نبود ،بلکه آنها هدف بزرگتری را دنبال میکردند
و آن ،ساقط کردن انقالب بود .زمینگیر شدن نیروهای زبده آمریکایی در اثر توفان شن
ً
واقعا چه نامی میتواند داشته باشد جز عنایات الهی؟ وقتی قرار شد در توفان شن بازی
ً
کنم خودم واقعا به این حقیقت باور داشتم.
شما سالها در آمریکا سا کن بودید .درست است؟
بله قبل از انقالب به آمریکا رفتم تا پس از انقالب.
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نمایی از فیلم سینمایی توفان شن

چه زمانی به ایران برگشتید؟
ســال  ،59وقتی جنگ شــروع شــده بــود و شــنیدم خرمشــهر در
محاصره است.
یعنی به خاطر جنگ تحمیلی آمریکا را ترک کردید؟
بله آمدم و رفتم خرمشهر که در آنجا به دنیا آمده و بزرگ شدهام
و تا قبل از سقوط شهر هم ماندم.
از توفان شن و نقشتان در فیلم راضی بودید؟
من همه تالشم را به کار گرفتم تا نقش سرهنگ بکویث را به عنوان
یک نظامی خشن و مصمم آمریکایی به خوبی بازی کنم .فیلم هم
در زمان خودش یک پروژه بزرگ بود و همه عوامل زحمت کشیدند
تا اثر خوبی ساخته شود و به روی پرده برود .توفان شن هم مثل
هر فیلم دیگری موافقان و مخالفان خود را داشت و هنوز هم دارد.
چه ارزیابیای از عملکرد ســینمای دفاع مقدس به خصوص
در سالهای اخیر و دهه  ۹۰دارید؟

به نظرم دیگر چیزی از سینمای دفاع مقدس باقی نمانده است .شاید
سالی یکی دو فیلم در این حوزه ساخته شود که خیلی هم جذاب
نیستند .حاال گاهی کارگردانان باتجربه و خالق این ژانر میآیند و یک
فیلم میسازند و موج ایجاد میکنند اما بعد ،همه چیز میشود مثل
سابق .فکر نمیکنم اراده و خواست جدی از سوی مسئوالن برای
رونق دوباره سینمای دفاع مقدس وجود داشته باشد .هر چه از جنگ
تحمیلی فاصله گرفتیم ساخت فیلمهای دفاع مقدسی هم کمتر شد
ً
تا به امروز که تقریبا دیگر فیلمی تولید نمیشود .البته خود فیلمسازان
را هم بیتقصیر نمیدانم .بعضی از آنها میدان را خالی کردهاند.
این اواخر در قیاس با گذشته کم کار شدهاید و کمتر شما را به
عنوان بازیگر در جلوی دوربین میبینیم .دلیلش چیست؟
هستم .فعالیت میکنم اما ترجیح میدهم در کارهایی حضور داشته
باشم که به عالیق خودم نزدیک باشد .دلم میخواهد تجربههای
ً
جدیدی هم در عرصه بازیگری داشته باشم .مثال چند سالی است
که دلم میخواهد یک نقشآفرینی ماندگار در ژانر کمدی از خودم
به یادگار بگذارم .البته منظورم کمدی واقعی است.
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ادبیاتدفاعمقدسدر بوتهنقد
محمدرضا سنگری
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در فاصلهای اندك پس از شروع جنگ تحمیلی و پس از خلق نخستین
آثار ادبی ،مقاالت تحلیلی و مطالعات و پژوهشها در این حوزه بیشتر
چهره نشان میدهد .طبیعی است که در فضای پر از التهاب و حادثه و
افق مبهم و مهآلود آینده آن روزها ،نمیتوان انتظار نقدهای چشمگیر و
پژوهشهای سامان یافته داشت اما هر چه پیشتر میرویم ،سختگی و
پختگی نقادان و پژوهشگران و چاپ مقاالت و کتب تحقیقیتر را شاهد
و ناظر هستیم .مطالعات و پژوهشهای حوزه ادبیات دفاع مقدس را
به چند دسته میتوان تقسیم كرد.

دیدهب ـ ـ ـ ــان
-1نقدهاو نظرهاو پژوهشهایموردیمطبوعاتی

در زمان وقوع جنگ ،روزنامههای آشنای كشور چون اطالعات،
كیهان ،جمهوری اسالمی ،سالم و ...به درج مقاالت و مصاحبهها
پرداختند .مجالتی چون پیام انقــاب و امید انقالب و مجالت و
نشریات منطقهای و بومی در استانها و شهرستانها نیز فعاالنه
در این راه قدم گذاشتند .این نوشتهها امید نگارش نقدها ،كتب
علمی و پژوهشگرانه را میداد اما چند ویژگی آسیب و ضعف اینگونه
مقاالت بود:
• شتابزدگی در نگارش،داوری و تحلیل
• فضای عاطفی  -احساسی متأثر از موقعیت
• فقدان انسجام و انتظام الزم
• كمرنگی روشمندی در نقد و تحلیل
این مقاالت در زمینه شعر ،ادبیات داستانی ،خاطره ،نمایشنامه،
فیلمنامه ،نثر ادبی (قطعه) ،زندگینامــه ،تاریخنگاری ،نامهها و
وصیتنامهها بود.
میزگردهای مطبوعاتیای كه بعضی نشریات در همان سالهای
دفاع مقدس به صورت محدود و با نگاه مطبوعاتی برگزار میكردند
نیز رنگ و بویی از مطالعه و پژوهش داشت یا میتوانست دستمایه
پژوهشها و مطالعات قرار گیرد.
در امتــداد همین راه بــود كه بعدها در حاشــیه برنامههای شــعر
که در طول هشت سال دفاع مقدس در جبههها و شهرستانها
برگزار میشد بحث و گفتوگوهایی نیز بود که دریغا ثبت و ضبط
نشد یا ا گر شد در بوته غفلت و نسیان و گمشدگی به امروز نرسید.
یکی از حرکتهــای موفــق و ســنجیده مطبوعاتی که متأســفانه
تداوم و اســتمرار نیافت «جنگ ســوره» بود که نوید نویسندگان
و منتقدان و پژوهشــگرانی بزرگ را به آینده میداد .نسلی جوان
و شــکفته در انقالب ،مقاالتی را در این نشــریات چاپ کردند که
بعضی از همان نوشتهها نقطه عطفی در نقد و پژوهشهای دفاع
مقدس و انقالب محسوب میشود.
بعضی از این نویسندگان بعدها صاحب آثار شاخص و درخشان
و نام و آوازه شدند.
نگاهی گذرا به ُجنگها:
• جنگ اول :ویژه جنگ حوزه اندیشه و هنر اسالمی 190 ،1360 ،صفحه

پایان بخش این مجموعه «نقد گزارش» است که طلیعه نقد در
تداوم این راه است.
• جنــگ دوم :در همان ســال منتشــر شــد .هرچند نقــد در این
شماره نیست اما چینش و طرح موضوعات نوظهور ،گواه توجه
گردآورندگان به مقولههای تازه است.
• جنگ چهــارم :در ســال  1361به چاپ رســید و جز چاپ شــعر
و قصه ،نمایشنامه و گزارش ،نقد و بررسی نیز دیده میشود.
• جنگ پنجم :در سال  1362شاهد سیر بالندگی این مجله بودیم.
نکاتی در باب فیلمنامه در سینمای اسالمی ،بخش ترجمه درباره
زاویه دید در داستان ،بررسی شعر انقالب اسالمی ،نقد و بررسی
مجموعه داســتان دو قدم تا قاف ،طرح فیلمنامه «اســتعاذه» و
عکسهایی از تصرف النه جاسوسی ،کارنامه سه ساله واحدهای
تئاتر و سینما را میتوان یافت.
• جنگ ششــم :در ســال  1363جــز شــعر و قصه و بحــث درباب
قصهنویســی کودکان ،یک روایــت ،یک گــزارش و دو نظرخواهی
درباره فیلم توبه نصوح دیده میشود .تنوع موضوعی ،طرز نگاه
و خالقیت و نوگرایی تولیدکنندگان جنگها را نشان میدهد.
• جنگ هفتم :قیصر امینپور کتاب «قیــام نور» نصراهلل مردانی
را نقد و تحلیل کرد .این نقد یکی از برجستهترین و تأثیرگذارترین
نقد شعرهای پس از انقالب به شمار میآید.
• جنگ هشتم :بررسی شعر معاصر عرب از نزار قبانی و نقد کتاب
داستان دلیران قلعه آخولقه توسط رضا رهگذر در کنار فیلمنامه
و مبحث منحنی کشش در فیلمنامه و معرفی کتاب سامان قابل
توجهی به این شماره جنگ داده است.
• جنگ نهم :گــزارش درباره خرمشــهر و نقد دو کتاب « 20ســال
تالش» محمد دیــدار و کتاب «هیچ چیز مثل تــوی خواب نبود»
اثر قدسی قاضی نور دیده میشود.
• جنگ یازدهم :در سال  1365در  192صفحه به چاپ رسید.
• جنگ سیزدهم :مقالهای با عنوان خاطرهها و خطها از مهدی
حجوانی در این شماره به نقد جمعآوری خاطرهها و ضعف محتوایی
و تکنیکی این جمعآوری از دو هزار کودک در ردههای سنی «ج»
و «د» پرداخته است.
• جنگ چهاردهم :مقاله  20ســال تالش از محمد دیدار به نقد
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عملکرد شورای کتاب کودک و موضع آن نسبت به جنگ تحمیلی،
اختصاص یافته است.جز این جنگهای چهاردهگانه ،دو گاهنامه
کوثر نیز در حوزه هنری به چاپ رسید .نخستین گاهنامه را فاطمه
را کعی و دومین را سیمیندخت وحیدی در همان حوزه هنری به
چاپ رساندند .محتوای هر دو گاهنامه شعر و مصاحبه و مقاله و
داستان و تصویر است .این دو گاهنامه ،گواه حضور «زنان» در عرصه
فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس به گونهای ویژه و تخصصی است.

-2مجالتو نشریاتتخصصیو پژوهشی

این مجالت و نشریات را به دو دسته میتوان تقسیم کرد :نخست
مجالت و نشریاتی که در چند شماره با هیأتی کمتر مطبوعاتی به
چاپ میرسید و محصول شور و عالقه فرد یا گروهی بود که عاشقانه
با حداقل امکانات به چاپ اقدام میکردند و سپس ناهمواریهای
راه آنان را متوقف میکرد .در شهرســتانها ،لشــکرها و مساجد و
بسیج این رویداد چشمگیرتر بود .بسیاری از این نشریات که گاه
چند صفحه بیش نبود ،دریغ و افسوس به امروز نرسید .مطالعه
این نشریات برای شناخت بهتر ادبیات و فرهنگ سالهای دفاع
مقدس بسیار الزم و راهگشاست.
دســته دوم مجالت و نشــریاتی هســتند که بعدها به ویژه پس از
سالهای دفاع مقدس به چاپ رسیدند که بعضی متوقف شدند
و برخی همچنان ادامه دارند.
بعضی از این نشریات عبارتند از:
کمان
نخستین شماره این نشریه در  16صفحه مرداد  1375منتشر شد.
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اخبار ،گفتوگو ،متنهای ادبی ،خاطرات ،داستان ،شعر ،اسناد
نظامی عراق و ...نشان تنوع ،جذابیت و هوشمندی گردانندگان
آن بود .صاحب امتیاز و مدیر مسوول کمان هدایتاهلل بهبودی،
ســردبیر مرتضی ســرهنگی و مدیر داخلی احد گودرزیانی بودند.
رویکرد مجله عمدتا ادبی و فرهنگی بود .دریغا که این نشریه بعد
از نه ســال تالش علمی و فرهنگی با  200شماره انتشار در شهریور
سال  1383تعطیل شد.
فرهنگ پایداری
این ماهنامه فرهنگی  -هنری دفاع مقدس نخستین پیش شماره
اول خود را در خرداد  1381با مدیر مسوولی دکتر اسماعیل الریجانی
و سردبیری ابراهیم ترکی به چاپ رساند.
مباحث بنیادین در حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس ،این ماهنامه
را منبعی اصیل و مطمئن برای پژوهشگران ساخته بود .دو سال
بعد در پاییز سال  ،1383این ماهنامه با تغییر قطع به رقعی و تبدیل
شدن به فصلنامه ،راه خویش را ادامه داد .سردبیری فصلنامه به
سعید عالمیان رسید .هم ا کنون فصلنامه فرهنگ پایداری با مدیر
مسوولی سردار احمد سودا گر و سردبیری رضا رئیسی منتشر میشود.
نشریه ادبیات پایداری
نخستین شماره این نشریه در پاییز ســال  1388در  222صفحه
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
به چاپ رسید .این مجله علمی -پژوهشی است .صاحب امتیاز
آن دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
است که با مدیر مسوولی دکتر احمد امیری خراسانی و سردبیری
دکتر محمد صادق بصیری چاپ میشود.

-3همایشهاو نشستهایتخصصی

یکی از حوزههای تأثیرگذار در رشد ادبیات دفاع مقدس ،برگزاری
همایشهــا و نشس ـتهای تخصصــی و موضوعی اســت .در این
نشس ـتها صاحبنظران به بحث و گفتوگــو درباره موضوعات
ادبی دفاع مقدس میپرداختند .بعضــی همایشها با فراخوان
مقاله همراه بود .شاخصترین این همایشها پس از پایان جنگ
تحمیلی برگزار شدند که «سمینار بررسی ادبیات انقالب اسالمی»
در ســوم تا پنجم دی مــاه  1370در تهران مطر حترین آنهاســت.
در این سمینار  47مقاله در مقولههای شــعر ،خاطره ،داستان،
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مباحث نظری و بنیادی ادبیات انقالب و دفاع مقدس عرضه شد
که بعدها «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها»
(سمت) در پاییز سال  1373در  658صفحه آن را به چاپ رسانید.
این مجموعه مقاله با همه افت و خیزها ،تفاوتها ،نارســاییها
هنوز هم مرجعی مطرح برای پژوهشگران محسوب میشود.
سخنرانیهای سمینار که در این مجموعه به چاپ رسیده است،
دیدگاهها ،حساسیتها و دغدغههای مسوولین فرهنگی را نسبت
به ادبیات انقالب و دفاع مقدس نشان میدهد.
نشست دوم ،سمینار بررسی رمان جنگ در ایران و جهان است
که در روزهای  16تا  18شهریورماه  1372در کرمانشاه برگزار شد.
در این ســمینار نقد و نظرهای پژوهشــگران ،داستاننویســان و
اندیشهوران کشور در باب رمان و جنگ مطرح شد .مباحثی چون
نقش ادبیات داستانی جنگ در ادبیات انقالب اسالمی ،آینده رمان
و داستاننویســی جنگ در ایران ،تأثیر جنگ بر ادبیات کودکان
و نوجوانان و ...مطرح شــد .مجموعه  22مقاله ســمینار زیر نظر
بنیاد جانبازان انقالب اسالمی و همکاری محمد اسماعیلزاده و
همکاران در سال  1373در بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب
اســامی در  546صفحــه بــه چــاپ رســید .از نشس ـتهای دیگر
چهارمین کنفرانس بررسی دفاع مقدس بود که در مهرماه 1371
برگزار شــد .پیام ریاســت جمهوری وقت ،مقاالتی علمی در باب
شاخصهای فرهنگ بســیجی ،نارســاییهای موجود در نظام
حفظ آثار و ارزشهای معنوی فرهنگی دفاع مقدس و نحوه بهبود
آن ،نگاهی بــه ادبیات اســیران جنگی عــراق در ایــران از مقاالت
شاخص این همایش بودند.مقاالت سمینار به کوشش محمد
قاســم فروغی جهرمی در بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع

مقدس در سال  1373و در  432صفحه به چاپ رسید.
اولین کنگره ادبیات پایداری در  17و  18اسفندماه  1384در دانشگاه
شهید باهنر کرمان برگزار شد .از  90مقاله ارسالی  40مقاله با عنوان
«نامه پایداری» به کوشش دکتر احمد امیری خراسانی در بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سال  1387در تهران
به چاپ رســید .این کتاب در  572صفحه تدوین شــده اســت و
مباحث متنوع و قابل تأملی در  25حــوزه ادبیات پایداری در آن
سامان یافته اســت .مقالهها و مقولههایی در باب شعر پایداری
در ادبیات انقالب اسالمی ،ظلم ســتیزی در شعر شیعی ،طرح و
توضیح چند ســوال درباره مبانی ادبیات پایداری ،عاشورا منشأ
ادبیات پایداری ،عشق و عرفان در ادبیات پایداری ،سهم ادبیات
پایداری در کتابهای درسی ،مفهوم شهید و شهادت در تعالیم
اسالم و شعر شاعران ،ادبیات داستانی دفاع مقدس ،رمان دینی،
زن در ادبیات داستانی دفاع مقدس و ...در این کتاب آمده است.
یکی از میزگردهای موفق و موثر «میزگرد بررسی ادبیات خاطرهنویسی
رزمندگان جنگ ایران (و عراق) و رزمندگان جنگ جهانی اول بود»
که با همکاری دفتر ادبیات و هنر مقاومــت حوزه هنری ،انجمن
ایران شناسی فرانسه در ایران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهــران در  15و  16آذرمــاه  1378در تهران برگزار شــد .حاصل این
میزگرد بعدها در ســال  1381در  208صفحه در انتشــارات ســوره
مهر به چاپ رســید .کتاب شــامل هشــت مقاله ،هفت خاطره از
رزمندگان ایرانی و نه خاطره از رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی
اول و برگزیدهای از متون مربوط به جنگ جهانی اول است .این
مجموعه مقاالت برای پژوهشگران در حوزه خاطره به عنوان نوع
ادبی ،مجموعهای مستند و موثق است.
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بازمانده
لیال امانی
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منتخب اولین جشنواره خاطره و داستان کوتاه پایداری

دیدهب ـ ـ ـ ــان
خاروخاشا کی که باد از وسط بیابان کشیده تا کنارههای صندلی
انتظار مسافرها جمع شده .نور زرد رنگ بی رمق خورشید از الی
شیش ـههای شکســته روی زمین پخش شده .چس ـبهای پنج
سانتی هم نتوانســتند مقابل موج هاطاقت بیاورند .دیگه هیچ
مغازه شیشه بری وجود ندارد که جواب شیشه شکسته را بدهد.
ســه تا ســگ آرام میان ســالن قدم مــی زدند ،به گوش ـهها ســرک
میکشــیدند تا چیزی برای خوردن پیــدا کنند .پوزه یکــی از آنها
بدجور زخمی است .دلم را به درد آورد.دندههای قفسه سینهاش
از زیر پوست معلوم .جای زخم هایی که دارم باتیکه پارچه هایی
بستند.سگ ها را سمتم کشیده.مردد شــدند .چند قدم عقب
رفتند.فکر نمیکردند نفس میکشم .نه کسی بدرقهام میکرد نه
کسی به استقبالم آمده.
مامور ایستگاه از گیشه بلیط ،سر سگها داد زد و با چوب سراغ
س ـگها رفت .دس ـتهایم را روی گوشهــام گرفتم ،صــدا توی
گوشم پخش می شــد مثل وقتی که باالی کوه داد بزنی وصدات
برگرده ســمت خودت .س ـگها جلز ولزی کردند روی سنگفرش
سالن ســر می خوردند باالخره مامور موفق شد .سرخونی چوب
دستی را به دیوار کشید .گفت:
 چیزیت نشده؟زبانم توی دهانم نمیچرخید فقط توانســتم ســرم را تکان بدم.
نه  .پتوی خا کســتری رنــگ را دور پاهــام پیچید تــا حداقل پایی
برای برگشتن داشته باشــم.دور شــد .روزنامه کهنهای را جلوی
یکــرد ،از اینکه
صورتش گرفت  .اخبار تکــراری چه دردی را دوا م 
زنده بمانی بقیه روزها وشب را سر کنی چه فایدهای داشت .مثل
همین مامور اینقدر توی گیشه بشینی که قطار مرگ بیاد و سوار
بشی بری دنبال کارت.
خیلی ســخت قاتل باشــی بعد زنــده برگــردی ســرجای قبلی که
داشتی .همکار عزرائیل .افتخار  ،نشــان شجاعت چی رو باید به
من بدهند؟همین که قضیه را بفهمند،اول ســر به نشانه تاسف
تکان میدهند ،بعد به جایی خیره زل می زننــد تا اتفاق را تصور
کنند ،بعد طوری نگاهــت میکنند انگار که قاتل فراری هســتی،
بعد تنها می مانی .شــاید هم نسل به نسل و ســینه به سینه که
فالنی چقدر فدا کار بود ،مثل دهقان فدا کار یا چوپان دروغگویی
بود که اصال خط مقدم هم نرفت ،توی یک تصادف زخمی شــد

بعد ادعا داشت .هر حرفی را میشد تصور کرد .شاید همین االن
ُمردم و دیگه وقتی برای این حرفا باقی نماند.
خیلی قشــنگ توی یک جای غریب وقتی که درگیریــه همه فکر
نجات و فرار هستند ،یکی به استقبالت بیاد .بهت احترام بذاره.
سوار ماشین گل زدهای که فقط شیشــه جلوی راننده به بیرون
دید داره بشی .بوی خاصی از ماشــین بلند می شد  .بوی بنزین
سوخته،چربیهایی که زیر پا بود ،اول فکر کردم پوست یا تیکههای
گوشت مر غ  .راننده ماشین گفت"اینها واسه یه بابای مجروحی
یادش رفت خرت و پرتش جمع کنه"
بلند بلند خندید بعد شروع کرد به گریه کردن شانههاش می لرزید.
قمقمهام را از کوله در آوردم گوشههای کاغذ معرفی نامه وزیر جنگ
خیس شده بود .صورتش را به شانه سمت چپش مالید .مستقیم
به جاده خا کی خیره شد  .جوهر کلمههای نامبرده ،نیروی ویژه
با حرف ک  .کماندو آموزشی ،برجسته شده بود.
روی شلوار شش جیبم گذاشتم تا خشک شود .گفت:
 خوشم میاد  .باصفایی .شنیدم دوتا قاره رو کوبیدی و برگشتی.حرفی نداشتم  .سرم به شیشه ماشین تکیه دادم  .دلم می خواست
بی نام ونشان باشم.
مقر جایی نبود جز چادرهایی که به ردیف برپا شده بودند .بایک
تانک آب سوراخ شده.
...این را که می بینید اسنورکلر وقتی که جلوی دهانتون بذارین
می توانید روی سطح آب شنا کنید بعد توی نیزارها قایم بشید.
چاقو مهم ترین چیزی که باید زیر زانو یا پشت بازوهاتون جاسازی
کنید .مجبورید که با این دفاع کنید .تنها راه ممکن.
صورتهایی که هنوز موی کاملی نداشتند ،ریز به ریز وسایلی را
که نشان میدادم یاد میگرفتند.
درس امروز فینها کفشهای بالهای که می توانید مثل ماهی توی
عمق به راحتی برید وبرگردید.پچ پچی شد .راننده بلند شد گفت :
 آقا ما اینها را نمی پوشیم شبیه پنگوئن می شیم. حاال فکر کن مرغابی هستی. نمیشه .من عقابم  .باالی آسمون باید برم.ولوله شد".ایشاال میری ودیگه برنمیگردی" متلکهایی که رد
و بدل میشد  .وضع کالس را بهم ریخت .
تحت فشــار بودم ،باید گردان چهل نفره را به دستههای هشت
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تایی تقسیم میکردم .نوجوانهای همسن اینها توی هاید پارک
مشغول عشقبازی با دخترهای کک مکی موبور بودند .اینجا برای
رسیدن به مرگ مسابقه میگذاشتند .تالطم فکرها اذیتم میکرد
من کجای این دنیای نکبتی بودم؟
وقتی که لباسها را تحویل گرفتند .برعکس میپوشیدند تا فقط
کمی شوخی کنند.
 شبیه گونی پیاز شدی. نه تو پس با اون قد دیالقت واسه خدا میخوای نون ببری؟جعفر تو از گل اضافه خلق شدی. هرچی گل وخا ک پس مانده بود خدا بهم چسبانده یه چیزیسرهم کنه که اسمش بذاره جعفری...
کاش زمان و مکان توی همان لحظهها متوقف میشد .روزها اینقدر
سریع رد شدند که فقط جای زخمیهاو مردهها را جا گذاشتند.
مامور گیشه ویلچرم را نزدیکتر آورد .مبادا سگها من را بخورند.
درهارا قفل زد .پتو رو تا زیر چانهام کشید.
 اینطوری بوی خونت را نمی شنوند.آماده به خط ایســتاده بودند.لباسهای مخصــوص را گل مالی
کرده بودند .دور چشم ها را با وا کس سیاه کردند .با حداقل وسیله
ممکن اســتتار باید صورت میگرفــت .راننده مســئولیت وا کس
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زدن را برعهده گرفت .برای بعضی ها را بیشتر می زد می گفت"تو
پسر حاجی فیروزی سالی یه روزی".از دور انگشت اشاره را نشان
دادنوبت من شده.
 هیچ کدوم بهت نمیاد نه خندونی نه گریون فرمانده همینطوری بهتری.با سر آستینش صورتم را پا ک کرد.کسایی را که خوب نمی توانستند
شنا کنند وسط گذاشتم تا از دوطرف ساپورت شوند .طنابها را
با محکم ترین گرهی ملوانی به کمرها گره زدم .اخ گفتن آخرین
اعتراضی بود که به سنگینی وزنه های کمربند و گره ها میگفتند.
راننده سر دســته شــد ،زیر آبی محلهای حمله و شــبیخون را با
شــناور عالمتگذاری کرده بود .نیروهای دشــمن تا نزدیکی مقر
رسیده بودند .قبل از رسیدن نیروی زمینی باید پا کسازی میشد.
وقتی به اسکلههای شناور نزدیک شدیم .طنابها را باز کردند تا
نگهبانی را خلع سالح کنند .یکی از سربازها به طرف منور دوید قبل
از اینکه هر کاری کنیم وسط آسمان روشن شد .سربازهایی که توی
سنگر بودند به هر طرفی که احتمال میدادند شلیک میکردند.
قدمهاش روی سرم سنگینی میکرد .راننده پایین می رفت گره
کور طنابها باز نمیشــد ..کســایی که فینهــا را درآورده بودند
دست و پا میزدند .یک عده بچه
ماهی بین تور گیر کردند.
زخمیهــا را روی هــم پــرت
میکردند .گودال عمیــق و لجنی
بــود .کنــار رودخانــه ســرخوردم.
راننده را جدا کردند هنوز ماسک
صورتــش را مــه گرفتــه بــود  .نفس
میکشــید.با پاهــای زخمــی مــی
دویدم .سگهای وحشی دنبالم
بودند .ماموردر ایستگاه را برایم باز
کرد.روی زخــم هایــم را گل گرفته
مثل آبشــش ماهی باز وبسته می
شود.از مامور خواستم پتو را روی
ســرم بکشــد.

انتهایحقیقت

ابوالفضلجبله/شاهرود

شعری تکاندهنده دلم را تکانده است
دردی میان سینهی تنگم نشانده است
آقا ظهور کن به خدا دیر می شود
چیزی به انتهای حقیقت نمانده است
تزویر با لباس جدیدی به اسم دین
خود را به اولین صف مسجد رسانده است
دیگر بلندگوی محل نیز مدتی ست
حتی غروب جمعه دعایی نخوانده است
یعقوب ها چه زود فراموش کرده اند
یوسف چرا ز خانه خود دور مانده است
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ُ
تصویر یکسرباز با کنته...

به همسران شهدای جانباز
نگارسادات معصوم زاده  /قزوین

نامت به خط خوش به زیر شیشة میز و...
عکست که پنهانی برایم خواهرت آورد
در البه الی برگ های خشک این دفتر
عطر گل یاس است و جای پای یک همدرد

هرشب کنار تخت من  -مرداب تنهایی-
نیلوفری وحشی درون خواب می روید
هر چند می داند نمی یابد ولی با عشق
عطر تن خورشید را پیوسته می جوید!

ُ
روی کمد تصویر یک سرباز با کنته
آن روزهایی که برایم طرح غم بودی
جایی پر از شعر و کتاب و عشق و موسیقی
تنها تو کم بودی تو کم بودی تو کم بودی!

من عاشق عطر تن مردی که می دانم
خورشید را در بسترش مهمان نخواهد کرد
کاری که او با خا ک قلبم کرده ،می دانی...
کشتی نوح و قصة طوفان نخواهد کرد!

رازم برایت برمال شد ،عاشقت هستم
در عشق ،حتی لحظه ها هم دیر خواهد شد
یک زن ا گر عاشق شود او هم زلیخا وار
در پای حسن یوسف خود پیر خواهد شد

شاید بیایم در کنارت بی غم و غصه
یک ساعت از عطر گل و پروانه بنویسم
نگاه خیس و تب دارت
دربارة تو با ِ
یک صفحه ُپر باید فقط( دیوانه) بنویسم!

هر شب برایت از فروغ شعر می خواندم
اسیر زهر عصیانند
از پشت آن دیوارهایی که ِ
گفتی بخوان! این شعرها را خوب می فهمم
تنها تولدهای دیگر در خیال شعر می مانند!

من عاشق دیوانه ای هستم که می داند
بی او جهان یک بمب دستی خطرنا ک است
می داند و این گونه تنهایم رها کرده
می داند و این جای قصه ،تلخ و غمنا ک است...

تنها شدم تنها ،شبیه روز رستاخیز
این قصه را از َبر شدم از انتها تا َسر
امسال یا هر سال یا صد سال تنهایی
بی تو چه فرقی می کند این روزها دیگر...

دیوانه! حاال نوبت ما شد؟ دلم پوسید...
این هشت سالی رفتی و رفتی ...دلم لرزید
گفتم که رفتی تا بیاید جای تو عکست
گفتی که برگشتم! به پیروزی نمی ارزید؟

ُ
در ذهن من بعد از حدود سیصد ونه سال
یک آشنا دنبال آن پروانه ها می گشت
با اقتدار از شیمیایی بودنش َرد شد
سنجاق شد بر سینة او سینة َسردشت

برگشتی و باور ندارم همسرت باشم
یک عقد ساده توی ایوان ،استکانی چای
مشغول صحبت بودی و رفتی اتاق من
رفتی و دیدی روزگارم را ...دلم ...ای وای...

َ
با آن صدای خش گرفته بی صدا می گفت :
بگذار این تنها فقط تنهای خود باشد
عشق پدر ،عشق وطن ،عشق خدا دارم
شرمنده ام! هر چیز باید جای خود باشد...
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َ
...و صلح

فاطمهبیرانوند/خرمآباد

به کشوری فکر کن
که قسمتی از زخم هایش را
در گلویش
قسمتی در قلبش
و قسمتی را در روحش جاسازی کرده است
و نگران است بعد از مرگ
هیچ پرنده ای از خواب بیدارش نکند
به من فکر کن
که از پوستم
قلبم
و صدایم
خاطرات پناهگاههای جنگی شنیده می شود
و ترس دارد
به کوچکترین اعضا روحم تجاوز می کند
حاال
مناره های هرات

یخچال های پامیر
صورت سرخ کابل
به هر کسی که نگاه می کنم
دستش را در سینه ام فرو می برد
تفنگی بر می دارد
تا به گذشته شلیک کند
و چیزهای فراموش شده
مثل پرنده هایی که نمی دانند
در رنگ یونیفرم های نظامی کدام تنهایی خودش را پنهان کرده است
و صلح
در کدام عکس پیرتر به نظر می رسد
در دور دست ها دنبال آلبوم کهنه ای می گردم
که پر از زندگی های گمشده بود
اما حاال
نمی دانم چه کسی در پیراهنم
ماه
چند خوشه گندم
و در دهانم
قسمتی از مرگ را پنهان کرده است
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برایخلیجفارس

محمدجواد الهیپور  /قم
پا به پای تو از دل تاریخ
تا به امروز می توان آمد
نامی از خاور میانه نبود
وقتی اسم تو در میان آمد
کاشکی من هم آن زمان بودم
که در آیینه ی کالم نبی
صحبت از بحر فارس هر جاشد
باز حرف تو در میان آمد

مدعی های تو کجا بودند
وقتی از ساحل تو لنج به لنج
سوی دریا جوان رعنا رفت
به وطن پیر قد کمان امد

مدعی های تو کجا بودند
وقتی از جای پای استعمار
خون دلواری جوان جوشید
عطر خالو حسین خان آمد

اسم تو در دهان بعضی ها
گرچه این روزها نمی چرخد
قطع شد دست شوم هر کس که
سوی تو مست و سرگران آمد

مدعی های تو کجا بودند
آن زمان که برای عزت تو
تیغ ها روی استخوان ها رفت
استخوان روی استخوان آمد

آن زمان که صدای بیداری
در جهان مثل نور می پیچد
موج های تو مژده خواهد داد
مهدی صاحب الزمان آمد
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مبانی حمایت از مقاومت اسالمی
در سیاست خارجی ایران در یک نگاه

مقاومتاسالمی
ِ
ومنافعملیایران

مهرداد صالحی
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وجوب دفاع از سرزمینهای اسالمی از ضروریات فقه اسالم است .براساس آیات ،روایات و ادله عقلی
متعدد ،جامعه اسالمی پیکره واحدی است و مسلمانان نمیتوانند در قبال تهاجم بیگانگان به برادران
مسلمان خود بیتفاوت باشند؛ چنان که خدای متعال در آیات متعدد قرآن کریم ،با صراحت به حمایت
و دفاع از ستمدیدگانی که مورد ظلم قرار گرفته ،از وطن و کاشانه خویش اخراج و آواره شدهاند ،فرمان
میدهد« :و هر جا که آنها (کافران) را یافتید بکشید و همانگونه که شما را (از شهر خودتان) بیرون کردند
بیرونشان کنید( ».سوره بقره /آیه  )191و «به کسانی که مورد حمله قرار گرفتند اجازه جنگ داده شده،
زیرا تحت ظلم واقع شدهاند و خدا برای یاری آنها تواناست؛ کسانی که به ناحق از سرزمین خود بیرون
رانده شدند ،تنها به این جرم که گفتند ما فقط خدا را میپرستیم( ».سوره حج /آیه  )39و «چرا در راه
خدا و برای رهایی مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شدهاند پیکار نمیکنید؟!
همانهایی کــه میگویند پــروردگارا ما را از این شــهر (مکــه) که اهلش ســتمگرند ،بیرون ببــر و از طرف
خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود ،یار و یاوری برای ما تعیین فرما( ».سوره نساء /آیه )75
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از پیامبر گرامی اسالم (ص) روایت شده است« :هر کس که به حل
امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست» و «هر کس
فریاد یاری خواستن هر مظلومی (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان)
را بشنود که مسلمانان را به یاری میطلبد ،اما فریاد او را اجابت
نکند ،مسلمان نیست ».در صحیح بخاری نیز از آن حضرت روایت
شده که فرمودند« :همه مسلمانان برادر یکدیگرند ،به همدیگر
ظلم نمیکنند و در مقابل دشــمنان یکدیگر را رها نمیکنند و به
خود وا نمیگذارند ».دستور امیر مؤمنان علی (ع) مبنی بر این که
«همواره دشمن ظالم و یار و یاور مظلوم باشید ».نیز بر این نکته
مهم داللت دارد که در اسالم ،همه باید یکپارچه در برابر عوامل
تهدید و ارعاب و ستم بایستند و از مظلوم دفاع کنند.
بر این اساس ،دفاع تنها بر کسانی واجب نیست که از سوی دشمن
مورد هجوم و حمله قرار گرفتهاند ،بلکه همه مسلمانان وظیفه
دارند در مقام دفاع از مسلمانانی که در سرزمین خود تحت ظلم و
تجاوز قرار گرفتهاند ،دفاع کنند و با جان و مال خود ،در زمینههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی و نظامی ،از آنان حمایت کنند .این
موضوع مورد اتفاق فقها و اندیشمندان شیعه و سنی است.
در تجاوز اســرائیل به کشــورهای اســامی ،عده زیادی از علمای
اسالمی از جمله حضرات آیات سید محسن حکیم ،سید هادی
میالنی ،سید شهابالدین مرعشی نجفی ،سید ابوالقاسم خویی،
ســید علی موســوی بهبهانی ،بهاءالدین محالتی ،سید عبداهلل
شــیرازی و بســیاری دیگر از علما ،با صدور اعالمیههایی از عموم
مســلمانان خواســتند تا به یاری مســلمانان مظلوم فلسطین و
کشورهای مورد تجاوز بشتابند.
حضرت امام خمینی ،در نهم اسفند  1366طی سخنانی در جمع
اعضای شورای مرکزی حزباهلل لبنان فرمودند« :همه شیاطین
مجتمعند که نگذارند اسالم رشد کند و ما باید این معنا را در نظر
داشته باشیم که با تمام قوا و تا آخرین نفرمان ،مهیا شویم و در راه
خدا جهاد کنیم .دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بالد اسالمی و
دفاع از همه حیثیات مسلمین امری است الزم و ما باید خودمان
ً
را برای مقاصد الهی و دفاع از مســلمین مهیــا کنیم و خصوصا در
این شرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسالمی و لبنان ،یعنی

حزباهلل و مسلمانان انقالبی سرزمین غصب شده و لبنان با نثار
خون و جان خود ،فریاد «یا للمســلمین» ســر میدهنــد ،با تمام
قدرت معنوی و مادی در مقابل اســرائیل و متجاوزین بایستیم
و در مقابل آن همه سفا کیها و ددمنشیها مقاومت و پایمردی
کنیم و به یاری آنان بشتابیم و سازشکاران را شناسایی و به مردم
معرفی کنیم».

مبانیحقوقیدفاعاز مقاومتاسالمی

عالوه بر مبانــی فقهی ،منابع حقوق بین الملل و حقوق اساســی
کشــورمان نیز ،حمایت از مقاومت اســامی را امری مشــروع و به
عنوان یکی از وظایف خارجی کشورمان قلمداد میکند.
الف) دفاع مشروع در حقوق بینالملل
منشــور ملل متحد در ماده  ،51دفاع مشــروع را مطرح کرده و به
رسمیت شــناخته اســت« :در صورت حمله مســلحانه علیه یک
عضو ســازمان ملل متحد ،تا زمانی که شــورای امنیــت اقدامات
الزم را برای حفظ صلــح و امنیت بینالمللی بــه عمل آورد ،هیچ
یک از مقررات این منشور ،به حق دفاع مشروع انفرادی یا دست
جمعی اعضا لطمهای وارد نخواهد کرد».
حقوقدانان با توجه به این ماده و اصول حقوق بینالملل ،اجرای
حق دفاع مشروع از خود را منوط به برخی شرایط کردهاند:
 .1وقــوع تجــاوز نظامــی؛ بــر طبــق مــاده  51منشــور ملــل متحــد،
بــه کارگیــری حــق دفــاع مشــروع بــه وقــوع تجــاوز و حملــه نظامــی
محــدود شــده اســت.
 .2تناسب؛ شرط دیگری که به هنگام انجام دفاع مشروع ،رعایت
آن الزم اســت ،وجود تناســب بیــن اقدامــات دفاعــی و عملیات
تهاجمی است.
در این ماده عالوه بر دفاع فردی از خود ،نســبت به دفاع دســت
جمعی نیز مجوز اعطا شده اســت .در واقع این ماده به هر یک از
اعضای سازمان ملل متحد این حق را میدهد که در قالب دفاع ،به
کمک کشور قربانی تجاوز بشتابد .بر این اساس ،با توجه به حقوق
بینالملل ،عملیات مقاومت جنوب لبنان و فلسطین علیه نیروهای
اسرائیل ،به هر شــکل که صورت پذیرد (منتظره یا غیر منتظره و
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در قالب جنگهای منظم یا نامنظم) از مشروعیت دفاع از خود
برخوردار است و مورد حمایت عرف و حقوق بینالملل قرار دارد.
ب) حمایت از مقاومت در قانون اساسی
مهمترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف و وظایف سیاست
خارجی ،قانون اساسی کشورمان است .مجموع اهداف سیاست
خارجی ایران با بررسی قانون اساسی عبارت است از:
 .1تالش در جهت تشکیل امت واحد جهانی
 .2حمایت از مستضعفان در برابر مستکبران
 .3تامیــن منافع ملی و حفاظــت از اســتقالل و حا کمیت ملی در
عرصه بینالمللی
 .4دفاع از سرزمینها و حقوق مسلمانان
 .5دعوت به اسالم
از آنجا که اصول و قوانین نظام اســامی از آموزههای دین مبین
اسالم سرچشمه میگیرد ،جمهوری اسالمی ایران از بدو شکلگیری
تا کنون ،اهداف خود را بر برپایی حکومت اسالمی در ایران منحصر
نکرده ،بلکه خود را بــه آزادی و بیداری ســایر ملل مظلوم جهان
و حمایت از حقوق آنان موظف میداند .بر اســاس تحقق عملی
حا کمیت ملی ،دولت بــه نمایندگی از تمام افــراد مردم ،موظف
به ایفــای «تعهد برادرانه نســبت به همه مســلمانان» اســت .به
همین دلیل ،ضمن آن که «موظف است سیاست کلی خود را بر
پایه ائتالف و اتحاد ملل اســامی قرار دهد» ،در اعمال سیاســت
خارجی باید «دفاع از همه مسلمانان» را وجهه همت خود سازد.
نمونههای متعدد یاد شده همگی بیانگر مشروعیت و لزوم حمایت
از جریان مقاومت اسالمی در مقابل تجاوز بیگانگان است که آن را به
عنوان بخشی از وظایف مسلم دولتهای اسالمی ترسیم میکند.
ج) منافع ملی و امنیت ملی
 .1منافع ملی :تامین منافع ملی کشــور ،از اهداف و وظایف مهم
سیاست خارجی است .در بررسی نحوه تعامل و تأثیرگذاری وظایف
ایدئولوژیک دولت اســامی در قبال مقاومت اســامی با منافع و
امنیت ملی کشورمان ،شناخت صحیح مفهوم منافع ملی و امنیت
ملی ،و چگونگی تامین آن در جهان کنونی نقش اساسی دارد.
در مورد مفهوم منافع ملی ( )National Interestتعاریف و نظریههای
گونا گونی وجود دارد که در یک جمعبندی میتوان گفت« :منافع
ملی ،هدفهای عام و ماندگاری است که یک ملت برای دستیابی
به آنها تالش میکند ».بر اساس این تعریف ،منافع ملی ،مفهوم
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وسیعی اســت که تنها به معنای حفظ اســتقالل ملی و تمامیت
ً
ارضی و اهداف صرفا مادی و منحصر در مرزهای جغرافیایی نیست؛
بلکه حیطه وسیعی است که دســتیابی به اهداف ایدئولوژیک،
انرژی ،منابع مواد خام ،فناوری جدید ،توسعه اقتصادی ،منطقه
نفوذ ،دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها ،دفاع از هویت فرهنگی
خویش و مواردی از این قبیل را نیز در بر میگیرد.
عالوه بــر ایــن ،در دوران جدیــد و رونــد فراینده جهانیشــدن در
ابعاد مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اطالعاتی و غیره ساختار نظام
بینالملل و قواعد و فرآیندهای بینالمللی دستخوش تحوالت
ً
اساسی شده و مفهوم منافع ملی صرفا در بر گیرنده مرزهای ملی
نیســت؛ بلکه دولتها نا گزیرند برای تأمین منافع ملی خویش،
بیش از گذشته ،به محیط عملیاتی و متغیرهای مربوط به بستر
جهانیشدن توجه کنند.
از سوی دیگر ،در کشور ما به دلیل وجود نظام سیاسی مبتنی بر
آموزههای دینی ،منافع دینی با منافع ملی پیوندی تنگاتنگ دارند
ً
و اصوال نمیتوان این دو را از هم تفکیک کرد .اینگونه نیست که
منافع ملی فقــط منافعی مادی و دنیایی باشــد و در حوزه کاری
سیاستمداران بگنجد؛ بلکه عالوه بر مسائل سیاسی و بینالمللی،
مسائلی معنوی چون ارزشها ،باورها و عقاید ملت نیز جزو منافع
ملی ما به حســاب میآید .تالش برای کسب استقالل سیاسی و
فرهنگی در جریان انقالب و پس از آن را میتوان حوزه تعامل منافع
ملی و منافع دینی دانست.
به صورت طبیعی ،بسیاری از اهداف ملتها ،به خصوص اهداف
ایدئولوژیک نظامهای سوسیالیســتی ،لیبرالیستی و اسالمی در
مرزهای خاصی محدود نمیشود؛ از این رو دایره منافع ملی آنان
فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف میشود.
در واقع ،در صورتبندی منافع ملی باید متغیرهای متعددی را
در نظر گرفت« :ویژگیها ،شخصیت و آرمانهای تصمیمگیران،
انواع فلسفههای حا کم بر ساختارها و فرایندهای حکومتی ،آداب
و رسوم و قالبهای فرهنگی جوامع مختلف ،موقعیت ژئوپلتیک
و تواناییهای کشورهای گونا گون و غیره» .بر این اساس در یک
جمعبندی میتوان محورهای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
را چنین بر شمرد :اسالمیت نظام ،جمهوریت نظام ،تمامیت ارضی،
حا کمیت ملــی ،وحدت ملی ،معیشــت ضــروری مــردم ،نظام و
امنیت عمومی جامعه ،کیان اسالم و تشیع در جهان ،استقالل
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سیاسی ،پرســتیژ و افتخارات ملی ،تعمیم عدالت و رفاه ،صلح و
امنیت بینالمللی ،حفظ محیط زیست.
 .2امنیت ملی :امنیت ملی ( )National Securityیعنی «مصونیت
نسبی یا مطلق یک کشور از حمله مسلحانه یا خرابکارانه سیاسی
یا اقتصادی احتمالی ،همراه با وارد کردن ضربه کاری و مرگبار در
صورت مورد حمله قــرار گرفتن» .با بررســی تعاریف و نظریههای
مختلفی که پیرامون امنیت ملی وجود دارد ،میتوان نتیجه گرفت
که امنیت ملی به فرایندهای زیر اطالق میشود:
 حفظ تمامیــت ارضی ،حفظ جــان مردم ،بقا و ادامه سیســتماجتماعی و حا کمیت کشور (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی)
 حفظ و ارتقای منابع حیاتی کشور فقدان تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشورنکته مهمی که در تأمین و چگونگی تأمین امنیت ملی در جهان
کنونی نیازمند توجه جدی است این است که در یک تقسیمبندی،
جنگها به دو دسته «جنگهای قلعهای» و «جنگهای میدانی»
تقسیم میشوند .تمدن غرب با استفاده از عقالنیت یونانی و تجارب
تاریخــی ،در ماجراهایی نظیر «افســانه هومــر» و ماجرای خدعه
«اسب تروا» ،آموخته است که اســتراتژی دفاعی جنگ قلعهای
بسیار نا کارآمد و آســیبپذیر است .شکست خوردن قلعهنشین
در یک جنگ قلعهای ،یعنی از دست دادن همه داراییها و هتک

شدن همه حرمتها؛ در حالی که شکست در یک جنگ میدانی،
حدا کثر به معنی یک خسران مادی است که قابل جبران است.
از این رو غربیها در قرون اخیر با همین ترفند به سمت استعمار
ممالک دور دست تغییر جهت دادند؛ یعنی جنگهای میدانی ،در
میدانهایی هر چه دورتر .بر این اساس ،استعمار یعنی جابجایی
مرزهای امنیتی ،اقتصادی و حکومتی از مرزهای جغرافیایی که
ً
نهایت صرفه و بهرهبرداری را برای استعمارگران داشت؛ یعنی عمال
جنگ را در میدانی خارج از قلعه خود طراحی و تعقیب کردند.
از چنین دیدگاهی است که امروزه آمریکا ،امنیت داخلی و منافع ملی
خود را در خارج از مرزهای جغرافیایی خویش تعریف کرده ،جنگ
را از قارهای به قاره دیگر میکشاند و ویتنام ،فلسطین ،افغانستان،
عراق ،سوریه ،لبنان و یمن را میدانی برای جنگ در راستای تأمین
امنیت و منافع ملی خویش میسازد و رژیم صهیونیستی به عنوان
عامل و مجری سیاس ـتهای استعماری و اســتکباری آمریکا در
منطقه ،رقم هنگفتی بالغ بر ســه میلیارد دالر در ســال به عنوان
کمک خارجــی از آمریکا دریافت میکند و  20درصــد از یارانه مورد
نیاز ارتش این رژیم را نیز آمریکا تأمین میکند .در واقع اسرائیل در
قبال تحمل تهدیدات جنگ قلعهای و تهدیداتی که در اصل باید
متوجه آمریکا و انگلیس باشــد و در قبال در خطــر افتادن امنیت
شهروندانش ،به عوض شهروندان انگلیسی و آمریکایی ،از آمریکا
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طلب مزد میکند و این کمکها را دریافت میکند.
ا کنون با توجه به مطالب فوق ،به نقش مقاومت اسالمی در تأمین
منافع و امنیت ملی کشورمان پی میبریم؛ هر چند نگاه جمهوری
اسالمی در سیاســت خارجی خویش در قبال مقاومت اسالمی و
ً
نهضتهای آزادیبخش ،نگاهی کامال انساندوستانه و در راستای
انجام وظایف دینی و برادری مؤمنانه اســت .به عبارت دیگر ،نه
تنها میــان وظایف دینی دولت اســامی با منافع ملی کشــورمان
تعارضی نیســت ،بلکه این دو میتوانند در تعامل و هماهنگی با
یکدیگر عمل کنند.
جمهوری اسالمی ایران از سالها پیش با یک نگاه استراتژیک ،در
حین جنگ تحمیلی عراق ،به این حقیقت دست یافت که حرکت
به سمت جنگ میدانی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
بنابراین در حمایت مادی و معنوی ایران از حزباهلل لبنان و مبارزان
مقاومت اسالمی ،تأمین منافع ملی نیز ملحوظ است و ا گر ایاالت
متحده نســبت به ایران کوچکترین تعرضی کنــد ،میدانهای
مبارزه دیگری در سراسر منطقه و بلکه در سراسر جهان در مقابل
ً
آن گشوده خواهد شد .این دقیقا یکی از جنبههای مهم بازدارنده
ایاالت متحده آمریکا از حمله نظامی به ایران است؛ موضوعی که
بارها و بهصراحت توســط سیاســتمداران و کارشناســان مسائل
نظامی آمریکا و اسرائیل مطرح و به عنوان مانع بزرگ در حمله به
ایران یاد شده اســت .پس حمایت از مقاومت اســامی در لبنان
و فلسطین ،حتی با نگاه منفعتگرایانه نیز قابل توجیه است.
عالوه بر این ،از آنجا که منافع ملی و امنیت ملی یک کشور و تأمین
آنها ،فقط در مرزهای جغرافیایی آن محدود نمیشود ،دولتها
به میــزان هزینههایی کــه در کشــورهای دیگر صــرف میکنند ،از
توان و قدرت تصمیمگیری و تأثیرگذاری بیشتری نیز در آینده آن
کشور و معادالت منطقهای برخوردار خواهند بود .در واقع حفظ
موجودیت ،استقالل و تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور  -که از
عناصر کلیدی و حیاتی تشکیلدهنده منافع ملی است  -نیازمند
صرف چنین هزینهها و کمک به ملتهایی است که در خط اول
مبارزه با دشمنان ما قرار دارند .به تعبیر دیگر ،مردم مظلوم و مبارز
فلسطین و مقاومت اســامی لبنان ،از منافع و امنیت ملی ما نیز
دفاع میکنند و ما کمترین وظیفه خود یعنی تدارکات و پشتیبانی
را در قبال آنها انجام میدهیم.
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مقاومتیعنی...

بنده بارها گفتهام ،هر کاری که آمریکا و نظام سلطهی همراه
ّ
آمریکا ،دربارهی ایران و علیه ایران و ملت ایران و نظام جمهوری
اسالمی میتوانستند انجام بدهند ،انجام دادهاند؛ هر کاری
نکردند ،چون نمیشــده بکنند ،یک دالیلی وجود داشته،
به خاطر آن دالیل نمیشده انجام بدهند؛ هر کاری ممکن
بوده انجام بدهند ،انجام دادهاند در دشمنی .و نتیجه این
است که مشاهده میکنید؛ این درخت عظیم ،این شجرهی
ّ
طیبه ،شجرهی ٰ
طوبی ،روزبهروز اقتدار پیدا کرده؛ این بنای
مستحکم ،هر روز مســتحکمتر از گذشــته خودش را به رخ
دشــمن میکشــد .آن وقت اینجا اســت که واژهی مقاومت
معنا پیدا میکنــد؛ اینکه ما میگوییــم «نیروهای مقاومت،
جریان مقاومت ،جبههی مقاومت» ،یعنی این؛ یعنی یک
حقیقتی به نام اســام در دوران معاصر سر بلند کرده است
که این حرکت عظیم اسالمی ،صد سال پیش ،پنجاه سال
پیش نبود ،امروز وجود دارد که گریبان نظام سلطه را محکم
میگیرد و برای آزادی و عدالت اقــدام میکند؛ این به وجود
آمده؛ آنها هر توانــی که دارند ،میخواهنــد در مقابل این به
خرج بدهند که این را عقب برانند؛ اینجا است که َ«فل ٰذل َ
ک
ِ ِ
َف ُ
ادع َو َ
اســت ِقم»؛هم دعوت الزم اســت ،هم استقامت الزم
است؛ مقاومت یعنی این.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار بسیجیان
1398/9/6
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گفتگو با دکتر علی آدمی
استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
آزاده سادات
سید حسینی

ظرفیتهای ژئوپولیتیکی ایران ،امنیت ملی آن را
به شدت تحت تاثیر محیط منطقهای خاورمیانه
قرارداده است .پس از انقالب اسالمی ،شکل
گیری ائتالفی از کشورهای سنی نشین حاشیهی
خلیج فارس به زعامت عربستان ،ناچارا ایران
را وادار بــه تقابــل جویــی در چارچــوب محور
مقاومت نمود .محوری که بــا روی کار آمدن
دولت شیعی عراق،اقتداری مضاعف یافت.
عملکرد امنیتی ایران در تحوالت ناشی از بیداری
اسالمی ،حمایت از گروههای شیعی در یمن
و بحرین و همچنین حضور فعاالنه در عراق و
سوریه را میتوان تالشی جهت حفظ و افزایش
قدرت مجموعه امنیتی محور مقاومت و در واقع
تامین امنیت ملی ایران دانست.در گفتگو با دکتر
علی آدمی به بررسی چرایی اهمیت تحوالت
سوریه ،عراق ،یمن و بحرین در اولویتهای
امنیتــی ایــران پرداختیــم کــه در پــی میآید.

محور
مقاومت
و
سیاست
خارجی
ایران
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امنیت جمهوری اسالمی ایران در منطقه در چه بستری شکل
میگیرد؟
بررسی محیط استراتژیک و ماهیت معادالت امنیتی ،در تعیین
اهداف امنیت ملــی هر کشــوری در اولویــت قــرار دارد .از این رو،
محیط امنیتی خاور میانه همواره منافع ملی و تهدیدهای امنیتی
ایران را تعریف میکند .با توجه به گفتمان انقالبی شیعی حا کم
بر نظام جمهوری اســامی ایران و تقابل دولتهای اهل ســنت
و ســلفیگری در منطقه با این گفتمان از یک ســو و از سوی دیگر
مداخله قدرتهای فــرا منطقهای ،امنیت ملی ایــران همواره با
چالشهایی مواجه بوده اســت .بنابرایــن ،درک محیط امنیتی
خاور میانه موجب فهم سیاست امنیتی ایران میشود.
در مجموعــه امنیتی خــاور میانه ما بــا چند زیر مجموعــه مواجه
هســتیم مثل شــورای همکاری خلیج فارس ،ائتالف اســرائیل و
مصر و همچنین ائتالف ایران ،سوریه ،عراق ،حماس و حزباهلل.
کشورهای منطقه با اینکه سعی در ایجاد چنین مجموعه امنیتی
با همسایگان خود داشتهاند ،تا به حال نتوانستهاند مانند محور
مقاومت ،روابط خود را پایدار و مســتحکم حفظ کنند .ســاخت
ناسیونالیســم عربی بیشــتر از آنکه موجب همکاری و هماهنگی
میان اعراب شود ،رقابت میان آنها را افزایش داده است و منطقه
دربرگیرنده دستورکارهای مجزا و قدرتمند «بینا اسالمی» و «بینا
عربی» شده است.
رقابتهای بینا عربی معطوف به رقابت بر سر رهبری جهان عرب
و تفسیر عربیســم و همچنین انواع ســنتی رقابت بر سر سرزمین،
آب و ایدئولوژی اســت؛ بماند که منافع قبیلهای و جانشــینی در
خانوادههای سلطنتی هم موضوع رقابت است .ا کثر دولتهای
عربی ،ایران را تهدیدی برای خود میداننــد و به همین علت در
تالش برای مقابله با قدرتیابی ایران هستند .از نظر کشورهای
عربی منطقه ،ایران در دهه اخیر نقشی مخرب در سیاست خاور
میانه بازی کرده است؛ از جمله حمایت از حزباهلل لبنان و حماس،
پشــتیبانی از طیف وسیعی از شــبکههای شبهن ــظامی شیعه در
عراق و حمایت از دولت بشار اسد و انقالبیون شیعی در بحرین و
یمن .از دیدگاه آنها ایران حکومتی است که در محور شرارت قرار
دارد و بهطور یکجانبه میخواهد بخش وسیعی از منطقه ،از غرب
افغانستان تا مدیترانه را تحت نفوذ خود بگیرد؛ آن هم نـه با نیروی
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نظامی ،بلکه با متحدین پیرو خود.
در چنین محیطی ،خواست ایران این است که مانند یک قدرت
بزرگ منطقهای بــا او رفتار شــود؛ قدرتــی منطقهای کــه منافع و
امنیتش در سطح منطقه تعریف میشود .این دیدگاه در کنار نوع
روابط ایران با کشورهای عربی اهل سنت منطقه ،حضور فعال در
سوریه و عراق و حمایت از ملت یمن و بحرین در جریان تحوالت
بیداری اسالمی ،موجب شد خشم و سیاستهای مقابلهگرایانه
دیگر کشورهای منطقه علیه محور مقاومت افزایش یابد.
چ ــه ع ــواملی م ــوجب برانگیختن حساســیت ایران در قبال
تحوالت بیداری اسالمی در کشورهای سوریه ،عراق ،بحرین
و یمن شده است؟
پس از این تحوالت و شروع ناآرامیها در سوریه ،سرنگونی دولت
ً
بشار اسد و دولت شـیعی عـراق قطعا موجب تـضعیف مـحور مـقاومت
و گفتمان شیعه ،انزوای جمهوری اسالمی ایران ،از دسـت رفـتن
همکاری ســوریه و عدم دسترســی ایران به حــزباهلل و حماس،
ً
برتری یافتن عربستان و دولتهای مـعاند ایران در مـنطقه و نهایتا
کاهــش ضریب امنیتی ایــران میشــد و البتــه روی کار آمدن یک
دولت شــیعی در بحرین و یمن موجب افزایش عمق استراتژیک
ایران در منطقه ،تقویت گفتمان شیعی در منطقه و افزایش قدرت
مجموعه امنیتی محور مقاومت میشود و ضریب امنیتی ایران را
بهشدت افزایش میدهد.
بــا اینکــه تالشهــای بســیاری جهــت تئوریپــردازی در مــورد
مجموعههای امنیتی شــده ،مـنسجمتـــرین کار را فــردی به نام
«باری بوزان» تدوین کرده است؛ یعنی تحلیل امنیت بر پایه محیط
امنیتی .از نظر بوزان هـر منطقهای فرمول امنیتی ویژه خود را دارد
و شــیوه حل منازعه بین مناطق ،از یکی به دیگــری قابل تعمیم
نیســت .از این رو ،خاور میانه ماننــد منطقه آمریــکا ،اروپا و غیره
فرمول امنیتی خود را دارد .از نظر او شناسایی ریشههای تاریخی،
اقتصادی یا فرهنگی مناطق مورد نظر و سپس بررسی پویشهای
امنیتی آنها در منطقه ،تصویر شفافی از سیاستها و استراتژیهای
امنیتی دولتهای منطقه ارائه میدهد .بوزان مجموعه امنیتی
منطقهای را اینگونه تعریف میکند :مجموعهای از دولتها که
برداشتها و نگرانیهای امنیتی آنها به قدری به یکدیگر مرتبط
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است که معضالت امنیتی آنها جدای از دیگر
دولتهای مجموعــه ،به صورت منطقی
قابل تجزیه و تحلیل و حل و فصل نیست.
یعنــی تعامــات میــان ایــران و برخــی
دولتهای منطقه و وابستگی م ــتقابل
یشــود ایران امنیت خود
آنها موجب م 
را در گرو امنیت این کشورها ببیند...
بله .وابستگی امنیتی در مجموعه امنیتی
محور مقاومت بسیار پررنگ و قوی است.
جمهوری اسالمی ایران و سوریه همواره در
پویشها و تعامالت منطقهای ،سیاستی
همسو را پیگیری کردهاند و این از آغاز انقالب
اسالمی تا کنون ادامه داشته است .با اضافه
شدن عراق پس از صدام ،این مجموعه،
ً
اقتدار منطقه را به دســت گرفــت و نهایتا
در جریــان تحــوالت بیــداری اســامی،
ملتهای شــیعه یمن و بحرین خواستار
دولتی اسالمی در چارچوب مـجموعه امنیتی
محور مقاومت شدند .این عوامل ،منازعه
را میان دو مجموعه امنیتی به صورت آشکار
نمایان کرد و درگیری دو محور با حمایت از
نیروهای مردمی و دولتی در سوریه ،یمن
و بحرین آغاز شد.
ً
مثال از سـال  ١٩٧٣تـا کنون آمریکا توانسته
کـشورهای عربی را به صلح و حل اختالفات
ً
با اسرائیل و به رسمیت شناختن آن و نهایتا
تعمیق روابط با این رژیم ترغیب کند؛ اما
سوریه از مواضع ایران در مورد حزباهلل در
لبنان و جنبشهای جهادی در فلسطین
اشـغالی عـلیه رژیم غاصب حمایت کرده و
این مبارزات را دفع تجاوز و دفاع دانسته ،نه
حرکات تروریستی .سوریه با میزبانی رهبران
حماس و حزباهلل و استقرار دفتر مرکزی این

گروهها و گروههای مبارز دیگر در دمـشق،
نـقش مهمی در رونـد مقاومت اسالمی بازی
کرده اســت .حمایت از گروههای مبارز در
جنگهای  ٣٣روزه و  ٢٢روزه ســبب شد
خطــوط جبههبنــدی نیروهای سیاســی
در منطقه شفاف شود .همچنین ایران با
همراهی کره شمالی امکانات تولید و پرتاب
موشک را در سوریه راهاندازی کرد تا حمایت
از حزباهلل در برابر اسرائیل کامل شود.
بنابرایــن ســوریه تنهــا بازیگر عربی اســت
که در مناســبات منطق ـهای و بینالمللی
نقــش مســتقلی ایفــا میکنــد و وابســته
بــه غــرب نیســت .ارتــش ســوریه تنهــا
ارتش کالســیک عربی اســت که میتواند
امنیــت رژیــم صیهونیســتی را در معــرض
خطر قرار دهــد و مقامات رژیم اســرائیل،
ســوریه را تهدیــد اســتراتژیک به حســاب
میآورند .سوریه همواره ســعی کرده تا بر
اســاس سیاســت خارجی ضد اسرائیلی و
ایدئولوژی ناسیونالیستی عربی در حمایت
از مـقاومت ضد اسرائیلی نقش مهمی بازی
کند .بنابراین یک رابطه استراتژیک میان
جمهوری اسالمی و حکومت سوریه وجود
دارد که ایــران را در به مخاطــره انداختن
امنیت اسرائیل توانمندتر میکند .پس از
ســقوط صدام ،دولت عراق هم به جبهه
مقاومت نزیک شد و این موضعگیری با توجه
ً
بـه ساختار مذهبی عراق ،کامال طبیعی بود
و ظرفیت بیشتری را به مجموعه امنیتی
مقاوت بخشید.

جنگ ایران و عراق یک
عامل وحدتبخش برای
ایران و سوریه بود؛ چرا که
ایران بخشی از تسلیحات
مورد نیاز خود را از طریق
سوریه دریافت میکرد.
تا کنون روابط ایران بـا
هیچیک از دولتهای
عربی به اندازه روابط
تهران -دمـشق نـزدیک و
دارای اهمیت نبوده است.

بــه همین دلیــل بــا شــروع ناآرامیها در
ســوریه ایران بالفاصله به کمک بشار
اسد رفت...
شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400
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در سال  ٢٠١٠و شروع انقالبات عربی ،به نظر میرسید تحوالت رخ
داده در مصر ،تونس ،لیبی و بحرین و یمن به نفع مجموعه امنیتی
مقاومت باشد؛ اما با سرایت این ناآرامیها به سوریه ،وضعیت به
شکل دیگری رقم خورد .جایگاه سوریه و پیوستگی امنیت ایران
با این کشور موجب شد تا دولتهای منطقهای و فرا منطقهای،
برای ایجاد تغییر در نظام سیاسی سوریه و به دنبال آن ،تغییر در
ژئوپولتیک و آرایش بازیگران سیاسی خاور میانه اقدام کنند .این
بهترین موقعیت برای همسایگان عرب مخالف مجموعه امنیتی
محور مقاومت بــود تا از فرصت به دســت آمده در جـــهت تـــغییر
مـعادالت خاور میانه استفاده کنند و نه تنها ایران را از قدرت برتر
منطقهای به حاشــیه برانند ،بلکه امنیت ملی کشورمان را نیز با
چالش مواجه کنند.
پیوستگی امنیتی دو کشور تا حدی است که ایهود بارا ک نخست
وزیر ســابق رژیم صهیونیســتی گفته بود ســقوط رژیم اسد ضربه
بزرگــی بــه محور شــرارت یعنــی ایــران اســت .ســوریه تنهــا پایگاه
برونمرزی ایران در تأثیرگذاری بر جهان عرب اســت و این امر به
صورت چشــمگیری میتواند هم حزباهلل لبنان را تضعیف کند
و هم حماس و جهاد اسالمی در غزه را ضعیف کند .از سوی دیگر
تالش دولتهــای منطقهای در جهــت روی کارآمدن گروههای
سلفی مخالف جمهوری اسالمی موجب چرخش بنیادین سیاست
خارجی سوریه خواهد شد و این چالشی برای امنیت ملی ایران
خواهد بود .به نظر جـیمز روبـین تحلیلگر آمریکایی و دستیار وزیر
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خارجه آمریکا در دولت کلینتون ،طرح جنگ علیه سوریه ،رابطه
تنگاتنگی با طرح جنگ علیه ایران دارد و این امر بخشی از همان
نقشه نظامی آمریکایی  -اسرائیلی برای تضعیف ایران در راستای
محافظت از اسرائیل است.
بحران بیثباتسازی سوریه ،به عنوان کلیدیترین حلقه محور
مقاومــت اســامی و عمــق اســتراتژیک ایــران ،یکــی از مهمترین
بخشهای راهبردی مهار جمهوری اســامی ایران بود و هدفی
جز برقراری توازن بین محورها و تضعیف نقــش و جایگاه ایران را
دنبال نمیکرد .بنابراین ا گر ایران قادر به حفظ نظام بشــار اسد
باشــد این یعنی یک پیروزی استراتژیک و شکســتی وحشتنا ک
برای اعراب مخالف ایران.
عالوه بر این ،ســوریه از جمله کشورهای اســامی است که ایران
با آن روابط دیرینه تاریخی داشته است .جنگ ایران و عراق یک
عامل وحدتبخش برای ایران و سوریه بود؛ چرا که ایران بخشی از
تسلیحات مورد نیاز خود را از طریق سوریه دریافت میکرد .تا کنون
روابط ایران بـا هیچیک از دولتهای عربی به اندازه روابط تهران-
دمـشق نـزدیک و دارای اهمیت نبوده است .پشتیبانی بیدریغ
ایران از سوریه در برابر تجاوز احتمالی رژیم صیهونیستی ،گسترش
مناسبات دو کشــور را تداوم بخشید .جمهوری اســامی ایران و
ســوریه ،دیدگاهها و مـــنافع ملی مشــترکی دارند و هر دو کشور به
دلیل موقعیتهای مناسب ژئوپولیتیکی و واقع شدن در مناطق
راهبردی خاور میانه ،عمق استراتژیک یکدیگر محسوب میشوند.
دو کشور دارای اشترا کات دینی ،مذهبی و اسالمی قابل توجهی
نیز هستند .سوریه همواره در موضعگیریهای خود و در مجامع
بینالمللی از مواضع برحق و منافع ملی ایران دفاع کرده ،از جمله
در پرونده هستهای ایران.
از سوی دیگر ،ظهور و گسترش ژئوپولتیک شیعه به مفهوم تغییر
قواعد بازی راهبردی و امنیتی سنتی در منطقه خاور میانه است.
واضح اســت که شــکلگیری هر نوع موازنــه جدید کــه منبعث از
ژئوپلتیک شیعه باشد بر نوع رفتارها و مناسبات کشورهای منطقه
و الگوی دوستی و دشمنی دولتها اثر جدی میگذارد .همچنین
گسترش و تقویت نظامهای مردمساالر دینی در منطقه و اصالح
ساختار سیاسی در یمن و بحرین بر این مبنا ،به معنای افزایش
مشارکت مدنی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی و در نتیجه گسترش
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گفتمان جمهوری اسالمی در منطقه است.
به این ترتیب نیروهای نزدیــک به ایران افزایش یافته و بر شــمار
دوستان منطقهای ایران افزوده میشود .این امر ضریب امنیتی
ایران را افزایش داده و موجب همکاریهای گسترده منطقهای
با دولتهای مختلف میشــود .مضاف بر این ،سقوط حکومت
اقلیت دستنشانده در بحرین و یمن موجب تضعیف عربستان
سعودی به عنوان رقیب عمده ایران در منطقه و شورای همکاری
خلیج فارس ،کاهش شمار دوستان عربستان و در مقابل افزایش
شمار دوستان ایران و در نهایت محدود شدن دسترسی نظامیان
آمریکا به پایگاههای منطقه خواهد شد .این امر مناسبات ایران
و عربســتان را با تشــنج بســیار روبــرو کرده اســت؛ به گون ـهای که
تقابلجویی دو کشور را بیش از پیش نمایان کرده است.
عامــل دیگر پیونــد میــان کشــورهای محــور مقاومت مربــوط به
فرهنگ ،نژاد و قومیت است .همانطور که میدانیم تا چند سال
قبل ،ویژگیها و تفاوتهای مذهبی  -فرهنگی و سیاســی ایران
با همسایگاناش مانع ائتالف و همگرایی با آنها در منطقه خلیج
فارس شده بود .حمایت از آرمان فلسطین موجب مخالفت علنی
ایران با اسرائیل شد و از این رو ایران به دنبال متحدانی در منطقه
بود تا بتواند موقعیت خود را تقویت کند .با نگاهی به دولتهای
منطقه متوجه میشویم که تفاوتهای دینی ملتهای منطقه
به لحاظ شیعه و سنی بودن ،هویتهای متمایزی را شکل داده
اســت .همچنین تعلق و تعصب دینی ،مرزهــای هویتی را ایجاد
کرده که بسیار سختتر از مرزهای زمینی هستند.
پیش از حمله آمریکا به عراق و البته بیداری اسالمی ،موازنه قدرت
به سود کشورهای عربی سنی مذهب بوده است؛ اما ا کنون شیعیان
توانســتهاند موازنه قدرت را به ســود خود تغییر دهند .گسترش
فرهنگ تشیع در منطقه بـه لطف فرصتهای پیش آمده در بستر
تحوالت منطقه و نیز روی کار آمدن یک دولت شــیعی در عراق،
شــرایطی را مهیا میکند تا ایران بتواند فرهنگ سیاســی تشیع را
احیا کند و با برقراری ارتباطی تنگاتنگ میان نواحی مختلف این
حوزه ،یکپارچگی فرهنگی ایجاد کند .بنابراین ،ایران باید برای
بهرهبرداری حدا کثری از فرصتهای پیشآمده ،سیاست خارجی
خود را سامان دهد.
در همین حال ،تحوالت ناشی از بیداری اسالمی هم موجب بازخوانی

هویتهای محلی و دینی از جمله سلفیگری و شیعیگری شده
است .به نظر من ،فرهنگ عامل اصلی درک ،تفسیر ،تغییر و تحول
در دولتهــای خــاور میانه اســت .از ایــن رو ،بهتریــن عنوانی که
برای کل این جریان میتوانیم بگذاریم احیای سیاســی مذهب
است که بر اساس آن ،دین در قالب اراده جمعی ،هویت مردم را
به شکلی که بتواند دین را در جایگاه یک نیروی انقالبی احیا کند
تضمین کرده است .بازتاب چنین اقدامات و تأثیرات ناشی از آن
را میتوان در جنبشهای اسالمی کشــورهای فلسطین ،عراق،
تونس ،یمن ،بحرین و مصر مشاهده کرد .بر این اساس است که
داعش و گروههای تکفیری در عراق و سوریه ،سعی در شناساندن
هویتی متمایز از سایر دولتهای اسالمی داشتند که بر اساس تفسیر
فرهنگی خاصی که از اسالم دارند شکل گرفته است.
در همین راســتا ،تســری خیزشهای مردمی به یمــن و بحرین
موجب شد تا موج انقالبی شــیعه هرچه بیشتر به ایران نزدیک
شود .از آنجا که ا کثریت مردم این دو کشــور را شیعیان تشکیل
میدهند به طور طبیعی همانند هر کشور دیگری ایران نیز نسبت
به حق و حقوق و سرنوشت هممذهبان خود در منطقه حساس
ً
است؛ خصوصا در بحرین که دارای اشترا ک تاریخی ،قومی ،زبانی
و ملی نیز بوده و تا ســده اخیــر بحرین جزئی از ســرزمین ایران و
تحت حا کمیت حکام ایرانی بوده است و بخشی از جمعیت آن
را ایرانیها تشــکیل میدهند .با اینکه ا کثریت جمعیت بحرین
شیعه هســتند حکومت و قدرت سیاسی در دست اقلیت سنی
مذهب این کشور قرار دارد .بیتوجهیهای سیاسی به شیعیان
منطقه باعث شــده که آنهــا در وضعیــت نابســامان اجتماعی و
سیاسی زندگی کنند و در بیشتر کشورهای منطقه اقلیت شیعی
در انزوا قرار گفتهاند و در سطوح حا کمیت نقشی ندارند .در چنین
شــرایطی وقوع قیامهــای اســامی مردمی در کشــورهای عربی
میتواند ظرفیت بالقوه شیعیان را بالفعل کند .حساسیتهای
نیروهای شیعی زمانی بیشتر میشود که موقعیتهای ژئوپولتیک
شیعیان ،در کنار هم در نظر گرفته شود و به این ترتیب از خلیج
فارس تا دریای مدیترانه را در بر میگیرد.
نهضت شیعیان بحرینی به دلیل مزیتهای خاص خود همچون
تأثیرگذاری بر روند جنبش شیعیان عربستان و هممرزی دریایی
با ایران و قرار گرفتن ناوگان پنجم دریایی آمریکا در این کشــور ،از
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اهمیت باالیی برای ایران برخوردار اســت .شــیعه بــودن ا کثرت
جمعیت انقالبی بحرین این تصور را در بین سیاستمداران تقویت
ً
میکند که پیروزی مردم بحرین اوال باعث قدرتگیری شیعه در
منطقه میشــود و به شــکلگیری یک بلوک شــیعی میانجامد و
ً
ثانیا این بلوک توسط ایران هدایت و کنترل میشود و در راستای
تضاد با منافع غرب حرکت خواهد کرد .همچنین اشاعه ارزشها
و گســترش ایدوئولوژی ایران در منطقه ،موجب گســترش عمق
اســتراتژیک ایران در خاور میانه و جهان اســام میشــود .از دید
دولتهای مخالف ،در جریان بیداری اسالمی تـحولی در جـهت
افزایش قدرت ایران و نقش شیعیان در خاور میانه شکل گرفت و
ایران تالش میکرد با بهرهگیری از هالل شیعی ،بر قدرت خود بیفزاید
و آن را علیه منافع کشورهای سنی مذهب و نیز منافع منطقهای
آمریکا و اسرائیل به کار گیرد .بنابراین جهت مهار نیروهای شیعه،
تنها راه ،ایجاد نیروی ضد شیعه آن هم به گونهای افراطی بود.
اینجا بود که داعــش و گروههای تکفیری را به وجــود آوردند و
پشتیبانی کردند؟
بله .غربیها و رقبای منطقهای ایران ،در شــکلگیری و گســترش
قدرت نیروهای تکفیری سلفی در مناطق شیعهنشین عراق و سوریه
اهتمام بسیاری داشتند .عربستان با رواج وهابیت در کشور خود
سعی در سرکوب و مقابله با شیعیان داشته و همواره نگران است
که مبادا شیعیان بحرین در عربستان نیز نفوذ پیدا کنند .اقدامات
عربستان در بمباران مناطق شیعهنشین در یمن و انجام یک جنگ
نیابتی و مداخلهجویانه نظامی هم برای خاموش کردن انقالب در
این کشور و آرام کردن شیعیان عربستان صورت گرفت.
یکی دیگر از مؤلفههایی که سوریه را برای جمهوری اسالمی ایران
حائز اهمیت کرده ،همجواری با فلسطین است .از دید ایران ،سوریه
یک حلقه مهم ارتباطدهنده به لبنان تلقی میشود و در لبنان به
برکت تکامل موفقیتآمیز حزباهلل ،این سازمان شیعی میتواند
نقش یک جبهه ایرانی را علیه اسرائیل ایفا کند .چرا سقوط دولت
اسد موجب تضعیف محور مقاومت میشود؟ چون سوریه رکن اصلی
سیاسی و جغرافیایی مرتبطکننده رهبری ایران با نمایندگانش در
مناطق متعلق به حزباهلل و سازمانهای آزادیبخش فلسطینی
است .سقوط دولت بشــار اسد در ســوریه به معنای تصرف اولین
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خا کریز دفاعی جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و غرب
است .همچنین حمله به عمق راهبردی جمهوری اسالمی است
که ضرورت اولیه تضعیف محور مقاومت اسالمی و مهار ایران قلمداد
میشود .از این رو ،ایران همواره سعی دارد نقش فعالی را در مدیریت
ناآرامیهای سوریه به سمت راهحلی مسالمتآمیز ایفا کند.
یعنی سوریه و لبنان سربازان ایران برای جنگ نیابتی با رژیم
صهیونیستی هستند؟
ً
خصوصا اینکه آنها همسایه اسرائیل هستند .عنصر همسایگی زمانی
خود را به عنوان اصلیترین عامل تهدید امنیتی نشان میدهد
که بدانیم کشوری که دارای مرزهای سرزمینی بسیاری با کشور
ماست دچار تغییرات امنیتی است و موجودیت نظامش به خطر
ً
افتاده است و نیروهای تروریستی ،شدیدا از فرصت به دست آمده
برای بیثباتسازی آن کشور استفاده میکنند .از این رو ،ضرورت
نزدیک نشدن داعش به مرزهای سرزمینی ایران ،ما را وادار میکند
تا تمهیداتی بیندیشیم و از آنجا که با کشیده شدن درگیریها به
مناطق مرزی ،ضرر و زیانهای فراوانی به کشــور خواهد رســید،
پس بهتر است با دشمن خود دورتر از مرزهای سرزمینی بجنگیم
و دفاع از کشور را در جبهه کشور همسایه انجام دهیم؛ کاری که
ایران در عراق ،در مقابله با داعش انجام داد.
ایران سعی دارد داعش و نیروهای تکفیری را در عراق مهار کند و
اسباب فروپاشی آن را در همان کشور فراهم کند تا با هزینه کمتری
مواجه شود .به همین دلیل نتیجه درگیری و جنگ و بیثباتی در
ً
عراق هر چه باشد مستقیما با امنیت ملی ایران و توان منطقهای
ایران برای رسیدن به اهدافش در ارتباط است .درگیریهای کنونی
در عراق تهدیدی برای قدرت و نفوذ ایران در سطح منطقه است
و بنا بر همین علت است که ایران بـه رغم فشار جامعه بینالمللی
خواهان پایداری رژیم شیعی عراق است.
در واقع ،جبهه ســوریه و عراق محل تالقــی نیروهای مقاومت به
رهبری ایران و کشورهای محافظه کار عربی به رهبری عربستان بود
و هنوز هم هست و شکست هر یک از طرفین در این جنگ نیابتی
به معنای برتری دیگری در منطقه خواهد بود .برای ایران از دست
دادن عراق ،درســت در زمانی که ایــران در اوج قدرت منطقهای
خود در چند دهه اخیر است ،یک فاجعه محسوب میشود.

گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ژئوپلیتیکشیعه
ِ

نفوذایراندر خاور میانه
ِ

شهریار نصرتی
شهناز بازدار

انقالب اسالمی نهضتی است با اهداف و رسالت جهانی و دارای پیام برای تمامی انسانها .بنابراین ،قلمروخواهی
ً
و تــاش بــرای گســترش نفــوذ خــود در منطقــه و جهــان ،جــزو ذات و ماهیــت ایــن انقــاب اســت و این انقــاب صرفــا به
دنبــال ایجــاد نظامــی سیاســی در محــدوده مرزهــای ملــی ایــران نبــوده اســت .انقــاب اســامی در دهههــای پایانــی
قرن بیســتم ،قرنــی کــه از آن به «عصــر پایــان ایدئولوژیهــا» و «پایــان تاریــخ» تعبیر میشــد ،بســان موجی خروشــان بر
اندیشـهها و نظریههــای مادیگرایانــه غربــی و شــرقی فرود آمــد و طرحی نــو درافکنــد .انقالب اســامی یــک ایدئولوژی
و اندیشــه سیاســی جدیــد وارد نظــام بینالملــل کــرد و بــه یــک منبــع الهامبخشــی بــرای ملتها تبدیل شــد.
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عامــلمذهــباســت،دارایتأثیرهــایعمیــقدر ســاختار سیاســی،
اجتماعــی،فرهنگــیوحتــیاقتصــادیدر ایــنحــوزهاســت کــهلــزوم
گســترشحوزهنفوذایــرانوایجادقلمروهــایایدئولوژیکبراســاس
عالیقژئوپلیتیــکراضــروریمیســازد.چنیــنموقعیتــیایــرانرادر
صورتبهرهبریمناســباز آن،در نیلبهاهدافراهبــردیوارتقای
قــدرتمنطقـهایخــودیــاریمیدهد.

ایرانو ژئوپلیتیکشیعه

ایراندر کانونجغرافیاییشیعیانقرار گرفتهوبهطور طبیعیمیتواند
اینقلمروفضاییمشــخصرانمایندگی کنــدودر موقعیــترهبری
قرار گیــرد.همیــنحقیقــت،حساســیتایراننســبتبهسرنوشــت
شــیعیانســایر کشــورهاراتوجیهمیکند.انقالباســامیبــهعنوان
مهمتریناتفاقدر تاریخسدههایاخیرتشیع،در کانوناینقلمرو
جغرافیاییرخدادوطبیعیاستپیامدهاییدر فضاهایپیرامونی
داشتهباشد.بدینروی،بیشترینتأثیرگذاریانقالباسالمیمیان
جمعیتهایشیعیرخداد کهمکملهایفضاییایرانمحسوب
میشــوندودر حوزهنفوذآنقــرار دارند.
انقالباسالمیایرانپساز پیروزی،باتوجهبهماهیتاسالمیآن ،که
تحققامتواحدبرمبنایشعائرمذهبیوتقاربایدئولوژیکرافراتر
از مرزهایسیاسیوفیزیکیدر قالبهویتسازیجدیدبادرونمایه
فرهنگتشیعدر صحنهسیاسـتخارجیدنبالمیکرد،برتوسعه
حوزهنفوذو گسترشعالیقمنطقهایدر جهانهمت گماشتهاست.
ً
پیروچنینسیاستی،منطقابیشتریننگاهجمهوریاسالمیایران
بایدبهسـمتمـاورایمرزهایغربـیخـودومناطقـیاز خاورمیانه،
یعنی شرق مدیترانه معطوف شـود که شـمار زیادی از شـیعیان را در
خود جای داده است.
از ســویدیگــر،شــرقمدیترانــهیکــیاز نقــاطراهبــردیخاورمیانهبه
شمار میآید که سالهاست نگاه قدرتهای منطقهای و جهانی را
بهخودجلب کردهاســت.ایــنحوزهپــلارتباطیمیانآســیا،آفریقا
واروپاســت کــهباداشــتنشــمار قابلمالحظـهایاز جمعیتشــیعه
مذهبدر ترکیبجمعیتیسرزمینهایاینحوزه،بهعنوانمنطقه
پیرامونیهارتلندشــیعهایرانواز حیثموقعیتویژهژئوپلیتیکو
حضور رژیماســرائیل،در اهدافبلندمدتراهبردیایراناز جایگاه
ً
خاصــیبرخــوردار اســت.تحــوالتایــنمنطقــه کــهعمدتــامعلــول
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در معنایعام«،شیعه»بهتمام کسانی گفتهمیشود کهبهامامت
حضرتعلی(ع)بهنصجلییاخفیمعتقدندوامامترادر خاندان
ایشــانجاریمیدانند؛اماامروزهشیعهبهیکموضوعژئوپلیتیک
تبدیلشدهاست؛زیرانقطهثقلجغرافیایشیعیانمناطقیاست
کهبرروابطقدرتدر سطحمنطقهوجهانتأثیرگذار اســت.در حال
حاضر،جمعیتمسلمانانجهانبهبیشاز یکمیلیاردوششصد
هــزار نفــررســیدهاســتوبــراســاسآمــاری کــهاز منابــع گونا گــونارائــه
گردیــده،شــیعیاندس ـتکمحــدودبیســتدرصــدایــنجمعیــترا
تشکیلمیدهندومذهبتشیعدر مناسباتسیاسی،اجتماعی
واقتصادی کشورهاتأثیرگذار است.برخیاسالمشناسانمطرحدر
جهانمعتقدنددر دورانمعاصر،تشیعقویترینمفاهیمطغیان
انقالبیراپدیدآوردهاســت.جنبشهایشــیعیامروزهراهبردهای
سیاســیفوقالعــادهاصیلــیراابــداع کردهانــد کــهموجــبشــگفتی
جهاناســاموغربشــدهاســت.
باوقوعانقالباسالمیدر سال،1357پساز قرنهابراینخستین
بار قدرتشــیعهدر قالبمرجعیــتوطبقنظریــه«والیتفقیــه»در
صدر حکومتقــرار گرفت.در دســت گرفتنقدرتبهوســیلهشــیعه
در کشــوریبزرگوباا کثریتشــیعه،هرگزدر گذشــتهاتفــاقنیفتاده
بــود.از اینرو،پیروزیانقالباســامییکــیاز پراهمیتترینوقایع
انقالبهــاینیمــهدومقــرنبیســتمبــودهاســتویکــیاز مهمتریــن
وقایــعدر طــولتاریخشــیعهبــهشــمار میآید.
یکــیاز بارزترینتمایزهایژئوپلیتیکایران،مذهبشــیعهاســتو
ایرانباداشتنموقعیتیمرکزیومحوری،جایگاهویژهایدر میان
شیعیانداشــتهوپایگاهمهمیبرایجهانتشیعبهشــمار میرود.
از سویدیگر،وجودیکموقعیتجغرافیاییاستثنایی ،کهعنوان
«هارتلند(امالقــرای)جدیــدجهان»راشایســتهنــامایرانمیســازد،
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در کنار ذخایر فراوان نفت و گاز و سایر منابع انرژی و معدنی همراه با
نیرویانسانیماهروفرهیخته،ایرانرابهقدرتیمنطقهایتبدیل
کردهاســت کههرگزنمیتواننقشآنرادر معــادالتجهانینادیده
گرفت.جمهوریاسالمیایرانباتوجهبهجمعیتانسانی گسترده
وجوان،نظامسیاســیاســامیودارابودنا کثریتجمعیتشیعه
مذهببــهعنوانقلــبتشــیعدر جهانتلقــیمیشــودوســایرمرا کز
شــیعیدر دیگر کشــورها،در امتــداداینمرکــزقــرار گرفتهاند کــهاز آنها
میتوانبهعنوانمکملهایژئوپلیتیکتشیعبامحوریتایرانیاد
کردواقتــدار آنهاتاحدیوابســتهبهمیــزانقدرتمندیایراناســت.
در ســال 2004ملــکعبــداهلل،پادشــاهاردن،دربــارهظهــور یــکهالل
شــیعیایدئولوژیــکاز بیــروتتــاخلیــجفــارسهشــدار داد کــهاز آن
زمــانبــهبعــد،بحــثمقاصــدایــرانبــرایایجــادیــکهــالشــیعی،
یــکموضــوعمهــمبــرایمیزگردهــاوســخنرانیهایبرگــزار شــدهدر
موضوعاتمنطقـهایبودهاســت.هشــدار ملــکعبداهللعلیــهاین
تهدید،دولتهایمحافظهکار عربومصررابهوروددر نوعیاتحاد
بااسرائیلوایاالتمتحدهبهمنظور کنترلایرانواسالمگراهاسوق
داد؛چرا کهآنهامعتقدندتحتشــرایطجدیدمنطق ـهایواز طریق
ایجــادیکهــالشــیعی،ایــرانقــادر به گســترشقــدرتمنطقـهای
ودر نتیجــه،برهــمزدنتــوازنقــوایســنتیخواهــدبــود.ا گــرایــنامر
محققشــودایرانقادر بهدیکته کردنشرایطوسیاستهایخود
بهجامعهبینالمللوبهویژهبهایاالتمتحدهدر موضوعاتحیاتی
همچونامنیتجهانیانرژی،قیمتنفتوحتیدر رابطهباسیاست
محکمهســتهایخودخواهــدبــود.از ســویدیگــر،ایجادایــنهالل
شــیعیامنیترژیماســرائیلرابهخطــرخواهــدانداخت.

اهمیت ژئوپلیتیکیحوزهمدیترانه

حوزه مدیترانه از گذشته تا کنون از اهمیت فوقالعاده استراتژیک
برخوردار بوده است .امروزه حوزه مدیترانه برای کشورهای بزرگی
همچون آمریکا ،فرانسه و اسپانیا ،دارای اهمیت ویژه ژئوپلیتیک
است و منافع قدرتهای بزرگ ،مدیترانه را به دریایی بینالمللی
مبدل کرده است .حوزه مدیترانه محل تالقی سه قاره آسیا ،اروپا
و آفریقــا و مســیری مهــم بــرای بازرگانــان و مســافران جهــان اســت
و وجــود تنگــه اســتراتژیک جبلالطــارق و کانــال ســوئز و اهمیــت
ترابــری و کشــتیرانی در ایــن حــوزه ،جایــگاه برجســتهای بــه آن

بخشیده است .بنابراین ،کشورهای سواحل دریای مدیترانه نیز
از اهمیت اســتراتژیک و ژئوپلیتیک فراوانی برخوردارند .سواحل
دریای مدیترانه نظامیترین منطقه دنیاســت .دریــای مدیترانه
جلــوهگاه رقابت شــرق و غــرب ،اختــاف اعــراب و اســرائیل و تقابل
ممالک صنعتی در حال رشــد در دو ســوی دریاست.
ضلع شرقی مدیترانه از حیث موقعیت ژئوپلیتیک و برخورداری از
جمعیت قابل توجه شیعه در ترکیب مذهبی این حوزه و موقعیت
این گــروه جمعیتی در همجــواری با رژیــم صهیونیســتی ،از حیث
تأثیرات نرم و گسترش نفوذ از موقعیتی راهبردی برخوردار است.

مذهبو قدرتنرمایران

ایــران کشــوری بــا ارزشهــای خــاص و ویــژه اســت کــه ریشــه در
فرهنگ اصیل اسالمی و هنجارهای انسانی دارد و این ارزشهای
بومــی ـ مذهبــی در حــوزه جغرافیایــی و تمدنــی ویــژه شــکل گرفته
و مهمتریــن عامــل تأثیــر و نفــوذ منطقـهای ایــران اســت .ایــران به
لحــاظ ســنتی ،دارای قــدرت نــرم اســت؛ قدرتــی کــه بــه این کشــور
ً
اجــازه میدهد تا بدون توســل بــه زور و حربههــای نظامــی و صرفا
بــا تکیــه بــر سیاس ـتورزی و نفــوذ فرهنگــی و مردمــی ،در میــان
کشــورهای منطقــه منافــع راهبــردی خــود را حفــظ کنــد .اهــداف
سیاست خارجی جمهوری اسالمی بدون توجه به هدف نهایی
«حرکت به ســوی اهلل» و «ما اراده کردیم که بر مستضعفان زمین
منــت بگذاریم و آنــان را امامــان و وارثــان زمین قرار دهیم» (ســوره
قصــص /آیــه  )5قابــل درک نیســت؛ چرا کــه ایــن هــدف در جهــت
حرکت کلی نظام ،دارای ماهیت ویژه مذهبی و سیاســی اســت و
چنین خصوصیتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی را از سایر
دولتهــا و نظامهای سیاســی تــا حــد زیــادی متمایز میســازد .از
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آنرو کــه جمهــوری اســامی در حــال حاضــر ،بــه عنــوان امالقــرای
جهــان اســام بــه شــمار مـیرود ،ایــن موضــوع ضــرورت گســترش
قلمــرو و منطقــه نفــوذ جمهــوری اســامی بــه عنــوان حکومــت
اســامی را توجیــه میکنــد.

قلمروهایایدئولوژیکو حوزههایتحتنفوذ
ایران

انقــاب اســامی در فراینــدی دو مرحل ـهای ،دوران تأثیرگــذاری بــر
پیرامــونخــودراطــیمیکنــد.مرحلــهاولیــامــوجاول(مــوجتولــد)با
شروعنهضتدر ایرانوپیروزیآندر ســال1979( 1357م)آغاز شد
وبــهثمــرنشســت.ویژگــیایــنمــوجبیــداریاســامیوالهامبخشــی
فرامرزیاست.موجدوم(موجتکامل)مرحلهتبدیلشدنانقالب
اسالمیونظامجمهوریاسالمیبهمنبعپشتیبانیومرکزفرماندهی
و کنترلنهضتجهانیبیداریاسالمیواصولگراییاسالمیاست.
ً
تأثیراتایدئولوژیکانقالباسالمیدر شرقمدیترانهعمدتامتمرکز
بر کشــورهایلبنانوســوریهبودهاســت.

.1لبنان

لبنــان کشــور پیچیــدهایاســت کــهاقــواموطوایــفو گرایشهــای
دینــی گونا گونــیرادر خــودجــایدادهاســتوبــاوجــودآنکــهدر زمــره
واحدهایمستقلسیاســیجهانعرببهشــمار میآید،موقعیت
خــاصژئوپلیتیــکوژئواســتراتژیکایــن کشــور آنرادر کانــونتوجــه
کشورهایخاورمیانهو کشورهایغربیقرار دادهاست.از کلجمعیت
لبنان 60درصدمسلمانهستندوشیعیانباداشتنحدود 35درصد
جمعیتبزرگترین گــروهمذهبیاســامیلبنانهســتندوا کثریت
مطلقــیرادر نظــاممذهبــیایــن کشــور بــهوجــودآوردهانــد.بــاظهــور
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امــامموســیصــدر در جامعــهشــیعیان،جنبــشسیاســیدهههای
 1970و 1980نوســازینیروهایشیعیوبسیجسیاســیآنهارادر پی
داشتوآ گاهیسیاسیشیعیان،طبقهمتوسطسیاسیخاصیرا
شکلداد کهمنتقداصلیشرایطموجودبودواز الگوهای گونا گونی
همچونفعالیت گروههایآزادیبخشفلسطینیوبرخی گروههای
چــپبــرایاحقــاقحقــوقخــودســودمیبــرد.امــامموســیصــدر در
قالــبجنبــش«امــل»،نخســتیننیروهــایشــبهنظامــیشــیعهرابا
همــکاریدکتــرمصطفــیچمــران کــهدر مصــرآمــوزشچریکــیدیــده
بود،ســازماندهیوصحنهسیاســیلبنانراتحتتأثیــرقــرار داد.
لبنــاناز جملــهمهمتریــنحوزههایــیاســت کــهقلمروســازیایــران
در آنبــهخوبیعمل کــردهوتوانســتهاســتقلمروخواهیغــربرادر
ایننقطهمتوقف کند.نوعقلمروسازیجمهوریاسالمیایراندر
این کشــور چوناز نوعایدئولوژیکیاست،توانســتهدر اذهانوافکار
وباورهــایمــردمنفــوذ کنــدواز ســویمــردمپذیرفتــهشــود.ایــراندر
تالشبرایصدورانقالباسالمیو گسترشحوزهنفوذخود،آرایش
نیروهارادر این کشــور از ســال 1982بهاینســوتغییردادهوتوانســته
استبهالگوسازیوعینیســازینمودخوددر جامعهلبناندست
بزند.سیاســی-تشــکیالتیشــدنشــیعیانلبنــاندر قالبجنبش
«حزباهلل» و نقشآفرینی چشمگیر آن در صحنه داخلی لبنان و در
کلمنطقه،بهویژهدر ارتباطبامعادلهقدرتاسرائیل،بهطور قطع
بازتابانقالباسالمیبودهاست.از اینرو،از لبنانبهعنواننگین
سیاستخارجیایرانیادمیشود.ا کنونحزباهللیکسپردفاعی
خارجاز مرزهایملیبرایجمهوریاسالمیبهشمار میرودوحضور
حــزباهللودیگــر گروههــایشــیعیتــوانایــرانرادر پیشــبرداهــداف
منطقهایوبینالمللیخــودافزایــشدادهوبــهتقویتهمپیمانان
منطقهایهمچونســوریهمیانجامد.لبناننهتنهــاعرصهحضور
انقالباسالمیدر کلجهانعرباست،بلکهمهمترینعاملبرای
اثرگذاریبرمســئلهفلسطیننیزهست.

.2سوریه

قریب  13درصد مردم سوریه علوی ،شیعه دوازده امامی و اسماعیلی
هستند .پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و درست در زمانی
که دیگر کشــورهای اســامی سیاســت دوگانـهای را در پیــش گرفته
بودنــد و از تــرس تأثیــر انقــاب اســامی ایــران بــه سرزمینهایشــان
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بــه تکاپــو افتــاده بودنــد ،ســوریه از معــدود کشــورهای اســامی بــود
کــه نــه تنهــا جمهــوری اســامی را بــه رســمیت شــناخت ،بلکــه از آن
حمایــت کــرد .در همــان ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی ،حافــظ
اســد ،رئیــس جمهــوری وقــت ســوریه ،طــی پیامــی بــه مقامــات
ایــران ،ایــن پیــروزی را تبریــک گفــت و ایــن انقــاب را ضربــه مهلکی
بــر امپریالیســم قلمــداد کرد.
ســوریه از ابتدای جنگ تحمیلی ،در جبهه موافــق ایران و مخالف
صدام حســین قرار گرفت و در همان آغاز جنگ ،از بــه وجود آمدن
یــک جبهــه متحد عربــی علیــه ایــران جلوگیــری کــرد و بــا نظــر بغداد
در خصــوص جنگ عــرب و عجــم مخالفت کــرد .جایــگاه ســوریه در
رابطه با انقالب اســامی یک جایگاه ویژه اســت و خــود را بهصورت
راهبردی به جمهوری اسالمی ایران گره میزند .حا کمیت سوریه
بــه محوریــت خانــدان اســد و پیونــد آن بــا جریانهــای فلســطینی،
اعــم از جریانهای طرفــدار ســازش و جریانهای ضد ســازش مثل
حمــاس و جهــاد اســامی و نیــز حــزباهلل و جنبــش امــل در لبنــان،
ً
عمال نمایانگر پیوند راهبردی با اصول جمهوری اســامی ایران در
خاور میانــه ،بهویــژه در بحران فلســطین و لبنان اســت .این رابطه
کلیــدی در زمــان بشــار اســد نــه تنهــا تــداوم یافتــه ،بلکــه تقویــت نیز
شــده و ایــن کشــور همچنــان بــه عنــوان ســر پــل ارتبــاط بــرای ایران
در آن منطقــه ،بــه ویژه لبنــان ،نقش مهمی ایفــا میکنــد .بنابراین
اهمیت راهبردی ســوریه بــرای ایــران ،به گونهای اســت کــه ایران،
ســوریه و مرزهای آن را بــه منزله خط مقــدم مرزهای اســام و ایران
تلقی میکند و در بحران سوریه و درگیری مخالفان و تروریستها،
بیشترین نقشآفرینی و حمایت از حکومت سوریه را به خرج داد.

جنبشهایاسالمی؛ابزارهایاصلیقلمروسازی
ایران

وقــوع انقــاب اســامی نــه تنهــا موجــب احســاس عــزت و قــدرت
شیعیان و تبدیل آنان به عنصری تأثیرگذار در تحوالت منطقهای
و جهانی شــد ،بلکه با رویکرد اسالمی ـ سیاســی نقشی اساسی در
بیداری تمــام جامعه اســامی ایفا کــرد .تأثیــر الهامبخــش انقالب
اسالمی ،که به افزایش آ گاهی و پویایی جوامع اسالمی انجامید،
فعالیــت جنبشهــای سیاســی را ،چــه در میــان شــیعیان و چــه
در میــان اهــل تســنن ،گســترش داد .بدینســان ،انقــاب ایــران

نقطــه عطفــی در احیــای هویت دینــی شــیعیان و حتــی در نگاهی
یتــر ،هویــت دینــی مســلمانان پدیــد آورد و تشــیع و اســام را
کل 
در قلــب حــوادث و اخبــار جهانــی قــرار داد .همیــن امــر موجــب
شــد احــزاب و تشــکلهایی شــکل گرفــت کــه انقــاب اســامی بــه
طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در شــکلگیری و یــا تقویــت آنهــا در
مناطــق شــرقی مدیترانــه تأثیرگــذار بــوده اســت .ایــن تشــکلها به
دلیل پیوند استراتژیک ،ایدئولوژیک ،هویتی و سیاسی با انقالب
اسالمی ،همواره به عنوان ابزار قدرتمند قلمروسازی و نفوذ ایران
در منطقــه عمــل کردهانــد .از جملــه ایــن گروههــا و تشــکلها بایــد
از جنبش امل لبنــان ،جنبش مقاومت حــزباهلل لبنان ،جنبش
جهــاد اســامی فلســطین و جنبــش مقاومــت اســامی فلســطین
(حمــاس) نــام بــرد.
ایــران بــا بهرهگیــری از مؤلفههــای تأثیرگــذاری همچــون وحــدت
کلمه ،دشمن مشترک ،آرمان مشترک ،استقالل و نفی وابستگی،
ً
مردمگرایی و خصوصا الگوی مقاومت خویش در جنگ تحمیلی
 8ســاله با عراق ،بــه الگویی برای ایــن جنبشهــا و گروهها تبدیل
شــده و زمینــه همگرایــی بیشــتر بــا ملتهــای مســلمان شــرق
مدیترانــه را فراهــم ســاخته اســت کــه منجــر بــه ایجــاد یــک قلمــرو
فضایی با مرکزیت ایران خواهد شد .در این زمینه ،جنبشهای
اســامی این حــوزه میتوانند بــه عنــوان ابــزار راهبردی قلمروســاز
و شــاخکهای عملیاتی مؤثر بــرای ایران ایفای نقــش کنند .این
ارتباط دوســویه ،الزامــات فضایی ایران بــه منظور تدویــن الگوی
امنیتــی راهبــردی ،یعنــی عمــق بخشــیدن بــه عوامــل ،فضاهــا و
نقاط راهبردی در حوزههای پیرامونــی را فراهم میآورد ،جایگاه
ایران را بــه عنوان محــور ژئوپلیتیک شــیعه ارتقا میدهــد و به رفع
تهدیدهــای منطقـهای منجر میشــود.
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سید کمال خرازی متولد  ۱۰آذر  ۱۳۲۳در شهر تهران ،استاد تمام دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
تهران و رئیس و عضو شــورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اســامی ایران اســت .او همچنین دبیر ســتاد
توسعه علوم و فناوریهای شناختی است که سابق بر این وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در دوران
اصالحات و ســفیری و نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل متحد را نیز بر عهده داشــته اســت .با او گفتگویی
داشتهایم پیراموان شکلگیری محور مقاومت در منطقهی غرب آسیا با محوریت ایران که در ادامه میخوانید.
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تقابل یا رقابت کانونهای قدرت در خاورمیانه چگونه است و
اصوال محور مقاومت چگونه به وجود آمده و به چه معناست؟
منطقه غرب آسیا چه از نظر سوقالجیشی و جغرافیای سیاسی،
چــه از نظــر راهبــردی و چــه از نظــر اقتصــادی همــواره مطمــح نظــر
قدرتهــای بــزرگ غربــی بــوده اســت .دو دلیــل اصلــی هــم بــرای
حضــور ایــن قدرتهــا در منطقــه مــا قابــل ذ کــر اســت؛ یکــی وجــود
رژیم صهیونیستی که امنیت آن باید تأمین شود و دیگری وجود
منابــع عظیــم انــرژی در ایــن منطقــه کــه قدرتهــای غربی چشــم
طمــع بــه آن دوختهانــد .ایــده خــاور میانــه بــزرگ نیــز کــه از ســوی
جرج بوش پسر مطرح شد ،در راستای همین دو سیاست مطرح
شــده اســت؛ البتــه پیگیــری ایــن سیاسـتها بــه ســالها قبــل از او
برمیگردد ،ولی او راهبرد تغییر در مرزبندی کشورهای خاورمیانه
را مطــرح کرد تــا همیــن اهــداف را تأمیــن کند.
مالحظات و نگرانیهای امنیتی کشورهای این منطقه نیز در هم
تنیده است و نمیتوان امنیت آنها را از یکدیگر تفکیک کرد؛ یعنی
امنیت ملی هر کدام از کشورهای منطقه در چارچوب امنیت کل
منطقه تعریف میشود .لذا حفظ امنیت کل منطقه یکی از لوازم
امنیت ملی برای هر یک از کشورهای منطقه است و بین امنیت
ملی کشورها و امنیت منطقهای رابطه مستقیمی وجود دارد.
ا گر در گذشتههای دور حضور و سلطه قدرتهای بزرگ امنیت
منطقه را تأمین میکرد ،در قرن حاضر و پس از جنگ جهانی دوم با
خروج آنها از منطقه و ایجاد رژیم صهیونیستی ،سیاست قدرتهای
بزرگ بر محور حمایت از رژیمهای وابسته ،تسلیح آنها و سرکوب
هرگونه نهضت مردمی قرار گرفت؛ به طوری که شاهد سرکوب
نهضتهای عربی و ملی در مصر ،ایران و سایر کشورهای منطقه
بودیم .ولی این معادله با ظهور انقالب اسالمی ایران بر هم خورد
و در این منطقه حکومتی تشکیل شد که نه تنها وابستگی به
قدرتهای بزرگ نداشت ،بلکه به مقابله با سلطه آنها بر منطقه
برخاست و فلسفه وجودی خودش را در تقابل با سلطه و استعمار
این قدرتها تعریف میکرد.
در اینجــا قدرتهــای بــزرگ و حکومتهــای وابســته بــه آنهــا در
منطقه به مقابله با این قــدرت نوظهور پرداختنــد و تالش کردند
بــا کودتا و جنــگ و اعمال تحریــم و مبــارزه تبلیغاتی علیــه آن ،این
نــدای آزادی و آزادیخواهــی را در نطفــه خفــه کننــد .البتــه ایــن

تــاش آنها کــه خیلــی هم گســترده و ســنگین بــود ،نــه تنهــا نتیجه
نــداد و بــه پیــروزی ایــران در جنــگ تحمیلــی عــراق منتهــی شــد،
بلکه به قدرت ملی ایران هم افزود و موقعیت جمهوری اســامی
ایــران را بــه عنــوان یــک قــدرت منطق ـهای تثبیــت کــرد .عــاوه بــر
تثبیت نظام اسالمی و قدرت گرفتن آن ،دیگر ملتها هم انقالب
اســامی و نظام ما را الگــو قرار دادنــد؛ به طــوری که در افغانســتان
شاهد تشکیل گروههای جهادی علیه شوروی و در لبنان شاهد
تشــکیل حــزباهلل در مبــارزه بــا اشــغالگران صهیونیســت بودیم.
در چنین شرایطی قدرتهای غربی به سرکردگی آمریکا به منظور
مقابله با ایران اسالمی ،هرچند در لوای مبارزه با اتحاد جماهیر
شوروی سابق ،به تشکیل گروههای افراطی مانند القاعده و طالبان
با حمایتهای مالی و لجستیکی کشورهای مرتجع عربی همچون
عربستان و امارات اقدام کردند که بعدها خانم هیالری کلینتون
وزیر اسبق خارجه آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان
سعودی نیز به آن اذعان کردند .هدف اصلی آنها از تشکیل این
گروهها مبارزه با انقالب اسالمی ایران بود ،ولی نه تنها موفق نشدند
علیه ایران اقدام مؤثری انجام دهند ،بلکه مصیبت آن بر سر خود
آمریکاییها فروریخت و منجر به حادثه  11سپتامبر شد .آمریکا و
ً
متحدانش سعی کردند با همین دستاویز مجددا حضور خود را در
منطقه خاور میانه تقویت و پایگاه خود را تثبیت کنند و به همین
منظور به افغانستان و سپس عراق حمله نظامی کردند که آن هم
نه تنها برای آمریکا و اعراب مرتجع موفقیتی در بر نداشت ،بلکه
به نفوذ بیشتر ایران در منطقه انجامید.
رقابت یا منازعه میان قدرتهای غر بــی و در رأس آنها آمریکا
ً
با کشــورهای خاور میانه خصوصا با جمهوری اسالمی که در
ذات خود ضداستکباری و ضداستعماری است معقول و قابل
درک است ،اما حکومتهای وابسته منطقه به چه انگیزهای
ً
در این منازعه شــرکت دارند و اتفاقا به طــرف غربی که جبهه
کفر است کمک میکنند؟
آنها بیشتر انگیزه مذهبی و گفتمانی دارند ،البته مجری محض
سیاستهای غرب نیز هستند و خود را متعهد و ملزم به همسویی با
غرب میدانند و بقای خود را در این میبینند .لذا عالوه بر کمکهای
مالی و در اختیار قرار دادن زمین و آسمان کشورهای منطقه برای
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حضور نیروهای نظامی غربی ،مقابله با تفکر و اندیشه انقالب اسالمی مسئله مهمی بود
که دولتهای مرتجع منطقه مسئولیت بخش اعظمی از آن را به عهده گرفتند .در این
راستا سعودیها از چند دهه قبل تالش کردند در همه کشورهای اسالمی و کشورهای
در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته که دارای اقلیتهای مسلمان بودند
پایگاههایی را ایجاد کنند و در مقابله با طرفداران انقالب اسالمی و رشد و گسترش تفکر
شیعی ،به ترویج اندیشه وهابیت بپردازند .آنها هزاران مدرسه و مسجد را در اختیار گرفتند
ً
و بسیاری از طالب را از سراسر دنیا در دانشگاه مدینه پذیرفتند و آموزش دادند و مجددا
آنها را به کشورهای خود برای تبلیغ و جمعآوری نیرو اعزام کردند.
عالوه بر آن ،در هر کشوری با توجه به شرایط همان کشور مدارسی را ایجاد کردند؛ به
طوری که گفته میشود فقط در منطقه پشتون نشین پا کستان و افغانستان حدود 31
هزار مدرسه دینی و تبلیغی با کمک سعودیها ایجاد شد که فقط  8هزار واحد آنها قانونی
بودند و بقیه غیرقانونی فعالیت میکردند.

توطئههای غرب و
کشورهای عربی مرتجع
علیه ایران اسالمی نه تنها
موجب قطع ید ایران از
منطقه نشد ،بلکه به نفوذ
بیشتر ایران و تفکر انقالب
اسالمی در منطقه هم منجر
شد.
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یعنی ا گر در هر مدرســه فقــط یک نفر آمــوزش ببیند مــا با یک لشــکر  31هــزار نفری از
وهابیت تکفیری و ضد انقالب اسالمی روبرو هستیم!
بله همینطور است .آنچه امروز ما تحت عنوان گروههای نوظهور سلفی که امنیت منطقه را
به خطر انداختهاند مشاهده میکنیم محصول برنامهریزی سعودیها علیه انقالب اسالمی
ایران از چند دهه قبل است .نیروهای وهابی -تکفیری تربیت شده توسط عربستان ابتدا
در افغانستان و پا کستان پا به عرصه کنشگری گذاشتند و سپس در عراق ظهور کردند
و بعد از کودتای ضد اخوانی عربستان در مصر ،در آنجا ابراز وجود و نقشآفرینی کردند
و پس از آن در سوریه پا به عرصه وجود گذاشتند که در این مورد اخیر با حمایت مالی و
تسلیحاتی عربستان ،امارات عربی متحده ،قطر و ترکیه و همچنین با حمایت سیاسی
و لجستیکی آمریکا و اسرائیل موفق به تصرف بخشهای وسیعی از خا ک سوریه و عراق
شدند تا نه فقط با نیروهای مقاومت در منطقه مقابله کنند ،بلکه امنیت ملی ایران را
نیز به خطر بیندازند و حتی به سمت تشکیل دولت و ایجاد کشور مستقل پیش رفتند.
به این ترتیب ،دمشق و بغداد در آستانه سقوط قرار گرفتند و حتی نیروهای تکفیری داعش
به نزدیکی مرزهای ایران رسیده بودند که دولتهای سوریه و عراق از ایران استمداد کردند
و ایران به کمک آنها رفت .حضور حزباهلل لبنان و گردانهای فاطمیون و حیدریون در
سوریه و حشد الشعبی در عراق پدیده جدیدی بود که برگرفته از الگوی بسیج در ایران شکل
گرفت و نشان داد در مبارزه علیه گروههای تروریستی حضور ارتش کالسیک کافی نیست
و ارتش به تنهایی نمیتواند ریشه آنها را برکند ،بلکه حضور نیروهای مردمی داوطلب که
از روی اعتقاد میجنگند برای مبارزه با گروههایی که مبنایی ایدئولوژیک برای اقدامات
ضد انسانی و جنگ ضد اسالمی آنها ساخته و پرداخته شده است ،ضروری است.
به این ترتیب ،توطئههای غرب و کشورهای عربی مرتجع علیه ایران اسالمی نه تنها
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موجب قطع ید ایران از منطقه نشد ،بلکه به نفوذ بیشتر ایران و
تفکر انقالب اسالمی در منطقه هم منجر شد .بازنده این میدان
هم آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی مرتجع بودند که بهرغم
هزینههای سنگین مالی ،لجستیکی و سیاسی نتوانستند امنیت
ایران را به خطر بیندازند ،بلکه باز هم ایران به عنوان کشوری که
امنترین کشور منطقه است و از نفوذ باالیی در منطقه برخوردار
است معرفی و شناخته شد.
در واقع ،محور مقاومت ترکیبی از ایران و گروهها و دولتهای
همسو با ایران است که علیه توطئههای غربی-عربی-عبری
در منطقه مقاومت میکنند...
ً
من اینطور جمعبندی میکنم که اوال امنیت کشورهای منطقه
ً
به هم وابسته است و ثانیا آینده امنیت منطقه در گرو تعامل
حکومتهای رسمی و هویتهای نوظهوری است که در این
منطقه شکل گرفته است .بدون تردید نقش نیروهای سپاهی

و بسیجی در ایران ،حشد الشعبی در عراق ،گروههای مردمی در
سوریه ،حزباهلل در لبنان و انصاراهلل در یمن را نمیتوان و نباید در
این منطقه نادیده گرفت .آنها قدرتهای نوظهوری هستند که
در آینده ثبات و امنیت منطقه ،نقش مؤثری را بر عهده خواهند
داشت؛ همانطور که در مبارزه علیه داعش و جبهه النصره و سایر
گروههای تروریستی و تکفیری نقش پرتوان خود را به اثبات رساندند.
در این میان عملکرد کشورهای اروپایی فریبکارانه بود .آنها در
عین آسیبپذیری و نگرانی از نفوذ گروههای تروریستی تکفیری
به اروپا ،به دلیل حمایت از اسرائیل و کشورهای مرتجع عربی و
فروش اسلحه به آنها و نیز دنبالهروی از سیاستهای آمریکا ،نه
تنها اقدام جدی و خاصی علیه گروههای تروریستی انجام ندادند،
بلکه در حقیقت از آنها حمایت و پشتیبانی هم کردند .ائتالفی هم
که علیه داعش تشکیل شد یک نمایش مضحک بود و نکته جالب
آن این بود که همان کشورهای مرتجعی که داعش و جبهه النصره
را به وجود آوردند نیز عضو این ائتالف نمایشی شدند! تنها قدرت

شکست داعش در عراق
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فرمودیــد امنیت هر یــک از کشــورها در گرو امنیــت کل منطقه
است .آیا میتوان به تشکیل سازوکار امنیت دسته جمعی در
این منطقه امیدوار بود؟
پاسخ منفی است .زیرا به دلیل تنوع ساختارهای حکومتی و وجود
حکومتهای غیر مردمساالر و اقتدارگرا و سلطهطلب در منطقه،
امکان توافق بر سر یک سازوکار امنیت دسته جمعی در منطقه وجود
ندارد؛ تا آنجا که عربستان در برخی امور حتی امارت متحده عربی و
قطر را نیز که همپیمان و همسو با او هستند نمیتواند تحمل کند.

فرامنطقهای که به طور جدی به مبارزه علیه گروههای تکفیری
پرداخت و نقش مهمی را در سرکوب آنها بر عهده داشت روسیه بود.
با سقوط داعش و برقراری ثبات در عراق و سوریه ،آیا میتوانیم
بگوییم ا کنون توطئه غرب در منطقه خنثی شده است؟
ا کنون و پس از تثبیت حکومتهای مستقر در عراق و سوریه همچنان
شاهد شکل جدیدی از تالشهای ارتجاع عرب به سرکردگی عربستان
و حمایت آمریکا علیه جبهه مقاومت هستیم ،از جمله تالش برای
ایجاد بیثباتی سیاسی در لبنان و شکاف میان حزباهلل و دولت
مستقر لبنان ،ادامه حمایت از گروههای تروریستی باقیمانده
در سوریه ،حمایت از تفکر و گروههای تکفیری در سایر کشورها
نظیر لیبی و تونس ،تالش برای بیثباتی سیاسی در عراق و ایجاد
شکاف میان گروههای سیاسی این کشور ،سعی در فریب و جلب
همکاری افراد ذینفوذ در عراق ،ادامه فشار بر شیعیان بحرین ،تداوم
جنگ و جنایت در یمن ،عادیسازی روابط با اسرائیل و تشکیل
ائتالفهای صوری در حمایت از رژیم صهیونیستی و از این قبیل
ً
سیاستهایی که آثار و پیامدهای آن را معموال مشاهده میکنید.
بنابراین ،پیشبینی میشود که مبارزه بین کشورهای عضو جبهه
مقاومت و کشورهای وابسته به آمریکا و غرب همچنان ادامه داشته
باشد؛ ولی میتوان امید داشت مادامی که کشورهای عضو جبهه
مقاومت و هویتهای نوظهور طرفدار انقالب اسالمی در مسیر
مقاومت حرکت کنند و اتحاد خود را حفظ کنند اجازه ندهند
که توازن قوا در منطقه به سود جبهه ضد مقاومت رقم بخورد.
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با این وصف ،آیا میتوان بدون داشتن سازوکار امنیت دسته
جمعی ،به آینده امنیت منطقه امیدوار بود؟
پاسخ این سئوال هم منفی است .زیرا هر یک از قدرتهای منطقه
در پی تثبیت و توسعه قدرت خود خواهد بود و بر اساس آنچه در
طول چهار دهه گذشته شاهد بودهایم ،ادامه توطئه قدرتهای
بزرگ و حکومتهای مرتجع در منطقه و به دنبال آن تداوم بیثباتی
و درگیریهای بیشتر قابل پیشبینی است.
پس جمهوری اسالمی ایران برای تأمین امنیت خود چه راهی
را باید انتخاب کند؟
تنها راه تأمین امنیت کشورمان تقویت قدرت دفاعی ،توسعه
اقتدار ملی از طریق وحدت ملی و حضور مردم در صحنه و تقویت
جبهه مقاومت با هماهنگی بین اعضای آن است .طبیعی است
موفقیت این راهبرد به دیپلماسی فعال و کارآمد و تبلیغات مؤثر
و گسترده نیاز دارد تا آنچه در میدان مبارزه به دست میآید در
صحنه سیاسی نیز تثبیت شود.
نکته مهم این است که ا گر ما در میدانهای بیرونی پیروز شویم،
ولی نتوانیم در داخل کشور قلبهای مردم خودمان را به خوبی
ً
تســخیر کنیــم بــا تضــادی روبــرو خواهیــم بــود کــه نتیجــه آن قطعــا
مثبــت نیســت .الزمــه تســخیر قلبهــای مــردم هــم قاطعیــت در
برخــورد بــا فســاد و تبعیــض ،کنــار گذاشــتن مالحظــات و جدیــت
در روشــنگری علیــه هرگونــه خالفــکاری اســت و نیــز صداقــت در
برخــورد بــا مردمــی کــه حاضرنــد از مــال و جــان خــود بــرای اقتــدار و
امنیــت کشــور بگذرنــد.

گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

چگونه جبهه مقاومت رویای طرح استکباری خاورمیانه جدید را خراب کرد

بزرـ
ـ
ِ
تبزرـ
ِ
رها درویش

پس از به قدرت رسیدن نومحافظهکاران در انتخابات
سال  2000آمریکا ،ضمن تعیین اهداف راهبردی واشنگتن
در خاور میانه ،ایجاد نظم مطلوب و هژمونیک و برتری
جهانی ایاالت متحده را از رهگذر تشکیل خاور میانه بزرگ
مورد توجه قرار دادند .محدوده جغرافیایی این طرح
در بر گیرنده آسیای میانه و جنوب غربی آسیا و شمال
آفریقا و شامل  22کشور عربی و  4کشور غیر عربی بود؛
یعنی ایران ،ترکیه ،افغانستان و اسرائیل .در ابتدا فقط
منطقه خاور میانه مطمح نظر طراحان این برنامه بود؛
اما در ادامه ،گستره این طرح شمال آفریقا را هم شامل
شد ،چون در آنجا نیز چند کشور اسالمی وجود دارد و
موقعیت آنها در وضعیت رژیم صهیونیستی تأثیرگذار
است .بعدها جنوب شرق آسیا هم به آن افزوده شد تا
کشورهای اسالمی این منطقه را هم که میتوانند در
وضعیت کشورهای خاور میانه اثرگذار باشند شامل
شود .سرانجام آسیای میانه را هم با همین هدف در بر
گرفت .بنابراین ،محدوده جهان اسالم در محل تالقی
سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپا زیر پوشش این طرح درآمد.
راهبرد آمریکا در این طرح ،سه مرحله داشت:
 .1بههمریزی؛ در این طرح باید نظم موجود کشورها
را به هم بریزند تا شرایط برای نظمی جدید و مطلوب
آمریکا فراهم شود؛ مانند همان برنامهای که پس از مدت
کوتاهی از روی کار آمدن نومحافظهکاران ،در عراق و
افغانستان اتفاق افتاد.
.2دوران گذار؛ یعنی دورانی که از نظم قبلی و بههمریختگی
عبور شود و نظم جدید استقرار یابد؛ مانند دورانی که
حکومت عراق پس از سقوط صدام حسین با آن دست
به گریبان است تا به یک رژیم مطلوب ایاالت متحده
تبدیل شود.
 .3دوران الگوسازی؛ در این دوره تالش بر این است تا یک
ً
مدل مطلوب در یکی از کشورها مثال عراق یا افغانستان
به وجود آورند تا الگوی کشورهای دیگر قرار گیرد.
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اهداف آمریکااز طرحخاور میانهبزرگ

سیاســتمداران آمریکایــی با ایــن بــرآورد که ســیطره بر خــاور میانه
کوچــک (افغانســتان ،عــراق ،ســوریه ،لبنــان و  )...و تبدیــل آن به
یــک پــادگان نظامــی و ســپس اســتقرار حا کمــان مطیــع در ایــن
کشــورها ،امکان تحقق خاور میانه بزرگ و اهداف راهبردی مورد
نظــر آمریــکا را میســر خواهــد ســاخت ،مــدل بــازی دومینــو را بــرای
ســاقط کــردن دولتهــای هــدف بــا اســتفاده از قــدرت ســخت و
نظامــی در پیــش گرفتنــد .مهمتریــن اهــداف آمریکاییهــا از ایــن
طــرح عبــارت بــود از:
 .1تامین منابع نفــت مورد نیاز آمریکا در دهههــای آینده و کنترل
ً
شریان نفت به عنوان اهرمی برای مهار اروپا و شرق آسیا خصوصا
چین و کره شمالی.
 .2تثبیــت موقعیت اســرائیل و تأمیــن امنیــت این رژیم بــه عنوان
مهمترین متحد راهبردی آمریکا و اصلیترین ابزار میدانی آمریکا
برای کنترل کشورهای منطقه.
 .3جایگزین ــی دمکراســیهای کنت ــرل ش ــده ،ب ــا توج ــه ب ــه تم ــام
ش ــدن تاری ــخ مص ــرف دولته ــای دیکتات ــور و دستنش ــانده ک ــه
پ ــس از جن ــگ جهان ــی اول و دوم روی کار آمدن ــد .ای ــن اق ــدام
در جه ــت مقابل ــه ب ــا م ــوج اس ــامگرایی و مه ــار ام ــواج مردم ــی
معت ــرض ب ــه حکومته ــای دستنش ــانده انج ــام میگرف ــت ت ــا
از جایگزین ــی حکومته ــای مردم ــی و اس ــامگرا در کش ــورهای
ه ــدف جلوگی ــری ش ــود.
 .4زمینهسازی برای برتری تمدن غرب ،از طریق حضور فیزیکی
و ســخت در خاســتگاه مهمتریــن تمدنهــای کهــن جهــان و
جلوگیــری از اتحــاد کشــورهای منطقــه و تشــکیل بلــوک تمدنــی
شــرقی یا اســامی در برابر غــرب و نیز ترویــج فرهنــگ و هنجارهای
غربــی بــا بهرهگیــری از ســازوکارهای تربیتــی و آموزشــی و اســتفاده
از ابــزار رســانهها ،در جهــت اســتحاله ســایر تمدنهــا بهخصــوص
تمــدن اســامی در تمــدن غــرب.
 .5فراینــد ملتســازی بــا تحریــک قومیتهــا ،تجزیــه کشــورها
و تغییــر جغرافیــای سیاســی در خــاور میانــه ،در راســتای منافــع
ایــاالت متحــده .بــر ایــن اســاس ،طبــق نقشــه جدیــد خــاور میانــه
کــه در وزارت دفــاع آمریــکا (پنتا گــن) طراحــی شــده بــود ،کشــور
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مســتقل کردســتان بخشهایــی از ســرزمین ایــران ،عــراق ،ترکیــه
و ســوریه را بــه خــود اختصــاص میدهــد .در ایــن نقشــه عــراق بــه
ســه بخــش (بخشــی در کشــور مســتقل کردســتان ،بخشــی یــک
کشــور مســتقل شــیعه و بخــش دیگــر یــک کشــور مســتقل ســنی)
تجزیــه میشــود .ایــران نیــز بخــش قابــل توجهــی از ســرزمین خود
را به کشــورهای جدید موســوم به کردســتان ،آذربایجــان متحد،
کشور شیعه عرب (شــامل خوزســتان و بخشهای جنوبی عراق)
و بلوچستان آزاد (متشکل از بلوچستان ایران و پا کستان) وا گذار
میکنــد .همچنیــن یــک واتیــکان اســامی هــم در مکــه یــا مدینــه
تأســیس خواهــد شــد.
 .6مقابله و مهار موج فزاینده اسالمگرایی در منطقه و بخشهای
پیرامونی و کنترل نهضتها و تحرکات ضدغربی.

زمینههایشکستطرحخاورمیانهبزرگ

نومحافظهکاران آمریکا اندکی پس از رسیدن به قدرت ،با طراحی
حادثه یازدهم سپتامبر و شــعار مبارزه با تروریسم ،به افغانستان
و عراق تهاجــم نظامــی کردنــد و مرحله نخســت طرح خــاور میانه
بزرگ ،یعنی به هم ریختن نظم موجود و دولتســازی در منطقه
خاورمیانــه را آغــاز کردنــد؛ امــا پــس از انــدک زمانــی متوجــه شــدند
کــه پــروژه دولتســازی ،نــه تنهــا بــه شــکلگیری و روی کار آمــدن
دولتهــای همســو نینجامیــد ،بلکــه م ـیرود کــه بــه شــکلگیری
«خــاور میانــه اســامی» منجر شــود و فرصــت را بــرای اســامگرایان
فراهــم ســازد تــا بــه صــورت دموکراتیــک ،از نردبــان قــدرت بــاال
برونــد .پیــروزی مجاهــدان افغــان در مرحلــه گــذار بــه دمکراســی
و تشــکیل مجلــس قانونگــذاری اســامی در افغانســتان ،پیــروزی
ائتالف یکپارچه در عراق و روی کار آمدن دولت اسالمی و نزدیک
به ایران و نیز پیروزی اسالمگرایان شــیعه در انتخابات شهرداری
اســتانهای شــرقی عربســتان ،طرح خاور میانه بزرگ آمریکا را در
نخســتین گام با مانع بســیار بلندی مواجه میســاخت و عالوه بر
تغییــر معــادالت در منطقــه ،از یــک ســو بــه افزایــش قــدرت ایــران،
بــه عنــوان بازیگــر اصلــی ضدآمریــکا در منطقــه میانجامیــد و از
ســوی دیگر ،جمهوری اســامی را به محور اتکا و امالقــرای جهان
اســام تبدیــل میکــرد کــه الگــوی مبــارزه ایــران بــا غــرب را بــه همه
ســرزمینهای اســامی دیگــر گســترش و تســری مـیداد.

جنگ  33روزه
تحلیلگران سیاسی در آن زمان معتقد بودند حزباهلل لبنان با حرکت منطقی خود در جنگ
 33روزه و پس از آن ،جهان اسالم را از یک توطئه بزرگ نجات داد که در صورت اجرا ،جهان
اسالم هزینههایی صدها برابر از تلفات و خسارات لبنان در جنگ مذکور پرداخت میکرد.

از ســوی دیگــر ،شــرایطی همچــون برخــورداری ایــن منطقــه از
مؤلفههای راهبردی و حیاتی نظیر ذخایر انرژی جهان ،موقعیت
ژئواســتراتژیک ،فرا گیــر بــودن دیــن مقــدس اســام و ایدئولوژیــک
بودن منطقــه ،جمعیت فــراوان ،بهرهمنــدی از فنآوریهای روز
و امثال آن ،این بلوک اسالمی را به یکی از بازیگران اصلی و بسیار
تأثیرگــذار در صحنــه بینالملــل تبدیــل میکنــد و نظــام ســلطه و
ســایر قدرتهــا را بــه چالــش میکشــد .در چنیــن صورتبنــدی
جدیدی ،اسرائیل نیز به عنوان یک رژیم جعلی ،فاقد موجودیت
بــوده و توســط دولتهــای منطقه بــه رســمیت شــناخته نخواهد
شــد و چهبســا از کنشــگری سیاســی بــه طــور کامــل حذف شــود.
در ایــن میــان ،جمهــوری اســامی و رهبــر هوشــمند و دوراندیــش
آن با فراســت و حوصله و بــدون اینکه آمریکا را تحریــک به برخورد
ســخت و نظامــی کنــد ،زمــام وضعیــت نــاآرام منطقــه را بــه دســت
گرفت و بــا ایجاد وحــدت و تقویــت زمینههــای مشــترک فرهنگی،
تمدنــی ،اعتقــادی و ژئوپولتیکــی در کشــورهای منطقــه ،پــس از
چنــد ســال بهرهبــرداری حدا کثــری را بــرای خــود رقــم زد و خــود را
به محــور و منــادی مبــارزه بــا آمریکا بــرای همــه ملتهــای منطقه
ً
خصوصــا افغانســتان و عــراق اشــغال شــده تبدیــل کــرد و ایــاالت
متحده را به انزوا راند .در حقیقت ،آمریکا با تالش و هزینه فراوان
مالی و انسانی ،دولتهای ضدایران را در افغانستان و عراق کنار
زد تــا ایــران بــا زیرکــی و هوشــمندی دولتهــای موافق و همســو با
خــود را در این کشــورها بــر ســر کار آورد.

راههایبرونرفتاز شکستاحتمالیطرح

نظــام ســلطه جهانــی بــرای مقابلــه و مهــار خــاور میانــه اســامی،
چنــد راهبــرد را در دســتور کار خــود قــرار داد:
 .1در راهبرد نرم و نیم هســخت ،تالش کرد تا با تمرکز فعالیتهای
خود در حوزه بازیگران مؤثر در تشکیل خاور میانه اسالمی و تحت
فشــار قرار دادن تمامی حرکتهای اســامی ،در کوتاهترین زمان
ممکن ،آنها را با شکست مواجه سازد .بدین منظور در فلسطین،
اقداماتی نظیر جلوگیری از تشکیل دولت حماس ،محاصره و وارد
آوردن فشــارهای شــدید اقتصــادی و سیاســی ،ایجــاد و گســترش
ً
اختالفــات بیــن حمــاس و ســایر گروههــای فلســطینی خصوصــا
جنبش فتح و دولت خودگردان را در دستور کار قرار داد .در لبنان
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نیــز خلــع ســاح و بــه انــزوا کشــیدن حــزباهلل در صحنــه داخلــی،
ترور رفیــق حریــری و خــروج ارتــش ســوریه از لبنــان ،ایجاد شــکاف
میان ســوریه و لبنــان ،فعال کردن گسـلهای سیاســی و فرقهای
و طرح انقــاب مخملی در این کشــور ،در دســتور کار قرار گرفت.
در عــراق ،آمریــکا تالش کــرد با اســتفاده از فعــال کردن گسـلهای
قومی ،مذهبی و فرقـهای و افزایش حرکتهای تروریســتی ،مانع
از تشــکیل دولــت ائتالفــی شــود .در ایــران نیز ،نظام ســلطه ســعی
کرد با بهانه قرار دادن موضوع فناوری هســتهای و ارسال پرونده
ایران به شورای امنیت و تشدید فشارها ،رفتار جمهوری اسالمی
را تغییر دهد .در کنار این ،سعی شد با طرح براندازی نرم و انقالب
مخملــی نظــام جمهــوری اســامی بــه دســت عواملــی از داخــل،
واژگــون شــود .امــا چنیــن اقداماتــی نتایــج مطلــوب را بــرای نظــام
ســلطه در جهــت جلوگیــری از شــکلگیری خــاور میانه اســامی به
دنبال نداشــت .از ایــن رو بــرای برونرفــت از این وضعیــت راهبرد
قیام پابرهنــگان را برای ایران و راهبرد ســخت را بــرای برخی دیگر
از کشــورهای خاور میانه مــورد توجه قــرار داد.
 .2در راهبــرد قیام پابرهنــگان در مورد ایران ،پــس از نا کام ماندن
طرح انقــاب مخملی ،شــیوه تحریم و فشــار اقتصادی در دســتور
کار آمریــکا و همپیمانانــش قــرار گرفــت تــا بــا قــرار دادن مــردم ایران
در تنگنای اقتصادی و معیشتی و افزایش نارضایتی آنان از نظام
حا کم ،و در کنار آن با فعال کردن گس ـلهای قومی و فرقهای و بر
هم زدن انسجام داخلی از طریق نافرمانی مدنی و در صورت لزوم،
عملیــات محــدود نظامــی و ایجــاد تــرس از ســایه جنگ در کشــور،
شــرایط الزم را برای تغییر رفتار و تغییر ســاختار جمهوری اسالمی
فراهم ســازند و در حالتی بهتر ،مــردم را به شــورش علیه حکومت
و براندازی درونی نظــام تحریک کنند و جمهوی اســامی را برای
همیشــه از ســر راه خــود بردارنــد .آشــوبهای ســالهای  1396و
 1398و دخالت آشکار و پنهان نظام سلطه و متحدان منطقهای
آن در این آشــوبها نمونهای از این تالش غرب اســت که توســط
سیاســتمداران بلندپایــه غربــی نیــز تصریــح شــد و مــورد تأییــد قرار
ً
گرفــت .امــا ایــن راهبــرد در مــورد ایــران تقریبــا شکســت خــورده و
سیاســت نرمش قهرمانانــه جمهوری اســامی و ســپس قاطعیت
در مطالب هگــری از غرب برای رفــع تحریمها و البتــه تقویت اقتصاد
درونزا و بومی ،اهداف آمریکا را تا حد زیادی خنثی کرده اســت.
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 .3در راهبرد سخت و نظامی که با حضور سران رژیم صهیونیستی
در کاخ ســفید تهیه و تنظیم شــد ،تالش شد با اســتفاده از نگرانی
برخی سران دستنشانده کشــورهای عربی نسبت به رشد خاور
میانه اسالمی و تقویت جبهه ایران و شیعیان در منطقه ،موافقت
آنهــا جهــت برخــورد بــا حمــاس ،حــزباهلل و ســوریه و در نهایــت
ایــران جلــب شــود .حملــه اســرائیل بــه غــزه بــا هــدف ســرنگونی
دولــت حمــاس ،دســتگیری و ســرکوب انقالبیــون و مهــار انتفاضه
فلســطین ،تهاجــم بــه لبنــان و اشــغال جنــوب ایــن کشــور تــا حــد
فاصــل رودخانــه لیطانی بــه منظــور مرعوب کــردن دولــت لبنان و
خلــع ســاح و نابــودی حــزباهلل ،فشــار بــر ســوریه بــه منظــور تغییر
رفتار این کشور و به رسمیت شناختن اسرائیل ،سرنگونی دولت
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ائتالفی عراق و تضعیف گروههای شیعه در این کشور و اقداماتی از
این دست ،همگی در همین راستا و برای قطع بازوان منطقهای
ایران انجام گرفت که البته نتیجهبخش نبود .ایستادگی حماس
و جهــاد اســامی فلســطین در برابــر حمــات ســنگین اســرائیل و
همچنین مقاومت مجاهدانه و همت عالی حزباهلل در نبرد 33
روزه بــا رژیــم صهیونیســتی ،تمــام اقدامــات انجام شــده در جهت
تحقــق طــرح خــاور میانــه بــزرگ را بــه چالــش کشــید و توطئههای
شــوم نظام ســلطه جهانــی را با شکســت مواجه ســاخت.
 .4با شکست اسرائیل در جنگ  33روزه و عقبنشینی این رژیم از
روی استیصال ،حزباهلل و جمهوری اسالمی ایران دست برتر را در
منطقه پیدا کردند و لذا راهبرد غرب باید تغییر میکرد.
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از این رو ،همزمان با شکلگیری موج انقالبهای مردمی و بیداری
اسالمی در کشورهای خاور میانه که به بهار عربی معروف شد،
زمینه برای اجرای راهبرد جدید غرب و متحدان منطقهایاش
فراهم شد .ایجاد انسجام در گروههای تروریستی تکفیری و تجهیز
و تقویت آنان و گسیل داشتن آنان به کشور سوریه به عنوان حلقه
اتصال ایران به حزباهلل و پل ارتباطی ایران با مرزهای فلسطین
اشغالی ،راهبرد جدیدی بود که میتوانست دولت سوریه را حذف
و نظامی همسو با غرب را در این کشور بر سرکار بیاورد .اما پس
از حدود هشت سال نزاع خونین و نفسگیر در سوریه و جنگ
خانمانسوز داعش و سایر تکفیریها در سوریه و سپس عراق
(به عنوان حلقه اتصال ایران به سوریه) ،این اقدامات نیز نا کام
ماند و با پایان داعش ،رؤیای غرب برای سوریه و کل منطقه به
کابوسی پریشان و تعبیرناشدنی مبدل شد.

شکلگیریمحور مقاومتو شکستطرح

تحلیلگران سیاســی در آن زمان معتقد بودند حــزباهلل لبنان با
حرکت منطقی خود در جنگ  33روزه و پس از آن ،جهان اســام
را از یک توطئه بزرگ نجــات داد که در صورت اجرا ،جهان اســام
هزینههایی صدها برابر از تلفات و خسارات لبنان در جنگ مذکور
پرداخــت میکــرد .حــزباهلل شــیعی در یــک حرکــت توحیــدی ،از
حماس ســنی مذهــب در فلســطین حمایت کــرد و با خلــق یکی از
بزرگتریــن حماسـههای همبســتگی دینــی امضــا شــده بــا خون،
موفق شــد طــرح آمریکایی جنــگ مذهبــی میان شــیعه و ســنی را
خنثــی کنــد .ظهــور داعــش و تروریسـتهای ســلفی و تکفیــری در
ً
ســوریه و عــراق دقیقــا بــا همیــن هــدف انجــام گرفــت و نشــان داد
نظام سطه غربی چه خوابهای وحشتنا کی برای سرزمینهای
اســامی دیــده اســت کــه البتــه ایــن خــواب پریشــان نیــز بــا حضــور
مؤثر حــزباهلل و ایســتادگی بشــار اســد و ارتش ســوریه نقــش بر آب
شد .همزمان حضور مرجعیت شیعه در دفع شر داعش از عراق و
شکلگیری حشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق ،این کشور را نیز
به یک بازیگــر مهم در مســیر مقاومــت در برابــر آمریــکا تبدیل کرد.
در چنیــن شــرایطی ،دیپلماســی فعــال و هوشــمندانه ایــران در

ســایه حفظ مصلحت کشــور و اجتناب از درافتادن در دام جنگ
مســلحانه و مســتقیم ،موجــب افزایــش قــدرت و عــزت جمهــوری
اسالمی شد و عالوه بر تقویت دولتهای عراق و سوریه ،گروههای
نیابتــی ایــران را نیــز در فلســطین و لبنــان تقویــت و تثبیــت کــرد و
عمق راهبــردی ایــران در منطقــه را تــا مرزهای اســرائیل گســترش
داد؛ بــه گون ـهای کــه شکســت طــرح خــاور میانــه جدیــد ،رونــد
تشــکیل خــاور میانــه اســامی را بــا محوریــت جمهــوری اســامی
ایران و گفتمان اسالم شیعی و انقالبی تسریع کرد .بدین ترتیب
محــور مقاومــت از ایــران تــا عــراق و امتــداد آن از ســوریه تــا لبنــان و
فلسطین گسترش یافت و به دژ مســتحکمی در برابر توطئههای
غربــی -عربــی -عبــری تبدیــل شــد.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای در بیانــی فرمودهانــد« :در عرصــه
خارجــی ،کشــور از موقعیتــی کــم نظیــر و تحــرک و نشــاط خوبــی
برخــوردار اســت و حــوادث منطقـهای ماننــد پیــروزی حــزباهلل و
حماس نیز بــه لطــف پــروردگار و امدادهــای الهی ،موقعیــت نظام
اسالمی را تحکیم بخشیده است  ...مخالفان اسالم و مسلمین،
هنوز مبهــوت این حادثــه مهم هســتند و از فهــم و درک دالیل آن
عاجزنــد؛ امــا اینگونــه حوادث بــزرگ کــه در شــعاع حرکــت انقالب
اســامی رخ میدهــد ،در عمــل بــه تقویــت موقعیــت نظــام منجــر
شــده و اعتبــار ،نفــوذ و جاذبــه شــعارهای انقــاب اســامی را بــرای
همــه اثبــات کــرده اســت».
حمایت مادی و معنوی ایران از هستههای مقاومت و نهضتهای
آزادیبخــش در سراســر جهــان اســام ،راهبــردی هوشــمندانه و
آیندهنگــری حکیمانـهای اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی
در پیش گرفتند و با وجــود انتقادات فراوانی کــه در ابتدا از داخل
کشــور به ایــن راهبرد وارد میشــد ،گــذر زمــان نشــان داد که نقش
کلیدی و اساسی در تأمین منافع و امنیت ملی ،استقالل و تمامیت
ارضــی ،افزایــش اعتبــار بینالمللــی و گســترش حوزههــای نفــوذ
کشــورمان در ابعاد مختلف سیاســی ،امنیتی و اقتصادی داشــته
و بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اهرمهــای قــدرت بــرای جمهــوری
اســامی ،آینــده نظــام اســامی و دوام آن را در عرصــه منطقهای و
بینالمللــی تضمیــن کرده اســت.
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این را نبایــد فراموش کرد که بــه توفیق الهــی و به فضل
الهی ،جریان مقاومت در مقابل ظلم و زور ،امروز در دنیا
وجود داردّ ،متکی به نام خدا و به اسالم .منطقهی ما یک
نمونه از آن است .امروز در منطقهی ما روحیهی بیداری
ّ
اسالمی بر بسیاری از ملتها و کشورها حا کم است .اینکه
شما مالحظه میکنید قدرتمندان مستکبر دنیا ،در رأس
آنها آمریکای جنایتکار -شیطان بزرگ -نسبت به این
منطقه ّ
حساس هســتند ،بهخاطر این است که در این
منطقه روحیهی گرایش به اسالم و اقبال به اسالم و بیداری
اسالمی بهطور واضح به چشم میخورد؛ اینها با بیداری
ّ
ّ
ملتهای مسلمان مخالفند ،اینها از بیداری ملتهای
مسلمان میترسند .در هرجایی که اسالم توانسته است
ّ
جان مردم مسلط بشود ،استکبار سیلی خورده و
بر دل و ِ
ًّ
جدا معتقدیم که استکبار ،بار دیگر از بیداری اسالمی
ما
در این منطقه سیلی خواهد خورد.
ّ
عرض ما به برادران مســلمان ،به ملتهای مســلمان،
به روشنفکران دنیای اسالم ،به علمای محترم دینی در
کشورهای اســامی همین اســت؛ این حرکت اسالمی را
هرچه میتوانید تقویت کنید؛ راه نجات این منطقه تقویت
بیداری اسالمی است ،تقویت حرکت مقاومت اسالمی
ّ
است .این وظیفه ّ
متوجه عموم آحاد ملتهای مسلمان
است؛ بخصوص علمای اسالم ،بخصوص روشنفکران،
نویسندگان ،شعرا ،دانشــمندان ،هنرمندان ،نخبگان
سیاسی؛ اینها ّموظفند ،اینها مخاطبند به خطاب دعوت
پیامبر اسالم و هدایت اسالمی .امروز این زمینه در دنیای
اسالم پدید آمده است؛ بخصوص در این منطقهی غرب
آسیا زمینهی بیداری اسالمی فراهم است؛ همه باید کمک
کنند ،این بیداری را به ثمر برسانند.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام
و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی
1397/09/04
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پاسخ به چند سوال در خصوص شکست آمریکاییها در صحرای طبس

رستاخیز شنها
ِ

علیا کبر گودرزی

حمله نظامی آمریکا به ایران در پنجم اردیبهشت سال  59بهدلیل
وقوع طوفان شن در صحرای طبس شکست خورد و آمریکاییها
ناچار شدند نیروهای خود را از ایران خارج سازند؛ اما با وجود گذشت
بیش از  40سال از آن ماجرا ،ابعاد و جزئیات آن عملیات همچنان
مکتوم مانده و مقامات و سازمانهای آمریکا در خصوص بخشهای
دیگر عملیات اطالعات جدیدی منتشر نکردهاند.
براساس یادداشتهای برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیسجمهور
آمریکا ساعت  23:45بهوقت تهران ( 4اردیبهشت  )59مشخص
شد یک فروند هلیکوپتر بین راه از کار افتاده و یک فروند نیز بهدلیل
طوفان شن به عرشه ناو هواپیمابر نیمیتز بازگشته است ،با این حال،
کلیه هواپیماها و  6هلیکوپتر در طبس بودند و عملیات میتوانست
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ادامه یابد .حدود نیم ســاعت بعد از ایران خبری دریافت شــد که
نشان میداد سومین هلیکوپتر هم بهدلیل بروز اشکاالتی در سیستم
هیدرولیک آن ،قادر به شرکت در ادامه عملیات نیست .پس از بررسیها
و مشاورههای مسئوالن آمریکایی در کاخ سفید و نیز تبادلنظر با
فرماندهی منطقه ،فرمان قطعی توقف عملیات صادر شد.
یک ساعت بعد نیز از ایران خبر رسید هنگام آمادگی نیروهای آمریکایی
برای بازگشت از ایران فاجعهای رخ داده است و یکی از هلیکوپترها
بعد از سوختگیری از هواپیمای سی 130حامل سوخت ،در حین
بلندشدن و دورشدن از هواپیما با سرعتی بیش از حد گردش میکند و
در این هنگام دم آن به بدنه هواپیما اصابت میکند و تمام تسلیحات
موجود در هر دو ،منفجر میشود.

پرسمـــــــــــان
اعتراف آمریکاییهابهشکستدر ایران

وزیر دفاع آمریکا چند روز پس از شکست حمله نظامی به ایران در
گزارشی به کنگره این کشور تصریح کرد که طوفان شن غیرمنتظره
باعث سرگیجه و از بین رفتن تعادل افراد بوده است.
شبکه تلویزیونی ای.بی.سی .آمریکا هم در گزارشی اعالم کرد که
مأموریت نجــات آمریکاییها بدان دلیل شکســت خورد که ســه
فروند از هلیکوپترهای عملیات بر اثر طوفان شن از کار افتاد و تیم
نجات را با کمبود هلیکوپتر روبهرو ساخت .در این گزارش تلویزیونی
آمده بود که سام دونالدسون گزارشــگر کاخ سفید گفت  8فروند
هلیکوپتر به این منطقه گســیل شــده بود 6 .فروند برای تکمیل
عملیات کافی بود و  2فروند اضافی برای پشتیبانی قرار داده شده
بود ،به هر حال ،هلیکوپترها در طوفان شــن گرفتار شدند و از کار
بازماندند ،از این رو ،کارتر مأموریت را لغو کرد .برخورد هواپیمای
سی 130نیز بر اثر اشــتباه یک هلیکوپتر بود ،زیرا در منطقهای که
باید فرود میآمد ،نبود.
یک افســر نیروی دریایی آمریکا هم که در عملیات شرکت داشته
است در مصاحبه با روزنامه دیلینیوز تأ کید کرد شکست عملیات
فقط بهدلیل طوفان شن بوده است.

آیاجمعآوریرادارهاصحتدارد؟

همزمان با انتشــار خبر حملــه نظامی آمریکا به ایران ،این ســؤال
در اذهان عمومی به وجود آمد که چگونــه رادارها متوجه حضور
هواپیماها و بالگردهای آمریکایی در آسمان ایران نشدند .چند
خبرنگار در نشســت خبری بنیصدر این موضوع را جویا شدند.
پاسخهای بنیصدر این بود که رادارها آمریکایی هستند و خودشان
میتوانند آنها را غیرفعال کنند .او همچنین در پاســخ به سؤال
خبرنــگاری مبنی بر اطالعــات رادارهای ایــران ،با تأ کیــد بر اینکه
آمریکاییها این اطالعات را میدانند ،اما ترجیح داد در نشســت
خبری درباره آن سخنی نگوید.
چند روز پــس از برگــزاری آن نشســت خبــری ،اطالعاتــی در مورد
جمعآوری رادارهای برخی شهرها منتشر شد .سازمان مجاهدین
خلق که ادعای سردمداری مبارزه با امپریالیسم و آمریکا را داشت و
عناصر نفوذی آن در نهادهای مختلف مانند ارتش حضور داشتند،

در اطالعیهای در روز  14اردیبهشت اعالم کرد که در روز چهارشنبه
بعدازظهر (سوم اردیبهشت  ،)59تلفنگرامی (سازمان شماره آن
تلفنگرام را هم در اطالعیه خود آورده است) ،از طرف قسمت عملیات
ستاد نیروی هوایی به گردان پدافند زمین به هوای پایگاه یکم و
چند شهر دیگر نظیر شیراز ،مشهد و ...مخابره شده و از مسئولین
ً
خواسته شده است ،فورا تمام آتشبارها و توپهای زمین به هوای
مستقر در خط پرواز پایگاهها و باندها را جمع کنند.
این موضوع در هفتهنامه «کارگر» ارگان حزب کارگران سوسیالیست
هم تکرار شد ،بهاضافه اینکه در آن گزارش آمده بود« :در خور توجه
است که چراغهای ورزشگاه امجدیه که در کنار مرکز جاسوسی قرار
دارد و گویا بهعنوان محل فرود هلیکوپترهای آمریکایی انتخاب
شده بود ،در شب عملیات تا صبح روشن بوده است».
سازمان در نشریه مجاهد نیز بهصورت ویژه به این موضوع پرداخت
و در روز  17اردیبهشت مقالهای با عنوان «رادارهای محلی که نقاط
کور را میپوشانند کجا بودند» منتشر کرد.
دانشــجویان پیرو خط امام نیز چندی بعد عنــوان کردند« :چند
روز پیش از تجاوز طبس ،از سوی فرماندهان نظامی که بنیصدر
آنها را به کار گماشته بود ،یعنی تیمسار شادمهر رئیس وقت ستاد
مشــترک و تیمســار باقری فرمانده وقت نیروی هوایی ،به پایگاه
یکم شکاری دستور داده شد توپهای ضدهوایی 23میلیمتری
که حریم حفاظتی فرودگاه مهرآباد و خود پایگاه را تأمین میکرد،
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جمعآوری شــود .همیــن کار در پایگاههــای دیگر مانند شــیراز و
ایستگاه رادار مشهد نیز انجام شده بود».
در نهایت محمدی ریشــهری رئیــس دادگاه انقــاب ارتش این
ادعا را تأیید و یکی از دالیل دستگیری تیمسار باقری را جمعکردن
توپهای ضدهوایی در تهران و مشهد اعالم کرد.

چهکسیادعا کرداسنادمحرمانهدر بالگردهاست؟

موضوع دیگری که آن روزها حساسیت مردم را برانگیخت ،هدف
قــرار دادن هلیکوپترهــای بهجامانده در صحرای طبس توســط
جنگندههای نیروی هوایی ارتش بــود .این اتفاق عالوه بر اینکه
منجر به شهادت محمد منتظرقائم فرمانده سپاه یزد شد ،بسیاری
از اسناد و مدارک محرمانه هم از بین رفت.
اما چهکسی ادعا کرد که در بالگردها اسناد محرمانه وجود دارد؟
براساس گزارش آسوشیتدپرس از واشنگتن ،روبرت باوسن یک
نماینــده دموکــرات آمریکا پس از جلس ـهای که بهدعــوت هارولد
براون وزیر دفاع این کشــور ،تشــکیل شــده بود ،فاش کرد یکی از
هلیکوپترهایی که پس از شکســت مأموریت نجات گروگانهای
آمریکایی در ایران بهجا مانده اســت ،حاوی مدارک ّ
سری است
که جزئیات اقدام نجات در آن آمده اســت .باوسن گفت اعضای
کابینه هیچگونه اطالعات بیشتری در مورد متن اسناد ندارند.
همچنین در ساعت  18:25روز  5اردیبهشت (بهوقت تهران) ،رادیو
صدای آمریکا خبر باقیماندن مدارک سری مربوط به عملیات را
در هلیکوپترها اعالم کرد.
پس از بمبــاران هلیکوپترها نیز آسوشــیتدپرس در گزارشــی دیگر
بهنقل از یک افسر عالیمقام آمریکایی فاش کرد برخی از وسایل
و اســناد ســری آمریــکا در هلیکوپترهایی که پس از شکســت این
مأموریت در نزدیکی طبس رها شدهاند ،جا مانده که در میان آنها
تعدادی از دستگاههای دقیق مخابراتی و الکترونیکی خنثیکننده
رادار و غیره وجود داشــته اســت .او عنــوان کرد« :با بمبــاران این
هلیکوپترها توسط نیروی هوایی ایران دیگر اسراری وجود ندارد
که به چنگ کسی بیفتد».
وزیر دفاع آمریکا نیز در  19اردیبهشت با تأیید وجود اسناد محرمانه
در آن هلیکوپترها ،دلیل نابود نکردن آنها را اینگونه عنوان کرد:
«بیرون آوردن اسناد محرمانه از هلیکوپترها بسیار خطرنا ک تشخیص
داده شــد و این خطری بود که هم برای خدمه هلیکوپترها و هم
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بالقوه بــرای تجدید ســازمان تیــم در صورتی که تعداد بیشــتری
کشته میشدند ،وجود داشت».
هرچند اسناد مهمی در پی اقدام نیروی هوایی ارتش از بین رفت،
اما اسنادی به دست آمد که این امر نشان میدهد اسنادی وجود
داشته اســت .آیتاهلل خلخالی که برای بازدید از منطقه سقوط
هواپیمای متجاوز آمریکا به طبس رفته بود ،گفت« :مقداری اسناد
و مدارک که جزئیات مسیر پرواز را نشان میدهد نزد خود من است
و به کارشناسان مطمئن تحویل خواهد شد».

چرادستور تیراندازیبهبالگردهاصادر شد؟

در ساعت  15:40دقیقه روز  5اردیبهشت ،تلفنگرامی از سماجا3
(مرکز فرماندهی) با امضای سرلشکر شادمهر رئیس ستاد مشترک
ارتش جمهوری اسالمی به فرماندهی نیروی هوایی ارتش ارسال
شد که در آن آمده بود« :برابر اعالم سپاه پاسداران  5فروند هلیکوپتر
ّ
بدون عالئم ملیت در منطقه طبس وجود دارد که موتور یک فروند
آنها روشن میباشد .دستور فرمایید نسبت به جلوگیری از پرواز
هلیکوپترها و عنداللزوم حمله به آنها اقدام نمایند».
هلیکوپترهای آمریکایی در ســه نوبت عصر جمعه  5اردیبهشت
ساعت  ،18:30ساعت  22:30و صبح شنبه ساعت  7بمباران شد.
در اولین مرحله بمباران ،محمد منتظرقائم فرمانده سپاه یزد که
همراه  4پاسدار دیگر به محل حادثه رفته بود ،به شهادت رسید
و  2تن از همراهان وی هم مجروح شدند.
هدف از ایــن بمبارانها کــه به انهــدام هلیکوپترهــای آمریکایی
باقیمانــده در منطقه انجامیــد ،جلوگیری از عملیــات احتمالی
دشمن در ربودن هلیکوپترها اعالم شد.
آیتاهلل مهدویکنی سرپرست وزارت کشور در مورد بمباران هلیکوپترها
و هواپیماهای آمریکایی گفت« :شکاریهای نیروی هوایی بهدستور
ً
رئیسجمهور آنها را بمباران کردند ،بهشکلی که بعدا بتوان از آنها
استفاده کرد ،ولی در حال حاضر قابل استفاده نباشند».
امیربهمن باقری فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش هرچند اعالم
کرد که مخالف این تصمیم بوده اســت ،اما نیروهای تحت امر او
اقدام به اجرای این تصمیم کردند.
برخی از شــخصیتها و گروههــا با پذیرفتــن ادعــای بنیصدر در
خصوص دالیل تیراندازی بهسوی بالگردهای آمریکایی اما عنوان
کردند که با اقدامات دیگری میشد بالگردها را از کار انداخت که
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هم محمد منتظرقائم به شهادت نرسد و هم اسناد از بین نرود.
برخی از این گروهها که موضعگیری نرمتری داشتند عنوان کردند
ً
«اما آن نگرانی که رسما عامل بمباران بود ،میتوانست با هماهنگی
بیشتر بین سپاه و ارتش و توجه بیشتر به گزارشها و اقدامات سپاه
مرتفع شــود .خبر حضــور نیروهای زبده از ســپاه کــه ظرف مدت
کوتاهی در محل حادثه حاضر شــدند و درصدد گردآوری اســناد
و وســایل جامانده در منطقه برآمدند خود نشــانه امکان چنین
اطمینانی میتوانست باشد».
دانشجویان پیرو خط امام نیز در مجموعهای با عنوان «نگرشی
بر ماجرای طبس» اینگونه انتقاد خود را عنوان کردند« :کسی که
ً
دائما دم از تخصص و علم میزد در بهکار انداختن هلیکوپترهایی
ً
که حامل اسناد بسیار مهم عملیاتی بودهاند و مضافا اینکه در آینده
با بهکارگیری آنها قدرت نظامی ما نیز دامنه وسیعتری میگرفت
بهجای از کار انداختن آنها بهوسیله بازنمودن وسایل حساس
پروازی تنها راه را بمباران آنها مییابد».

آیا کسانیدر داخلمنتظر آمریکاییهابودند؟

هرچند گزارش مســتند و رســمی از برنامــه آمریکاییهــا در ایران
و نوع همــکاری عناصر داخل کشــور با آنان هیچگاه اعالم نشــده
است؛ اما آمریکاییها اعتراف کردهاند که عدهای در داخل قصد
همکاری با آنان را داشتند.
برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر و تصمیمگیرنده اصلی عملیات
نجات گروگانها در یادداشتهای خود درباره روند حوادث شب
اول عملیات طبس آورده است که «ترنر رئیس سیا به او گفته است
گروهی که در تهران با ما همــکاری خواهند کــرد خیلی به امکان
موفقیت خوشبین هستند».
یک ژنرال آمریکایی نیز در روز دهم اردیبهشت بهصراحت اذعان کرد
که «ما از کمک شایان از خارج از محوطه سفارت برخوردار بودیم».
بنیصدر نیز در نشست خبری که در روز  6اردیبهشت برگزار شد ،در
پاسخ به سؤال خبرنگار نیویورک تایمز که پرسید «آیا هیچ نشانهای
در دست دارید که در این جریان ایرانیان نیز دخالت داشتهاند؟»
شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400
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رئیسجمهور پاسخ داد« :بله ،نشانههای بسیار داریم و به همین
جهت گفتیم این مسئله بیرابطه با آنچه هفته پیش در ایران گذشت
نبوده است و بیعقبه هم نخواهد بود و ادامه پیدا خواهد کرد».
امیر بهمن باقری فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش هم گفت عوامل
ضدانقالب در حمله نظامی آمریکا به ایران دخالت داشتهاند.
بهنظر میرســد منظور باقری از عوامل داخلی ،جریان مربوط به
بختیار باشــد .بختیار با تکیــه بر عناصر موجــود در نیروی هوایی
ارتش در حال برنامهریــزی برای اجرای یک کودتــا در ایران بود.
ضمن اینکه هفتهنامه پانوراما چاپ ایتالیا در گزارشی نوشت که
شــاپور بختیار از یک هفته پیش در جریان نقشه حمله آمریکا به
ایران بوده اســت و نمایندگان دولت آمریکا چندین بار با بختیار
تماس گرفت ه و از وی خواستهاند که آیا او میتواند بهزودی به ایران
بازگردد و در یک منطقه آزادشده در این کشور فعالیت کند .بختیار
ضمن پاسخ مثبت خواسته بود که تضمیناتی به وی داده شود.

درخواستمردماز مسئوالنچهبود؟
شهادت منتظرقائم و از بینرفتن اســناد آمریکاییها با بمباران
جنگندههای نیــروی هوایی ارتــش ،ذهنهای مــردم را متوجه
خرابکاری و وجود عوامــل نفوذی کرد .مردم نســبت به حوادث
طبس مشارکت فعالی داشتند.
بهطور مثال بازتاب عمومی انتشار خبر شکست نظامی آمریکاییها
نشانه وجود حساسیت شدید مردم بود که در سطح وسیع و در
شادمانیهای خیابانی خود شکست آمریکا را بهمعنای پیروزی و
حقانیت ایران دانسته جشن گرفتند .بهطور مثال در تهران ،مردم
به خیابانها ریختند ،چراغ اتومبیلهای خود را روشــن کردند،
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بوقهای متعدد زدند و عالمت پیروزی نشان دادند.
همچنین در روز هفتم اردیبهشــت کــه پیکر محمــد منتظرقائم
فرمانده ســپاه یزد که در طبس به شهادت رســیده بود ،تشییع
شــد .این شــهر در آن روز یکپارچه تعطیل و عزادار بــود و عالوه بر
بازار و کسبه خیابان ،مرا کز آموزشی هم تعطیل شد.
از این رو حساسیت قضیه روی بمباران هلیکوپترهای جامانده در
طبس بسیار زیاد بود؛ بهخصوص که این اقدام بعد از اعالم مشکوک
و علنی خبری در رادیو آمریکا که از وجود اسناد و مدارک سری در
هلیکوپترهای جامانده در طبس حکایت میکرد ،صورت گرفت.
گروهها و شــخصیتهای متعــددی از جمله دانشــجویان یزدی
دانشگاههای تهران و فخرالدین حجازی بمباران هلیکوپترها و
شهادت منتظرقائم را مشــکوک خواندند و درخواست رسیدگی
کردند .جهاد سازندگی یزد نیز شهادت فرمانده سپاه یزد را مشکوک
خواند و در پیامی به امام خمینی تقاضای رسیدگی کرد.
خلخالی در پاسخ به ســؤال خبرنگاری گفت« :کسانی که دستور
میدهند هلیکوپترها را بمباران کنند برای پیشگیری از یک حمله
غافلگیرانه بوده و البته موضوع تحت بررسی است ...ما از مقامات
میخواهیم به مــردم جواب بدهند و مردم را قانــع کنند باوجود
ً
اینکه ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمری و نیروی هوایی کامال از
منطقه محافظت میکردند ،مسئله حمله نظامی مجدد از طرف
آمریکا مسئله کوچکی بهنظر میرسد».
شورای انقالب هم یک هیئت ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل داد.
مهدویکنیعضواینشوراوسرپرستوزارت کشور گفت«:حجتاالسالم
هاشمی رفسنجانی ،خامنهای و دکتر چمران مأمور بررسی این موضوع
شدند ».که آیتاهلل خامنهای و چمران عازم طبس شدند.
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آیا آمریکاییها قصد
کودتا داشتند؟
شاداب عسگری
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آمریکاییها تحت هیچ شرایطی نمیتوانستند خروج ایران از دایره
نفوذشــان را برتابند .عمق فاجعه برای آمریکاییان در این حوزه
را میتوان با تأمل بر اظهارات ژنرال هایزر ،مورد سنجش قرار داد
که گفته بود« :اعتقاد داشــتم کــه فاجع ه آمیزتریــن احتمال این
خواهد بود که آی ـتاهلل خمینی به ایــران بازگردد ،بــدون آنکه ما
توانسته باشیم ابتدا با او به تفاهم برسیم ».شدت این تأثیرگزاری
در حدی بود که جیمی کارتر ،رئیسجمهور وقت آمریکا به صراحت
در خاطراتش مینویسد« :سراسر منطقه خلیج فارس تحت تأثیر
انقالب ایران قرار گرفته بودند».
از این رو« ،عملیات پنجه عقاب» یکی از پیچیدهترین ،گستردهترین
و پر هزینهتریــن اقدامات نظامی بــود که تا آن زمان بــرای آزادی
گروگانها در ســطح جهان از سوی یک کشــور ،به مرحله اجرا در
میآمد .آمریکاییها تمامی امکانات و تجهیزات خودشان را پای
کار آورده بودنــد و از تمامی داراییهای ملی خودشــان که جنبه
حیثیتی داشت ،مایه گذاشتند .آنها در این عملیات ،بهدنبال
بازســازی و افزایش اعتبــار مخدوش شــده خودشــان در جامعه
بینالملل بودند .در همین ارتباط «پیر سالینجر» چنین نوشته
ً
است« :بایستی به این نکته کامال توجه داشت که از پانزده سال
قبل به این طرف ،هیچ یک از عملیات نجات گروگانها با چنین
اهمیت و وسعتی در خا ک دشمن و بهخصوص در مناطق واقعه
در محلهای پرجمعیت و شهری به مرحله اجرا درنیامده است».
سپهبد وات که فرماندهی ارشد و کالن عملیات را برعهده داشته
اســت ،در ششــم مــارس ســال  ،1980زمانــی کــه بــرای نظــارت بــر
چگونگــی انجــام تمرینــات نیــروی دلتــا بــه نــزد آنهــا ســفر نمــوده
بــود ،بــه بکویــث چنیــن میگویــد« :ا کنــون فرصتــی پیــش آمــده تــا
اقتــدار دوبــاره آمریــکا را بــه دنیــا نشــان دهیــم .امیــدوارم کــه ایــن
نقشــه تــا آخــر همینطــور پیــش بــرود .ایــن عملیــات یعنــی اعتبــار
مــا در خاورمیانــه و دنیــا؛ ا گــر اســرائیلیها از عهــده عملیــات انتبــه
برآمدنــد ،مــا هــم بــر میآییــم ».ســرهنگ چارلــی بکویــث هــم بــه
نیروهایش بــه صراحــت اظهــار مینمایــد« :آقایــان ایــن عملیات،
تنها یک عملیات نظامی ساده نیست ،این عملیات یعنی اقتدار
دوباره آمریکا بــر دنیا ،یعنی اعتبار ،لیاقت ،شــرف و همه چیز ما».
در همین ارتباط ،میتوان به جمله سرهنگ بکویث در زمانی که
کامیون حامل ســوخت ایرانی را در طبس هدف قرار میدهند و
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شعلههای آتش به هوا زبانه میکشد ،نیز اشاره داشت که همراه
با قهقههای میگوید« :به جنگ جهانی سوم خوش آمدید!»
بعد از اشغال سفارتخانه آمریکا ،مقامات آمریکایی انجام یکسری
اقدامات نظامی را علیه جمهوری اسالمی ایران ،تحت هر شرایطی
برنامهریزی نموده بودند .برژینســکی در خاطراتش مینویســد:
«کارتر در دومین نشست کمیته که در  6نوامبر  1979برگزار میشود،
ســه برنامه اضطراری پیشــنهاد مینمایــد :یک عملیــات نجات
گروگانها ،یک اقدام تالفیجویانه در صورت کشته شدن یک یا
همه گروگانها؛ و چنانچه کشور ایران به عنوان یک کیان سیاسی
مورد تجزیه قرار گرفت ،یک وا کنش نظامی حول میدانهای نفتی
در جنوب ایران؛ و در نهم نوامبــر /1979هجدهم آبان  1358نیز
بعد از یک نشست گستردهتر پیرامون راهبرد علیه ایران ،ضمن
تمهیدات قبلی چنیــن اعالم کرد :من میخواهــم به محض آزاد
شدن افرادمان ،آنها را تنبیه کنم».
از این رو ،بهترین و باالتریــن امکانات موجود را پــای کار آورده تا
خواسته آنها محقق گردد .میلیاردها دالر برای انجام این عملیات
هزینه شد و آموزشهای بسیار جدید و فشردهای به مرحله اجرا
ً
درآمد که تنها در یک مورد ،خلبانان هلیکوپترها در شرایط کامال
مشــابه با عملیات« ،بیــش از  13000ســاعت» در مســیر «یوما» تا
«آریزونا» که دارای آب و هوای بیابانی مشابه با ایران بود و تحت
همان شرایط عملیاتی ،تمرین پروازی داشتند.
از سوی دیگر تعداد  50فروند هواپیمای جنگنده شامل «اف ،»4
«اف « ،»14آ ای « ،»6آ ای  »7در ناو نیمیتز را تغییر آرایش ظاهری
داده بودند تا با دیگر هواپیماهای مشابه در منطقه و ایران ،قابل
تشخیص و تفکیک باشند .این جنگندهها ،قویترین هواپیماهای
نیروی هوایی آمریکا در آن مقطع زمانی بودند که از قدرت حمل
ســاح و دقت تیراندازی باالیی نیز برخوردار بودند .آمادهسازی
این تعداد هوا گرد جنگنده برای محقق ساختن اهداف خاصی
صورت پذیرفته بود که با عقیــم ماندن طرح در صحرای طبس،
ً
عمال منتفی شد و مورد استفاده قرار نگرفتند.
بنابرای ــن ،تردی ــدی وج ــود ن ــدارد ک ــه ق ــوه عاقل ــه ای ــاالت متح ــده
در تمام ــی حوزهه ــای مرتب ــط و در باالتری ــن س ــطح ممک ــن پ ــای
کار آم ــده بودن ــد ت ــا احتم ــال موفقی ــت ای ــن عملی ــات را ب ــه بی ــش
از  95درص ــد برس ــانند.
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هدف آمریکاییهااز اجرایعملیاتچهبود؟

در جلسه شورای امنیت ملی  6نوامبر ایاالت متحده ،رهنمودهایی
تدوین میشود كه در تمام مدت بحران ،مبنای خطمشی رفتاری
آمریکا بوده است .پنج فقره از این رهنمودها به مسئله اعمال زور
و اقدام تالفیجویانه ارتباط داشت.
دانشجویان پیرو خط امام هم در پیامها و اعالمیههای متعددی
که صادر نموده بودند ،به مخاطرات اجرای هرگونه عملیات نظامی
توسط آمریکاییان در ارتباط با هر نقطه از خا ک میهن اسالمیمان
هشدارهای جدی داده بودند .در قسمتی از اعالمیه شماره 25
آمده است« :محوطه داخل النه جاسوسی و دیوارهای اطراف آن،
بهخصوص ساختمان گروگانها در پوشش وسیع مواد منفجره
قرار دارد و مینگذاری شدهاست لذا از هرگونه نزدیک شدن به این
نقاط خودداری شود و کسی از دیوارها بههیچ بهانهای باال نرود
که در هر لحظه و هر قدم ،خطر نابــودی آنان را تهدید میکند .در
ضمن ،پاسداران بهشدت و هوشیاری تمام ،کلیه نقاط اطراف النه
جاسوسی را مراقبت میکنند و به کلیه برادران و خواهران مسلح
دستور داده شدهاست که افراد متخلف از دستورات فوق را که بدون
تردید از مزدوران آمریکایی هستند ،بالفاصله سرکوب نمایند».
همچنین ،در اعالمیه شماره  45نیز عنوان گردیده« :در پیشگاه
ً
شما ملت به آمریکای جنایتکار و عمال داخلی آن شدیدا اخطار
می-کنیم که دست از حرکت مذبوحانه بردارند و چنانچه آمریکا
و عمال منفورش در ایران جهت آزادی گروگانها به کوچکترین
حرکــت توطئهگرانه نظامی یا غیرنظامی متوســل شــوند ،تمامی
گروگانها یکجا نابود خواهند شد و مسئولیت آن با آمریکاست».
اما ،واقعیت آن است که کشــتن گروگانهای آمریکایی هیچگاه
در برنامه دانشجویان قرار نداشت.
گروهبــان رادنی وی ســیکمان که ب ـه عنوان محافــظ تفنگداران
دریایی در ســفارت آمریکا حضور داشــته خاطراتش خویش را در
کتابی تحت عنوان «گروگانگیری ایرانی» به رشــته تحریر درآورده
اســت .او درباره وا کنش دانشــجویان بعد از حمله طبس چنین

میگوید« :دانشجوها میگفتند در مورد چنین حملهای به دولت
ما اخطار دادهاند كــه ا گر آنها به محل نگهداری ما وارد شــوند،
دانشجوها ما را میكشــند ولی به جای كشتن ترجیح دادهاند ما
را منتقل كنند ... .خدا را شكر كه اوضاعمان رو به راه است».
از سوئی دیگر ،آمریکاییان در ارتباط با میزان تلفات احتمالی این
عملیات و کشته شدن گروگانها ،برآوردی را تهیه مینمایند .پیر
ســالینجر در کتاب خود تحت عنوان «گروگانگیری در تهران» به
یک گزارش خیلی مهم اشاره داشته و توضیح داده که آنها این
گزارش محرمانه دو صفحهای را در تاریخ  16مارس  26/1980اسفند
 1358تهیه نموده بودند .در صفحه دوم این گزارش ،پیشبینی
میزان تلفات گروگانها در بهترین حالت را حدود  60درصد تخمین
میزدند که از نظر ســرویسهای امنیتی ســیا و همچنین پلیس
نظام M.Pروی هم رفته برآورد قابل قبول و رضایتبخشی بهنظر
میرسیده است .به عبارتی خیلی صریحتر ،آنها در بهترین شرایط
برای آزادی گروگانها ،کشته شدن  60نفر از آنان را پذیرفته بودند.
ً
تحت این شرایط ،مجددا این سؤال قابلیت طرح دارد که« :هدف
اصلی از اجرای این عملیات چه بوده که آنها به کشته شدن 60
درصد گروگانها نیز رضایت داشتهاند؟»
جان گروگانها در نزد آمریکاییان از ارزش چندانی برخوردار نبود.
هر فرد ســادهپنداری هم میتوانســت حــدس بزند که بعــد از آن
همه کشــمکش سیاســی بین ایران و آمریــکا ،کوچکترین تحرک
نظامی منتسب به آمریکا در تهران ،منجر به اعدام انقالبی تمامی
گروگانها میشود.
پس باید از زوایه دیگر به ماجرا نگاه کرد؛ ماجرایی شبیه به کودتا.
به محض رســیدن نیروهای امریکایــی به تهران ،آنهــا اقدام به
بمباران اهداف مشخص شده منجمله بیت امام در جماران ،منزل
بنیصدر ،مجلس سنای سابق که قرار بود مجلس شورای اسالمی
در آن تشکیل گردد ،پادگان عشرتآباد ،دفتر نخستوزیری ،ستاد
مرکزی سپاه پاسداران ،ستاد مرکزی کمیتههای انقالب ،صدا و
سیما ،اداره مرکزی مخابرات و چندین محل دیگر میکردند و ....
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مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگو با سرو؛

سپاه
رسالت
تقویتبنیهدفاعی کشـ ــوراست

زینب بشیری
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حضرت امام خمینــی(ره) چند ماه پــس از پیروزی انقالب اســامی در دوم اردیبهشــت
ً
سال  58رسما فرمان تشکیل سپاه پاســدارن انقالب اســامی را صادر کردند ،به همین
مناسبت با ســردار رمضان شریف ســخنگو و مســئول روابط عمومی کل ســپاه پاسدارن
انقالب اسالمی درباره روند شکلگیری و شبهات مطرح شده پیرامون این نهاد انقالبی
به گفتگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.

شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400

پرسمـــــــــــان
سپاه پاسداران در روزهایی تشکیل شد که برخی معتقد بودند
نیازی به سازمانهای نظامی حتی ارتش نیست چرا که مصرفی
و پرهزینه و مانعی بر سر راه توسعه هستند و با همین استدالل
مصرانه انحالل ارتش را پیگیری میکردند .این ادعای آنها با چه
استدالل هایی در آن روزها رد شد تا جایی که امام خمینی(ره)
 29فروردین را در سال  58روز ارتش نامگذاری کردند و چهار
روز پس از آن نیز در  2اردیبهشــت ماه ،سپاه پاسداران اعالم
موجودیت کرد؟
ببینید انقالب اسالمی در مقطعی اتفاق افتاد و دوقطب قدرت مسلط
دنیا یعنی امریکا و اتحادیه جماهیر شوروی از وقوع یک انقالب در ایران
ً
ناراضی و ناراحت بودند .خصوصا آمریکاییها که بر تمام شئونات
کشور حا کم بودند و مستشارانشان حضور مستقیم داشتند؛ خاندان
پهلوی و به ویژه پهلوی دوم به طور کامل در اختیار آمریکاییها بودند
و سیاستهای آنها را اجرا میکردند .تمام منافع کشورمان را برای
تحقق منافع شان در اختیار داشتند ،طبیعی و بدیهی است که آنها
برای مقابله با انقالب اسالمی ایران دست به کار شوند.
از طرفی باید به این نکته توجه کنیم که دوراندیشی و نظر بلند حضرت
امام خمینی(ره) و شناخت عمیقی که از تاریخ ایران و دشمنان
ایران داشتند به گونهای برنامهریزی کردند که آمریکاییها قدم
به قدم از کشور دور شوند و ایشــان به تحقق شعارهای استقالل
آزادی و جمهوری اسالمی کمک کردند.
برای محقق شدن این شعار پیششــرطی الزم بود؛ اینکه کشور
بتواند در برابر توطئههای آمریکاییها مقاومت کند .دوراندیشی
نسبت به شیطنتها ،رفتارهای انگلیسیها ،امریکاییها و به ویژه
صهیونیستها موجب شد که امام راحل برای حفاظت از گوهر
ارزشمند ملت ایران که انقالب اسالمی بود ،ساز و کاری عالوه بر
ساز و کارهای رســمی موجود برای حفاظت و حراست از انقالب
اسالمی و دستاوردهای آن و تحقق و پیشبرد آرمانهای مد نظر
امام شکل بگیرد.
ً
هسته اولیه سپاه عمدتا از کسانی بودند که در جریان انقالب اسالمی
عناصر فعالی بودند و عمده آنها خط و راه امام که ساقط کردن رژیم
پهلوی و تحقق استقالل ،آزادی و حا کم شدن جمهوری اسالمی
در ایران بود را دنبال میکردند .افراد تشــکیل دهنده هسته اولیه
سپاه بعد از  ۲۲بهمن و پیروزی انقالب در اشکال مختلف در ابتدا

کمیته انقالب اسالمی حضور داشتند و بعد سازمانی منطبق با نظر
امام که برآمده از بطن مردم و انقالب باشد ،سپاه را تشکیل دادند.
چه ضرورتی به تشــکیل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در
ماههای ابتدایی پیروزی انقالب منجر شد؟
خوشبختانه تولد سپاه همواره توأمان بوده با دست و پنجه نرم
کردن مشکالتی که دشمنان طراحی میکردند و یا مشکالتی که
ناشی از تسویه جریان امریکایی در ایران بود و ضلع سوم آن مبارزه با
کسانی بود که به دنبال مصادره انقالب اسالمی بودند تا خودشان
در کشور حا کم شوند.
ا گر نگاهی به سالهای اول انقالب ،دوران دفاع مقدس و شاید
دوســال بعد از آن داشــته باشــیم ،شــاهد تالشهای مذبوحانه
گروهکهــای مختلــف بودهایــم .گروهکهایــی به دنبــال تفکر
تجزیهطلبی بودند و یا گروههایی که تالش میکردند بیش از ظرفیت
خودشان در انقالب سهمخواهی کنند؛ واقعیت این است که بعدها
نشان داده شد که ماهیت این گروهکهای زیادهخواه ،چیزی
جز منحرف و تهی کردن انقالب از بنیانهای اساسی آن نبود.
سازمانهایی مانند فرقان ،چریکهای فدایی خلق و مجاهدین
که امروز به حق عنوان سازمان منافقین یاد میکنیم ،در سطح کالن
به دنبال اهداف خاص خود بودند و گروهکهایی را در مناطق
شمال غرب ،جنوب شرق و جنوب غرب کشور به بهانههای مختلف
قومی مذهبی و وا گراییهایی که بر آن دامن میزدند ،ایجاد کردند.
آمریکاییها ،انگلیس ـیها و صهیونیس ـتها از تاریخ تحوالت در
ایران اطالعات خوبی داشتند و علیرغم اینکه نشانهگذاریشان
بیمنطق نبود ،نتوانستند با اندیشه امام که بر آمده از قرآن و وحی
الهی بود و ارتباط عمیقی که ایشان با توده مردم داشتند ،بر منطق
امام و گفتمان غلبه کنند .البته با مجاهدت و تالش و هزینه دادن
مجموعههای مدافع انقالب از جمله سپاه پاسداران ،در مقطعی
کمیته انقالب اسالمی ،حتی جهاد سازندگی در مقاطع مختلف و
روحانیت و همه کسانی که در صحنه دفاع از انقالب حاضر بودند،
اجازه ندادند طر حهای آمریکاییها تحقق پیدا کند.
وقتی میخواهیم راجع به سپاه صحبت کنیم باید بگوییم سپاه
در این شرایط متولد شــد و همزمان با کار سازمانی ،لجستیکی،
آموزش و ســازماندهی خودش را دنبال میکــرد ،ماموریتهایی
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را نیز برای مقابلــه با خرابکارها و گروهکهــای ضد انقالب که به
دنبال تجزیه کشــور بودند ،انجام میداد .شــهدایی که سپاه در
کردستان ،سیستان و بلوچستان و آمل و گنبد و در مقابله با خلق
عرب در خوزســتان داده همه اینها گواه این است که سپاه رزم
توأمان با سازماندهی و تشکیالت خودش را دنبال کرده است.
چرا امام خمینی (ره) دستور گسترش و ارتقای سپاه را دادند؟
امام در مقاطع مختلف ســپاه را حمایت کردنــد و علیرغم اینکه
ایشان تا کید بر حفظ و ارتقای ارتش جمهوری اسالمی در کشور
داشتند اما به دلیل شــناخت عمیقی که نســبت به توطئههای
دشمنان داشتند و نیازی که جامعه ما به سپاه داشت ،ایشان در
سال  ۶۴دستور تشکیل نیروهای هوایی ،زمینی و دریایی سپاه
را به فرمانده کل سپاه ابالغ کردند و این حا کی از آن است که امام
شناخت دقیقی داشتند ،زیرا امروز که چهل سال از تشکیل سپاه
میگذرد به اهمیت و تدبیر این تالش پی میبریم.
روند تکاملی سپاه در پذیرش مسئولیت و انجام وظیفه و عملکرد،
محصول تدابیر حضــرت امام و بنیانگذاران انقالب اســامی و در
راس آنها بعد از امام ،مقام معظم رهبری بودهاند .پس از رحلت
امام و به دســت گرفتن مســئولیت اداره نیروهای مســلح توسط
مقام معظم رهبری شــاهد حمایتهای بیدریغ ،همه جانبه و
هوشمندانه ایشان از سپاه بودیم.
تاسیس نیروی قدس خیر و برکت بسیاری برای کشور داشته و امروز
آمریکاییها از رفتار نیروی قدس در توسعه عمق نفوذ جمهوری
اسالمی ایران در توسعه امنیت پایدار کشور که مرهون تدبیر مقام
معظم رهبری است ناخرسندند .در واقع نیروی قدس سپاه وسازمان
بسیج مستضعفین پس از رحلت امام تشکیل شده است ،هر چند
که تشکیل بسیج را امام تدبیر فرمودند و خیر و برکت زیادی نیز به
همراه داشت اما تشکیل بسیج و نیروی مقاومت تدابیر حضرت
امام بوده که امروز از خیر و برکت آنها بهرهمند هستیم.
نقش سپاه پاسداران را در آبادانی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
روند تکاملی سپاه متناسب با تهدیدات متصور و نیازهای انقالب
اســامی و متناســب با چیزی کــه کشــور در آن مقطع زمانــی نیاز
داشته ،بوده است .سپاه هرگز یک سازمان خشک غیر منعطف
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نبوده و نیست و همیشه مطابق با آن چیزی که رهبر معظم انقالب
تشخیص میدادند و یا تقاضاهایی که ادارهکنندگان کشور از مقام
معظم رهبری داشتند ،مسئولیتهایی به سپاه وا گذار شده است.
شاید یکی از تعیین کننده ترین مسائل که منشا خیر و برکت برای
کشور و سپاه بوده اســت ،تاسیس قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا
است .شــاید خیلی از جوانان و افرادی از فلســفه حضور سپاه در
موضوع سازندگی کشور اطالع ندارند؛ دشمنان دانسته علیه تدبیر
و حضور فعال و تاثیرگذار سپاه ،جریانسازیهای خبری متعددی
را در طول سالهای گذشته ایجاد کردهاند.
تاسیس این قرارگاه بعد از پایان دفاع مقدس به دلیل نیاز کشور
برای ترمیم و ساخت زیرســاختهای اصلی کشــور در حوزه راه،
آب ،بنادر ،کشتی سازی و ...نیاز کشور بوده است .رئیس دولت
سازندگی به دلیل شــناختی که از مدیریت و انگیزههای سپاه در
پیشبرد کارها داشتند ،از رهبر معظم انقالب درخواست میکند
که بخشــی از توان مهندسی سپاه در اختیار ســازندگی کشور قرار
بگیرد و با موافقت مقام معظم رهبری و دستوری که به فرمانده
کل سپاه وقت دادند ،این قرارگاه تشکیل شد.
در طول این سالها که شاهد تشکیل قرارگاه هستیم ،دهها پروژه
سطح ملی و صدها پروژه محلی و منطقهای توسط این قرارگاه به
انجام رسیده است و در شرایطی که شرکتهای خارجی به دلیل
هزینههای گزاف و محدودیتها و زیاده خواهیهای شان حاضر
نبودند به بسیاری از پروژهها ورود کنند این قرارگاه توانسته کشور
را در بزنگاههای حساس عبور دهد.
شــاید یکی دو ســال قبــل ارزش بیش از بیســت و پنج ســدی که
قرارگاه سازندگی سپاه به درخواست دولتهای مختلف در طول
این سالها ساخته را به خوبی درک کردیم .ا گر سد کرخه ،گتون،
کارون  3و  4نبود ،بخش عمدهای از استان خوزستان را آب برده
بــود .از این رو باید خدا را شــکر کــرد و علیرغم طعنــه و کنایهها و
جوسازیها کاری که به نفع و آینده کشور بوده با تدبیر مسئولین
کشور و تا کیدات مقام معظم رهبری انجام شده است.
بیش از صد سال است دارای نفت و گاز هســتیم اما در چند سال
اخیر به همت قرارگاه و پشتیبانی دولتهای مسئول در کشور بعد
از ساختن پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس از واردات بنزین بی نیاز
شدیم و به خودکفایی رسیدیم و انشااله در گام بعدی هم به باشگاه
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صادرکنندگان بنزین میپیوندیم.
یک بخشی از سپاه هم عالوه بر حضور در قرارگاه سازندگی وساخت زیرساختهای اساسی
و پروژههای بزرگ همراهی در حوزه محرومیتزدایی در کشور است و شاید کمتر به این
مقوله پرداخته شده است .ســپاه به دلیل حضوری که در اقســا نقاط کشور و به ویژه در
نقاط مرزی و دورافتاده کشور دارد ،مشکالت مردم برایش ملموس است.
در  ۱۳اســتان کمتر برخوردار کشــور از جمله سیســتان و بلوچســتان ،هرمزگان ،جنوب
کرمان ،خراســان شــمالی ،خراســان جنوبی ،ایالم ،لرســتان و بخشهایی از خوزستان
تالشهایی را قرارگاه در جهت محرومیت زدایی داشــته اســت .خانههای بهداشت آب
لوله کشی ،حمام ،مدرسه و مسجد و ...ایجاد کرده است .شاید بالغ بر دهها هزار پروژه
کوچک و بزرگ را سپاه در این حوزه انجام داده است.
سپاه از همه ظرفیتهای خودش در حوزه محرومیتزدایی از ساخت بیمارستانهای
صحرایی گرفته تا کارهای دیگری که میتوان برای مردم انجام داد ،هیچ وقت دریغ نکرده
است .سپاه یکی از بزرگترین مولفههای قدرتاش مردمی بودن آن است .همانطور که
مردم در دفاع مقدس میآیند و با مدیریت سپاه و بسیج جنگ را اداره میکنند ،ما مطمئن
هســتیم در بحث ســازندگی کشــور ،رفع محرومیتزدایی ،عمران ،آبادانی و خودکفایی
کشور و رونق تولید در کشور حتما با یک اراده و پتانسیل عظیم میتوان لشکر عظیمی را
تشکیل و کارهای بزرگی انجام داد.
در قضیه شیوع کرونا نیز ظرفیتهای انسانی و تخصصی سازمان بهداری رزم و منظومه
گسترده بهداشت و درمان سپاه شامل بیمارستانهای ثابت و سیار ،کمپهای مراقبتی،
مرا کز درمانی و نیز اقالم و تجهیزات امدادی و بهداشتی موجود در مجموعه سپاه و بسیج
جهت شرایط خاص کشور با دستور ســردار فرمانده کل سپاه به طور کامل و همه جانبه
در سراســر میهن اســامی به صحنه آمده و مشــغول همکاری با قــرارگاه مبارزه بــا کرونا و
وزارت بهداشــت ،درمان و علوم پزشــکی در رسیدگی به بیماران و آســیب دیدگان از این
پدیده زیستی هستند و گزارش پیشــرفت اقدامات و خدمات آنها نیز در هر روز در جلسه
قرارگاه زیستی شفا با حضور سرلشکر سالمی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار میگیرد.

سپاه از همه ظرفیتهای
خودش در حوزه
محرومیتزدایی از ساخت
بیمارستانهای صحرایی
گرفته تا کارهای دیگری که
میتوان برای مردم انجام
داد ،هیچ وقت دریغ
نکرده است .از بزرگترین
مولفههای قدرت سپاه
مردمی بودنش است.

مهمترین ماموریتهای سپاه در چه موضوعاتی خالصه میشود؟
یکی از بزرگترین ،اصلیترین و محوریترین کارهای سپاه در حوزه تقویت بنیه دفاعی
کشور بوده و هست .تجربه بسیار تلخ و نا گواری از تهاجمی که صدام با اشاره امریکاییها
و پشتیبانی اتحادیه جماهیر شوروی و همکاری کشورهای منطقه علیه کشور ما آغاز کرد،
داریم .تخریبهای عظیمی در زیرساختهای کشــور صورت گرفت و نیروهای انسانی
بسیار شایسته ،الیق را در دفاع از کشور از دست دادیم.
سپاه بعد از دفاع مقدس و در این دوران یکی از بزرگترین رسالتهای خودش را تقویت بنیه
دفاعی کشور قرار داده است و با شناخت دقیقی که از توانمندیهای داخلی و نقاط ضعف
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دشمن داشتیم سعی کردیم بخش عمدهای از تالشهای خود را
در طول سالهای بعد از دفاع مقدس در زمینه دفاعی قرار دهیم تا
بار دیگر کشور در جنگ مجدد غافلگیر نشود و توانایی این را داشته
باشد که از منافع کشور ،جغرافیا ،انقالب اسالمی و حامیان انقالب
حفظ و حراست کند.
دهها رزمایش در طول ســالهای گذشــته توســط ســپاه و سایر
نیروهای مســلح در کشــور انجام شــده اســت و به خوبی گویای
آن اســت که ما در حوزه دفاعــی و نظامی میتوانســتیم علیرغم
تحریمهای سنگینی که وجود داشته کشــور را از تجهیزات مورد
نیاز بینیاز کنیم .در بعضی از تکنولوژیها مثل موشــک پهپاد و
شناورهای تندرو به سطحی از توانمندی رسیدیم که برخی از آنها
را تعداد محدودی از کشورها در دنیا در اختیار دارند و این نقطه
امیدی برای کشور است .شــاید یکی از دالیلی که دشمن مرتب
علیه کشور ما رجزخوانی میکند و هرگز جرات نمیکند اقدامی
انجام دهد به دلیل اطالعی است که از توانمندی ما دارد و در
کنار انگیزه و ایمانی که پاسداران ،ارتشیان
و مردم در دفاع از کشور دارند.
عمــده ماموریــت ســپاه موضوع
تقویت بنیه دفاعی کشور و تسلط
بر اشراف اطالعاتی طر حهای دشمن برای
ضربه زدن به امنیت کشور است که خوشبختانه
همین آ گاهی باعث شده که امروز در جغرافیای
متالطمی که ما در آن هســتیم و ناامنی که در
کشورهای اطراف ما موج میزند ،کشوری با ثبات
هستیم و به این موضوع همه دوستان و دشمنان
انقالب اسالمی اعتراف کردهاند.
البته ما در بعضی از زمینهها نیازمند
تالش مضاعف هستیم و حتما مردم
ما الیق شــرایط زندگی بهتر از آن
چیزی که امروز داریم هستند.
همــواره در تا کیــدات مقــام معظم
رهبــری و حضرت امــام تقاضــا این
بوده است که مردم در طراز انقالب
اسالمی قرار بگیرند .حتما در صورتی
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که فشار دشمنان به حدی از تعادل برسد ،ظرفیتهای بیشتری
از توانمندیهای سپاه میتواند در اختیار بخشهای خدمت به
مردم قرار گیرد و حتما این اتفاق خواهد افتاد.
مــا میدانیــم اولیــن نیــاز کــه بــرای یــک کشــور وجــود دارد ،امنیت
حفــظ کرامــت و جغرافیــا اســت کــه خوشــبختانه ایــن تحقــق پیدا
کــرده و انش ـااهلل بــا وجــود اینکــه بــا مشــکالتی همچــون بیــکاری،
گرانــی و ...دســت و پنجــه نــرم میکنیــم بــا یــک انســجام ملــی و
توجه همــه جانبه بــه بیانات مقــام معظم رهبــری و رهنمودهای
ایشــان به عملکرد قابل قبولی خواهیم رســید .ســپاه هم همواره
ســعی کــرده درحــوزه خودکفایــی کشــور و رونــق تولیــد پیشــگام
باشــد و شــاید لطــف خداونــد بــوده کــه ســرمایه عظیمــی بعــد از
رفتــار ناشایســت و نابخردانــه امریکاییهــا در خصوص قــرار دادن
نــام ســپاه در لیســت گروهکهــای تروریســتی ،پشــت ســر ســپاه
قــرار گرفتــه اســت و حتمــا ســپاه از ایــن ســرمایه عظیــم بــرای
پیشــبرد اهــداف کشــور و انقــاب بــا شایســتگی و مهندســی
دقیــق اســتفاده خواهــد کــرد.
آینـده انقلاب اسلامی و مـردم ایـران
روشن اسـت و دشـمنان و به ویژه
امریکاییهـا نسـبت به گذشـته
قدرتشان کمتر شده است و روز
بـه روز هـم کمتـر خواهد شـد.
هرگز طراحیهای آنها طی ۴۰
سال گذشته راه به جایی
نبرده است از این به بعد
هـم راه بـه جایـی نخواهد
بـرد و سـرمایه عظیـم
اجتماعای که در روزهای
اخیرپشـت سـر سـپاه قـرار
گرفتـه بسـیار ارزشـمند اسـت و
سپاه برای ورود به گام دومی که مقام
معظم رهبری در بیانیه تفصیلیشـان
فرمودنـد حتمـا بـا برنامهریـزی دقیـق
برای سربلندی و سـرافرازی مردم عزیز
و قهرمـان ایـران تلاش میکند.
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ا گرسپاهنبود...

ازابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،هسته ها و گروه های امنیتی -
نظامی حافظ انقالب تشکیل ،و زمینه مناسب برای موجودیت
سپاه پاســداران انقالب اســامی فراهم گردید .به همین منظور
فرزنــدان خوب ملــت که خــود در پیــروزی و حفظ انقــاب نقش
داشــتند ،با هدایت حضرت امام (س) در دوم اردیبهشــت سال
 1358نهاد مقدس سپاه پاسداران را تاسیس کردند.
سپاه پاسداران هنگامی تولد یافت که انقالب اسالمی با انواع
توطئهها و شرارت های داخلی گروهک ها که از طرف ابر قدرتهای
شرق و غرب هدایت می شدند ،روبرو بود .از این رو مقابله جدی با
آن ضرورت داشت و این امر مهم به عهده سپاه پاسداران گذاشته
شد .سپاه پاسداران به تناسب ضرورت ،در زمینه های انتظامی
و امنیتی که در فرموده های امام امت به آنها اشاره شده است
فعالیت کرد و نقش بسیار مهم و همه جانبه ای ایفا نمود.
ایــن جملــه حضــرت امــام کــه «ا گــر ســپاه نبــود ،کشــور هــم نبــود»
برای تعارف یا افزایش روحیه پرسنل ســپاه نبوده بلکه فرمایشی
مسئولیت آور بوده اســت و تا کیدهای مکرر ایشان بر بقا و تقویت
ســپاه را در امنیــت گذشــته ،حــال و آینــده ترســیم کــرده اســت و
تا کیدهــای مکــرر ایشــان بــر بقــا و تقویــت ســپاه ،گویــای اعتقــاد و

اعتمــاد عمیــق ایشــان بــه ایــن نهــاد انقالبــی اســت .حضــرت امــام
(س) در مــوارد گونا گونــی در بیاناتشــان بــه نقــش و وظایــف ســپاه
اشــاره و بــر جایــگاه و اهمیــت ایــن نهــاد تا کیــد کــرده انــد .بخشــی
از ایــن بیانــات گرانقــدر پیرامــون رابطــه ســپاه و مــردم و وظیفــه هر
یک نســبت بــه هم اســت .مطالــب زیــر نمونه هایــی از فرمایشــات
امــام در ایــن زمینــه اســت.

لزومپشتیبانیمردماز سپاه

در کنار قوای انتظامی پاسداران انقالب نیز موجود و به حفاظت
انقالبی اشــتغال دارند .و باید ملت محترم با تمام قوا کوشش در
حفظ این قوای انتظامی و فعال نمایند و از پشــتیبانی آنها دریغ
ننمایند؛ که این قوا در خدمت اسالم و از جنود اسالمند؛ که موال
امیر المؤمنین درباره آنها فرمودهُ ،:ح ُصـ ُ
ـون َّالر ِع َّی ِة ،و َز ُ
الة،
ین ُالو ِ
َ َ َ ُ ُ َّ َّ ُ ّ
ُ ُُ
ُ
األمن ،و لیس تقوم الر ِعیة ال ِب ِهم و چون این
و ِع ّز
الدین ،و سبل ِ
ِ
قوای انتظامیه -که در خدمت خالق و خلق هستند -باید با روحیه
قوی سربازی و در امن و امان به سر ببرند ،و نیز در چنین حالی که
سربازان اسالمند مورد نظر مقدسّ ،
ولی عصر -عجل اهلل فرجه -
هستند( .صحیفه امام؛ ج  ،9ص)26 - 25 :
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پرهیز از نارضایتیمردم

گاهی می شــود که کارهای به ظاهر اســامی ،لکن بــا بی توجهی
و خالف اسالم واقع می شــود .فی َ
الم َثل ،اشخاصی می خواهند
خدمت بکنند ،پاسدارها می خواهند خدمت بکنند ،پلیس می
خواهد خدمت بکند و قصدش هم خدمت است ،لکن گاهی در
ً
کیفیت عمل طوری می شود که معصیت می شود؛ مثل ،من از این
ً
کارهای جزئی ،خرده کاریها شروع می کنم؛ مثل ،می خواهند در
کمیته ها ،در جاهایی که برای بسیج مهیا هستند ،می خواهند
اینها خدمت بکنند ،لکن گاهی همینهایی که می خواهند خدمت
بکنند ،یک کارهایی انجام می دهند که با موازین اسالمی درست
در نمی آید؛ مثل اینکه نصف شبها شروع می کنند به فریاد و شعار
دادن و دعــا خوانــدن و تکبیــر گفتــن ،در صورتی که همســایه ها
هستند و ناراحت می شوند ،مریضها هستند ،معلولین هستند،
بیمارستانها هست و اینها رنج می برند ،و شما یک چیزی را که می
خواهید عبادت باشد ،معصیت کبیره می شود .ا گر در سحر  -فرض
بکنید  -یک عده ای بخواهند دعای وحدت بخوانند ،خوب ،می
شود در داخل منزل خودشان ،در داخل آن محلی که هستند ،در
آن داخل ،خودشــان بخوانند .برای خدا می خواهند بخوانند و
بلندگو ا گر دارند ،بلندگو را در داخل بگذارند که صدا بیرون نیاید.
گاهی پیش من اشخاصی می آیند و شکایت می کنند که تمام آرامش
ما را بعضی از این گروهها به هم می زنند و حتی ما خواب نداریم.
شــما می خواهید یک کار عبادی بکنید ،می خواهید تظاهرات
کنید ،می خواهید چه بکنید ،تبلیغ کنید ،دعا بخوانید شما ،دعا
ً
بین خودتان و خداست .فرضا بخواهید یک اجتماعی باشد که
در آن اجتماع ،دعا خوانده بشود ،اینجا نباید بلندگوهای بزرگ را؛
پر ّقوه را بیرون بگذارند و تمام افرادی که در این محله هستند یا
محله های دور هستند ،رنج ببرند از این کار .اینها معصیت کبیره
اســت که اآلن که متوجه شــدید ،دیگر عذر ندارید .اذیت مسلم
و آزار مؤمنین از بزرگترین گناهان کبیره اســت .شما می خواهید
تبلیغ کنید ،در بین خودتان می خواهیــد بکنید ،بکنید؛ مانعی
نــدارد .در مرا کز خودتان هر چــه می خواهید دعــا بکنید ،هر چه
می خواهید تبلیغ کنید ،هر چه می خواهید شــعار بدهید ،لکن
مالحظه مردم ضعیف را ،مردمی که روز کار کردند و حاال می خواهند
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اســتراحت کنند ،این مرضایی که در بیمارســتانها هستند ،این
معلولینی که از خود شــما هســتند و در جنگها معلول شده اند و
حاال می خواهند استراحت کنند[ ،بکنید؛] این فریادهای شما
نمی گذارد آنها استراحت کنند .این یک امر پایینی است که من
ً
عرض کردم که از اینجا باید رتبه رتبه باال برود؛ مثل ،فرض کنید که
شما می خواهید ،پاسدارهای عزیز و سایر اشخاصی که متصدی
این امور هستند ،می خواهند یک خانه ای را که فهمیده اند که
خانه تیمی است ،آنجا را قبضه کنند  -البته باید هم بکنند لکن
ً
قبل باید آن طور بررسی بشود که صد درصد این خانه ،خانه تیمی
است که -خدای نخواسته  -یک وقت در یک خانه ای به خیال
خانه تیمی وارد بشــوند به یک عده زن و بچه مــردم و تا آمده اند
بفهمند چی است چند تا از بچه هایشان یا -خدای نخواسته  -تلف
شده اند یا زخمی شده اند .شما کار اسالمی می خواهید بکنید،
لکن یک وقت سر از یک کار بسیار ،جنایت بزرگی سر در می آورد.
باید تمام اموری که انجام می دهید متوجه باشید که در محضر
خداست و مسئولیت شما دارید .مسئولیت اینجا هم دارند ،لکن آن
مهمش مسئولیت الهی است( .صحیفه امام؛ ج  ،16ص )412 - 410

لزومجلبنظر مردم

جلب نظر مردم از اموری است که الزم است .پیغمبر ا کرم جلب
نظر مردم را می کرد .دنبال این بود که مردم را جلب کند ،دنبال
این بود که مردم را توجه بدهد به حق .شما هم باید دنبال همین
معنا باشید ،دولت باید دنبال همین معنا باشد ،ارتش باید همین
معنا را داشته باشد ،پاسدارها باید همین طور باشند .ا گر خدای
نخواسته ،بعضی از پاسدارها جوانی بکنند و یک کاری که بر خالف
موازین است انجام بدهند ،ا گر این تکرار بشود خدای نخواسته،
چشم مردم از آنها ،رأی مردم از آنها برمی گردد و مورد سئوال واقع
می شوند و این مصیبت است .شما گمان نکنید که قدرت نظامی
شما را نگه داشته است ،قدرت ایمان شــما را نگه داشته است و
پشتیبانی ملتها ،ملت .این را باید ،این پشتوانه را باید حفظش
بکنید .ا گر این پشتوانه خدای نخواســته ،یک وقتی از دست ما
برود ،همه ما از بین خواهیم رفت و اسالم هم دستخوش باز یک
مسائل دیگر می شود( .صحیفه امام ،ج  ،17ص)252 - 251 :
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بررسی « گام دوم انقالب» در گفتگو با دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

پیشرفت
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مهران کریمی
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رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیهی «گام دوم انقالب» با مرور تجربهی  ۴۰سالهی انقالب اسالمی اعالم کردند:
دومین مرحلهی خودســازی و جامعهپردازی و ّ
انقالب «وارد ّ
تمدنســازی شدهاســت» .گام دومی که باید در
آرمان «ایجاد
چارچوب «نظریهی نظام انقالبی» و با «تالش و مجاهدت جوانان ایران اسالمی» بهسوی تحقق ِ
ّ
تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنافداه)» برداشته شود .به همین مناسبت
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر سابق شورای عالی انقالب فرهنگی در گفتگویی به تحلیل بیانیهی گام دوم
انقالب با تمرکز بر پیشرفتهای علمی دوران چهل سالهی انقالب و افقهای پیشرو در این زمینه پرداخته است.
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رهبر معظم انقالب در بیانی ـهی گام دوم انقالب از امید متکی
به واقعیتهای عینی ســخن گفتنــد .از نظر شــما چه دالیل و
مســتنداتی برای این امیدواری در مقولهی پیشــرفت علمی
و فناورانه برحســب تجربهی چهل ســالهی انقالب اســامی
وجود دارد؟
من فکر میکنم این بیانیه یک مانیفســت و درحقیقت نقشهی
راه چهل سالهی آیندهی انقالب اسالمی است .در این بیانیه هم
آسیب شناسی گذشته و هم نقاط قوت و برجستگیهایی این چهل
ً
احیانا غفلتهایی که در طی کردن این مسیر پیش آمده

سال و
مطرح شده و هم آیندهی پیش رو را در منظر مخاطبین قرار دادند.
یکی از محوریترین بخشهایی کــه امروز ما میتوانیم بهعنوان
نماد امید و غلبه بر چالشها مطرح کنیم تجربهی انقالب اسالمی
در حــوزهی علم و فناوری اســت .رهبر انقــاب موضوعی را تحت
عنوان «نهضت نرم افزاری و تولید علم در کشور» ،دو دههی قبل
بهصورت یک مطالبهی جدی و نگاه رو بــه آینده مطرح کردند.
در زمان طرح این موضوع ،کشور ما از نظر علم و فناوری جایگاه
منطقهای و جهانی مطرحی نداشت .اما چرا ایشان در این زمان
این موضوع را مطرح کردند؟ در پاسخ باید گفت وقتی انقالب پیروز
انسانی متخصص در اختیار
شد کشوری با کمترین ظرفیت نیروی
ِ
انقالب قرار گرفت .یعنی در سال  ۵۷ما  ۱۷۰هزار دانشجو داشتیم.
دانشجو یعنی جوان مولد عالقهمند ،نخبهای که میتواند برای
مختلف فنی و مهندسی ،علوم
حل مشکالت کشور در زمینههای
ِ
پایه ،پزشکی ،کشاورزی ،خدمات رسانی و ...گره گشایی کند.
ما  ۱۸۰ ،۱۷۰هزار دانشجو داشتیم .زمانی که رهبر انقالب موضوع
نهضت تولید علم را مطرح کردند زیر ساختهای مهمی برای تربیت
نسل جوان در کشور طراحی شده بود و ایشان با علم به آن چنین
موضوعی را مطرح کردند .دانشگاههایی که ما اول انقالب تحویل
گرفتیم  ۲۰و چند دانشــگاه جامع بیشــتر نبود و زمانی که رهبری
این جریان را شروع کردند و چند ســال بعد که ایشان مطالبهی
نقش ـهی جامع علمی را مطرح کردنــد ،این زیرســاختها از نظر
هیئت علمی ،دانشــگاههای گونا گون ،شــکلگیری بخشهای
زیرساختی سخت افزاری و نرم افزاری شکل گرفته بود.

در همین زمینهی زیرساخت علمی در سال  ۹۶ ،۱۳۹۵ما بیش از
 ۲۸۰۰مجموعهی آموزش عالی داریم که از این میزان  ۲۶۰دانشگاه،
دانشگاه جامع است .توصیهی اول رهبر انقالب در بیانیهی گام
دوم انقالب دربارهی علم و پژوهش و جملهی ابتداییشان این
است که علم و پژوهش آشکارترین وسیلهی عزت و قدرت کشور
است .ایشان چند سال قبل هم فرمودند شــما باید برای مرجع
ی شدن ایران برنامه ریزی کنید .آیا ما میتوانیم مرجع علمی
علم 
ً
بشویم و چرا قبال مرجع علمی نمیتوانستیم بشویم؟ ما با  ۲۰۰مرکز
آموزش عالی نمیتوانستیم مرجع علمی شویم اما با  ۲۸۰۰دانشگاه
و  ۲۶۰ ،۲۵۰دانشگاه جامع در همهی زمینهها ،میتوانیم مرجع
علمی در دنیا شویم .با  ۱۷۰هزار دانشجو حتما نمیتوانیم اما با ۴
میلیون و بیشتر دانشجو میتوانیم سمت و سویمان را به سمت
مرجعیت علمی ببریم .ما با  ۳۰۰۰و  ۴۰۰۰استاد دانشگاه نمیتوانیم
مرجع علمی شویم اما با بیش از  ۸۰هزار استاد دانشگاه که امروز
جمهوری اسالمی دارد میتوانیم به سمت مرجعیت علمی شدن
حرکت کنیــم .این جهــت گیــریای که رهبــری دو دهــهی قبل
شــروع کنندهاش بودنــد و آغازگر ایــن جریان بزرگ علمی شــدند
که در همین بیانیه ایشــان از آن به رســتاخیز علمی تعبیر کردند،
جهشی تمدنی
امروز به این نقطههای پرثمر رسیده و این حرکت
ِ
با محوریت دانشــی ،دانایی و علم و پژوهش میتواند کشور ما را
به نقطهی اوج برساند.
ما یک درصد ،جمعیت دنیا و دو درصد تولید علم دنیا را داریم .قبل
ً
از انقالب اصال ما در رتبهبندی جهانی جایی نداشتیم .هم ا کنون
در سال  ۲۰۱۸و  ۱۸ ،۲۰۱۹دانشگاه ایران در رتبه بندی جهانی در
بین دانشگاههای برتر دنیا قرار گرفتند .قبل از انقالب در بین یک
درصد دانشمندان برتر جهان حتی یک نفر هم نداشتیم و امروز
بیش از  ۲۰۰دانشمند جمهوری اسالمی ایران در بین یک درصد
برتر دانشمندان جهان قرار دارند .از جهت تولید علم برتر ،بیش از
دو درصد تولید انتشارات برتر جهانی برای جمهوری اسالمی است.
ً
اینها حرفهای کامال شگفت انگیز و در عین حال افتخار آمیز برای
انقالب اسالمی است .این آن نگاه باورمندانه به ظرفیت جوانانمان
و ظرفیت نیرو انسانی ،دانشمندان و نخبگانمان است که رهبری
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انقالب به آن باور دارند و از آن حمایت میکنند.
ما میتوانیم مرجع علمی در دنیا شویم و داریم به آن سمت حرکت میکنیم .چرا میتوانیم
مرجع علمی بشویم؟ به دلیل این زیرساختها .رهبری وقتی دو دههی قبل این موضوع
را مطرح کردند پیش بینی امروز را میکردند .و چرا امروز این بیانیه صادر میشــود چون
زیرساخت ،مقدمات و الزامات همهی اینها فراهم شده تا یک جهش تمدنی شکل بگیرد.

در صنایع موشکی که
به لحاظ دانشی ،بسیار
پیچیده و پیشرفته است از
ظرفیت و توان دانشمندان
و دانشگاهیان ما استفاده
شده است .چرا در
خودروسازی استفاده
نکردیم؟

بهجنبههای کمی و زیر ساختی علم و دانش که بعد از انقالب گسترش پیدا کرد اشاره
کردید .اما از جنبهی عدالت آموزشی چه وضعیتی داریم؟
در مورد این موضوع دو نکته وجود دارد؛ یکی در حوزهی آموزش و پرورش و سوادآموزی
و یکی هم دسترســی به آموزش عالی .قبل از انقالب نرخ باســوادی در کشــور ما ۴۳ ،۴۲
درصد بود اما االن در بدبینانهترین حالت نزدیک به نود درصد است که البته بیش از نود
و چهار درصد جمعیت  ۱۰تا  ۴۹ســال کشــور ما باسواد هســتند .این یک شاخص است.
پس انقالب ،عدالت آموزشــی را که حق خواندن و نوشــتن و سوادداشــتن است محقق
کرد .قبل از انقالب نرخ باســوادی خانمها زیر بیست درصد بوده ،بین  ۱۷ ،۱۶ ،۱۵درصد
بوده ،امروز نزدیک به  ۸۵درصد و باالتر است .جمعیت واجب التعلیمی که دسترسی به
ســال اول ابتدایی پیدا میکردند قبل از انقالب بســیار پایین بوده و امروز نود و نه درصد
جمعیت واجب التعلیم وارد دورهی آموزش ابتدایی
جمعیت یعنی نزدیک به صد در صد
ِ
میشوند .در دنیا اینطور است که هر وقت کشوری  ۹۳ ،۹۲درصد نرخ باسوادی داشته
باشد جشن ریشه کنی بیسوادی میگیرد.
در آموزش عالی هم حق هر جوان ایرانی دارای اســتعداد بوده و هســت که به دورههای
علمی باالتر دسترســی پیدا کند .میزان دسترســی داوطلبان ورود به دانشگاه در قبل از
انقالب از هر صد نفر نهایتا  ۲۰نفر بوده است .امروز از هر دو نفر که داوطلب ورود به دانشگاه
هستند یک نفر میتواند وارد دانشگاه شود .نزدیک به سی درصد جمعیت زنان کشور ما
دسترسی به آموزش عالی و تحصیالت عالیه دارند.
یک بحث مهم در زمینهی مســائل حــوزهی علم ،بحث ارتباط صنعت و دانشــگاه و
توجه فضای علمی کشــور نســبت به مســائل و نیازهای جامعه در حوزهی مسائل
اقتصادی و ...است که این از مطالبات مهم رهبر انقالب هم هست .به نظر شما در
این زمینه چه گامهایی باید برداشته بشود؟
امروز به نظر من کلیدواژهی این ارتباط دانشگاه با صنعت ،شرکتهای دانش بنیاناند.
ما چهار هزار شرکت دانش بنیان ثبت شده داریم .رهبری این مسیر را گشودند و جوانان
و دانشمندان ما آمدند در رشتهها و گرایشهای مختلف علمی شرکتهایی را با نگاه این
حلقهی وصل بین توان دانشــی دانشــگاه و ظرفیت مورد نیاز در صنعت کشــور تشکیل
دادند .االن این شروع شده و در حال شکلگیری است.
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من به شما بگویم فقط یکی از این شــرکتها یک محصول یعنی
یک داروی نوترکیبی در زمینهی بیماری ام اس تولید کرد و بیش از
 ۶۰ ،۵۰میلیون دالر ساالنه فروش این محصول است به کشورهای
دیگر .این ارتباط صنعت و دانشــگاه با شــکل گیری شرکتهای
ت آپها
دانش بنیان اســت و بعد ذیل این شــرکتها هم اســتار 
و در حقیقت شــرکتهای کوچک و نوپایی شــکل گرفته که این
جوانان تازه فار غ التحصیلی هستند که نبوغ
شــرکتها مرکب از
ِ
خودشان را میخواهند در معرض تبدیل شدن به محصول و وارد
کردنش به بازار قرار دهند .این چرخه در حال تکمیل شدن است.
ً
من فکر میکنم با توجه به اینکه ما عمال برای اینکه وارد رقابتهای
قابلیت رقابت با کشورهای پیشرفته را پیدا
جهانی شویم و بتوانیم
ِ
کنیم باید اقتصادمان دانش بنیان بشود.
یک سوال مصداقی و عینی در این زمینه مطرح میکنم .االن
بهطور مثال در مسائل روزمرهی زندگی مردم در یک حوزهای
مثل تولید خودرو ما همچنان با یک صنعت مونتاژی ،گران و
درواقع غیرکارآمد روبرو هستیم که نمیتواند رضایت مردم را
جلب کند .از ســوی دیگر شــاهد پیشــرفت در عرصهای مثل
ساخت موشک هستیم .شــما اشــکال را کجا میبینید که ما
در ساخت موشک پیش رفتهایم اما نمیتوانیم با استفاده از
توان علمی داخلی یک خودروی خوب تولید کنیم؟
گیر کار «مدیریت جهادی و انقالبی» است .در مدیریت جهادی
دانش در کنار غیرت ،تعهد و خودباوری و ما میتوانیم جمع میشود
و نتیجهی آن صنایع هوافضا یا موشکهای بازدارندهی ماست.
این خصوصیت مدیریت جهادی است.
در صنایع موشکی که به لحاظ دانشی ،بسیار پیچیده و پیشرفته
اســت از ظرفیت و توان دانشــمندان و دانشــگاهیان ما استفاده
شده است .چرا در خودروسازی استفاده نکردیم؟ و چرا استفاده
نمیکنیم؟ چرا باید جوان طراح درجهی یک دانشــگاه شــریف،
دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر ما برود طراح کارخانهی کرهای
بشود؟ بسیاری از این بچهها االن در کشورهای دیگر طراحیهای
نو به نو را برای این خودروسازان جهانی انجام میدهند .چرا اینجا
استفاده نکردیم؟ علت این است که «مدیریت کارمندی» حا کم
بوده ،نه مدیریت جهادی .مدیریت غیر علمی و غیرانقالبی بوده

نه مدیریت علمی و انقالبی .اینها غفلت و ضعف و اشکال است.
شــما فکر میکنیــد در غــذا و نیازهای غذایــی مردم ا گــر مدیریت
انقالبی و مدیریت توأم با دانش باشــد مشکالت حل نمیشود؟
ً
حتما حل میشود .کارخانهای و تولید کنندهای که میتواند ۵۰۰

میلیون دالر ساالنه صادرات داشته باشد و خودش می گوید من
میتوانم چند برابر این ،صادرات محصوالت لبنی داشــته باشم
چرا ما برنامهریزی برایش نمیکنیم؟ البته اینجا مبارزهی با فساد
هم نیاز داریم .یکی از فسادهایی که باید ریشهکن بشود فساد در
واردات است .چرا صادرکننده سخت میتواند محصولش را صادر
کند؟ چون محصــول باید برود آن طــرف و دیگر در آن پورســانت
وجود ندارد .اما چرا وقتی میخواهد وارد بشــود افراد گونا گونی
برای آن تالش میکنند؟
جهاد دانشگاهی دکل نفتی میسازد ولی دکل نفتی آن را نمیخرند و
میروند دکل چینی میخرند .متهی حفاریای که جهاد دانشگاهی
ســاخته به مراتب از متههایی که از چیــن وارد میکنند ،قویتر،
دقیقتر و مستحکمتر اســت اما ما نمیخریم .دانشمندی که در
داروسازی ،نفت و انرژی کشور کار میکند همین مشکل را دارد.
ما نمی توانیــم پنلهای خورشــیدی تولید کنیم؟ چــرا باید پنل
خورشیدی را از چین وارد بکنیم؟
چرا در خودورسازی عقبیم ،چون مدیریت انقالبی و جهادی در
ً
آنجا حا کم نیست .مدیریت جهادی که میگوییم عینا مدیریت
دانشمند
علمی است .بهترین تحوالت دانشی این کشور را جوانان
ِ
متعهد انقالبی رقم زدهاند .در سلول بنیادی نه فقط دانشش ،بلکه
فناوریاش هم بنیانگذارش بچههای جهادی بودند.
مدیریت جهادی میتواند خودرو را هم متحول کند ،چون آن وقت
بچههای دانشمند درجه یکی که نبوغ دارند ،خالقیت و نوآوری
دارند را شــما همینجا از آنها بهره میگیرید .وقتــی ما میتوانیم
پیشرفتهترین تکنولوژیها را در هوافضا ،پزشکی ،سلولهای بنیادی،
بخشهای مرتبط با هستهای و در علوم گونا گون تولید کنیم ،در
ً
حتما میتوانیم .شرطش این است که :اوال

خودرو نمیتوانیم؟
باور به خودمان داشــته باشــیم و ثانیا باور به دانشمندان داخل
کشورمان داشته باشیم و نگاهمان از بیرون به داخل برگردد.
یکی از ویژ گیهای سبک مدیریتی رهبر انقالب این است که
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عالوه بر گفتمانسازی ،نهادسازی هم میکنند و موضوعات را در
عرصهی اقدام و اجرایی شدن نیز دنبال میکنند .شما بهعنوان
فردی که ســالها در حوزهی مســائل مرتبط با عرصهی علم و
فرهنگ مسئولیت داشتهاید چه شواهد و مویداتی از مدیریت
رهبری به نظرتان میرسد در زمینهی اینکه موضوعات در حد
حرف باقی نماند و تبدیل یه نقشهی راه و اقدام عملیاتی شوند؟
ً
در شورای عالی انقالب فرهنگی پیشران کارهای ما عمدتا توصیهها،
ً
تأ کیدات و بعضا ابالغات رهبر انقالب بوده است .مثال ایشان زمانی
که نهضت تولید علم را فرمودند چند سال بعد بحث نقشهی جامع
علمی کشور را مطرح کردند.
ایشان به عنوان رهبری که موضوعات را همه جانبه میبینید
و در صحنهی داخل و جهانی اشــراف دارد ،به محض اینکه
احساس نیاز کنند در زمینهای ،چه از جهت گفتمان سازی
و چه از جهت نهادســازی اقدام میکنند و بعد هم پیگیری
میکنند .یک زمانی سال شاید  ۸۴یا  ۸۵بود ،محضر ایشان
ن و اینها تالش
رسیدم ،فرمودند در مورد این مسألهی انیمیش 
کنید ،کار بکنید .اساس قضیه آن نگاهی بود که رهبری داشتند،
امروز شما در انیمیشن جزء کشورهای مطرحید .فیلمسازهای
جوان ما فیلمهای داستانی و سینماییای میسازنند که قابلیت
رقابت در صحنهی جهانی دارد .ایشان آن موقع این را فرمودند
و االن چند صد شــرکت جوان و با تعهد انقالبی در زمینهی
پویانمایی و انیمیشــن فعالیت میکننــد .رهبری از
 ۱۷ ،۱۶سال پیش این مسأله را مطرح کردند و ما
امروز ثمرهاش را میبینیم .یا توجهی که ایشان
به رشتهها و شــاخههای پیشرفتهی
علوم نانو دارنــد و تأ کیدی که در
این زمینه کردند ،تأ کید کردند
که شــورا ورود پیدا کنــد و االن
ما ســند نانو و نقشهی راه نانو
داریــم .امــروز ،میدانیــم کجا
هستیم و باید به کجا برسیم.
اوایل مســئولیت بنده ایشان
فرمودند که شما وظیفهات این
است که نقشهی جامع علمی،
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نقشهی مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین آموزش پرورش
را به نتیجه برسانی و البته بعد در سالهای متمادی ایشان موارد
دیگری را همفرمودند .امروز جمهوری اسالمی ایران در مقابل سند
 ۲۰۳۰سر و دست بلند میکند و میگوید ما یک سندی داریم به نام
آموزش و پرورش .رهبری آن زمان تأ کید
سند تحول بنیادین
بر داشــتن ســند بومی و ملــی و دینی و
انقالبی در حوزهی تعلیم و تربیت داشتند
که امروز وقتی غرب میگوید سند  ۲۰۳۰رهبری
با صالبت میفرمایند که سند  ۲۰۳۰قابل قبول
نیست و ما سند بهتر از آن را داریم.
ایــن پیــش بینیهــا و مدیریتی بــود که ایشــان از
دهههای قبل در موضوعات گونا گون و استراتژیک
کشور داشتند و ما امروز در صحنههای ملی و بین
المللی میتوانیم از نتایج آن بهره ببریم.
ما یک زمانی سیم خاردار را باید خواهش میکردیم
به ما بدهند ،امروز دعوای ما با دشمنانمان سر
این است که شــما غنی ســازی  ۲۰درصد داشته
ً
باشید یا کمتر و ...اصال میدان فرق کرده.
این حاصل یک مدیریت هوشمندانه و راهبردی
اســت .مدیریت اســتراتژیک بــرای  ۵۰ســال بعد
برنامه ریزی میکند و ما در انشــااهّلل در  ۴۰ســال
دوم انقالب ایــن مرجعیــت علمی را
شاهدش خواهیم بود.

راهیـــــــــــــــان

تحلیلرهبر معظمانقالباز میراثمعرفتیشهیدمطهری

مطهریخوا
مهدی جمشیدی

چراوچگونه؟

یکی از دغدغههای فرهنگی همیشگی رهبر انقالب این بوده که نسل جوان و فعاالن فکری جامعهی کنونی ایران ،ارتباط مستحکم
با آثــار بهجامانده از عالمه مطهــری برقرار نکنند .بنابراین با پاســخ به این ســؤال که «آیا گفتارها و نوشــتارهای عالمهی شــهید ،ارزش
مطالعهی جدی و هدایتشده را دارد یا خیر؟» باید بهصورت قطعی جواب داد که نهتنها ارزش و مطلوبیت دارد ،بلکه ضرورت و فوریت
دارد .مقام معظم رهبری بارها و بارها بر ضرورت غور و تعمق و تأمل در آثار ایشان تصریح و این مسئله را مطالبه کردهاند« :شایسته است
بر روی مبانی فکری و خط فلسفی ایشان ،کار زیادی بشود».
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«روی کتابها و افکارشان هرچه میتوانید کار کنید ]...[ .باز هم
به نظر میآید که خیلی کار میشود کرد».
«بروند کتابهای او را بخوانند ،آثار او را طبقهبندی کنند و در میدان
فکر و اندیشه ،همچون یک مشعل از آن استفاده نمایند».
«ا گر بنده میخواســتم برنامهی حوزهی علمیهی قم را بنویسم،
بالشــک یکی از مواد برنامه را این میگذاشتم که کتابهای آقای
مطهری خوانده شود ،خالصهنویسی شود و امتحان داده شود».
ً
«حقیقتــا محصول بســیار عظیــم و باارزشــی از شــهید مطهری در
اختیار ماست و باید آثار این استاد گرانقدر را ،که با فکر واالی خود
به جامعهی فکــری ما اهدا کرده اســت ،بهدرســتی دریافت کرد و
آن را آموخت .من احساس میکنم هنوز در جامعهی ما جوانان،
روشنفکران ،نویسندگان ،دانشگاهیان و روحانیونی هستند که
آثار فکری شهید مطهری را بهطور کامل نخوانده و یا مورد تأمل قرار
ندادهاند .پس اقدام اول این است که ما آثار این فیلسوف بزرگ را
مورد تأمل و استفاده قرار دهیم».
کتابهای شهید مطهری ،قابل مردن و تمام شدن نیست .مبادا
کسی خیال کند که ما بعد از انقالب تا حاال ،که مرتب کتابهای شهید
مطهری را طبع و نشر میکنیم ،تکراری است .نه ،در سخن حق و در
کالم حکمت ،تکرار نیست .هنوز جامعه و نسل جوان و جامعهی
فرهنگی و علمی ما به دانستن همان مطالبی که آن بزرگوار از زبان
و قلمش فیضان کرد و در اختیار امت اسالم گذاشت ،محتاجاند.
ارزش آثار و تفکر عالمهی شهید آنچنان واالست که میباید متعلق
«کار زیاد» قرار بگیرند و در جهان تفکر و معرفت بهمثابهی «مشعل»
به آنها نگریسته شود و حتی جزء «دروس رسمی حوزههای علمیه»
گنجانده شــوند .این حجم مترا کم از تأ کیدات غلیــظ و بیمثال،
نشاندهندهی ارزش و اعتبار آثار عالمه مطهری است که در کالم
ایشان انعکاس یافته است.

آ ثار استادمطهریوتحوالتزمانه

در همین راستا ،یک پرسش شایع مطرح میشود و آن این است که آیا
با توجه به اینکه عالمه مطهری در مواجهه با اقتضائات و ضرورتهای
جامعهی آن زمان ،دست به نظریهپردازی و تولید فکر زده است،
میتوان امروز و ا کنون نیز از آثار ایشان بهره برد یا اینکه این آثار ،رنگ
کهنگی پذیرفته و در گذشته متوقف شده و به کار حال نمیآیند؟
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در پاسخ باید گفت بسیاری از مسائلی که عالمه مطهری درصدد
حل آنها برآمد ،تنها ناظر بر الزامات و چارچوبهای جامعهی آن
زمان نبودند ،بلکه امروز نیز همان مسئلهها و پرسشها و شبههها
در ساحت فکری جامعه فعال و طنینانداز هستند و اینگونه نیست
که بتوان کلیت و تمامیت تفکر عالمه مطهری را به تاریخیت متصف
کرد .مقام معظم رهبری در سخنان مختلف خود ،بر این ایده پای
فشردهاند که نسل و جامعهی امروز نیز همچون گذشته ،بهشدت
نیازمند تفکرات و نظرات عالمه مطهری است و فراوردههای فکری
و علمی ایشان به مقوالت تاریخی و منقضیشده تبدیل نشدهاند:
«هنوز جامعهی ما به اندیشههای شهید مطهری محتاج است]...[ .
هنوز جامعه و نسل جوان و جامعهی فرهنگی و علمی ما به داشتن
همان مطالبی که آن بزرگوار از زبان و قلمش فیضان کرد و در اختیار
امت اسالم گذاشت ،محتاجاند ]...[ .مبادا وسوسهی خناسان و
زمزمهی دشمنان (که با فکر شهید مطهری مخالف بودند و به همین
جهت هم او را از دســت ما گرفتند) موجب شود که کتابهای آن
بزرگوار از رواج بیفتد که البته نخواهد افتاد».
«کتابهای شهید مطهری ،قابل مردن و تمام شدن نیست .مبادا
کسی خیال کند که ما بعد از انقالب تا حاال ،که مرتب کتابهای شهید
مطهری را طبع و نشر میکنیم ،تکراری است .نه ،در سخن حق و در
کالم حکمت ،تکرار نیست .هنوز جامعه و نسل جوان و جامعهی
فرهنگی و علمی ما به دانستن همان مطالبی که آن بزرگوار از زبان
و قلمش فیضان کرد و در اختیار امت اسالم گذاشت ،محتاجاند».

فایدهوضرورت پرداختنبه آ ثار استادمطهری

پس از ایــن ،پرســش دیگــری مطــرح میشــود و آن این اســت که
«مطالعــه و تأمــل در آثار عالمــه مطهری ،چــه ضــرورت و فایدهای
دارد؟» این پرسش نیز پرسش مهمی است .مطالعهی آثار جناب
عالمه ،میتواند گرههــای متعددی را از نســل و جامعهی امروز ما
بگشاید .یکی اینکه چون تداوم یافتن نظام اسالمی وابسته به تداوم
یافتن هویت ایدئولوژیک نظام اسالمی در ذهنیت جمعی است و
همچنین از آنجا که هویت ایدئولوژیک نظام اسالمی مبتنی بر تفکر
عالمه مطهری است ،بنابراین بقای خط فکری عالمهی شهید در
جامعه ،به معنی پیوســتگی و تداوم یافتن حیثیت ماهوی نظام
اسالمی است؛ آنچنانکه مقام معظم رهبری اظهار داشتهاند:

راهیـــــــــــــــان
«آثار استاد شهید مطهری ،مبنای فکری نظام جمهوری اسالمی
ایران است .دیگران به مقدمات این انقالب خیلی کمک کردند ،ولی
افکار آنها در ساخت نظام جمهوری اسالمی ایران ،نقش آنچنانی
نداشته است ]...[ .ا گر ما بخواهیم این نظام در ذهن مردم عمق
پیدا کند و حرکات انقالبی این مردم همچنان ادامه یابد ،بایستی
افکار استاد شهید مطهری در میان مردم رواج یابد».
مطالعهی آثار شهید مطهری میتواند گرههای متعددی را از نسل
و جامعهی امروز ما بگشــاید .یکــی اینکه چون تــداوم یافتن نظام
اسالمی وابســته به تداوم یافتن هویت ایدئولوژیک نظام اسالمی
در ذهنیت جمعی است و همچنین از آنجا که هویت ایدئولوژیک
نظام اســامی مبتنی بر تفکر عالمه مطهری است ،بنابراین بقای
خط فکری عالمهی شهید در جامعه ،به معنی پیوستگی و تداوم
یافتن حیثیت ماهوی نظام اسالمی است.
دیگر اینکه این آثار قادر هســتند «مطهری» های دیگــری را تولید
کنند ،زیرا تنفس در فضای فکری برآمده از آرا و اندیشههای عالمهی
شهید ،قالبهای ذهنی انسان را با آن همسو و هماهنگ میسازد
و بهنوعی «مطهری» را بازتولید و تکثیر میکند:
«طالب جوان ،آثار شهید مطهری را بیشتر مطالعه کنند ،زیرا این امر
ً
قطعا از آنان شخصیتهای متفکری خواهد ساخت که میتوانند
در آینده ،ادامهدهندهی خط فکری استاد شهید مطهری باشند».
در نهایت ،باید به این واقعیت نیز اشاره کرد که آثار عالمه مطهری
به دلیل عمق و دقت باال و تناسب با اقتضائات جامعهی معاصر،
میتوانند «بینش نو» در مخاطب بیافریند و او را به الیههای ژرفی
از تفکر اصیل اسالمی وارد گرداند:
«هرچه از شهادت آن عزیز میگذرد ،آثار و برکات معنوی فکری او ابعاد
ً
تازهتری را از خود نشان میدهد ]...[ .الزم است جوانان ،مخصوصا
آنهایی که با معرفت و دانش سروکار دارند (مثل روحانیون ،معلمین،
دانشجویان و نویسندگان) با آثار شهید مطهری ارتباط نزدیک برقرار
ً
کنند و کتابهای آن بزرگوار را بخوانند .این کتابها حقیقتا بینش
وسیعی و در موارد بسیار ،بینش نوینی به خوانندهی خود میبخشد».

چگونگی پرداختنبه آ ثار استادمطهری

تا کنون به سه پرسش اساسی دربارهی مطالعهی آثار عالمه مطهری
از منظر رهبر انقالب پاسخ دادهایم که مربوط به «ارزش و اهمیت آثار

عالمه»« ،عدم تاریخیت آثار عالمه» و «ضرورت پرداختن به آثار عالمه»
بودند .پس از اینها ،پرسش دیگری نیز باید مورد تأمل قرار بگیرد با
این مضمون که «چگونه باید به آثار عالمه مطهری پرداخت؟» به
عبارت دیگر ،مقصود از پرداختن به آثار ایشان چیست؟ چه نوع و
صورتی از فعالیت علمی باید در زمینهی آثار ایشان انجام بگیرد؟ با آثار
ایشان چه کنیم؟ در این رابطه نیز مقام معظم رهبری ،نکات بسیار
ارزشمندی را مطرح کردهاند که راهگشا و چراغ راهنمای نگارنده در
این مقاله بوده است .بهطور کلی ،ایشان دربارهی نحوهی پرداختن
به آثار عالمه و چگونگی بهرهبرداری پژوهشــی از آنهــا دو نظر ابراز
کردهاند .یک نظر این است که محقق مســلمان برای پژوهش در
حوزهی علوم اسالمی و انسانی ،میباید خود را از رجوع به آثار عالمه،
بینیاز قلمداد نکند ،بلکه افزون بر این ،نتیجهای که جناب عالمه
به آن دست یافته را «مبنا» و «نقطهی شروع» بینگارد و در امتداد
آن ،دست به نظریهپردازی دینی و تولید تفکر اسالمی بزند .در واقع
عالمهی شهید ،بخشهایی از این مســیر را پیموده و یافتههایی
ارزشمند از خود بهجا نهاده است .منطقی و معقول این است که
راه را ادامه دهیم ،نه اینکه مسیر پیمودهشده را نادیده بگیریم:
«علما و فضال و جوانها (بهخصوص طالب جوان ما) باید یک دورهی
کتابهای شهید مطهری را خوانده باشند که ا گر میخواهند کاری
بکنند ،من بنی فوق بناء السفلی ۱۱باشد؛ یعنی براساس آن فکر و
روی شانههای شهید مطهری بروند».
«[باید] خاستگاه فکری (که موضوعات متنوعی در نوشتهها و گفتارهای
شهید مطهری مشاهده میشود) بهعنوان نقطهی شروع به حساب
آوریم و متفکران ما دربارهی آنها بهخوبی بیندیشند ،زیرا سخنان
این شهید حاوی معارف و مسائل بسیار ارزندهای است که میتواند
نقطهی شروع خوبی در مسیر تفکر و اندیشه باشد».
نظر و ایدهی دیگر ایشــان این اســت که میباید تفکر تولیدشده از
سوی شهید مطهری دربارهی هریک از موضوعات علوم اسالمی و
انسانی ،استخراج و تبیین شود .این کار علمی را میتوان به مراحلی
منطقی ،تفکیک کرد:
اول | استخراج و ا کتشاف نظریه دربارهی یک موضوع
دوم | ساختاربندی و تولید چارچوب برای نظریه
سوم | تشریح و توضیح ابهامات و مجمالت نظریه
چهارم | تکمیل نواقص نظریه

شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400

109

راهی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رهبر انقالب در کنار شهید مطهری

نباید تصور کرد که میتوان برای همیشه به ایشــان ا کتفا کرد و در
یافتهها و فراوردههای فکری ایشان ،متوقف و سا کن ماند .خاصیت
علم این است که در هیچ نقطهای متوقف نمیشــود و همواره در
حال پیشرفت و گسترش است .جناب عالمه را نمیتوان نقطهی
پایان و نهایت علم قلمداد کرد و از حرکت بازایستاد.
مقام معظم رهبری چنین اظهار داشتهاند:
«بایدرویافکارشهیدمطهری ،کارفکریبشود؛یعنیجمعیاهلتحقیق
و عالقهمند به کار علمی بنشینند و نظرات و تفکرات شهید مطهری را در
ً
ابواب مختلف استخراج کنند .مثال از مجموع آثار ایشان ،نظر آن شهید
را در باب وجود ،در باب انسان ،در باب اختیار ،در باب عدالت ،در باب
تاریخ ،در باب قضا و قدر ،در باب عرفان و دربارهی موضوعات بیشمار
و متنوعی که ایشان در مباحثشان مطرح کردهاند ،استخراج کنند.
[ ]...این راه گسترش و پیشرفت و شکوفایی فکری جامعه برمبنای آثار
شهید مطهری است که امیدواریم این کار انجام بگیرد».
«یک توصیه به صاحبنظران و متفکران و نویسندگان دارم و آن این
است که بیایند و کاری روی مجموع آثار آقای مطهری بکنند .همانطور
که در کشورهای غربی معمول است که وقتی فیلسوفی ،محققی و
شخص بزرگی در میان آنها هست ،راجعبه نظریات او مینشینند تفسیر
و تحلیل و بحث میکنند ،این کار در مورد استاد مطهری انجام بشود.
[ ]...صاحبنظرانی بنشینند و صرف وقت کنند و مجموع نظریات
ایشان را در ابعاد مختلف مباحث فلسفی و اجتماعی و غیره ،استخراج
کنند و بهصورت کتابی دربیاورند و ارائه بدهند».

تفکر استادمطهریبهمثابهی«مرحله»نه«مقصد»

با وجود این تأ کیدهای مکرر و غلیظ دربارهی ضرورت پرداختن به
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افکار و آثار عالمه مطهری ،نباید تصور کرد که میتوان برای همیشه
به ایشان ا کتفا کرد و در یافتهها و فراوردههای فکری ایشان ،متوقف
و سا کن ماند .خاصیت علم این است که در هیچ نقطهای متوقف
نمیشود و همواره در حال پیشرفت و گسترش است .جناب عالمه را
نمیتوان نقطهی پایان و نهایت علم قلمداد کرد و از حرکت بازایستاد.
همهی گفتهها و نکتههای پیش از این ،داللت بر ارزش و اعتبار واالی
میراث فکری و علمی عالمهی شهید دارد ،نه متوقف ماندن در ایشان.
زمانه همواره آبستن پرسشها و مسئلههای نو و پیچیدهتری است
که در گذشته ،موضوعیت نداشتهاند و ما باید امروز و ا کنون ،پاسخها
و راهحلهای متقنــی برای آنها بیابیم .نمیتوان در زیر ســایهی
گذشتگان نشست و همهی مسائل و چالشهای نظری را به آنها
ارجاع داد و از آنها پاسخ طلبید .منطقی این است که بر شانههای
گذشتگان بنشــینیم و مرزهای علم را به تصرف خود درآوریم« :ما
نمیتوانیم در شهید مطهری متوقف شویم ]...[ .نیازهای فکری
روزبهروز و نوبهنو میشود و جریان ورود به چالش با افکار وارداتی و
نقادی علمی و تفکیک صحیح از سقیم آن ،از وظایف مهمی است
که باید ادامه پیــدا کند و مــا در دهههای آینده بــه مطهریها نیاز
مبرم داریم« ... ».در آقای مطهری متوقف نشوید .این نهایت کار
نیست ،مرحلهای از کار است».
تفکر عالمه مطهری یک «چارچوب» است که میتوان همچون یک
«بنیان» به آن تکیه کرد و پیش رفت و شخص مطهری یک «الگو»
است که میباید امروز و فردا« ،تکثیر» شود تا انقالب از عهدهی حل
مسائل و دشواریهای نظری و ایدئولوژیک خود برآید و دچار انسداد
و رکود نشود .بنابراین ما هم به «مطهری گذشته» نیازمندیم و هم
به «مطهریهای آینده».
پینوشت :نقل قولها از حضرت آیت اهلل خامنهای از کتاب «استاد در
کالم رهبر؛ گردآوری از مجتبی پیرهادی؛ تهران :صدرا»۱۳۹۰ ،
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از میان آثار به جا مانده از شهدا کم نیستند آنان که به وقوع آیندهای
امیدوارانه و بعضا پیشبینیهایی شگرف اشاره داشتهاند .فصل
مشترک بسیاری از آنها اشاره به باز شدن راه کربال و پیروزی مطلق
جبهههای حق بر علیه باطل بود .این تعابیر آیندهگرایانه از دو
منظر قابل تامل و تحلیل است ،نخست جنبهی ایمان و توکل و
امید و نظر به اشاراتی که امام(ره) از آیندهی جنگ داشتند؛ از این
نظرگاه هرآنچه در واقع و نفساالمر اتفاق میافتاد تفاوتی با تصوری
که رزمندگان ما از آینده داشتند نداشت ،چرا که چه کشته شویم
و چه بکشیم پیروزیم  ،چون برای خدا میجنگیم و آینده
از آن حزب اهلل است .اما دومین منظر که به
نظر میرسد از نگاهی عمیقتر،

مومنانه و عقالیی برآمده  ،نظری آیندهپژوهانه داشته و ا گر چیزی
درباب آینده گفته است نه فقط به اتکا ایمان و وعدههای حق الهی،
بلکه اشاره به نوعی پیشگویی معقوالنه و نگاه استراتژیک داشته
که برآمده از شناخت ،تحلیل و هوش باالست.جمالتی که سردار
شهید محسن وزوایی در آخرین دیدارش با مادر میگوید از این
دست است .برادر شهید وزوایی نقل میکند« :بعد
از مجروحیت دوم محســن

عباس عطشانی

شماره بیست و هفت /اردیبهشت 1400

111

راهی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
همه پزشکها گفتند باید دوران نقاهت را بگذرانی ،اما بعد از مدتی
در اواخر بهمن سال  60دوباره قصد رفتن به جبهه کرد .مادر هیچ وقت
جلودار محسن نبود ،اما اینبار گفت محسن نرو! دینی به گردنت
نیست و تکلیفت را ادا کردی ،خدمت تنها در جبهه نیست و کسی
از تو انتظار ندارد ،محسن گفت مادر این را از من نخواه ،من عهدی
با خدا بستم که تا پایان جنگ در جبهه باشم .مادر که انقدر اصرار
کرد و دید ثمر ندارد در آخر به محسن گفت تو دستت جان ندارد که
اسلحه دست بگیری ،محسن گفت میتوانم با این یکی دستم کلت
بگیرم ،باز وقتی مادر دید حرفش اثر ندارد گفت تو اینهمه عشق به
کربال داری ا گر بروی شهید بشوی کربال را هم نمیبینی ...محسن
در جوابش گفت :مادر جان ،ما کربال را برای خودمان نمیخواهیم
برای نسلهای آینده میخواهیم».
محسن وزوایی در روز دهم اردیبهشت سال شصت و یک به شهادت
میرسد ،پیش از عملیات آزادسازی خرمشهر و در زمانی که هنوز به
ظاهر دست برتر در جنگ با ایران نبوده است ،با این حساب چنان
با یقین از گشایش راه کربال برای آیندگان میگوید که در آن موضع
زمانی هیچ کس جز آنکه دل در گرو والیت داشته نمیتوانسته به
ُ
سخن او آ گاه شود.
کنه
ِ
همانطور که ذکر شــد این نظرگاه تنها به اتکا ایمان و امید و توکل
نمیتواند باشد ،هرچند مقدمهاش این فضائل و حاالت روحی
و معنوی باشــند اما در نهایت وجد و شعوری است که از بینش و
تحلیل عقالنی و مومنانه نشأت گرفته است.
شــاید آن روزهــا کــه رزمنــدگان در جبهههــای جنوب و غــرب در
سختترین شــرایط و با کمترین امکانات در مقابل ارتش مجهز
بعث مقاومت میکردند و بسیاری از شهرها و آبادیها را بارها در
مرز سقوط و به دست دشــمن افتادن میدیدند فکر نمیکردند
روزی فرزندانشــان با تصاویــر امام(ره) و شــهدا از نجف تــا کربال را
پیاده طی کنند و عجیبتر آنکه توســط میزبانــان عراقی خود به
بهترین نحو پذیرایی شوند.
آنان که در این سالهای پرشور اربعین حسینی(ع) در عراق حضور
داشتهاند این جملهی سردار شهید محسن وزوایی را با جان و دل
دریافتهاند ،که شهدا کربال را نه برای خود ،که برای ما و نسلهای
آینده میخواستند ،و به این خواسته نه فقط ایمانی عامیانه ،بل
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اطمینانی سرشار و ایقانی عاقالنه داشتهاند .این جملهی شهید
وزوایی تبلور ارادهی حضور جهادگرانی است که جمجمهها را به
خدا سپردند تا قلبهای منتظر که هنوز چشم به کربال نگشودهاند،
انتظارشان پایان بگیرد و عهد ازلی خود را با آن خا ک بازیابند.
«مادر جان ،ما کربــا را برای نس ـلهای آینــده میخواهیم...».
هر بار که این جملهی شــهید وزوایی در قلبم تکرار میشــود ،به
اشک عشق به سیدالشهدا(ع)
تاریخی میاندیشم که حلقههای ِ
سالسل جوانمردان ،دل به دل تا قلبهای شکسته و مضطر
را در
ِ
ما رساند تا ما با شهادت غریبه نمانیم ،و خدا میداند که راه و رسم
شهادت کور شدنی نیست .ما نیز ا گر بخواهیم حلقهی وصلی در
گوش زمان تکرار
ِ
میان این سلسله باشیم و این کلمهی حق را در ِ
ابدی اهل
قرار
و
بشنوند
جان
با
دهر
مستضعفین
ی
ه
هم
تا
کنیم
ِ ِ
ِ
والیت پرشورتر بماند باید کربال را برای نسلهای آینده بخواهیم،
کربال برای ما نیست  ،کربال امانتی است الهی که خدا آن را به زمین و
هبوط خویش را فراموش نکنند.
اهلش هبه کرده است که مبداء ِ
کربال برای همهی نسلهاست ،آنچنان که شهدا جنگیدند و آن
ّ
جهاد
را برای ما خواستند و حفظ کردند ،و پیشتر علت حضور و ِ
همهی انبیاء و اولیاء بوده است.
رازماندگاری عبور از خویش
هر که به زیارت کربال رفت فهمید که ِ
اســت  ،و کربال آنگاه در تــو اســتقرار مییابد که آن را به نســلهای
آینده بسپاری ،و اینگونه است که جهاد در مقابل جمود و عزلت
هر کدام طریقی است جدا گانه که یکی آنی پس از زیارت به حکم
ُ َ َ
اهل ســکونت میبیند و
«زر فانص ِرف» بازمیگــردد  ،که نه خود را ِ
اهل ایســتایی ،و دیگــری معتکف کربال
نه این حقیقـ ِـت جاری را ِ
میشود و آن را تنها برای خویش میخواهد.
کربال برای همهی انسانهاســت ،از هر ســن و مذهــب و جنس و
جغرافیا و تاریخی که باشد ،باید از کربال بگذرد  ،چرا که کربال تنها
موقف اولیای خاص الهی است و جز آنها هر که باید در عبور خود
ِ
از کربال تکلیفش را با خود و خدا روشن کند .انسان و جهان در هر
مکتب و مذهبی هر معنایی داشــته باشــند جز این نیست که در
نهایت به آنچه در محل ثبوت در عالم امر استقرار دارد باز میگردند
و اثبات زیستنشان ا گر به آن عالم برنگردد تمام وجودشان را هبط
ربط وثیق هر معنا و مفهومی با عالم امر است.
خواهد کرد ،و کربال ِ

راهیـــــــــــــــان

سردار وحدت
ِ

رضا مهرعطا

نقش شهید سلیمانی در ایجاد وحدت بین ایران و عراق

بدون شــک بررســی عوامل اختالف و نــزاع بین دوکشــور عراق و
ایران ،قابل توجه است؛ اختالفات مرزی و ارضی و گاها اختالفات
مذهبی از جمله اختالفهایی است که شعله آنها هر ازگاهی از
سوی دشمن مطرح میشد که در نهایت منجر به درگیری جنگ
بین این دو کشور همسایه شد.
اما پس از فروپاشی رژیم بعث عراق در سال  2003میالدی و ایجاد
خالء قدرت در این کشور ،شرایط سیاسی و امنیتی در عراق دگرگون
شد و برخی از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای مانند عربستان
ســعودی ،امارات عربی متحده ،رژیم صهیونیستی و کشورهای
فرامنطقهای نظیــر ایاالت متحده آمریکا بــا حمایت از گروههای
تروریستی و تکفیری عمال عراق را به ورطه ناامنی و بیثباتی سوق
دادند و با حمایت از تشــکیل یک سازمان تروریســتی که مدعی
خالفت درکشور سوریه و عراق بود (داعش) بهدنبال تجزیه و فروپاشی
این کشورهمسایه غربی جمهوری اسالمی ایران بودند تا این خط
ناامنی به ایران نیز سرایت کند.

کشوری که در چند دهه پیش و در زمان صدام مدعی قویترین
ارتش در خاورمیانه بود ،اما از سال  2003به بعد به سمت فروپاشی
و تجزیه پیــش رفت .بهطوریکــه داعش رؤیای خالفــت بغداد و
شام را داشــت و با پیشروی در خا ک ســوریه و عراق تصرف کامل
آن را در سر میپروراند.
اما در این میان جمهوری اسالمی ایران نمیخواست که یک عراق
ضعیف و تجزیه شده را درکنار مرزهای غربی خود ببیند و با توجه به
پیوند عمیق بین دو ملت ایران و عراق ،یاریرسانی وکمکهای
دفاعی و امنیتی به این کشور جنگ زده ،به درخواست دولت مشروع
عراق در رأس اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت
و فرمانده با تدبیر و شجاعی همچون سردار حاج قاسم سلیمانی
و نیروهای برون مرزی ســپاه پاســداران انقالب اســامی (نیروی
قدس) با حضــوردر عراق در جهــت حمایت از جریــان مقاومت و
یکپارچگی این کشور وارد صحنه نبرد با تروریستهای داعش شد.
برغم ادعای آمریکاییها مبنی بــر مبارزه با تروریســم و اعزام نیرو
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به غرب آســیا ،نیروهای آمریکایی در مقابله با داعش در سوریه و
عراق عاجز ماندند و هر روز با تلفات بیشــتر بدون هیچ نتیجهای
ناظر بر پیشروی داعش ـیها در عراق بودند .و ا گر از سال  2013به
همین منوال پیش میرفت ،عراق به سقوط کامل میرسید.
اما نقش حــاج قاســم ســلیمانی بــا همراهــی مرجعیــت عالیقدر
شیعیان عراق آیت اهلل سیستانی در تشکیل سازمان حشدالشعبی
و ســازماندهی آنها در قالب گروههای جهادی و روی آوردن به
جنگهای غیرکالسیک و نامتقارن ،شرایط جنگ را تغییر داد.
سردار سلیمانی با بسیج گروههای مردمی عراق که شاخصه اصلی
جامعه این کشور محسوب میشود .عالوه بر حوزه سخت افزاری و
میدان جنگ ،درحوزه نرم افزاری یعنی اثرگذاری بر جامعه موزائیکی
عراق و ایجاد یک همبستگی اجتماعی ،فعالیت بسزائی انجام داد
تا بین این گروه ها بتواند یک وفاق قومی جهت مبارزه با داعش و
تروریست های تکفیری ایجاد کند ،کاری که حتی دولت ابراهیم
جعفری و نوری المالکی از انجام آن عاجز مانده بودند.
داعش نیز با تفکر تشکیل دولت خالفت اسالمی با نفوذ در میان
اقوام سنی ،قصد داشت با راه اندازی جنگ های فرقهای شرایط
شکست دولت شیعه در عراق را فراهم کند ،اما هوشمندی سردار
سلیمانی در ایجاد وحدت بین شیعه و سنی علیه داعش ،شرایط
جنگ در عراق را تغییر داد .حتی در ناحیه کردستان عراق زمانی
که مســعود بارزانی از همه جا ناامید شده بود ،توانست به کمک
آنها بشتابد و از سقوط کامل کردســتان جلوگیری به عمل آورد.
در این رابطه رئیس حزب دموکرات کردستان عراق درباره نقش
سردار شهید قاســم ســلیمانی در مبارزه با داعش در مصاحبه با
شبکه ســعودی ام.بی.سی گفته اســت :سردار ســلیمانی زودتر
از ارتــش عــراق وآمریکاییهــا مــا را در رویاروئی با داعــش کمک و
حمایت کرد .و در نبود امکانات برای ما تجهیزات جنگی ارســال
کرد .اتحاد کردســتان ،بغداد و جنوب عراق بواســطه تالشهای
سردار سلیمانی در رویاروئی با داعش حاصل شد و ا گر تالشهای
سردار شــهید ســلیمانی نبود ،بدون شــک داعش نهتنها عراق و
سوریه را اشغال میکرد ،بلکه به مرزهای جمهوری اسالمی ایران
نیز میرســید و عراقیها در دفاع در برابر داعــش به یک وحدت و
اتحاد بیســابقهای رســیدند که حتی حا کمان قبلی عراق یعنی
صدام ،حسن االبکر و ژنرال عبدالکریم قاسم نیز نتوانسته بودند
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به آن جامه عمل بپوشانند .و در آن دوران علیرغم رفاه نسبی در
عراق ،کردها و شیعیان با حکومت مرکزی مخالف بودند وکردها
ساز جدایی را سر میزدند.
عــاوه برتالشهای ســردار ســلیمانی و نیروی قــدس در وحدت
بخشی جامعه عراق در برابر داعش و حمایت وآموزش نیروهای
حشدالشــعبی جهت مقاومــت ،شــخصیت کاریزماتیک ســردار
ســلیمانی در فرماندهی و هدایت نیروها جهت مقاومت در برابر
داعش نیز مثــال زدنی اســت؛ چرا که خیل نیروهــای مختلف در
ارتش و بسیج مردمی همگی شخصیت سردار سلیمانی را قبول
داشتند و همین مقبولیت سبب شد تا این وحدت و همگرایی بین
آحاد مردم عراق ایجاد شود .بدون شک قبائل و طوائف موجود در
عراق ،در طول تاریخ خود تا این حد در برابر یک دشمن خارجی
مقاومت نکردند و منسجم نبودند و نجات عراق به نوعی مدیون
جانفشانیها و مدیریت مدبرانه سردار شهید سلیمانی میباشد.
با این تفاسیر رژیم صهیونیســتی و متحد عرب آن رژیم آل سعود
بر این امــر واقــف بودند که بــا وجود ســردار ســلیمانی وحدت در
عراق حفظ خواهد شد؛ لذا با طراحی آمریکاییها وکمک این دو
رژیم صهیونیستی و آل سعود در 13دی  1398سردار سلیمانی در
فرودگاه بغداد ترور شــد تا با این اقدام مذبوحانه و ناجوانمردانه
عامل وحدت بخش در عراق حذف شود .تا عوامل اختالف و تنش
مجددا به عراق برگردد .با این حال جمهوری اسالمی ایران همیشه
در تالش بوده است تا عوامل وحدتزا را درعراق اجرائی کند .بدون
شک سردار شهید قاسم سلیمانی بزرگترین شخصیت اثرگذار در
وحدت در جامعه عراق بوده است که عالوه بر شخصیت تاثیرگذار
با فرماندهی و تدبیر صحیح اجازه نداد تا منازعات قومی در عراق
شعلهور شود و این منازعه به وحدت و همگرایی تبدیل شود.
داشتن ذهنیت مناسب عراقیها از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
حتی سبب وحدت بین ملت ایران و عراق شد ،و عوامل وا گرایی
و اختالفی که درگذشته رژیم بعثی عراق بین دو ملت دامن میزد
با عملکرد خوب حاج قاســم ســلیمانی در دفع تهدیــدات از این
کشــور و نجات تمامیت ارضی آن برداشته شــد .دیگر عراقی ها با
ذهنیت سوءظن و شک به اقدامات ایران درکشورشان ومنطقه
نمینگریستند ،بلکه برآنان ثابت شد که دو ملت ایران و عراق و در
منطقه با داشتن روابط با یکدیگر منافع مشترکی خواهند داشت.

دیدمان

سپاه انقالبی
ِ
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در تصویرحجت االسالم حسن الهوتی،علی محمد بشارتی وعباس آقازمانی(ابوشریف)دیده می شوند{}1358

ابوشریف و جواد منصوری
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زنان محجبه مسلمان در حال
آموزش با سالح }1358{ .
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اعزام سپاهیان به دفاع مقدس از حرم مطهر رضوی(ع)

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مسیر والیت
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