ما در حال یـک نبرد فرهنگی ،یک جنگ نرم هسـتیم...
در مقابل ما بایسـتی یه جبههی قـوی توانایی ایجاد کنیم که این جبهه بتواند پاسـخگو باشـد.
آن جبهه متشـکل از کیسـت؟ از هنرمند ،روشـنفکر و عنصر فرهنگی.
بیانات رهبـر معظم انقالب در دیدار جمعی از برنامهسـازان صداوسـیما 1397/8/24

ـــە
14 - 5

در این بخش دو گفتگوی تفصیلی با
دکتر فریدون عباسی و دکتر حسن
بنیانیـــان ،بحـــث انـــرژی هســـتهای
و فرهنـــگ انقـــاب اســـامی را پـــی
گرفتــه اســت.
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یادمــــــان
42 - 15

گفتگوهایــــی بــــا احمــــد مســــجد
جامع ــی ،حمی ــد ش ــاه آب ــادی درب ــاره
گردشـــگری دفـــاع مقـــدس و ســـری
بــــه موزههــــای ســــاری و ســــوریه ،و
البت ــه نوف ــل لوش ــاتو خواندنیه ــای
ایــــن قســــمتاند.

کلم ـ ـ ـ ــه
54 - 43

ای ــن ب ــار چه ــل ش ــاهد را ب ــا گرافی ــک
و کاریکات ــور انق ــاب اس ــامی دنب ــال
کردهایــــــم ،کــــــه شــــــامل آخریــــــن
دیدگا ههـ ـ ــای زندهیـ ـ ــاد احمدرضـ ـ ــا
دالونـ ـ ــد هـ ـ ــم هسـ ـ ــت ،همچنیـ ـ ــن
گفتگویی با جــواد کامور بخشــایش
دربــــــاره احــــــواالت پژوهــــــش و
نویسـ ـ ــندگی.

ماهنامهای فرهنگی و هنری ،برای ترویج فرهن ــگ مقاومت و تبیین ارزشهای
انقالب اسالمی و دفاع مقدس
صاحب امتیاز
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
مدیر تحریریه
مصطفی عمانیان
مدیر هنری
سید احسان نوری نجفی

رئیس شورای سیاستگذاری
دکتــر علیاصغر جعفری
مدیر مسئول و سردبیر
دکتر ساسانوالیزاده

نشانی :تهران ،میدان ونک ،بزگراه شهید حقانی ،جنب مترو شهید حقانی ،موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تلفن88657026 :داخلی850

تماشـــا
74 - 55

گفتگوی ــی خواندن ــی ب ــا حس ــام ن ــواب
صفـ ـ ــوی ،گـ ـ ــزارش سـ ـ ــینمای دفـ ـ ــاع
مقــدس در دهــه ،80گــزارش اختتامیــه
پانزدهمیــن جشــنواره فیلــم مقاومت
مطالـ ــب تماشـ ــای سـ ــرو در شـ ــمارهی
پنجمانـ ـ ــد.

حافظـــــــه
110 - 75

حافظ ـ ـ ـهای قابـ ـ ــل تامـ ـ ــل همـ ـ ــراه بـ ـ ــا
جوادمنصـــوری ،ســـردار نائینـــی ،پـــدر و
م ــادر ش ــهید احمدیروش ــن ،همس ــر
شــــهید شــــهریاری ،نــــواب و فدائیــــان
اسـ ـ ــام ،شـ ـ ــیخ بهلـ ـ ــول و واقع ـ ـ ـهی
گوهرشـ ـ ــاد.

بازتـــاب
120 - 111

بازدید شخصیتهای خارجی و داخلی
از موزه را در این شماره بازتاب دادهایم،
همچنیـــن فعالیـــت مـــوزه در محیـــط
مجـ ــازی ،تازههـ ــای انتشـ ــارات مـ ــوزه و
روی خ ــط اخب ــار ب ــرای آش ــنایی بیش ــتر
مخاطب ــان پیگی ــر م ــوزه.

شــرح جلــد :رهبــر معظــم انقــاب اســامی دربــارهی حادثـهی عظیــم  9دی میفرماینــد« :در قضیـهی  9دی ســال  88یــک نکتــه
اساســی اســت و آن نکتــه برمیگــردد بــه هویــت انقــاب و ماهیــت انقــاب .یعنــی همــان روحــی کــه حاکــم بــود بــر اصــل انقــاب
مــا و آن حضــور عظیـ ِـم بینظیـ ِـر تاریخــی در ســال  57همــان روح در ماجــرای  9دی نشــان داده شــد».
بــاهمراهـی :سوگل دانایی ،ندابوعلیزاده ،سینا ناصری ،جواد علیصفایی ،علیرضا سلیمی ،نجمه رجب ،محمد مهدی ستارکی،
صابر محمدی ،مرجان خالقی ،محسن محمدی ،مهدی غالمحیدری ،شهرزاد محمدی ،مرتضی مجاهد ،داود صالحی ،کوشیار
کوشان ،عبداله قهری ،مجتبی آذرشب ،هادی مسعودی ،علیرضا عسگری و علیرضا نعمتی.
سرو از همراهی پژوهشگران ،هنرمندان و اهالی قلم استقبال میکند.
مطالب ارسالی میبایست بین  500تا  2000کلمه بوده و در فایل  wordبه آدرس الکترونیکی  art@iranhdm.irارسال شوند.
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 ســخن نخســت

سخن نخست
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 9دی برخاسته از بصیرت است

روزهای سال ،بهطور طبیعی و به خودی خود همه
مثـل همانـد؛ ایـن انسـانها هسـتند ،ایـن ارادهها و

ایـن بیسـت سـال ،هیـچ حرکـت مردمـیای بـه ایـن
عظمـت در ایران اتفـاق نیفتاده اسـت.

()2

مجاهد تهاسـت کـه یـک روزی را از میـان روز هـای

در قضیهی  9دی سال  88یک نکته اساسی است

دیگـر برمیکشـد و آن را مشـخص میکنـد ،متمایـز

و آن نکتـه برمیگـردد بـه هویـت انقلاب و ماهیـت

میکنـد ،متفـاوت میکنـد و مثـل یـک پرچمـی نگـه

انقلاب .یعنـی همـان روحـی کـه حاکـم بـود بـر اصـل

مـیدارد تـا راهنمـای دیگران باشـد.

نظیـر تاریخـی در
عظیـم بی
انقلاب مـا و آن حضـور
ِ
ِ
سـال  ،57همـان روح در ماجـرای  9دی نشـان داده

روز عاشــورا  -دهــم محــرم  -فینفســه بــا روزهــای
(علیه ّ
الســام)

اســت کــه بــه ایــن روز جــان میدهــد ،معنــا میدهــد،

گوناگون دیگر هم نشان
شد؛ کمااینکه در قضایای
ِ
داده شـده ،لیکـن در  9دی بـه شـکل بـارزی نشـان

او را تــا عــرش بــاال میبــرد؛ ایــن مجاهدتهــای یــاران

داده شـد؛ بهطـوری کـه جـای انـکار و تردیـد و تأمـل

حســینبنعلی(علیه الســام) اســت کــه بــه ایــن روز ،ایــن

برای هیچ کس از بدخواهان و دوسـتان و دشمنان

خطــورت و اهمیــت را میبخشــد .نهــم دی بــا دهــم

دیانت
و دیگران باقی نگذارد .آن روح چـه بود؟ روح
ِ
حاکـم بـر دلهـای مـردم بود.

حرکــت  -کــه آن حرکــت برخاســته از همــان عواملــی

مردم در هر کشوری ،در هر جامعهای ،اگر چنانچه

دی قــم را تشــکیل داد؛ یعنــی
اســت کــه نوزدهــم ِ

همـت کننـد ،بصیـرت بـه خـر ج بدهنـد ،عمـل کنند و

دیگــر فرقــی نــدارد؛ ایــن حســینبنعلی

ّ

دی فرقــی نــدارد؛ ایــن مردمانــد کــه ناگهــان بــا یــک

برخاســتهی از بصیــرت اســت ،از دشمنشناســی

وارد میدان بشوند ،میتوانند همهی مشکالت را حل

اســت ،از وقتشناســی اســت ،از حضــور در عرصهی

کنند .یعنـی بزرگتریـن کوهها در مقابـل حضور مردم

مجاهدانــه اســت  -روز نهــم دی را هــم متمایــز

از بیـن مـیرود؛ میتواننـد کوههـای بـزرگ را جابهجـا

میکننــد.

( )1

کننـد .این یـک حقیقـت آشـکاری اسـت که بسـیاری

راز ماندگاری ایـن انقالب ،اتـکای به ایمانهاسـت؛

از تحلیلگران اجتماعی در کشورهای اسالمی و دیگر

اتـکای بـه خداسـت .لـذا شـما میبینیـد آن روزی کـه

کشـورها آن را درسـت لمـس نکردنـد ،درک نکردنـد؛

تودهی عظیم مردم در سرتاسر کشور احساس کنند

مـا ایـن را لمـس کردیـم .هنـر بـزرگ امـام بزرگـوار مـا

که دشمنیای متوجه انقالب است ،احساس کنند که

هم همیـن بود.

()3

دشـمنی جـدیای وجود دارد ،بـدون فراخـوان حرکت
ِ

میکنند میآیند .روز نهم دی شما دیدید در این کشور
چه اتفاقی افتـاد و چه حادثهای پیش آمد .دشـمنان
انقلاب کـه همیشـه سـعی میکننـد راهپیمائیهـای
میلیونـی را بگوینـد چنـد هـزار نفـر آمدهانـد  -تحقیـر
کنند ،کوچک کننـد  -اعتراف کردنـد و گفتند در طول

( )1بیانـات مقـام معظـم رهبری در دیـدار مـردم قم در سـالگرد
قیام  ۱۹دی 1388/10/19 -
( )2بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار فرماندهی و پرسـنل
نیروی هوایی ارتش 1388/11/19 -
( )3بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت  ۹دی 1390/9/21 -
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ن ـ ــݡگاه

گفتم ـ ــان،

اندیش ـ ــه،

هو ی ـ ــت

نگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
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گفتگوی «ســرو» با «دکتر فریدون عباسی»
رییس سابق سازمان انرژی هستهای

انرژی هستهای
از دستاوردهای بزرگ
جمهوری اسالمی

ســرو :یکــی از دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران در پــی پیــروزی انقــاب در بهمــن  ۱۳۵۷بــدون هیچگونــه
تردیــدی در حــوزه انــرژی هســتهای اســت و شــاید مذاکــرات هســتهای ایــران در طــول بیــش از  12ســال گذشــته و
ســنگ اندازیهایــی کــه در ایــن راســتا صــورت میگرفــت ،تأییــدی بــر همیــن مدعــای جمهــوری اســامی باشــد.
صنعت هســتهای ایــران در کنــار کــش و قوسهای سیاسـیاش ،دســتاوردهای مهمــی برای کشــورمان بــه دنبال
داشــته اســت ،دســتارودهایی از جملــه تکیــه بــر تــوان داخلــی و اعتمــاد بــه دانــش و تخصــص جوانــان در عرصــه
علمی که باعث شــد کســانی که در آن ســوی دنیــا خودباوری ملــت ما را هــدف گرفتهاند ،در رســیدن بــه این هدف
نــاکام بماننــد .در ارتبــاط بــا دســتاوردهای هســتهای ایــران در طــول  40ســال گذشــته ،همچنیــن راههــای حفــظ آن،
به بهانـهی روزهــای دی ماه کــه مصادف اســت با تــرور دو تــن از دانشــمندان هســتهای گفتگــو با فریدون عباســی
رییــس ســابق ســازمان انــرژی اتمــی انجــام دادیــم.

~~یکی از سواالتی که معموال از سوی مردم مطرح
میشود این است که لزوم دستیابی به فناوری
هستهای چیست و پافشاری بر این دانش چه توجیهی
دارد؟
فن ـــاوری هس ـــتهای دارای مزای ـــای بیش ـــماری اس ـــت
کـــه بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت و لـــزوم بهرهبـــرداری از انـــرژی
هس ـــتهای در ح ـــال حاض ـــر و آین ـــده ،کش ـــورهای دارای
ای ــن فن ــاوری ت ــاش گس ــتردهای را ب ــرای حف ــظ انحص ــار
آن ب ــه کار بس ــتند ول ــی در نهای ــت دانش ــمندان ایران ــی
ثاب ــت کردن ــد ک ــه ذه ــن خ ــاق ایران ــی معج ــزه میکن ــد و
کارش ـــکنیهای قدرته ـــای اس ـــتکباری ه ـــم نمیتوان ـــد
مان ــع ع ــزم و اراده مل ــت ای ــران ش ــود.
در پاســـخ بـــه ســـوال شـــما میتـــوان گفـــت عـــاوه بـــر
مزای ـــای گوناگ ـــون اقتص ـــادی ،علم ـــی ،زیســـتمحیطی،
پزش ـ ــکی ،تامی ـ ــن ان ـ ــرژی و ...ک ـ ــه اس ـ ــتفاده از ان ـ ــرژی
هس ــتهای ب ــه هم ــراه دارد ،در ح ــال حاض ــر ش ــرایط نظ ــام
بینالمل ــل ب ــه گون ـهای اس ــت ک ــه ب ــرای حف ــظ و ارتق ــای
موقعیـــت خـــود اســـتفاده از علـــوم اســـتراتژیکی ماننـــد
فن ـ ــاوری هس ـ ــتهای ،اجتنابناپذی ـ ــر اس ـ ــت .از س ـ ــوی
دیگـ ــر در دنیـ ــای کنونـ ــی مفهـ ــوم امنیـ ــت تغییـ ــر یافتـ ــه
اس ـ ــت و کش ـ ــورهایی ک ـ ــه میخواهن ـ ــد در ق ـ ــرن  21ب ـ ــه
عنــوان پایــگاه قــدرت مطــر ح شــوند ،دســتیابی بــه نظــام
دفاعـ ــی و اقتصـ ــادی مبتنـ ــی بـ ــر تکنولوژیهـ ــای برتـ ــر را
کـ ــه بـ ــر محـ ــور قـ ــدرت نرمافـ ــزاری قـ ــرار دارد بـ ــه عنـ ــوان
مهمتری ـ ــن کان ـ ــال امنیت ـ ــی ب ـ ــرای خ ـ ــود جسـ ـ ـتوجو
میکننـ ــد .در حقیقـ ــت بهرهبـ ــرداری از انـ ــرژی هسـ ــتهای
میتوانـــد بـــه عنـــوان کلیـــدی بـــرای دســـتیابی بـــه دیگـــر

~~جایگاه واقعی دستاوردهای هستهای ایران در طول
 4دهه گذشته چیست ؟
انق ــاب اس ــامی ای ــران را بای ــد س ــرآغاز تح ــوالت ب ــزرگ
و بنیادی ـ ــن در ای ـ ــران دانس ـ ــت .ب ـ ــا گذش ـ ــت بی ـ ــش از
 4ده ـــه از پی ـــروزی انق ـــاب اس ـــامی ،ام ـــروز جمه ـــوری
اس ـــامی ای ـــران ب ـــا تکی ـــه ب ـــر دانش ـــمندان داخل ـــی ب ـــه
یک ـــی از کش ـــورهای دارن ـــده دان ـــش هس ـــتهای تبدی ـــل
ش ـــده اس ـــت و ب ـــی ش ـــک دس ـــتاوردهای هس ـــتهای را
میت ــوان یک ــی از ب ــزرگ تری ــن افتخ ــارات نظ ــام جمه ــوری
اس ــامی دانس ــت .در ط ــول چه ــار ده ــه پ ــس از انق ــاب
افتخارات بسیاری از طریق فعالیت محققان کشورمان
علیرغـــــم همـــــه توطئههـــــا و تحریمهـــــا در حوزههـــــای
مختلـــف حاصـــل شـــده اســـت .بـــدون شـــک ضـــرورت
دس ـ ــتیابی ب ـ ــه تکنول ـ ــوژی هس ـ ــتهای در دنی ـ ــای ام ـ ــروز
از زیـــــر بناییتریـــــن فناوریهـــــا محســـــوب میشـــــود.
پیشبینـــــی بحـــــران انـــــرژی و ســـــوخت در دهههـــــای
آین ـ ــده و می ـ ــدان وس ـ ــیع کارب ـ ــرد دان ـ ــش هس ـ ــتهای در
تم ــام عل ــوم روز اع ــم از پزش ــکی ،کش ــاورزی ،مهندس ــی
س ـ ــاخت و  ...از جمل ـ ــه دالیل ـ ــی اس ـ ــت ک ـ ــه ض ـ ــرورت
س ـ ــرمایهگذاری ب ـ ــر تحقیق ـ ــات گس ـ ــترده هس ـ ــتهای را
ب ـ ــرای کش ـ ــورها توجی ـ ــه پذی ـ ــر مینمای ـ ــد .نگاه ـ ــی ب ـ ــه
تالشهـــــای منطقـــــهای و بیـــــن المللـــــی نیـــــز نشـــــان
میده ــد ک ــه بس ــیاری از کش ــورها ای ــن ض ــرورت را درک
ک ـــرده و گامه ـــای عمل ـــی را در تجهی ـــز و دس ـــتیابی ب ـــه
ای ـــن فن ـــاوری پ ـــاک آغ ـــاز کردهان ـــد.
بــا پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران ،کشــورهای غربی
اج ـ ــرای موافقتنامهه ـ ــا و قرارداده ـ ــای خ ـ ــود از جمل ـ ــه
س ــاخت نی ــروگاه بوش ــهر را ب ــه حال ــت تعلی ــق درآوردن ــد.
یک ــی از ش ــرکتها حاض ــر ب ــه تکمی ــل نی ــروگاه هس ــتهای
بوش ـــهر نش ـــد و س ـــایر کش ـــورهای غرب ـــی و آمری ـــکا نی ـــز
از انتق ـــال هرگون ـــه تجهی ـــزات و فن ـــاوری هس ـــتهای ب ـــه
جمه ــوری اس ــامی ای ــران خ ــودداری کردن ــد .کش ــورهای
طـ ــرف قـ ــرارداد فنـ ــاوری صلـ ــح آمیـ ــز هسـ ــتهای ایـ ــران در
قبــل از انقــاب اســامی مثــل آلمــان ،فرانســه ،انگلیــس
و …نس ــبت ب ــه اج ــرای قرارداده ــای منعق ــده ک ــه قانون ــی
و تح ـــت نظ ـــارت آژان ـــس ب ـــوده و حت ـــی مبال ـــغ آن را نی ـــز
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عباس ـ ــی معتق ـ ــد اس ـ ــت چرخ ـ ــش س ـ ــانتریفیوژها
حاصـــل چرخـــش کارخانههـــا و تولیـــد علـــم در جامعـــه
مـــا بـــود ،امـــا دولـــت بـــا تعطیلـــی آن باعـــث فـــرار مغزهـــا
ش ـ ــد و ام ـ ــروز تعطیل ـ ــی بس ـ ــیاری از تحقیق ـ ــات را بای ـ ــد
از جمل ـــه دس ـــتاوردهای ای ـــن ن ـــوع ن ـــگاه غل ـــط در اداره
کشـــــور دانســـــت .او تاکیـــــد میکنـــــد شـــــرایط نظـــــام
بینالملـــل بـــه گون ــهای اســـت کـــه بـــرای حفـــظ و ارتقـــای
موقعی ــت خ ــود اس ــتفاده از عل ــوم اس ــتراتژیکی مانن ــد
فن ـ ــاوری هس ـ ــتهای ،اجتنابناپذی ـ ــر اس ـ ــت .مش ـ ــروح
ای ـــن گفتگ ـــو را بخوانی ـــد.

اهـــداف اســـتراتژیک مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.
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دریافـــت کـــرده بودنـــد ،اســـتنکاف نمودنـــد .امـــا بـــه
رغ ــم تم ــام س ــختیها و کارش ــکنیهایی ک ــه از س ــوی
غـ ــرب و در ابعـ ــاد مختلـ ــف هسـ ــتهای بـ ــر کشـ ــور مـ ــا
تحمیـــــل شـــــد دانشـــــمندان توانمنـــــد کشـــــورمان
توانس ـــتند ب ـــه موفقیته ـــا و پیش ـــرفتهای قاب ـــل
توجهـــی در زمینـــه دانـــش هســـتهای دســـت یابنـــد.
~~مصادیق این دانش هستهای کدامها است؟
از جملــه پیشــرفتهای هســتهای ایــران در طــول
 4دهــه پــس از انقــاب میتــوان بــه مرکــز تحقیقــات
هســتهای تهــران اشــاره کــرد ،ایــن مرکــز بــه ســبب
ســابقه طوالنــی و تــوان علمــی و فنــی حاصــل از کادر
مجرب خود ،همواره پیشــاهنگ فعالیتهای علمی
و پژوهشــی فنــاوری هســتهای در ایــران بوده اســت.
رآ کتورهــای هســتهای تولیــد نیــرو ،تولیــد ســوخت
هســتهای ،غنیســازی اورانیــوم ،نیروگاههــای اتمــی و
تحقیقاتی ،ساخت سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته
و مبــارزه بــا آفــات ،کاربردهــای هســتهای در پزشــکی
ماننــد رادیوایزوتو پهــا و رادیــو داروهــای تولیــد
شده از دیگر کاربردهای فناوری هستهای در بخش
کشــاورزی و پزشــکی مرهون تالش نخبگان ایرانی و
صبر و استقامت ملت ایران و رهنمودهای مقتدرانه
رهبــر معظــم انقــاب بــوده و هســت و خواهــد بــود.
بــا اذعــان بــه ایــن امــر کــه انــواع تحریمهــای خارجــی
کــه بیرحمانــه بــر ملــت مــا تحمیــل شــد نتوانســت
جلــوی ایــن پیشــرفتها را بگیــرد.
~~با توجه به تالشهای فراوانی که برای دستیابی
به تکنولوژی هستهای صورت گرفته است ،چگونه
باید از آن محافظت کرد و موانع موجود در این
زمینه چیست؟
متاســـــفانه توافـــــق هســـــتهای راه دســـــتیابی
نســـــلهای آینـــــده ایـــــران را بـــــه انـــــرژی و مـــــواد
اس ــتراتژیک بس ــته اس ــت بنابرای ــن ای ــن قی ــود بای ــد
از بحثه ـ ــای علم ـ ــی کن ـ ــار رود .ح ـ ــال کـ ـ ـه آمری ـ ــکا
بدعه ــدی ک ــرده و چن ــد م ــاه گذش ــته از برج ــام خ ــار ج
ش ــد میبایس ــت ای ــن فرص ــت را غنیم ــت ش ــمرده و
دس ــت از گدای ــی اروپ ــا برداری ــم .ای ــن درحال ــی اس ــت

کــه متاســفانه برخــی مســئوالن کــه وابســتگی فکــری
ب ـــه غ ـــرب پی ـــدا ک ـــرده و دس ـــت گدای ـــی ب ـــه س ـــمت
اروپ ــا دراز کردهان ــد ،اگ ــر میخواهن ــد چنی ــن رویــهای
را ادام ـــه بدهن ـــد بهت ـــر اس ـــت جن ـــاح انقالب ـــی زم ـــام
اجرای ـــی کش ـــور را ب ـــه عه ـــده بگی ـــرد.
امـــروز بایـــد بـــا پروژههـــای بـــزرگ کار کنیـــم تـــا بـــه
ای ـ ــن ترتی ـ ــب پاس ـ ــخی ب ـ ــه عط ـ ــش علم ـ ــی جوان ـ ــان
کشـــورمان شـــود ،در غیـــر ایـــن صـــورت همیشـــه بـــا
مهاجــرت فکــری ســر و کار داریــم .بایــد بــه ایــن نکتــه
توج ـ ــه کنی ـ ــم ک ـ ــه چرخ ـ ــش س ـ ــانتریفیوژها حاص ـ ــل
چرخ ـ ــش کارخانهه ـ ــا و تولی ـ ــد عل ـ ــم در جامع ـ ــه م ـ ــا
بـــود ،امـــا دولـــت بـــا تعطیلـــی آن باعـــث فـــرار مغزهـــا
ش ــد و ام ــروز تعطیل ــی بس ــیاری از تحقیق ــات را بای ــد
از جمل ـ ــه دس ـ ــتاوردهای ای ـ ــن ن ـ ــوع ن ـ ــگاه غل ـ ــط در
اداره کش ـــور دانس ـــت .نی ـــروی انس ـــانی متخص ـــص
س ـ ــرمایه مل ـ ــی اس ـ ــت ک ـ ــه نبای ـ ــد آن را مف ـ ــت ب ـ ــه
خ ــار ج از کش ــور ص ــادر کنی ــم .ام ــا متاس ــفانه چنی ــن
روی ـ ـهای در کشـ ــور وجـ ــود دارد ز یـ ــرا شـ ــرایط زندگـ ــی
در ح ـــد ی ـــک عال ـــم را در جامع ـــه ایج ـــاد نمیکنی ـــم.
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گفتگوی «ســرو» با «دکتر حسن بنیانیان»
در باب انقالب ،فرهنــگ ،نهادهای فرهنگی
و گفتمان دفاع مقدس

ذات فرهنگ غرب}

آلودهکننده است
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داده اس ـــت .ای ـــن موان ـــع و عوام ـــل ی ـــک فهرس ـــت

ســـرو :حســـن بنیانیـــان از جملـــه شـــخصیتهای

طوالن ــی دارد و ه ــر ن ــوع کار فرهنگ ــی ک ــه بخواه ــد در

فرهنگ ـــی اس ـــت ک ـــه ع ـــاوه ب ـــر حوزهه ـــای تئ ـــوری و

عرص ـهی توس ــعهی گفتم ــان انق ــاب ص ــورت بگی ــرد

نظ ــر ،تجرب ـهی مدیری ــت یک ــی از مهمتری ــن نهاده ــای

بای ـــد دقیق ـــا ای ـــن موان ـــع را ب ـــا حوصل ـــه شناس ـــایی

فرهنگ ــی انق ــاب یعن ــی ح ــوزه هن ــری را ه ــم داش ــته

کنـ ــد و متناسـ ــب بـ ــا ابعـ ــاد گسـ ــتردهی ایـ ــن موانـ ــع

اس ــت ،ب ــه زع ــم برخ ــی دورهی مدیری ــت او ب ــر ح ــوزه

 -کـ ــه هـ ــم تعـ ــدادش زیـ ــاد اسـ ــت و هـ ــم تنـ ــوع دارد

تاثی ــر بهس ــزایی در جری ــان فرهنگ ــی انق ــاب و دف ــاع

 -راهکاره ـ ــا را شناس ـ ــایی کن ـ ــد .طبیعت ـ ــا راهکاره ـ ــا

مقــدس داشــته اســت .او اکنــون «رئیــس کمیســون

شــامل یــک تحــول وســیع در شــیوهی ادارهی کشــور

مهندس ــی فرهنگ ــی ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی»

در ابع ــاد مختل ــف اقتص ــادی ،سیاس ــی ،اجتماع ــی و

اسـ ــت ،جایگاهـ ــی در میان ـ ـهی اندیشـ ــه و عمـ ــل کـ ــه

فرهنگ ـــی خواه ـــد ب ـــود و بعض ـــا م ـــا ای ـــن روزه ـــا ب ـــه

میتوانـــــد نقـــــش مهمـــــی در الگـــــوی پیشـــــرفت

ضـ ــرورت تغییـ ــر قانـ ــون اساسـ ــی هـ ــم در ذهنمـ ــان

ایران ـ ــی  -اس ـ ــامی داش ـ ــته باش ـ ــد .آنچ ـ ــه میآی ـ ــد

رس ــیدهایم؛ یعن ــی ب ــا ای ــن قان ــون اساس ــی و ب ــا ای ــن

گفتگویـــی اســـت بـــا او.

مـ ــدل ادارهی سیاسـ ــی کشـ ــور ،روز بـ ــه روز گفتمـ ــان

~~در ابتدای گفتگو بهتر است توصیف مختصری
از دیدگاه شما درباره گفتمان و فرهنگ انقالب
اسالمی داشته باشیم.
نس ـ ــل م ـ ــا ک ـ ــه نس ـ ــل اول و دوم انق ـ ــاب تلق ـ ــی
میش ـ ــویم ،تلقیم ـ ــان از انق ـ ــاب اس ـ ــامی احی ـ ــای
مجــدد دیــن الهــی بــرای ادارهی زندگــی بــود و انقــاب
ه ــم مب ــارزه ب ــا موانع ــی ب ــود ک ــه ای ــن ام ــر را مان ــع م ــی
شـ ــد .اعتقـ ــاد مـ ــا بـ ــر ایـ ــن بـ ــود کـ ــه دیـ ــن میتوانـ ــد
ب ــا کم ــک عق ــل بش ــری پاس ــخگوی هم ـهی نیازه ــای

انقـــاب بـــه حاشـــیه خواهـــد رفـــت.
~~اینگونه احساس میشود که تا قبل از وقوع
انقالب ،پیگیری تحوالت فرهنگی توسط رهبران
فکری انقالب ،خیلی جدیتر است .ولی وقتی انقالب
رخ میدهد و نیز چند ماه آخر که تحوالت سیاسی
به سرعت پیش میرود ،عمال سیاست بر فرهنگ
سبقت میگیرد و مسئولین ،هم خود حضرت
امام(ره) و هم سایر متفکرین ،به نوعی در چرخهی
امور سیاسی میافتند و نمیتوانند آنگونه که
شایسته و بایسته است به فرهنگ بپردازند.

زندگــی فــردی و اجتماعــی باشــد و مــا در طــول تاریــخ

برداش ـ ــت کل ـ ــی ش ـ ــما درس ـ ــت اس ـ ــت ول ـ ــی ای ـ ــن

از بخ ــش مح ــدودی از ظرفیته ــای دی ــن اس ــتفاده

ک ـــه چ ـــه عوامل ـــی باع ـــث ای ـــن اتف ـــاق میش ـــود ،آی ـــا

کردهای ـ ــم و ح ـ ــاال ب ـ ــه لح ـ ــاظ پیش ـ ــرفتهای علم ـ ــی

تقصی ـ ــر اف ـ ــراد اس ـ ــت و ی ـ ــا س ـ ــازوکارهای حاک ـ ــم ب ـــر

و ظرفیته ـ ــای انس ـ ــانی ،میش ـ ــود ب ـ ــا تحوالت ـ ــی از

دنیـ ــا و شـ ــیوهی ادارهی کشـ ــور کـ ــه عمدتـ ــا حاصـ ــل

هم ـ ـهی ظرفیـ ــت دیـ ــن اسـ ــتفاده کـ ــرد .ایـ ــن تحـ ــول

تجربی ــات مدرنیت ـه اس ــت م ــا را ب ــه ای ــن روز انداخت ــه

فکـــری بـــا کمـــک نـــگاه جامـــع حضـــرت امـــام(ره) بـــه

بای ــد م ــورد نظ ــر ق ــرار گی ــرد .اگ ــر تالشه ــای عالمان ــه

دیــن و ســایر متفکرانــی کــه یــا تربیتشــدهی ایشــان

و آگاهانـــهای باش ـــد ،باوره ـــا در مع ـــارف اس ـــامی و

بودن ــد و ی ــا همزم ــان ب ــا ایش ــان رش ــد ک ــرده بودن ــد،

عقالنی ـ ــت ریش ـ ــه میدوان ـ ــد و اگ ـ ــر ت ـ ــاش آگاهان ـــه

توس ــعه پی ــدا ک ــرد و فراگی ــر ش ــد و انق ــاب اس ــامی

نباش ــد ،جاهلی ــت حاک ــم ب ــر غ ــرب میآی ــد و ج ــای آن

ب ـ ــه وج ـ ــود آم ـ ــد .ام ـ ــا بع ـ ــد از انق ـ ــاب ب ـ ــا سلس ـ ــله

را میگیـ ــرد و باورهـ ــای مبتنـ ــی بـ ــر توسـ ــعهی هـ ــوای

موانع ــی روب ــرو ش ــدیم ک ــه ای ــن ن ــگاه کالن را تقلی ــل

نف ــس و پرس ــتش ش ــهوات ،آن باوره ــا را میس ــازد.

ذهنم ـ ــان ای ـ ــن پیشف ـ ــرض را پذیرفتهای ـ ــم ک ـ ــه م ـ ــا

عمومـــــی در زندگـــــی شـــــخصی و فـــــردی و خودشـــــان

میخواهی ـ ــم نظام ـ ــی از باوره ـ ــا ،ارزشه ـ ــا و الگوه ـ ــای

ایج ـــاد کنن ـــد .ای ـــن ک ـــه م ـــن گفت ـــم نیازمن ـــد تح ـــول در

رفت ــاری مبتن ــی ب ــر اندیش ـههای دین ــی را مس ــتقر کنی ــم.

قان ــون اساس ــی هس ــتیم ،ب ــرای ای ــن اس ــت ک ــه  40س ــال

ب ـــه میزان ـــی ک ـــه ای ـــن حرک ـــت آگاهان ـــه و س ـــازمانیافته

اســت در جمهــوری اســامی شــاهد ایــن هســتیم .دوره

و متناســـب بـــا زمـــان ،تضعیـــف شـــود ،بـــه ســـرعت ،آن

بـ ــه دوره میـ ــزان تقـ ــوای متوسـ ـ ِـط نماینـ ــدگان مجلـ ــس

تح ــوالت فرهنگ ــی غی ــرارادی ک ــه متأس ــفانه عمدت ــا ه ــم
واردات ــی اس ــت ،ج ــای آن را دارد ُپ ــر میکن ــد .ای ــن اتف ــاق

و تق ـ ــوای مدی ـ ــران اجرای ـ ــی در ح ـ ــال کاه ـ ــش اس ـ ــت و
وقت ـــی تق ـــوا کاه ـــش پی ـــدا کن ـــد ،نهتنه ـــا کار فرهنگ ـــی

ه ــم دارد در کش ــور ب ــا س ــرعت میافت ــد و می ــزان تالش ــی

نخواهن ـــد ک ـــرد ،بلک ـــه از ه ـــر ن ـــوع کار فرهنگ ـــی اصی ـــل

کـــه بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن میشـــود ،بســـیار کـــم اســـت!

جلوگیـ ــری خواهنـ ــد کـ ــرد.

البتــه در افــکار عمومــی بایــد نقــاط مثبت و پیشــرفت

اگـــــر میبینیـــــد کـــــه مســـــئولی علیرغـــــم ایـــــن کـــــه

ه ـ ــا را گف ـ ــت ت ـ ــا آن س ـ ــرعت عقبنش ـ ــینی م ـ ــا زیادت ـ ــر

لبـــــاس روحانیـــــت دارد ،میگویـــــد کـــــه مـــــا موظـــــف

نش ـ ــود ،ول ـ ــی در بحثه ـ ــای عمی ـ ــق جامعهشناس ـ ــانه

نیس ـ ــتیم م ـ ــردم را ب ـ ــه بهش ـ ــت ببری ـ ــم! ای ـ ــن جمل ـ ــه،

در حـــــوز هی فرهنـــــگ ،مـــــا معتقدیـــــم کـــــه در حـــــال

ن ـــه ب ـــا تحلی ـــل عالمانـــهی مبتن ـــی ب ـــر دی ـــن ،بلک ـــه ب ـــا

عقبنشـ ــینی هسـ ــتیم .مثـ ــا افسـ ــران وقتـ ــی بـ ــه اتـ ــاق

تحلیله ـ ــای سیاس ـ ــی جناحـ ـ ـیای ک ـ ــه رأی آور باش ـ ــد،

جنـــگ میآینـــد بایـــد کامـــا راســـتگویی داشـــته باشـــند

گفتـــه میشـــود .بعـــد وزیـــر ارشـــادش ،وز یـــر ورزشـــش،

ـک دیگـــر باقـــی مانـــده و چقـــدر
و بگوینـــد کـــه چنـــد تانــ ِ

وزیـــر آموزشوپرورشـــش و  ...هـــم بـــر همیـــن اســـاس

غ ـ ــذا باق ـ ــی مان ـ ــده و  ،...ام ـ ــا وقت ـ ــی بی ـ ــرون میآین ـ ــد و

سیاس ــتگذاری میکنن ــد و بع ــد از مدت ــی م ــی بینی ــم ک ــه

س ــرباز میپرس ــد چ ــه خب ــر ،بای ــد بگوی ــد بحم ــداهلل نی ــرو

آرامآرام تفک ــرات لیبرالیس ــتی دارد هم ــه ج ــا را میگی ــرد!

از ته ــران در ح ــال حرک ــت اس ــت و مقاوم ــت کنی ــد و ....

دامن ـ ـهی بحثهـ ــای فرهنگـ ــی نیـ ــز بـ ــه قـ ــدری پیچیـ ــده

کار در فرهن ـــگ ب ـــه واس ـــطهی ای ـــن ک ـــه آدمه ـــا بای ـــد

اس ـــت ک ـــه هرکس ـــی میتوان ـــد ب ـــرای کار خ ـــودش ی ـــک

اول از خودشــان درســتی را شــروع کننــد ،خیلــی ســخت

ِس ـــری اس ـــتدالالت و توجیه ـــات را ه ـــم س ـــازماندهی و

اســـت! و االن در نظـــام سیاســـی مـــا ،ســـازوکار انتخـــاب

ت ـــدارک کن ـــد.

ط ــوری نیس ــت ک ــه آدمه ــای صال ــح را بهعن ــوان نماین ــده
مجلـــــس ،بهعنـــــوان رییسجمهـــــور بـــــاالی ســـــر مـــــا
بیـ ــاورد ،بلکـ ــه آدمهـ ــای فرصتطلـ ــب و مقامپرسـ ــت و
اه ــل جم ـعآوری محبوبی ــت را بیش ــتر گزین ــش میکن ــد.
ایــن دســته از مســئوالن اگــر بخواهنــد حــرف از فرهنــگ
اصیـــل اســـامی بزننـــد ،اول خودشـــان و خانوادهشـــان
زی ـــر س ـــوال میرون ـــد! بنابرای ـــن توصی ـــه میکنن ـــد ک ـــه
ایـ ــن حرفهـ ــای شـ ــعاری تنـ ــد را نزنیـ ــد ،کمـ ــی بـ ــاز فکـ ــر
کنی ـ ــد ،دنی ـ ــا ع ـ ــوض ش ـ ــده ،ای ـ ــن دی ـ ــن ش ـ ــما افراط ـ ــی
اسـ ــت و  !...چـ ــون اگـ ــر اسـ ــام اصیـ ــل بخواهـ ــد مطـ ــر ح

~~اوایل انقالب کوران حوادث و پشت سر هم اتفاقات
و وقایع پیشبینینشده ،باعث میشد که مسئولین
و رهبران فکری ما درگیر این حوادث شوند و فرصتی
که بخواهند روی فرهنگ بیشتر تمرکز کنند نداشته
باشند .نمونه اش انقالب فرهنگی که بیشتر جنبهی
سیاسی دارد تا این که بخواهد کار فرهنگی انجام دهد؛
تا میرسیم به مقطع جنگ که یک تحول فرهنگی
مجددی در جامعه اتفاق میافتد و از این حادثه
امام(ره) بهعنوان یک برکت یاد میکنند .لطفا جایگاه
دفاع مقدس و تحولی را که در آن فضا ایجاد کرد توضیح
دهید.
م ـ ــا تقریب ـ ــا ی ـ ــک مدیری ـ ــت آگاهان ـ ــه ب ـ ــرای فرهن ـ ــگ

نگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه

ای ـ ــن ک ـ ــه م ـ ــا میگویی ـ ــم فرهنگس ـ ــازی ،از پی ـ ــش در

ش ـــود ،ی ـــا بای ـــد پس ـــت را ت ـــرک کنن ـــد و ی ـــا ی ـــک تح ـــول
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انق ــاب نداری ــم ،مگ ــر دلس ــوزیهای پراکن ــدهای ک ــه

کـــه بـــه درســـتی از ســـوی حضـــرت امـــام(ره) مردمـــی

انس ـــجام درون ـــی ن ـــدارد .ام ـــا فع ـــل و انفعاالت ـــی ک ـــه

ش ـ ــد ت ـ ــا ای ـ ــن جوش ـ ــش مردم ـ ــی اتف ـ ــاق بیفت ـ ــد و

در مس ــائل اقتص ــادی ،سیاس ــی ،فرهنگ ــی و نظام ــی

م ـ ــردم ه ـ ــم ب ـ ــه خوب ـ ــی فهمیدن ـ ــد ک ـ ــه ای ـ ــن جن ـ ــگ

جامع ــه ش ــکل میگی ــرد ب ــه ه ــر دلی ــل تحوالت ــی روی

بـ ــرای نابـ ــودی انقـ ــاب و حاکمیـ ــت جدیـ ــد ماسـ ــت.

اعتقـــادات ،ارزشهـــا و رفتارهـــای جامعـــه میگـــذارد

آن زم ــان حاکمی ــت ه ــم بس ــیار محبوبی ــت داش ــت،

ک ــه م ــا ب ــه آن فرهنگس ــازی ناخ ــودآگاه میگویی ــم.

چ ــون رأس آن ام ــام(ره) ب ــود .وزرا ه ــم انس ــان¬های

در جن ــگ ک ــه ناخواس ــته ب ــر م ــا تحمی ــل ش ــد فط ــرت

ساده¬زیس ــت و مردم ــی و نماینده¬ه ــا ه ــم انقالب ــی

پ ــاک مبتن ــی ب ــر عش ــق ب ــه دی ــن ،آزادیه ــا و خوبیه ــا

بودن ــد و ه ــر فط ــرت پاک ــی ب ــه صحن ــه ن ــگاه می¬ک ــرد،

در متـ ــن جامعـ ــه بـ ــرای دفـ ــاع از سـ ــرزمین و دفـ ــاع از

حـــس می¬کـــرد بایـــد بـــرای ایـــن نظـــام هـــر کاری کـــه

دیـــن و انقـــاب ،شـــروع بـــه جوشـــش کـــرد .تـــودهی

از دس ـــتش برمیآی ـــد ،انج ـــام ده ـــد.

م ـــردم و قش ـــرهای متدی ـــن در ای ـــن قص ـــه پیش ـــتاز

حاص ـ ــل آن گس ـ ــترش فط ـ ــرت پ ـ ــاک مبتن ـ ــی ب ـ ــر

بودن ــد و بقی ــه ه ــم اگ ــر میپیوس ــتند ب ــه ای ــن ماج ــرا،

اندیشـههای دینــی ،فضای فرهنگی مــا را اصالح کرد.

تدینش ـ ــان اولی ـ ــن چی ـ ــزی ب ـ ــود ک ـ ــه تقوی ـ ــت م ـ ــی

ام ــا چ ــون آن مدیری ــت فرهنگ ــی تعریفش ــده در آن

ش ـ ــد و ارتباطش ـ ــان ب ـ ــا خال ـ ــق عم ـ ــق پی ـ ــدا میک ـ ــرد

هش ــت س ــال ،فرص ــت س ــازماندهی پی ــدا نک ــرد ،ب ــه
مج ـ ّـرد ای ــن ک ــه جن ــگ تم ــام ش ــد و آن جری ــان س ــاکن

رواب ـــط جامع ـــه از جمل ـــه فض ـــای دول ـــت و مجل ـــس

و ســـاکت شـــد ،بافـــت طبیعـــی فرهنـــگ جامعـــه کـــه

و ،...را تحـ ــت تأثیـ ــر خـ ــودش قـ ــرار م ـ ـیداد .در واقـ ــع

انق ــاب هن ــوز ب ــه ش ــکل ریشــهای تغیی ــرش ن ــداده

آث ـ ــار فرهنگ ـ ــی دف ـ ــاع مق ـ ــدس ه ـ ــم ی ـ ــک فراین ـ ــد

ب ـ ــود ،ب ـ ــه عق ـ ــب برگش ـ ــت و بس ـ ــیاری از نگاهه ـ ــای

طبیع ـــی ب ـــود ،ه ـــم ای ـــن ماج ـــرا ب ـــه آغ ـــاز انق ـــاب و

جاهلیت ـ ــی دوب ـ ــاره بازس ـ ــازی ش ـ ــد .درس ـ ــت مث ـ ــل

ش ـــور انقالب ـــی آن زم ـــان نزدی ـــک ب ـــود ،و ه ـــم ای ـــن

هم ـــان اتفاق ـــی ک ـــه بع ـــد از ای ـــن ک ـــه پیامب ـــر(ص) از

و ایـــن تحـــول بـــه قـــدری قدرتمنـــد بـــود کـــه هم ــهی

از ط ـ ــرف دیگ ـ ــر ،س ـ ــرمایهگذاری 200س ـ ــالهای ک ـ ــه روی

ه ـــم حرک ـــت آگاهانـــهی آنه ـــا حسابش ـــده اس ـــت ک ـــه

نی ــروی انس ــانی م ــا ش ــده ب ــود در قال ــب عل ــوم انس ــانی

توقعـــات ،انتظـــارات و ســـبک زندگـــی مـــا را بـــه ســـرعت

جدی ـــد و در حوزهه ـــای علمی ـــه ه ـــم ح ـــرف منس ـــجمی

غرب ـــی کن ـــد .از ی ـــک س ـــو ای ـــن توقع ـــات ب ـــاال مـــیرود و

بــرای ادارهی جامعــه نب ــود بایــد م ــورد توجــه قــرار گیــرد.

از ســـوی دیگـــر ،نظـــام سیاســـی آدمهـــای کوتاهمـــدت را

بـ ــه سـ ــرعت اندیش ـ ـهها و نظریههـ ــای علمـ ــی غربـ ــی بـ ــه

س ـــر کار مـــیآورد ک ـــه میخواهن ـــد محب ـــوب و قهرم ـــان

مسـ ــئولینی کـ ــه بـ ــرای بازسـ ــازی دچـ ــار مشـ ــکل بودنـ ــد

باش ــند و قهرم ــان از صحن ــه بی ــرون برون ــد ،از آن ط ــرف

ارائ ــه ش ــد و در غی ــاب اندیشــههای اس ــامی منس ــجم،

ه ـــم نفس ـــانیت م ـــا آلودگ ـــی و بیتقوای ـــی واش ـــرافیت

آنه ـــا حرفه ـــای منس ـــجمتری ب ـــود ک ـــه ی ـــک مس ـــئول

و فس ـ ــاد مـ ـ ـیآورد و ای ـ ــن جاهلی ـ ــت ه ـ ــم ش ـ ــروع ب ـ ــه

ناچ ـــار ب ـــود ب ـــه آنه ـــا عم ـــل کن ـــد و زودت ـــر مش ـــکالت را

بازگش ـــتن م ـــی کن ـــد.

ح ــل کن ــد؛ ام ــا ن ــه ب ــه ش ــکل ریش ـهای ،بلک ــه بهص ــورت

بنابرای ـ ــن ب ـ ــه تدری ـ ــج نهاده ـ ــای مه ـ ــم فرهنگس ـ ــاز

مقطع ــی .ای ــن نظریهه ــای غرب ــی ،در ذات خ ــود فرهن ــگ

م ـــا ب ـــه حاش ـــیه رفتن ـــد  -مث ـــل آم ـــوزش و پ ـــرورش -و

و دیـ ــن را بـ ــه حاشـ ــیه میبـ ــرد و علـ ــم آلـ ــودهی غربـ ــی را

تربی ـــت در آن نمایش ـــی ش ـــد! و چ ـــون دیدی ـــم فاجع ـــه

جایگزیـ ــن میکنـ ــد .ایـ ــن اتفـ ــاق بعـ ــد از جنـ ــگ افتـ ــاد.

زی ــاد اس ــت ،ای ــدهی م ــدارس غیرانتفاع ــی دادی ــم و ی ــک

~~ارتباط علوم انسانی غربی با تغییر فرهنگ دینی را
کمی بیشتر توضیح می دهید؟
از ی ـــک ط ـــرف م ـــا عل ـــوم را از ه ـــم تفکی ـــک میکنی ـــم
و جامع ـ ــه را میش ـ ــکنیم .یک ـ ــی عم ـ ــران م ـ ــی خوان ـ ــد،
یک ـ ــی مهندس ـ ــی مکانی ـ ــک ،یک ـ ــی اقتص ـ ــاد و  ،...یعن ـ ــی
شکس ـــتن جامع ـــه ب ـــه جزءه ـــای مختل ـــف .بع ـــد مث ـــا
یکـ ــی از اینهـ ــا رییسجمهـ ــور میشـ ــود ،در حالـ ــی کـ ــه از
مفه ــوم کل ــی جامع ــه درک ــی ن ــدارد ،بلک ــه تص ــورش ای ــن
اس ـــت ک ـــه اگ ـــر رش ـــتهی خ ـــودش مبن ـــا ش ـــد ،مس ـــائل

ِس ـــری مدرســـهی خ ـــوب درس ـــت ش ـــد ک ـــه کیفی ـــت آن
ب ـ ــا م ـ ــدارس ع ـ ــادی خیل ـ ــی متف ـ ــاوت ب ـ ــود و فرزن ـ ــدان
مس ـــئولین و نخب ـــگان و پولداره ـــای جامع ـــه ب ـــه ای ـــن
م ــدارس رفتن ــد و دیگ ــر کاری ب ــه بدنــهی کل ــی آم ــوزش
و پـــرورش نداشـــتند! بعـــدا اینهـــا بـــه دانشـــگاه آمدنـــد
و در فض ــای دانش ــگاه ه ــم ،دخت ــر و پس ــر فاق ــد تربی ــت
دین ـــی ب ـــا فش ـــردگی ش ـــهوت و نی ـــاز ب ـــه ه ـــم رس ـــیدند
و وض ـــع موج ـــود ش ـــکل گرف ـــت .اینه ـــا س ـــرفصلهایی
بـ ــود از عوامـ ــل کلیـ ــدی.

جامع ـ ــه زود ح ـ ــل میش ـ ــود! مصیب ـ ــت بزرگت ـ ــر ای ـ ــن

~~بخشی از نهادهای فرهنگی ،نهادهایی هستند
که در حوزهی پاسداشت ارزشها و نمادهای انقالب
گام برمیدارند و سعی میکنند ارزشها و آرمانهای
َ
انقالب و دفاع مقدس را به اشکال مختلفی حفظ و
اینها را تبدیل به محصوالت فرهنگی کنند ،از جمله
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس .اینها به چه شکل
میتوانند کارکردهای بهینهتری داشته باشند؟

نوب ـ ــت ب ـ ــه تح ـ ــول فرهنگ ـ ــی نم ـ ــی رس ـ ــد .همزم ـ ــان،

ما در حوزهی فرهنگیمان با این ضرر روبرو هسـتیم

دشـــمن هـــم بـــرای ایـــن کـــه بنیادهـــای فرهنگـــی مـــا را

که چون تلقی آدمها از فرهنگ ،مدیریت فرهنگی و کار

تح ــت کنت ــرل دربی ــاورد ،ت ــاش ک ــرده ک ــه دس ــتگاههای

فرهنگی به شـکلی اسـت که کمتر میتوانند با همدیگر

ارتباط ـ ــی و ماه ـ ــوارهای خ ـ ــود را ب ـ ــه س ـ ــرعت گس ـ ــترش

تعامـل و همافزایـی داشـته باشـند ،انـواع کارهـا تکراری

ک ـ ــه انتخاب ـ ــات ،آدمه ـ ــا را یکبارمص ـ ــرف و کوتاهم ـ ــدت
میکن ـــد؛ یعن ـــی ت ـــو ی ـــک دورهی چه ـــار س ـــاله هس ـــتی،
ببیــن فعــا چـهکار بایــد بکنــی! در ایــن چهــار ســال بایــد
محبوبیـ ــت باالیـ ــی هـ ــم داشـ ــته باشـ ــی .بنابرایـ ــن بایـ ــد
بـــه شـــکم مـــردم برســـی و بـــه کارهـــای فیزیکـــی برســـی!

نگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه

دنیـ ــا رفـ ــت ،در صـ ــدر اسـ ــام افتـ ــاد ،اینجـ ــا هـ ــم افتـ ــاد.

ده ـــد .ه ـــم ذات فرهن ـــگ غرب ـــی آلودهکنن ـــده اس ـــت و
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نگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
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صـورت میگیـرد و بـا اثربخشـی کـم .اگـر بپذیریـم کـه

بچه وقتی به واسطهی نقاشی کشیدن درباره یک

مـا هرکـدام بخشـی از مسـئله را میفهمیـم ،بایـد

رزمنده جایزه میگیرد ،تا آخر عمر نسبت به انقالب

بـرای تصمیمگیـری دور هـم جمـع شـویم و آدمهـا از

بیمه میشود و این خاصیت دوران کودکی و نوجوانی

زوایـای مختلـف بتواننـد بـه موضوعـات بنگرنـد و بـا

است .میخوام بگویم که فقط بحث جبهه و جنگ و

هـم همفکـری کننـد .بنابرایـن بایـد یکـی جلـو بیفتـد

بحث کلیت مسائل فرهنگی
شهادت نیست ،بلکه ِ

و بقیـه را جمـع و آنهـا را بـه هـم نزدیـک کند .مثلا اگر

جامعه است  .نکته دیگر اینکه هر چه کار فرهنگی

مـوزه دفاعمقـدس میتواند ،بایـد همـهی نهادهایی

در این کشور هست ،مخاطب آن افراد مذهبی

کـه مثال در تهـران ،اعم از بخـش خصوصـی ،دولتی و

هستند؛ در حالی که به لحاظ عدالت فرهنگی ،این

نیمهدولتی در رابطه با دفاع مقدس وظیفه و نقشی

میزان که ما نسبت به افرادی که بیدین هستند و

دارند را دور هم جمع کند و روی طر حهای مشـترکی

نماز نمیخوانند مسئولیت داریم ،نسبت به افرادی
ّ
متدین هستند ،مسئولیت نداریم! بنابراین در
که

کار یـک ا تـاق فکـر اسـت ،از میـان دسـتگا ههایی

بحث اید هپردازی در حوز هی کار دفاع مقدس نیاز

کـه مسـئولیت دارنـد .اینهـا هـم دو بـازو دارنـد ،یکـی

است که ما در روشهایمان تغییرات اساسی بدهیم

آمـوزش و پـرورش و دیگری صداوسـیما.

و طیف اثربخشی ایدههایمان را گسترش بدهیم.

بـه تفاهـم برسـند و تقسـیم کار کننـد .الزمـهی ایـن

کار دوم ما باید این باشد که منابعی را که الزم است

نکت ـ ــه دیگ ـ ــر اینک ـ ــه چگون ـ ــه از هن ـ ــر اس ـ ــتفاده

تولید کنیم و اگر تولید شده شناسایی کنیم و آنها

کنی ـــم .هن ـــر چ ـــون بهرهگی ـــری از احس ـــاس اس ـــت،

را به الیه های اجتماعی و افکار عمومی تزریق کنیم.

نبای ـ ــد حرفه ـ ــا را از مس ـ ــیر عق ـ ــل ب ـ ــه انس ـ ــان ه ـ ــا

االن منابع زیادی هست ،ولی بعضا یا خوب نیست و

منتق ــل کن ــد و بای ــد ب ــه فط ــرت اف ــراد راه پی ــدا کن ــد.

یا تکراری است و  ....اگر این منابع جواب نمی دهد،

آسیبشناسـی دیگر این است که االن پول خر ج

میشود منابع جدید تزریق کرد .مسئله بعد توجه

میشـود ،ولـی اثربخشـیها پاییـن اسـت و علتـش

به کودکان و نوجوانان است .اگر شما کودکان را با

هـم تکـرار کارهای گذشـته اسـت .مـا بایـد در همهی

مفاهیم انقالبی و اسالمی درگیر کنید ،فساد در کشور

کارهای فرهنگیمان و از جمله کارهایی که در حوزهی

با سرعت پایین میآید و دیگر الزم نیست سرمایه

اشـاعهی فرهنگ دفاعمقدس میکنیم ،آدمهایی را

خود را صرف دادگاه و زندان و غیره کنیم .بچهها

از بیـرون بیاوریـم تـا اثربخشـی کارمـان را اندازهگیـری

خانواده های خود را هم درگیر این موضوعات می

کننـد .گاهـی اثربخشـی در اولین دوره ،باالسـت ،دور

کنند .خاصیت آموزش و پرورش این است که وقتی

بعد بـا سـرعت پایین میآید و دور سـوم هـم به ضد

شما بچهها را درگیر کردی ،کل خانواده با آن مفهوم

خودش تبدیل میشود .در این عرصه اگر یک کاری

درگیر میشوند .ما باید راهحلهایی برای این داشته

امسـال خوب جـواب میدهـد ،معلوم نیسـت سـال

باشیم که از کانال همین بچه ،اندیشههای اسالمی

دیگـر هـم خـوب جـواب بدهـد! شـما همیشـه بایـد

را به میان خانوادهها ببریم .آن وقت فقط کافیست

ایـن سیسـتم را بررسـی کنـی و ارزیابـی عالمانـهات

که شما به بچهها بگویید که کارکرد ماهواره با خون

روی این کار سـوار باشد.

شهدا چه میکند و این را موضوع انشاء کنید یا
نقاشی کنید که میخواهیم جایزه بدهیم .گاهی یک

مباح ـ ــث ف ـ ــراوان دیگ ـ ــری ه ـ ــم هس ـ ــت ک ـ ــه در
نشس ـ ــت ه ـ ــای تخصص ـ ــی بای ـ ــد بررس ـ ــی ش ـ ــود.
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آیا میتوان دفاع مقدس
را در سبد فرهنگی گردشگران قرار داد؟

غفلت از قابلیتهای
گردشگری دفاع مقدس

¡ سوگل دانایی

ســــرو :واژهای مهجــــور در فرهنــــگ کشــــور
اســـت کـــه کمتـــر بـــه آن پرداختـــه شـــده و نـــگاه
مثب ــت و پی ــش رون ــدهای ب ــه آن وج ــود ن ــدارد .از
گردشگری و جذب توریس ــمی صحبت میکنیم
ک ــه متعل ــق ب ــه دف ــاع مق ــدس و جن ــگ اس ــت و
تداعیکننــدهی خاطراتــی تلــخ بــرای بازمانــدگان.
خاطراتی کــه عبرتآمیز اســت ،اما هســتند افراد
زی ــادی ک ــه تمای ــل دارن ــد آن را از نزدی ــک لم ــس
کنن ــد و در آغ ــوش بگیرن ــد.
از گردشگری جنگ حرف میزنیم .صنعتی که

احتمــاال در مناطــق جنوبــی ما کمتــر بــه آن توجه
شــده و نتوانســته آنطــور کــه بایــد مخاطبانــی از
سراسر جهان به خود جذب کند .احمد مسجد
جامعــی ،وزیــر ســابق فرهنــگ و ارشــاد اســامی
ایــران و عضــو کنونی شــورای شــهر تهــران در این
گفتگو درباره چرایی عدم توجه به صنعت جذب
گردشــگر جنگی میــان مردم و مســئولین اشــاره
میکن ــد و در ادام ــه نی ــز دکت ــر حمی ــد ش ــاهآبادی
و ســردار شمشیری در یادداشـتهایی شفاهی
بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد.

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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احمد مســجد جامعی ،عضو شورای شهر تهران

}

تهران در جذب گردشگر
دفاع مقدس مظلوم واقع شده

~~چرا آنطور که باید و شاید به گردگشری جنگ

پرداخته نشده است؟

ســالها از روزهــای جنــگ نبایــد در آن منطقــه یــک بنای
یادبــودی بــرای آن تاســیس شــود؟

بهدلی ــل اینک ــه آث ــار جن ــگ را از بی ــن بردن ــد و تمایل ــی
ب ــرای نمایــش آن نش ــان ندادن ــد.

~~شما اشاره درستی به تهران کردید ،این مساله در

~~اینکه آ ثار جنگ را از بین بردند تا حدودی قابل

مناطق جنگزده هم وجود ندارد.

سایر نقاط ایران هم هست ،این یادبودها حتی در
قبول نیست ،در مناطق جنوبی کشور هنوز آ ثار خرابی
باقیاست.

در مناطق جنوبی اوضاع بهتری اس ــت و یادبودهایی
وجود دارد.

بگذاریــد باتوجــه بــه اینکــه اکنــون روی تهــران کار
میکنــم بیشــتر دربــاره پایتخــت بگویــم ،بهطــور مثــال
یــک خان ـهای در پایتخــت وجــود دارد کــه ســاکنان آن در

~~اما گردشگری برای تماشای صرف آ ثار بازمانده از

جنگ در کشور ما جذب نمیشود.

ایام نوروز در آن جمع بودند .در آن یک موشک خورده

بهطور کلی اگر بخواهیم بگوییم که جذب گردشگری

و تعدادی از بچههایــی که در آن خانه بودنــد همه جان

بهصــورت مطلــق نداریــم و ایــن دالیــل متعــددی دارد.

خود را از دســت دادند .اما چون زمان جنــگ بوده ،خبر

مــن میخواهــم بگویــم کــه نقــش تهــران هــم در ایــن

آن منتشــر نشــده تــا در روحیــه رزمنــدگان و بازماندگان

زمینــه فرامــوش شــده اســت.

تاثیــری نگــذارد .شــاید ایــن مســاله از منظر فهــم و درک
اجتماعــی درســت باشــد امــا آیــا اکنــون بعــد از گذشــت

~~یعنی شما معتقدید که از بین رفتن آ ثار جنگ در

پایتخت باعث شده که نقش این شهر در جنگ و

مع ـــرض تماش ـــای دیگ ـــران ق ـــرار دهی ـــم .بههرح ـــال

البته جذب گردشگر فراموش شود؟

می ـ ــدان آزادی ورودی ش ـ ــهر اس ـ ــت و میتوانس ـ ــت

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بل ـــه دقیق ـــا .وقت ـــی ش ـــهرها بمب ـــاران میش ـــد ی ـــا

ب ــه ش ــدت در مع ــرض توج ــه هم ــگان ق ــرار گی ــرد م ــا

دچــار آســیب میشــد کــه تهــران هــم جــزو آن اســت،

مش ـــاوران زی ـــادی ه ـــم گرفتی ـــم ک ـــه ای ـــن کار درج ـــه

شـ ــهرها بـ ــه سـ ــرعت بازسـ ــازی میشـ ــد و آ ثـ ــاری کـ ــه

اول ش ـــود و بهنظ ـــرم موف ـــق ه ـــم ب ـــود.

بتوان ـــد بعده ـــا ب ـــه عن ـــوان بن ـــای یادب ـــود از آن ی ـــاد
ش ـــود دیگ ـــر وج ـــود ن ـــدارد .یک ـــی دیگ ـــر از مناطق ـــی
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ک ـ ــه میتوان ـ ــد ب ـ ــه عن ـ ــوان بن ـ ــای یادب ـ ــود اس ـ ــتفاده
ش ـ ــود اماک ـ ــن و محلهای ـ ــی اس ـ ــت ک ـ ــه اعزامه ـ ــای
س ـــربازان جنگ ـــی در آن ص ـــورت میگرف ـــت.
~~فکر میکنم مقصودتان مناطق جنوبی تهران
است.

~~پس شما معتقدید که تهران هم ظرفیت زیادی
در جذب گردشگر جنگی دارد.
بلــه دقیقــا .تهــران بــه شــدت در ایــن حــوزه مظلوم
واق ـ ــع ش ـ ــده اس ـ ــت و بهنظ ـ ــرم ظرفی ـ ــت زی ـ ــادی در
جـ ــذب گردشـ ــگر جنگـ ــی دارد .مـ ــا یـ ــک بیمارسـ ــتان
ک ـ ــودکان ه ـ ــم داری ـ ــم ک ـ ــه موش ـ ــک ب ـ ــه آن خ ـ ــورده،
اینه ـ ــا ک ـ ــم نیس ـ ــتند ،س ـ ــاختمان مس ـ ــکونی ه ـ ــم

بلـــــه ،حتـــــی منطقـــــهای مثـــــل میـــــدان آزادی.

وجـــود دارد کـــه دچـــار آســـیب جنگـــی شـــده .خـــوب

عکسه ـ ــای تاریخ ـ ــی از اع ـ ــزام س ـ ــربازان در می ـ ــدان

ب ـــود نش ـــانههایی از آن در پایتخ ـــت وج ـــود داش ـــته

آزادی وجود دارد ما ی ــک دورهای اتفاقا تالش زیادی

باش ـــد ت ـــا بتوان ـــد ب ـــرای دیگ ـــران را ج ـــذب کن ـــد ب ـــه

کردی ــم ک ــه ای ــن آث ــار را جم ـعآوری کنی ــم و آنه ــا را در

تماش ـــای آنه ـــا.

راهیان نور یک
اتفاق بزرگ در عرصه
گردشگری معنوی

}
راهیـــــان نـــــور در دوران دفـــــاع مقـــــدس بـــــه گونـــــه

میکننــد .پادگا نهــا و اردوگا ههــای دفــاع مقــدس بــه

دیگ ـــری در کش ـــور در جری ـــان ب ـــود ،یعن ـــی همی ـــن ک ـــه

مراکــزی بــرای اســتفاده مــردم تبدیــل شــد .ایــن کار یــک

خانوادههــای شــهدا و مســئولین در ایــام دفــاع مقــدس

کار وســیع و بــزرگ بــوده کــه بــه همــت همــه دســتگاهها

ب ـــرای کم ـــک ب ـــه جبههه ـــا در اردوگاهه ـــا حض ـــور پی ـــدا

انجــام میشــود .مــا  ۱۱قــرارگاه راهیــان نــور در کشــور

میکردن ـ ــد .پ ـ ــس از دف ـ ــاع مق ـ ــدس جوان ـ ــان جوی ـ ــای

داریــم کــه اتفاقــات بزرگــی را رقــم زدهانــد .مســئولیت در

مع ـــارف دف ـــاع مق ـــدس ب ـــه س ـــرزمین مجاهدته ـــای

همــه حوزههــای راهیــان نــور ،خدمــات ایمنــی ،خدمــات

دفــاع مقــدس رفتنــد و خودجــوش کاروانهایــی شــکل

فرهنگــی ،بهداشــت و درمــان از جملــه اتفاقاتــی اســت

گرف ــت و ای ــن جر ی ــان ب ــه عن ــوان یک ــی از جریان ــات ج ــدی

کــه ایــن قرارگاههــا ارائــه میکننــد .راهیــان نــور بــا  ۱۰۰هزار

گردش ــگری خ ــودش را نش ــان داد ب ــه ط ــوری ک ــه راهی ــان

نفــر نیــرو در قالــب ســه شــبکه ،راویان بــا حــدود  ۲۵هزار

ن ــور مح ــور گردش ــگری تعال ــی بخ ــش در راس ــتای بی ــان

راوی آمــوزش دیده ۶۰ ،هزار خــادم دفاع مقدس شــامل

حـ ــوادث دفـ ــاع مقـ ــدس قـ ــرار گرفـ ــت و رشـ ــد مناسـ ــبی

جوانــان  ۱۵تــا  ۳۵ســاله کــه رویشهــای دفــاع مقــدس

را ط ـــی ک ـــرد .راهی ـــان ن ـــور ی ـــک اتف ـــاق ب ـــزرگ در عرص ـــه

هستند و  ۱۵هزار مبلغ دینی با انجام اقدامات فرهنگی

گردش ــگری معن ــوی ب ــود .ب ــرای تربی ــت جوان ــان موم ــن

بــرای مــردم یــک مــدل تمــام عیــار از اتحــاد ماننــد دفــاع

انقالب ــی و آش ــنا ک ــردن م ــردم ب ــا مفاهی ــم دف ــاع مق ــدس

مقــدس در بخشهــای مختلــف را پوشــش میدهــد که

بنیانهایـــــی در مناطـــــق عملیاتـــــی و ســـــرزمین نبـــــرد

بســتری بــرای کادرســازی آینــده انقــاب و کشــور اســت.

ملـــت ایـــران گذاشـــته شـــد تـــا محلـــی بـــرای انجـــام یـــک

پرداخت ـــن ب ـــه ش ـــخصیتهای دوران دف ـــاع مق ـــدس

کار مثب ــت در ح ــوزه گردش ــگری باش ــد ک ــه تاثی ــر بس ــیار

مانن ــد ش ــهید حس ــن باق ــری ،ش ــهید مصطف ــی چم ــران

زی ــادی ب ــر روحی ــه جوان ــان و نوجوان ــان داش ــته اس ــت.

و ش ـ ــهید بروج ـ ــردی در مناط ـ ــق راهی ـ ــان ن ـ ــور م ـ ــورد

آخریــن آمارها نشــان میدهد که تا ســال  ۱۳۸۴حدود

اس ــتقبال قش ــر وس ــیعی از جوان ــان ق ــرار گرفت ــه اس ــت.

 ۴۰۰هــزار نفــر در راهیــان نــور حضــور پیــدا میکردنــد در

در راهیـــان نـــور جمعیـــت گســـتردهای شـــامل جوانـــان

حالــی کــه براســاس آمــار دقیــق و قطعــی نزدیــک بــه ۶

میش ــود ک ــه میتوان ــد ظرفی ــت عظیم ــی در گردش ــگری

میلیــون نفــر در ایــن مناطــق در طــول ســال حضــور پیدا

تعالـــی بخـــش باشـــد.
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سردار ادیبی ،دبیر ســتاد مرکزی راهیان نور کشور
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حمید شاهآبادی ،معاون صدای رسانه ملی

توسعه فرهنگ
دفاع مقدس با تعامل دوسویه

}

بـــا نـــگاه بـــه گذشـــته اســـت کـــه میتوانیـــم قـــوت

جوان ــان ام ــروز ب ــوده اس ــت ب ــه گونــهای نق ــل ش ــود

و س ـ ــرافرازی و ناکامیه ـ ــا و کاس ـ ــتیها را بیابی ـ ــم و

کــه حــس حضــور و شــهود و تجربــه در جوانــان زنــده

متوجـ ــه وضعیـ ــت فعلـ ــی خـ ــود شـ ــویم ،کـ ــه در کجـ ــا

ش ــود ،و همی ــن احی ــای احس ــاس حض ــور اس ــت ک ــه

ایسـ ــتادهایم و امـ ــروز چـ ــه تکلیفـ ــی داریـ ــم .در حـ ــال

میتوانــد زمینـهی قضاوتهــای صحیــح و ایســتادگی

حاض ــر در مقطع ــی از تاری ــخ ایس ــتادهایم ک ــه بایس ــتی

در مقاب ـ ــل هجمهه ـ ــای فرهنگ ـ ــی دش ـ ــمنان را ب ـ ــه

بــا توجــه بــه موضــوع دســتاوردهای انقــاب اســامی

وج ـــود بی ـــاورد.

و دفـــــاع مقـــــدس چشـــــمانداز روشـــــنی را ترســـــیم

موزهه ــا خ ــود رس ــانههایی هس ــتند ک ــه در جه ــت

ک ـــرده و ق ـــدر بزرگتری ـــن س ـــرمایهی اجتماع ـــی ک ـــه

بازیابــی و القــای پیامهایــی خــاص قــدم گذاشــتهاند،

همانـ ــا حضـ ــور همدالن ـ ـهی مـ ــردم اسـ ــت را دریابیـ ــم

از طرفـــــی غنـــــای هـــــر رســـــانه در ارتبا طگیـــــری بـــــا

و موزههـــای دفـــاع مقـــدس و گســـترش گردشـــگری

مخاطبان ـ ــش تعری ـ ــف میش ـ ــود ،ب ـ ــر همی ـ ــن مبن ـ ــا

جن ـ ــگ در قالبه ـ ــای متف ـ ــاوت میتوانن ـ ــد در ای ـ ــن

چ ـــه در حوزهه ـــای ملموس ـــی مانن ـــد آث ـــار و اح ـــوال

میـــان نقـــش مهمـــی ایفـــا کننـــد.

بـــه جـــای مانـــده از جنـــگ و چـــه در حـــوزهی میـــراث

مس ـــئولیت م ـــا ع ـــاوه ب ـــر حف ـــظ غن ـــای فرهنگ ـــی

ناملمــوس آن دوران ،یعنــی همــان فرهنــگ جهــاد و

موجـــــود در دفـــــاع مقـــــدس ،صیانـــــت از فضـــــای

ایثــار و شــهادت بایــد بایســتههایی را کــه در زمینـهی

فرهنگـــــی آن دوران اســـــت .اگـــــر قـــــرار اســـــت در

جــذب مخاطبــان و اندیش ـهورزی آنــان رعایــت نم ــود

زمینـــــهی گردشـــــگری جنـــــگ کاری انجـــــام بگیـــــرد

حـــال ایـــن بایدهـــای رســـانهای میتوانـــد مربـــوط بـــه

بایـ ــد آن گذشـ ــتهای کـ ــه بـ ــه دور از نـ ــگاه و تجرب ـ ـهی

حوزهه ـ ــای فناوران ـ ــه ی ـ ــا انس ـ ــانمحور باش ـ ــد ،چ ـ ــرا

نیس ـ ــتیم .بنابرای ـ ــن ب ـ ــا ی ـ ــک تعام ـ ــل دوس ـ ــویه تم ـ ــام

انقـــاب اســـامی اســـت را در قـــوم و قبیل ــهای منحصـــر

طر حهای ـــی ک ـــه منج ـــر ب ـــه بس ـــط و توس ـــعهی فرهن ـــگ

نکــرد ،چــرا کــه امــروز نیــز مــردم بــر مبنــای همــان هویــت

دف ـ ــاع مق ـ ــدس و گردش ـ ــگری جن ـ ــگ میش ـ ــود را بای ـ ــد

تاریخ ــی خ ــود در مقاب ــل اس ــتکبار جهان ــی ایس ــتادهاند.

بـ ــا مخاطبـ ــان در میـ ــان گذاشـ ــت.

اس ـ ــتفاده از تجربهه ـ ــا و داش ـ ــتههایی ک ـ ــه در ای ـ ــن

رهیاف ـ ــت خودآگاهیبخش ـ ــی تاریخ ـ ــی ب ـ ــرای تبیی ـ ــن

ح ــوزه داش ــتیم مانن ــد اردوه ــای راهی ــان ن ــور و س ــاخت

اس ــتراتژی نظ ــام در رابط ــه ب ــا اس ــتکبار جهان ــی ک ــه ای ــران

فضاهـــــای نمایشـــــگاهی کـــــه معمـــــوال در هفتههـــــای

س ـــردمدار آن اس ـــت ،میتوان ـــد از جملـــهی مهمتری ـــن

دف ـ ــاع مق ـ ــدس ش ـ ــکل میگرف ـ ــت ب ـ ــرای طر حری ـ ــزی و

نقشهایـــی باشـــد کـــه فعالیتهـــای فرهنگـــی انقـــاب

برنامهریزیه ـ ــای آین ـ ــده بای ـ ــد در نظ ـ ــر گرفت ـ ــه ش ـ ــود،

اس ـــامی و دف ـــاع مق ـــدس را معن ـــا دار میکن ـــد .ام ـــروز

ســاخت تندیسهــا قهرمانــان جنــگ ،تصویرســازیهای

در جه ــان اس ــام هی ــچ رخ ــدادی ب ــدون در نظ ــر گرفت ــن

تجس ــمی از عرصهه ــای می ــدان نب ــرد ،اس ــتفادههای ب ــه

نق ـــش ای ـــران ام ـــکان پذی ـــر نیس ـــت ،و ای ـــن ماحص ـــل

جـ ــا از فناوریهـ ــای نـ ــو ،توسـ ــعهی زمینههـ ــای صنعـ ــت

حرکــت مومنانـهی مردم ایــران در زمان انقالب اســامی

توریس ــم ک ــه میتوان ــد گردش ــگری دف ــاع مق ــدس را ب ــه

و هش ـ ــت س ـ ــال دف ـ ــاع مقدسش ـ ــان از دس ـ ــتاورهای

زبان ــی ب ــرای مفاهم ـهی جهان ــی و اثب ــات حقانی ــت ای ــران

انقـــاب اســـت.

و ص ـــدور فرهن ـــگ انق ـــاب اس ـــامی ب ـــه دنی ـــا تبدی ـــل

دف ــاع مق ــدس ام ــری فراگروه ــی و فراجناح ــی اس ــت،

کن ـــد و ...تنه ـــا چن ـــد نمون ـــه از فعالیتهای ـــی هس ـــتند

ل ـــذا ب ـــرای تبلی ـــغ و بازنمای ـــی آن نی ـــز بای ـــد ب ـــه همی ـــن

ک ـــه در بازنمای ـــی می ـــراث ناملم ـــوس دف ـــاع مق ـــدس و

من ـــوال عم ـــل ک ـــرد ،یعن ـــی جن ـــگ هش ـــت س ـــاله را ک ـــه

گردشـــگری جنـــگ میتواننـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیرنـــد.
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ک ـ ــه م ـ ــا در رس ـ ــانه بینی ـ ــاز از تعام ـ ــل ب ـ ــا مخاطب ـ ــان

ماحصـــل تـــاش هم ــهی ملـــت در راســـتای حراســـت از
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سردار سرتیپ پاسدار علی شمشیری
جانشین مشــاور مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا

فرهنــگ دفــاع مقدس
مانع شبیخونهاے فر

}

دف ـــاع مق ـــدس یک ـــی از بخشه ـــای مه ـــم تاری ـــخ

تـــا کنـــون چـــه در داخـــل و چـــه در خـــار ج از کشـــور

ای ـ ــران اس ـ ــت ک ـ ــه ع ـ ــاوه ب ـ ــر بع ـ ــد نظام ـ ــی ،ابع ـ ــاد

درص ـ ــد بس ـ ــیارکمی از حقای ـ ــق دوران پرب ـ ــار دف ـ ــاع

مختلـ ــف فرهنگـ ــی و سیاسـ ــی دیگـ ــری هـ ــم داشـ ــته

مق ــدس مط ــر ح ش ــده اس ــت و بای ــد ب ــا ت ــاش ص ــد

ک ـ ــه بای ـ ــد حف ـ ــظ ش ـ ــود ت ـ ــا ب ـ ــه نسـ ـ ـلهای آین ـ ــده

چنـــدان ایـــن حقایـــق بینظیـــر را معرفـــی کنیـــم چـــرا

ه ـــم برس ـــد.

کــه انســانها فطــرت پاکــی دارنــد و بــه راحتــی حقایــق

ظرفیته ـــای ارزن ـــده و اثرگ ـــذاری در دوران دف ـــاع

را دریافـــت میکننـــد .دســـتور فرماندهـــی کل قـــوا در

مق ــدس وج ــود دارد ک ــه کمت ــر ب ــه آن پرداخت ــه ش ــده

م ــورد نهض ــت ترجم ــه راه ــکاری مه ــم ب ــرای معرف ــی

اس ـ ــت .طب ـ ــق فرمایش ـ ــات مق ـ ــام معظ ـ ــم رهب ـ ــری،

می ــراث معن ــوی دف ــاع مق ــدس ب ــه جهانی ــان اس ــت.

حقای ـ ــق و صحنههای ـ ــی ک ـ ــه در دف ـ ــاع مق ـ ــدس ب ـ ــا

بای ــد ب ــا ایج ــاد ی ــک نهض ــت ترجم ــه آث ــار مکت ــوب و

پشـــــتوانهی ایمـــــان و اعتقـــــاد مـــــردم خلـــــق شـــــد

ص ــدور آث ــار هن ــری و فیلمه ــای دف ــاع مق ــدس ،پی ــام

نبای ــد مس ــتور بمان ــد و بای ــد از ب ــرکات ای ــن حقای ــق

روح ایم ـــان و مجاه ـــدت و پی ـــام شکســـتناپذیری

به ــره ب ــرد .دف ــاع مق ــدس س ــرمایه عظیم ــی متعل ــق

مل ــت ای ــران را ب ــه آنه ــا برسانیم.کس ــانی ک ــه ت ــوان

ب ـــه مل ـــت ای ـــران اس ـــت و در ای ـــن راس ـــتا حراس ـــت

فرهنگـــی دارنـــد ،بایـــد تـــاش کننـــد بـــا زبـــان هنـــر و

و حفاظ ـ ــت از ای ـ ــن س ـ ــرمایهها وظیف ـ ــه و تکلی ـ ــف

ادبیـ ــات آ ثـ ــاری خلـ ــق و زمینههایـ ــی را فراهـ ــم کننـ ــد

همگان ـ ــی اس ـ ــت و بای ـ ــد ای ـ ــن س ـ ــرمایه و می ـ ــراث

ک ــه ای ــن حقای ــق س ــترگ دی ــده ش ــود .حقای ــق دف ــاع

معن ـــوی ب ـــا هم ـــه ت ـــوان حف ـــظ ش ـــود.

مق ـ ــدس میتوان ـ ــد صده ـ ــا س ـ ــال کش ـ ــور را تغز ی ـ ــه

فرهنگـــی کنـــد.
گردش ـ ــگری دف ـ ــاع مق ـ ــدس زمینـ ـ ـهای ب ـ ــرای بی ـ ــان

هســـتند کـــه الزم اســـت در ایـــن عرصـــه بـــا تمـــام تـــوان
مقابـ ــل ایـ ــن تهاجـ ــم بایسـ ــتیم.

برنامهری ــزی ه ــای دقی ــق در ای ــن زمین ــه از ب ــرکات دف ــاع

تبیی ـــن فرهن ـــگ غن ـــی دف ـــاع مق ـــدس پیش ـــگیری از

مقـــدس بهـــره کافـــی فرهنگـــی بـــرده و ایـــن ارزشهـــا را

مش ـ ــکالت فرهنگ ـ ــی اس ـ ــت و میتوان ـ ــد نی ـ ــاز م ـ ــا ب ـ ــه

ب ــه نس ــل ج ــوان منتق ــل کنی ــم .ام ــروز م ــا بای ــد در بح ــث

درمـ ــان فرهنگـ ــی از میـ ــان بـ ــردارد .پـ ــس بایـ ــد بـ ــا تمـ ــام

گردش ـــگری دف ـــاع مق ـــدس حرک ـــت کنی ـــم .م ـــردم بای ـــد

ت ـــوان ب ـــه می ـــدان آم ـــد و ب ـــا برط ـــرف ک ـــردن نارس ـــایی

گردشـ ــگری دفاعمقـ ــدس را در زندگـ ــی خـ ــود مشـ ــاهده

هـــای موجـــود از ایـــن ظرفیـــت ارزشـــمند معنـــوی بهـــره

کننـــد و در ایـــن راســـتا بایـــد تـــاش کنیـــم تـــا فضاهـــا و

الزم را کس ـــب کنی ـــم.

محیطهای ـ ــی ک ـ ــه دفاعمق ـ ــدس در آن برگ ـ ــزار ش ـ ــده در

موزهه ـ ــای دف ـ ــاع مق ـ ــدس ب ـ ــدون ش ـ ــک ابزاره ـ ــای

سـ ــبد فرهنگـ ــی مـ ــردم قـ ــرار گیـ ــرد؛ بهطـ ــوری کـ ــه مـ ــردم

مهم ـ ــی ب ـ ــرای معرف ـ ــی ای ـ ــن می ـ ــراث معن ـ ــوی اس ـ ــت و

در خ ـــود ای ـــن نی ـــاز را در بازدی ـــد از مناط ـــق عملیات ـــی را

بای ـ ــد ب ـ ــا برنامهری ـ ــزی ه ـ ــای مناس ـ ــب نس ـ ــل ج ـ ــوان را

داشـ ــته باشـ ــند.

ب ـ ــه حض ـ ــور در ای ـ ــن موزهه ـ ــا ترغی ـ ــب ک ـ ــرد ت ـ ــا ضم ـ ــن

مقاومـ ــت بحـ ــث اصلـ ــی مـ ــا در دفـ ــاع مقـ ــدس بـ ــوده

آشـــنایی بـــا تاریـــخ دالوریهـــای مـــردم ایـــران بـــه خوبـــی

و ایـ ــن مقاومـ ــت امـ ــروز جایـ ــگاه مـ ــا را بـ ــه عنـ ــوان یـ ــک

بتوانن ــد ارزشه ــای پرب ــار دف ــاع مق ــدس را درک کنن ــد.

کش ـ ــور توانمن ـ ــد در عرصهه ـ ــای سیاسـ ـ ـی،اقتصادی و

ای ــن موزهه ــا در انتق ــال ارزش و فرهن ــگ دف ــاع مق ــدس

فرهنگ ــی تثبی ــت ک ــرده اس ــت .فرهن ــگ دف ــاع مق ــدس

بـ ــر جوانانـ ــی کـ ــه جنـ ــگ را درک نکردهانـ ــد بسـ ــیار موثـ ــر

آث ـــار مثبت ـــی ب ـــه هم ـــراه دارد و کش ـــور را از ه ـــر خط ـــری

عم ـ ــل کردهان ـ ــد.

مص ـــون خواه ـــد داش ـــت و بس ـــیاری از ش ـــبیخونهای

موزهه ـ ــای دف ـ ــاع مق ـ ــدس ام ـ ــروز وظایف ـ ــی مل ـ ــی و

فرهنگ ـــی را خنثـ ــی میکن ـــد .ام ـــروز مل ـــت ای ـــران جن ـــگ

بینالملل ـ ــی برعه ـ ــده دارن ـ ــد و زب ـ ــان گویای ـ ــی هس ـ ــتند

بس ـ ــیار خطرناکت ـ ــر از جن ـ ــگ دی ـ ــروز پیـ ـ ـشروی خ ـ ــود

از آنچ ـــه در ط ـــول س ـــالهای دف ـــاع مق ـــدس ب ـــر ای ـــن

دارد ،ش ـــبکههای ماه ـــوارهای دش ـــمن تم ـــام عی ـــار ب ـــر

مل ـ ــت و ای ـ ــن کش ـ ــور روا داش ـ ــته ش ـ ــده اس ـ ــت.
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عین ـ ــی معنوی ـ ــات دف ـ ــاع مق ـ ــدس اس ـ ــت ک ـ ــه بای ـ ــد ب ـ ــا

علیـ ــه انقـ ــاب اسـ ــامی هـ ــر لحظـ ــه مشـ ــغول فعالیـ ــت
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رییس امور موزهها و یادمانهای دفاع مقدس
در گفتگو با «سرو» مطرح کرد

فناورےهای نوین
در راهانــــــــدازے
 ۶موزهجدیـــــد

}

آنگونـــه کـــه رییـــس امـــور موزههـــا و یادمانهـــای

بهط ـ ــور مس ـ ــتقیم آن روزگار را درک نک ـ ــرده اس ـ ــت.

دفـــاع مقـــدس خبـــر میدهـــد احـــداث شـــش مـــوزه

س ـــردار محمدقاس ـــم ناظ ـــر ،ریی ـــس ام ـــور موزهه ـــا

انق ـ ــاب اس ـ ــامی و دف ـ ــاع مق ـ ــدس در اس ـ ــتانهای

و یادمانه ـــای دف ـــاع مق ـــدس همچنی ـــن از برنام ـــه

مختل ـ ــف کش ـ ــور ب ـ ــه ش ـ ــکل ج ـ ــدی در دس ـ ــتور کار

س ــاخت موزهه ــای انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس

اس ـ ــت و ای ـ ــن موزهه ـ ــا در ده ـ ــه فج ـ ــر امس ـ ــال ب ـ ــه

بیش ـــتری در سراس ـــر کش ـــور خب ـــر میده ـــد.

بهرهب ـــرداری خواهن ـــد رس ـــید .ب ـــه گفتـــهی س ـــرتیپ
دوم پاســـدار محمدقاســـم ناظـــر ،طراحـــی و ســـاخت
موزهه ــای انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس فرصت ــی

~~سردار ناظر میفرمایید که این شش موزه قرار

است در کدام استانها راه اندازی شود؟

اســـــت بـــــرای انعـــــکاس و یـــــادآوری رشـــــادتها و

ایـــــن موزههـــــا در اســـــتانهای اردبیـــــل ،ایـــــام،

ایثـ ــاری کـ ــه بـ ــرای پیـ ــروزی انقـ ــاب اسـ ــامی و حفـ ــظ

چهارمح ـــال و بختی ـــاری ،ق ـــم ،لرس ـــتان و مرک ـــزی در

کشــور در هشــت ســال دفــاع مقــدس انجــام گرفتــه،

دس ــت اح ــداث اس ــت ک ــه امیدوار ی ــم در ده ــه فج ــر

بهخص ــوص ب ــرای نوجوان ــان و جوان ــان و نس ــلی ک ــه

امس ـ ــال ب ـ ــه بهرهب ـ ــرداری برس ـ ــند.

~~عملیات ساخت این موزهها در چه مرحلهای است؟

بـــه عمـــل آوردهایـــم تـــا بـــه مـــا مشـــاوره بدهنـــد.

در مراحل مختلف قرار دارند .عملیات ساخت عموم
از آنجا که ساختمان این موزهها به صورت فلت آماده

شده است یا مقاطع زمانی دیگر انقالب نیز در آنها

میشود ،امکان انجام معماری داخلی و تجهیز ،همزمان

نمود دارد؟

با فعالیت و شروع به کار را میسر میکند.

طب ـ ــق مصوب ـ ــه س ـ ــتاد کل نیروه ـ ــای مس ـ ــلح۷۵ ،
درصـــد محتـــوای موز ههـــای انقـــاب اســـامی و دفـــاع

~~هدف کلی از تاسیس این موزههای انقالب اسالمی

و دفاع مقدس چیست؟

مقـ ــدس بـ ــه دوران جنـ ــگ تحمیلـ ــی ،پنـ ــج درصـ ــد بـ ــه
نبرده ــای قب ــل از دف ــاع مق ــدس و  ۲۰درص ــد ه ــم ب ــه

ای ـ ــن موزهه ـ ــا در اص ـ ــل مراک ـ ــزی فرهنگ ـ ــی هس ـ ــتند

دوران انق ـ ــاب اختص ـ ــاص پی ـ ــدا میکن ـ ــد ک ـ ــه ای ـ ــن

ب ــرای رس ــاندن پی ــام ب ــه م ــردم و ب ــه خص ــوص جوان ــان

فرم ـ ــول در طراح ـ ــی ای ـ ــن ش ـ ــش م ـ ــوزه ه ـ ــم رعای ـ ــت

ت ــا بدانن ــد در هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس چ ــه اتفاقات ــی

شـ ــده اسـ ــت.

ر خ داده اســـــت و اینکـــــه بـــــا وجـــــود همـــــه فشـــــارها،
تحریمه ـ ــا و پش ـ ــتیبانی هم ـ ــه جانبـ ـ ـه از دش ـ ــمن ،ب ـ ــا
حض ـ ــور پرش ـ ــور م ـ ــردم و حماسـ ـ ـهها و رش ـ ــادتهای
بس ـ ــیجیان ،نیروه ـ ــای س ـ ــپاه و ارت ـ ــش چ ـ ــه کاره ـ ــای
بزرگ ـــی در ای ـــن دوران انج ـــام ش ـــد.
در واق ــع ق ــرار اس ــت بخش ــی از مجاهدته ــا ،ایث ــار و
دالوریهای دوران جنگ تحمیلی برای آیندگان تش ــریح

~~چه مقدار بودجه و اعتبار برای ساخت این موزهها

پیشبینی شده است؟

هــر مــوزه ،بودجــه متفاوتــی دارد .بــرای مثــال ،بودجــه
م ـ ــوزه اس ـ ــتان ق ـ ــم  ۲۰میلی ـ ــارد توم ـ ــان اس ـ ــت ،ام ـ ــا در
ای ـ ــام از آنج ـ ــا ک ـ ــه بخ ـ ــش عم ـ ــدهی کار قب ـ ــا انج ـ ــام
ش ـــده ب ـــود ،ب ـــه  ۴میلی ـــارد توم ـــان میرس ـــد.

و مانـــدگار شـــود .در دوران دفـــاع مقـــدس هـــر اســـتان
یگانه ـ ــای رزم ـ ــی خ ـ ــود را داش ـ ــت ک ـ ــه ب ـ ــا پش ـ ــتیبانی
مــردم مشــغول دفــاع از وطــن بودنــد .اتفاقــا در ســاخت

~~آیا المانها و بخشهای جدیدی به این موزههای در

حال احداث افزوده شده است؟

ای ـ ــن موزهه ـ ــا ه ـ ــم از همی ـ ــن ظرفیته ـ ــای اس ـ ــتانی

عمـــدهی تفـــاوت در بخشهـــای موزهآرایـــی و تولیـــد

به ــره گرفت ــه ش ــده اس ــت .در مجم ــوع ،مخاطب ــان ای ــن

محت ـ ــوا اس ـ ــت .ب ـ ــه اس ـ ــتفاده از فناوریه ـ ــای نوی ـ ــن

موزهه ـ ــا هم ـ ــه اقش ـ ــار ب ـ ــه خص ـ ــوص دانشآم ـ ــوزان و

نیـــز توجـــه خاصـــی شـــده و همچنیـــن وجـــه هنـــری نیـــز

دانشـــجویان هســـتند.

اهمی ـــت بیش ـــتری پی ـــدا ک ـــرده اس ـــت.

~~در طراحی محتوایی و مفهومی موزه انقالب اسالمی

~~ساخت موزههای انقالب اسالمی و دفاع مقدس در

و دفاع مقدس هر استان چقدر از فداکاریها و

رشادتهای همان استان بازتاب داشته است؟

سایر استانها نیز در دستور کار است؟

بل ـــه ۱۲ ،پ ـــروژه دیگ ـــر در اس ـــتانهای گی ـــان ،الب ـــرز،

در طراحـ ــی هـ ــر یـ ــک از موزههـ ــا تـ ــاش شـ ــده اسـ ــت

خراس ـــان جنوب ـــی ،ش ـــمالی و رض ـــوی ،زنج ـــان ،قزوی ـــن

از ظرفیتهـ ــای اسـ ــتانی اسـ ــتفاده شـ ــود .همچنیـ ــن در

و  ...در دسـ ــت احـ ــداث اسـ ــت کـ ــه در سـ ــال آینـ ــده بـ ــه

محت ـــوا و موزهآرای ـــی از رزمن ـــدگان ه ـــر اس ـــتان دع ـــوت

بهرهب ـ ــرداری خواهن ـ ــد رس ـ ــید.

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

این موزهها با پیشرفت  ۷۰درصدی در دست انجام است.

~~در این موزهها فقط به دوران دفاع مقدس پرداخته
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¡ ندا بوعلیزاده رستمی /سینا ناصری

مهمتری ـ ــن مس ـ ــئله در موضوعات ـ ــی همچ ـ ــون ب ـ ــاغ

ب ــاغ م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس دارای

م ـ ــوزه هماهنگ ـ ــی و همخوان ـ ــی محی ـ ــط و منظ ـ ــر ب ـ ــا

مفاهی ـــم و ویژگیهای ـــی اس ـــت ک ـــه ب ـــا موضوع ـــات

معمـ ــاری اسـ ــت کـ ــه هـ ــر یـ ــک بـ ــر دیگـ ــری تاثیرگـ ــذار

دیگ ــر همچ ــون موزهه ــا و پارکه ــا متف ــاوت اس ــت.

اس ـ ــت و یکدیگ ـ ــر را کام ـ ــل میکنن ـ ــد و نمیت ـ ــوان

توجـــه بـــه مفهـــوم دفـــاع مقـــدس مهمتریـــن معیـــار

منظ ــر و معم ــاری را ج ــدا از ه ــم دی ــد .در پ ــروژه ب ــاغ

جه ـ ــت طراح ـ ــی چنی ـ ــن موضوعات ـ ــی ب ـ ــوده اس ـ ــت.

م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ته ــران ای ــده

ب ــوده اس ــت .ش ــان و س ــنگینی پ ــروژه خواس ــتار نوع ــی

در س ــایت و توج ــه ب ــه مف ــاد ط ــر ح تفصیل ــی ک ــه ش ــامل

از طراحـــی اســـت کـــه افـــراد در آن جـــا بـــا مفاهیمـــی کـــه

حف ــظ مح ــور اصل ــی مرک ــزی ب ــه عن ــوان پی ــادهراه اصل ــی

در ارتب ـــاط ب ـــا م ـــوزه اس ـــت آش ـــنا ش ـــوند .ای ـــن انتق ـــال

اتصــال دهنــدهی دو پایانــه حقانی بــه همــت ،اختصاص

مفاهیـــم بایـــد بـــرای عمـــوم افـــراد و قشـــرهای مختلـــف

یافت ـ ــن اراض ـ ــی عب ـ ــاس آب ـ ــاد ب ـ ــه عن ـ ــوان کاربریه ـ ــای

ملمـــوس باشـــد و بـــا حضـــور در فضـــا بـــه درک حداقـــل

فرهنگـ ــی و تفریحـ ــی ،تـ ــاش بـ ــرای حفـ ــظ فضـ ــای سـ ــبز،

بخش ــی از مفاهی ــم دس ــت یابن ــد .منظ ــر دف ــاع مق ــدس

احت ــرام ب ــه طبیع ــت ،تج ــاوز نک ــردن ارتف ــاع بن ــا از ارتف ــاع

منظ ــری روایت ــی اس ــت و ای ــن روای ــت ب ــه ص ــورت ه ــای

تپهه ـ ــا و س ـ ــاخت فضاه ـ ــای مصن ـ ــوع ت ـ ــا حداکث ـ ــر 5

مختل ــف اع ــم از عین ــی و انتزاع ــی و ی ــا ه ــر دو را ب ــه ط ــور

درصـ ــد اسـ ــت .از ای ـ ـنرو و طبـ ــق اعـ ــام هیئـ ــت داوری،

هـــم زمـــان شـــامل مـــی شـــود.

ط ـ ــر ح برگزی ـ ــده بهتری ـ ــن ن ـ ــوع برخ ـ ــورد ب ـ ــا مش ـ ــکالت

در خ ـــال ط ـــر ح ب ـــاغ م ـــوزه انق ـــاب اس ـــامی و دف ـــاع
مق ــدس ،ب ــر اس ــاس مطالع ــات م ــکان یاب ــی  4نقط ــه از
ش ــهر ته ــران ب ــرای اج ــرای ای ــن ط ــر ح ب ــه عن ــوان م ــکان
سـ ــاخت پـ ــروژه انتخـ ــاب گردیـ ــد؛ اراضـ ــی مجـ ــاور مرقـ ــد
مطهـــر امـــام راحـــل ،تپـــه هـــای لویـــزان ،منطقـــه چیتگـــر

ســـایت را داشـــته و بـــه حـــل آنهـــا پرداختـــه اســـت.

ارزیابی براساس ایدههای منظرین طرح

منظرحماسی

و اراضـــی عبـــاس آبـــاد ،کـــه بـــا توجـــه بـــه طـــر ح جامـــع و

جنـــگ تحمیلـــی و دفـــاع درمقابـــل تعدیهـــا و تجـــاوز

ط ـ ــر ح تفصیل ـ ــی ش ـ ــهر ته ـ ــران و پهن ـ ــه فض ـ ــای س ـ ــبز و

زیادهخواهان ـ ــه ،ب ـ ــه خل ـ ــق حماسـ ـ ـهای مل ـ ــی در تاری ـ ــخ

ســـرانه فضـــای ســـبز و نیـــز کاربـــری فرهنگـــی -تفریحـــی

کش ــور انجامی ــد و ب ــر همی ــن اس ــاس ب ــروز و بازنمای ــش

پـــروژه ،اراضـــی عبـــاس آبـــاد برگزیـــده شـــد.

ای ـــن حماس ـــه عظی ـــم ،ب ـــدون خاس ـــتگاه و ریشـــههای

پـــــس از بـــــرآورد هزینـــــه و تامیـــــن اعتبـــــارات الزم،

تاریخـــــی و پیونـــــد بـــــا اندیشـــــه وحد تگـــــرای ملـــــی،

طراح ــی مجموع ــه ب ــه مس ــابقه گذاش ــته ش ــد .مس ــابقه

امکانپذی ــر نب ــوده و نیس ــت .برای ــن اس ــاس ب ــاغ م ــوزه

طراح ــی ب ــاغ م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ب ــا

انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس بـــه عنـــوان نمایـــش

هم ـ ــکاری ش ـ ــرکت توس ـ ــعه فضاه ـ ــای فرهنگ ـ ــی ش ـ ــهر

گوشـ ـ ـهای از ای ـ ــن حماس ـ ــه عظی ـ ــم را میت ـ ــوان منظ ـ ــر

تهـــران برگـــزار و معرفـــی برنـــدگان ایـــن مســـابقه در روز

حماسـ ــی دانسـ ــت .منظـ ــر حماسـ ــی بـ ــه عنـ ــوان یکـ ــی از

 23آب ــان س ــال  1384ط ــی مراس ــمی در مح ــل نگارخان ــه

ابع ـ ــاد معم ـ ــاری منظ ـ ــر ع ـ ــاوه ب ـ ــر قابلیته ـ ــای ذات ـ ــی

ته ـــران ،واق ـــع در پردی ـــس هنره ـــای زیب ـــای دانش ـــگاه

در روایتگ ــری و منظ ــره پردازن ــده خ ــود واج ــد جنبــهای

تهـ ــران صـ ــورت گرفـ ــت .

اس ــت ک ــه میت ــوان در طراحیه ــای روایتگ ــر در اختی ــار

طـــر ح فعلـــی بـــا طراحـــی ســـرکار خانـــم مهنـــدس ژیـــا

طراح ـ ــان ق ـ ــرار گی ـ ــرد .ط ـ ــر ح پ ـ ــروژه نی ـ ــز در ایدهه ـ ــای

نــوروزی بــا ایــدهی بــاغ ایرانــی و پــس از اعمــال تغییــرات

اولیـ ــه خـ ــود بـ ــا تکیـ ــه بـ ــر ایـ ــن مهـ ــم ،توانسـ ــته تـ ــا حـ ــد

متع ـ ــدد در ط ـ ــر ح اصل ـ ــی ب ـ ــه اج ـ ــرا درآم ـ ــده اس ـ ــت .از

قابـ ــل قبولـ ــی در انتقـ ــال مفاهیـ ــم موفـ ــق عمـ ــل کنـ ــد.

محوره ـ ــای اصل ـ ــی و مباحث ـ ــی ک ـ ــه در داوری ط ـ ــر ح ه ـ ــا

ب ــا توج ــه ب ــه آنک ــه جن ــگ م ــا جن ــگ دفاع ــی و تحمیل ــی

اهمی ــت داش ــتند ،نح ــوه برخ ــورد ب ــا توپوگراف ــی زمی ــن،

از ســـوی دشـــمن بـــوده و هـــدف ،تعـــدی یـــا تجـــاوز بـــه

نحــوه برخــورد بــا شــیب ز یــاد در امتــداد شــمالی جنوبــی

حریـــم بیگانـــه نبـــوده اســـت ،طـــراح بـــرای نشـــان دادن

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

اصل ـــی ط ـــر ح ب ـــر اس ـــاس گفتهه ـــای ط ـــراح ،ب ـــاغ ایران ـــی

زمیـ ــن (نزدیـ ــک  30متـ ــر ) ،محـ ــل قرارگیـ ــری بنـ ــای مـ ــوزه
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ایـــن مفهـــوم ،کمتریـــن دخـــل و تصـــرف در زمیـــن و
هماهنگ ــی ب ــا توپوگراف ــی را اص ــل ق ــرار داده اس ــت.
ب ـــرای درک منظ ـــر حماس ـــی در ب ـــا غ م ـــوزه میت ـــوان
یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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منظر روایتگر

خوانش به مثابه یک رویداد

ه ــدفدار ب ــودن اج ــزا ،وفادارمان ــدن ب ــه ی ــک س ــبک

منظ ــر روای ــی منظ ــری اس ــت ک ــه تم ــام عناص ــر و

واح ـ ــد و تحری ـ ــک ح ـ ــس اعتق ـ ــادی ب ـ ــا اس ـ ــتفاده از

فضاس ــازیهای آن در ص ــدد بی ــان موضوع ــی خ ــاص

تحر یـ ــک حـ ــواس را کـ ــه مدنظـ ــر طـ ــراح بـ ــوده اسـ ــت،

باش ــند .در منظ ــر روای ــی مفاهیم ــی مانن ــد ش ــکوه و

برشـــمرد.

عظمــت را میتــوان در یــک قــاب مشــاهده کــرد ،ولــی

از س ـــوی دیگ ـــر ب ـــه منظ ـــور ایج ـــاد منظ ـــر دفاع ـــی

مفاهیم ــی مانن ــد ایث ــار و مظلومی ــت را نمیت ــوان در

میت ــوان از مناظ ــر طبیع ــی جن ــگ ب ــه ص ــورت ترکیب ــی

ی ــک تصوی ــر مح ــدود ک ــرد ،بلک ــه بای ــد در توال ــی ی ــک

از عناصـــر کالبـــدی و انتزاعـــی بـــه گون ــهای کـــه بـــرای

مجموع ــه درک ش ــوند .ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه دو عام ــل

مخاطبـــان ملمـــوس باشـــد ،بهـــره گرفـــت.

زمــان و حرکــت در درک ایــن مفاهیــم و ایجــاد مناظــر

ایثـــار ،گذشـــتن از همـــه داشـــتهها بـــرای رســـیدن

وابسته به آنها ،از ابزارهای مهم خوانش محسوب

بـ ــه یـ ــک ارزش کانونـ ــی اسـ ــت .پـ ــس میتـ ــوان ایـ ــن

میشـــوند .در ایـــن نگـــرش منظریـــن بـــا تکیـــه بـــر

مفه ـــوم را درب ـــا غ م ـــوزه ب ـــا اس ـــتفاده از نش ـــانهها و

ویژگ ــی مخاطبمح ــور ب ــودن ک ــه ی ــک اص ــل اس ــت،

نمادهای ــی ک ــه ی ــادآور خاط ــرات ایثارگ ــران اس ــت ب ــه

میبایســت بــا درگیرســاختن تمــام حــواس ،مخاطــب

مخاطب ـــان الق ـــا ک ـــرد .ط ـــراح ب ـــا حف ـــظ مح ـــور اصل ـــی

را بــه درکی بیواســطه ســوق دهــد .در نتیجــه در این

درص ـ ــدد حف ـ ــظ ارزشه ـ ــای دف ـ ــاع و رس ـ ــیدن ب ـ ــه

نــوع از منظرهپــردازی فهــم منظــر ،وابســته بــه تفســیر

ه ــدف غای ــی آن ،یعن ــی بهش ــت بری ــن ب ــوده اس ــت.

نماده ــا و نش ــانههایی اس ــت ک ــه بتوان ــد کشش ــی

در بـــاغ مـــوزه بـــه منظـــور القـــای مفهـــوم پایـــداری

می ــان خاط ــرات ذهن ــی ایج ــاد کنــد.

و مقاومـــــت از پو شـــــش گیاهـــــی خـــــزان ناپذیـــــر

منظر دفاع مقدس یک منظر ر وایتی است که

اسـ ــتفاده شـ ــده ،ولـ ــی بـ ــا توجـ ــه بـ ــه ذهنیـ ــت عامـ ــه

میتوان با ایجاد فضاهایی طی سلسله مراتب خاص،

مـ ــردم ،مفهـ ــوم جاودانگـ ــی در سـ ــرو نهفتـ ــه اسـ ــت.

مخاطب را با قراردادن در یک چارچوب زمانی و حرکتی

کاش ــت نخ ــل در انتق ــال مفه ــوم مقاوم ــت و ح ــس

و با درگیرکردن حواس ،به درک درستی از مفهوم دفاع

جن ـــگ در ای ـــن ب ـــاغ م ـــوزه میتوانس ـــت مناســـبتر

مقدس بیانجامد که این امر مستلزم وحدت بین

باشـــد .حتـــی طـــراح میتوانســـت از مســـائل مربـــوط

تمامی عناصر و اجزا و همچنین وحدت و هماهنگی

بـ ــه انـ ــرژی پایـ ــدار بهـ ــره گیـ ــرد.

بین بنای موزه و منظر آن است که سهم بهسزایی چه

بــرای مثــال در مــوزه جنــگ کانــادا پایــداری بــا حفظ

در انتقال و روایت مفاهیم و چه در پذیرش توسط

منابع طبیعی و ایجاد بام ســبز و مصالحی چون بتن

مخاطب داراست .شاید به همین علت باشد که طراح

کــه بیشتریــن مقاومــت را در برابــر عوامــل محیطــی

مفهومی به نام باغ ایرانی را مستمسک قرار داده و از

دارد ،نشان داده شده است .تمام آنچه ذکر شد در

آن به عنوان ایده اصلی شکلگیری طر ح نام میبرد،

لــوای مفهومی به نــام منظر حماســی محقــق گردیده

هر چند که بنابر آنچه در ادامه ذکر خواهد شد ،در

اســت؛ منظــری کــه عــاوه بــر توانایــی در بازنمایــی

دام شکل و کالبد گرفتار شده و از ایجاد پیوند میان

حماســه بایــد خــود راوی اتفاقــات نیز باشــد.

صورت و معنی باز مانده است.

باغ ایرانی

بـ ــه خطـ ــوط هندسـ ــی منظـ ــم و هماهنـ ــگ میرسـ ــد کـ ــه
ای ــن خط ــوط هندس ــی هم ــان مح ــور اصل ــی ب ــاغ ایران ــی
اس ـــت؛ چ ـــرا ک ـــه ای ـــدهآل جن ـــگ رس ـــیدن ب ـــه بهش ـــت

ریشـــهیابی ب ـــاغ ایران ـــی را میت ـــوان م ـــکان مقدس ـــی

قرآنـــی اســـت و بـــاغ ایرانـــی نمـــودی از بهشـــت اســـت.

دانسـ ــت کـ ــه تمامـ ــی معانـ ــی واال را در بـ ــردارد و مکانـ ــی

ب ــا توج ــه ب ــه آنچ ــه ذک ــر ش ــد و ب ــا در نظرگرفت ــن ای ــن

اس ـ ــت ک ـ ــه نعمته ـ ــای ای ـ ــزدی ب ـ ــه باش ـ ــندگان عط ـ ــا

مه ــم ک ــه مفه ــوم انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ی ــک

میگـــردد .بـــاغ ایرانـــی انفصـــال از ایـــن جهـــان و اتصـــال

امـــر جوهـــری و روحانـــی بـــوده ،میتـــوان بیـــان کـــرد کـــه

ب ــه خ ــدا و رس ــیدن ب ــه جهان ــی نیکوت ــر اس ــت ک ــه ای ــن

ای ــده ب ــاغ ایران ــی ،ای ــدهای مناس ــب ب ــرای نمای ــش ای ــن

همـ ــان مفهـ ــوم جهـ ــاد و رشـ ــادت در انقـ ــاب اسـ ــامی،

روای ــت حماس ــی اس ــت؛ چ ــون ب ــاغ ایران ــی ب ــه ذات ،راوی

جن ـ ــگ تحمیل ـ ــی و دف ـ ــاع مق ـ ــدس اس ـ ــت .ب ـ ــاغ ایران ـ ــی

تاریـــخ جغرافیایـــی بـــه فرهنـــگ اســـت ،امـــا روایتـــی کـــه

پاسـ ــخ بـ ــه نیـ ــاز اسـ ــت .از نیـ ــاز اقلیمـ ــی تـ ــا نیـ ــاز فـ ــردی

در آن تمـــام عناصـــر مـــورد اســـتفاده و برداشـــت شـــده

و حت ـ ــی خ ـ ــود ب ـ ــاغ ،عب ـ ــث و بیه ـ ــوده نیس ـ ــت .وج ـ ــود
محـــور بـــاغ و حـــوض در وســـط ،نشـــان از ُبعـــد عینـــی و

در هم ــان قال ــب مفهوم ــی خ ــود در کن ــار یکدیگ ــر ق ــرار
گرفت ــه و از ورطــهی تک ــرار عی ــن ب ــه عی ــن و درگیرش ــدن

کالبـ ــدی بـ ــاغ ایرانـ ــی اسـ ــت.

فرمالیس ــیت ح ــرف فاصل ــه بگی ــرد.

از س ــویی در پدیدارشناس ــی ح ــس م ــکان ب ــه معن ــی

در بـ ــاغ مـ ــوزه انقـ ــاب اسـ ــامی و دفـ ــاع مقـ ــدس؛

ادراک ذهنــی مــردم از محیــط و احساســات کــم و بیــش

فضـــا را بـــاغ عرضـــه میکنـــد و چیـــزی کـــه قـــرار اســـت

آگاهان ـهی آنه ــا از محی ــط خ ــود اس ــت ک ــه ش ــخص را در

در اختیـ ــار مخاطـ ــب قـ ــرار بگیـ ــرد ،ظرفـ ــی اسـ ــت کـ ــه

ارتباط ـــی درون ـــی ب ـــا محی ـــط ق ـــرار میده ـــد بهطوریک ـــه

خــــود را نما یــــش میدهــــد نــــه مظروفــــی کــــه در آن

فه ــم و احس ــاس ف ــرد ب ــا زمین ــه معنای ــی محی ــط پیون ــد

قــــرار میگیــــرد و آن را مــــی تــــوان بســــتری مناســــب

میخـــــورد و یکپارچـــــه میشـــــود .سلســـــله مراتـــــب
مفهومــی و ُبع ــد ذهن ــی ب ــاغ ایران ــی هم ــواره وج ــه مهم ــی

بـ ــرای بـ ــروز رویکردهـ ــای منظریـ ــن بهویـ ــژه تالقـ ــی دو
رویکـ ــرد حماسـ ــی روایـ ــی و منطبـ ــق بـ ــا تواناییهـ ــای

از ب ـــاغ اس ـــت ک ـــه در پ ـــس ن ـــگاه ش ـــکلی و فیزیک ـــی از

ذاتـ ــی آن دانسـ ــت.

بـ ــاغ مـ ــورد فراموشـ ــی قـ ــرار میگیـ ــرد.

از ایــــن رو طراحــــان پــــروژه نیــــز توجــــه ویــــژهای بــــه

در ب ـــاغ ایران ـــی تنه ـــا ی ـــک عنص ـــر نمیتوان ـــد بیانگ ـــر

معمــاری منظر و مولفههــای آن در طر ح پــروژه معطوف

بــاغ ایرانــی و تمامــی مفاهیــم مســتتر در آن باشــد ،بلکه

سـ ــاختند .در دیـ ــدی کالن نگرتـ ــر ،اسـ ــتفاده تزیینـ ــی از

تمامـــی عناصـــر و اتفاقـــات در بـــاغ ایرانـــی طـــی سلســـله

ی ــک مفه ــوم در مکان ــی ک ــه بای ــد ب ــاز نم ــود اس ــتعارات و

مراتب ــی خ ــاص از ورودی ت ــا کوش ــک در جه ــت تحری ــک

تشــبیهات باشــد ،معنــای واالی مبــارزه و دفــاع مقــدس

ح ــواس پنجگان ـهی انس ــان اس ــت ک ــه در نهای ــت باع ــث

را ب ــه عناص ــر ش ــکلی و فرمالیس ــتی مح ــدود ک ــرده و در

درک و تام ـ ــل م ـ ــا از محی ـ ــط میش ـ ــود .ای ـ ــدهی اصل ـ ــی

امـ ــر روایتگـ ــری و روایتپـ ــردازی رخدادهـ ــا نیـ ــز عقیـ ــم

ط ــر ح از خش ــونت ب ــه صل ــح و آرام ــش رس ــیدن اس ــت.

مان ــده اس ــت.
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ایده شکلگیری باغ موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس

بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن مفهـــوم از خطـــوط شکســـته
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شهادت رسیدند .در تاریخ انقالب

چرخه پیشــرفت و خدمت رسانی

هفــده هــزار شــهید تــرور نشــان

اســامی سراســر جــای کینــه و

را ادامه دادند .یکی از آن افتخارات

میدهــد ،ایــران بزرگتریــن قربانــی

زخمهــای عمیــق دشــمنانش

متعلــق بــه صنعــت هســتهای

تروریســم اســت شــهدای تــرور

مشهود است ،دشمنان بی رحمی

کشــورمان اســت.

جزو مظلوم ترین شهدای انقالب

که تفاوتی میان کودک ،زن ،جوان

پیشــرفتها و فعالیتهــای

اســامی هســتند در بســیاری از

و کهنســال نمیدیدنــد امــا ایــن

هســتهای جمهــوری اســامی

تر ورهــا گناهشــان خدمــت بــه

جدال نابرابر با حذف فیزیکی افراد

ایــران ،ســر انجــام دشــمنان را کــه

هموطنان بود .پزشــکان ،اســاتید

بــه پایــان نرســید و پیشــرفتهای

از نتیجــه مذاکــرات ناامیــد و بــه

و دانشــمندانی کــه حیــن انجــام

جمهــوری اســامی متوقــف نشــد.

فکــر تــرور افــراد موثــر هســتهای

وظیفــه ،غیــر مســلح و حتــی در

ادامه دهنده راه شهدا همکاران،

انداخت ایــن تفکر شــوم بــا کمک

مقابــل چشــم زن بچــه خــود بــه

دانشجویان و شاگردانی بودند که

افــراد خودفروخته وسیســتمهای

اطالعاتی موســاد و ســیا در نهایت منتهی به اجرای چند

جــای ترکشهــا مینگــرد خــودروی شــهیدان شــهریاری،

عملیات تروریستی شد ،شهادت چهار دانشمند سازمان

علیمحمــدی ،احمــدی روشــن و جانبــاز دکترفریــدون

انــرژی اتمــی جمهــوری اســامی و یک تــرور نافرجــام که در

عباســی ،در محوطــه ی بــاغ مــوزه انقــاب اســامی و دفاع

آن دکتــر فریــدون عباســی مجــروح شــد از جملــه کارنامــه

مقدس قرار گرفته اند و عموم رهگذران و بازدیدکنندگان

ســیاه و غیر انســانی دشــمنان پیشــرفت و آبادانــی ایران

مــوزه به صــورت رایــگان میتوانند از این ســند تروریســم

اســامی اســت.

صهیونیســتی بازدیــد کننــد.

فرهنــگ ایثــار و شــهادت در حــال حاضــر یــک فرهنــگ

هجدهــم بهمــن مــاه ســال  1392در مراســمی کــه بــا

پویــا و قابــل احتــرام بــرای مــردم ایــران زمیــن اســت .در

مشارکت موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس و سازمان

گوشــه گوشــه ایــران مراســم مختلفــی بــه احتــرام و یــاد

انــرژی اتمــی و بــا حضــور دکتــر علــی اکبــر صالحــی معــاون

شــهیدان برگــزار میشــود و در ســطح شــهر نمادهــای

رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی برگزار شد ،از

مختلفــی به آنهــا و راهشــان اختصــاص دارد یکــی از این

خودروهای شهدای هستهای رونمایی و از خانوادههای

نمادهــا و یادبودهایــی کــه نشــان از مظلومیــت شــهدای

معزز شهدای سازمان انرژی اتمی تجلیل شد .از آن تاریخ

هســتهای در ایــران میباشــد بخــش خــودرو شــهدای

به بعد موزه برگ دیگری از تاریخ انقالب و دستاوردهای

هستهای در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس است.

آن را روایــت میکند.

چهــار خودرویی که هــر کــدام در ویتریــن شیشــه ای جدا

محوطــه مــوزه میزبــان

از هــم قصــه ای مشــترک را روایــت میکننــد .هــر بازدیــد

خودروهــای زخمــی اســت

کننــده ای کــه نزدیــک ماشــینها میشــود حیــرت زده بــه

کــه قلــب بازدیــد
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کنند ههــا را تســخیر میکننــد،

قلــب تپنــده شــهر لبخنــدش را از

در ســال  1364وکارشناســی ارشــد

ســکوت عجیبــی در میــان

امنیت ســرزمینی میگیرد که ایثار

را در ســال  ۱۳۶۷دریافــت نمــود

خودر وهاســت کــه مــن را بــه

و خودبــاوری را مشــق میکننــد،

اشــتیاق بــه ادامــه تحصیــل باعث

تماشای زندگی قهرمانان سرزمینم

در محوطــه مــوزه انقــاب اســامی

شد از دانشجویان نخستین دوره

دعــوت میکنــد .الســتیکهای

و دفــاع مقــدس کــه قــدم میزنــی

دکتــرای فیزیــک در داخــل ایــران

ترکیــده ،شیشــههای شکســته،

اشــیا با توســخن میگویند ،تانک،

باشــد مســعود علــی محمــدی

صندلیهای سوخته و جغرافیایی

هواپیمــا ،نفربرهــا و خودر وهــای

نخستین شخصی بود که دکترای

که گــم میشــود میان مــن و صلح

ســواری کــه بــدون گذشــتن از خط

فیزیــک بــا گرایــش ذرات بنیادی را

جهانــی ،شــعارهایی کــه برایــت

پایان قهرمان شــهر شــدند اولین
خــودروی ُپــر َرمــز و راز متعلــق بــه

در سال  1371از دانشگاه صنعتی
شریف دریافت کرد تخصص اصلی

کــه خبــر از خشــم نفــرت میآورنــد

شــهید مســعود علیمحمـــــــــــدی

او ذرات بنیــادی ،انرژیهــای بــاال و

خــارج مر زهای ســرزمینم هســتند

معــروف بــه اســتاد علیمحمــدی

کیهانشناسی بود .با پژوهشگاه

کســانی کــه تــاب دیــدن لبخنــد

است ،دکتر مسعود علی محمدی

دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات

کــودکان ایــران را ندارنــد و هــروز

ســوم شــهریور  1338در تهــرا ن

فیزیک نظــری و ریاضیات) نیز طی

بــا ماســکهای پــر لبخنــد دم از

چشــم بــه جــان گشــود مــدرک

ســالهای  ۱۳۷۶تــا  ۱۳۸۰همــکاری

آزادی ،آبــادی میزنــد .اینجــا ا مــا

کارشناســی را از دانشــگاه شــیراز

داشــتهاند .وی از ســال  ۱۳۷۴در

غریبــه میشــوند و قاصدکهایــی

دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
مشــغول بــه تدر یــس بــود و بــه
عنــوان اســتاد راهنمــا ،مشــاور در
پروژههای پایاننامههای مرتبط با
علوم فیزیکی به فعالیت مشغول
علیمحمــدی ،یکــی از برگزیــدگان
جشــنواره بینالمللــی خوارزمی در
ســال  ۸۶بــود و در پژوهشهــای
بنیــادی رتبــه برتــر را کســب کــرد او
همچنیــن به همــراه وحیــد کریمی
پــور اولین دانشــجویان پســادکترا
در پژوهشگاه دانشهای بنیادی
بودنــد ســر انجــام انفجــار بمــب
درمحلــه قیطریــه تهــران ســاعت
 ۷:۳۰صبح  ۲۲دی  ۱۳۸۸که در یک
موتورسیکلت جاسازی و به فاصله
یک متری از در ورودی منزل شهید

شــده بــود ،باعــث شــهادت دکتــر

داشــتند مصطفــی احمــدی روشــن

پــس از فراغــت از تحصیــل در

مســعود علــی محمــدی در ســن 50

را فــردی والیتمــدار ،اخــاق مــدار و

دانشــگاه امیــر کبیــر بــه عنــوان

ســالگی گردیــد.

شوخ طبع و مشتاق شهادت معرفی

عضــو هیــات علمــی مشــغول بــه کار

خودروی بعدی به شهید مصطفی

میکنند او از شــهادت نمیترســید و

شــدند ،چاپ مقاله علمی پژوهشی

احمدی روشــن تعلق دارد شــهیدی

ســرانجام بــه آرزویش رســید .شــهید

در مجــات علمــی بینالمللــی ،ارائــه

که پــس از انقــاب اســامی ایــران در

احمدی همیشــه میگفت دعا کنید

ســخنرانی در کنفرانــس هــای بیــن

هفدهم شهریور سال  1358چشم به

تــا مــن شــهید شــوم و اگــر شــهید

المللــی ،راهنمایــی و مشــاوره در

جهان گشود از بسیجیان فعال بود

شــدید دســت مــن را هــم بگیریــد.

پروژههــای دانشــجویان کارشناســی

در سال  1377وارد دانشگاه صنعتی

مصطفی احمدی روشــن صبح چهار

ارشــد و دکتــری ،اجــرای طر حهــای

شــریف شــد و در دوران دانشجویی

شنبه  21دی ماه  90بر اثر انفجار یک

موفق پژوهشی باعث شد ایشان به

بــه عنــوان معــاون فرهنگــی بســیج

بمــب مغناطیســی در میــدان کتابــی

اســتادی ارتقاء پیــدا کننــد .عضویت

دانشجویی دانشگاه شریف فعالیت

ابتدای خیابان گل نبیتهران بدست

در شورای آزمایشگاه مرکزی و شورای

مینمود .

عوامل استکبار به شهادت رسید .در

فناوری دانشگاه همکاری با سازمان

شــهید احمــدی روشــن شــخصی

حال حاضر پیراهن شهید و بخشی

انــرژی هســتهای ،مدیــر گــروه کاربــرد

والیتمــدار و از شــاگردان آیــتاهلل

از وسایل ایشان که به موزه انقالب

پرتوهــا ،عضــو انجمــن هســتهای

خوشوقت استاد اخالق تهران بود.

اســامی و دفــاع مقدس هبــه گردید

ایــران ،عضــو کمیتــه تخصصــی فنــی

در ســال  1381در رشــته مهندســی

در تاالر آرامش و مقابله مورد بازدید

و مهندســی هیــات ممیــزه ،مشــاور

شــیمی موفــق بــه دریافــت مــدرک

شــهروندان قــرار میگیــرد از شــهید

جمهــوری اســامی ایــران در پــروژه

کارشناسی گردید مصطفی دانشجوی

احمــدی روشــن یــک فرزنــد پســر بــه

سزامی از  87تا زمان شهادت برگزاری

دکتــرای دانشــگاه صنعتــی شــریف و

یــادگار مانده اســت.

چهار کمیته علمی و کارگاه آموزشــی
از دیگر سوابق درخشان این شهید

از نخبــگان ایــن دانشــگاه بــه شــمار

در کنــار خــودروی شــهید احمــدی

میرفتــه اســت .ایــن شــهید کــه بــه

روشــن پــژو نقــرای رنگــی قــرار دارد

عنوان استاد دانشــگاه نیز فعالیت

کــه بــه دکتــر مجیــد شــهریاری تعلــق

ســرانجام ایــن دانشــمند فرزانه و

میکرد دارای پشــتکار باال ،پرانرژی و

دارد شــهیدی کــه ســال  1345در

اســتاد فیزیــک هســتهای دانشــگاه

توانمند در عرصه اجرایی و علمی بود

زنجــان متولــد شــد تحصیــات

شــهید بهشــتی ایــران درتاریــخ ۸

احمــدی روشــن عضو هیئــت مدیره

ابتدایــی و دبیرســتان را در زنجــان،

آذر مــاه ســال  ۱۳۸۹توســط رژیــم

یکــی از شــرکتهای تامیــن کاالی

دوره کارشناســی رشــته مهندســی

صهیونیســتی و باهمکاری اطالعاتی

نیروگاه هستهای نطنز اصفهان بود

الکترونیــک را در دانشــگاه صنعتــی

منافقین دریک عملیات تروریســتی

که در زمینــه تهیه و خریــد تجهیزات

امیــر کبیــر ،دوره کارشناســی ارشــد

به درجه رفیع شــهادت نائــل گردید.

هستهای فعالیت داشت ودر هنگام

را در رشــته مهندســی هســتهای در

خــودرو بعــدی متعلــق بــه دکتــر

شهادت معاون بازرگانی سایت نطنز

دانشــگاه صنعتــی شــریف و دوره

فر یــدون عباســی میباشــد کــه

بوده اســت.

دکتری در رشته مهندسی هستهای

خوشبختانه از این حادثه تروریستی

واالمقــام میباشــد.

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

علیمحمــدی بــه یــک درخــت بســته

آنهایــی کــه بــا شــهید رفــت آمــد

را در دانشگاه امیر کبیر گذارنده اند.
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در بردنــد و

خـود دوره متوسـطه را بـه پایـان

اجرای برخی از طر حهای تحقیقاتی

بــه مقـــــــام

رساند و تیرماه سال 1373دیپلم

در دانشگا ههای تهران ،شهید

جا نبــا ز ی

خـود را در رشـته ریاضـی دریافـت

بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی

رسیـــــــــــــدند

نمـود .دکتر داریـوش رضایـی نژاد

بودند و با قبولی در تمام مراحل

خدمــات ایشــان

چندیـن بـار در مسـابقات علمـی

آزمون دکترا سال 1390در دانشگاه

در امــور هســتهای همچنــان

اسـتان ایلام مقـام اول را کسـب

خواجه نصرالدین طوسی پذیرفته

ادا مــه دارد.

کـرد .در دانشـگاه صنعتـی مالـک

شدند ،اما با تأسف بسیار فرصت

کمــی آن طــرف تــر از خــودروی

اشتر اصفهان مهندسی برق خواند

پایان رساندن این مقطع تحصیلی

آقای عباسی یادبود شهید رضایی

و توانسـت در مـدت هفـت تـرم با

هرگز حاصل نشد و در تاریخ یکم

نژاد قرار دارد داریوش رضایی نژاد

رتبـه اول و بهعنـوان دانشـجوی

مرداد ماه سال نود توسط سرویس

در صبــح پنــج شــنبه  20بهمــن ماه

برتـر دانشـگاه فار غالتحصیـل

جاسوسی اسرائیل در جلوی چشم

سال 1356در شهرستان آبدانان از

شودپس از آن بهعنوان پژوهشگر

همسر و دختر خردسالش به مقام

شهرستانهای استان ایالم به دنیا

در مراکـز مهـم تحقیقاتـی و علمـی

واالی شهادت که خاص بهترینهای

آمد .ایشان از همان اویل کودکی

کشورمشـغول بـه کار شـد و در

عالم بشریت است در نزد خداوند

در ســخن گفتــن و دیگــر اعمــال

همان نخستین سال شروع به کار

جای گرفتند.

خــود ،نبــوغ خــود را بــه اطرافیــان

در آزمون کارشناسـی ارشـد رشـته

کفش ،لباس ظرف غذا و سایر

نشــان داد .وی همچنیــن بــه

مهندسـی برق ،گرایـش قدرت ،در

وسایل همراه شهید در هنگام

واسطهی اینکه جثه اش ظریفتر

دانشـگاه دولتـی ارومیـه پذیرفتـه

شهادت به موزه انقالب اسالمی

و کمی ریزتر از هم سن و ساالنش

شـد تیـر مـاه سـال  1379ازدواج

سپرده شد و اکنون در تاالر چهارم

بــود همــراه بــا متولدیــن ســال 57

نمـود و صاحـب یـک فرزنـد دختـر

موزه مورد بازدید مخاطبان قرار

وارد دوره ابتدائی شــد و همیشــه

بـه اسـم آرمیتـا گردیـد کـه؛ قبـل از

میگیرد تا برگ زرینی باشد برای

بــا هــوش و توانایــی خــود معلــم

5سـالگی و در برابـر دیـده گانـش

نشان دادن تواناییها و خود باوری

و دا نــش آمــوزان را تحــت تأثیــر

شاهد پرپر شدن پدر عزیزش بود.

ایرانیان ،آری اندیشمندان ،ایثار گران

قــرار م ـیداد .ایشــان کالس ســوم

داریوش در طول خدمت پربار خود

در راه پارسایی و پایداری ،آگاهانه راه

ابتدائــی را طــی تابســتان گذرانــد

چندین مقاله در حوزه تخصیصی

خود را انتخاب کردند و از سختیها

و دیگــر ســالهای دوره ابتدائــی

خود نگاشت و بسیاری ازطر حهای

و خطرات پیش رو هراسی نداشتند

شاگرد اول و نماینده کالس بود.

تحقیقاتی را رهبری و اجرا نمود.

در دوره راهنمایـی بـا توجـه

موفقیت در این فعالیتهای علمی

رشادتهای شهیدان ایران زمین
همیشه همسفر تاریخ ُپرافتخار ایران

بـه ظرفیـت هوشـی بسـیار بـاالی

باعث شد مورد دعوت دانشگاههای

است و آنان که شعار ما میتوانیم را

داریـوش ،مقطـع دوم را نیـز در

متعدد اروپایی برای ادامه تحصیل

تابسـتان گذراندو با توجـه به این

و فعالیت پژوهشی قرار گیرد.

عینیت بخشیدند همواره یادشان
در میان ملت شهید َپرور ایران

سرعت باال در کسب مدارج علمی

ایشان چند سال ضمن تدریس و

اسالمی زنده و ماناست.

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جــان ســالم بــه

توانست پیش از همکالسیهای

انجام فعالیتهای تحقیقاتی مسئول
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در ایــن شــماره «ســرو» ســری بــه مــوزه دفــاع
مقــدس ســاری زدهایــم

روایــــت
عینــــــــی
از حمــاسه
ارونـــــــــد در
کرانــــه تجن

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
36

در جریـــــان جنـــــگ تحمیلـــــی

مازنـ ــدران و بـ ــا مهیاسـ ــازی تمـ ــام

 9پ ــروژهی فرهنگ ــی دیگ ــر توس ــط

کان ـ ــون درگی ـ ــری در اس ـ ــتانهای

شـــــرایط در شـــــهرها و مناطـــــق

رییسجمهـــــور افتتـــــاح شـــــد.

غ ــرب و جن ــوب غرب ــی کش ــور ب ــود

مختل ـ ــف ای ـ ــن اس ـ ــتان اس ـ ــکان

ای ــن پ ــارک م ــوزه در زمین ــی ب ــه

و در نتیج ــه بس ــیاری از س ــایتها

داده ش ـــدند .از مجم ـــوع ح ـــدود

وس ـ ــعت  70هکت ـ ــار و در قال ـ ــب

و یادمانهـ ــای دفـ ــاع مقـ ــدس در

 220ه ــزار ش ــهید انق ــاب اس ــامی

هشـــت عرصـــه برگرفتـــه از مـــدت

ای ـ ــن اس ـ ــتانها ش ـ ــکل گرفت ـ ــه

و دف ـــاع مق ـــدس 10400 ،ش ـــهید از

هش ــت س ــاله دف ــاع مق ــدس ،در

اس ـــت ،ام ـــا در عی ـــن ح ـــال هی ـــچ

خطــه مازنــدران بــوده و همچنیــن

امت ـــداد رودخانـــهی تج ـــن ش ـــهر

نقطهای از کش ــور از تبعات جنگ

از مجمـــــوع  42هـــــزار و  41آزاده

س ـ ــاری جانمای ـ ــی ش ـ ــده اس ـ ــت.

بینصیـــب نبـــود و ایـــن تنهـــا بـــه

کشـــــور کـــــه بازمانـــــد هی دوران

نیم ـــی از عرصـــهی ای ـــن مجم ـــوع

اع ــزام نی ــرو از تم ــام اس ــتانها ب ــه

دف ـ ــاع مق ـ ــدس هس ـ ــتند2380 ،

در بس ـ ــتر رودخان ـ ــه تج ـ ــن ق ـ ــرار

مرزهــای کشــور محدود نمیشــد.

نف ـــر مازندران ـــی هس ـــتند.

دارد کــه عملیــات والفجــر هشــت

در آن س ــالها ش ــهرهای بسیاری

یکـــــی از مطالبـــــات صدهـــــا

و اروندکنار را برای بازدیدکنندگان

هدف بمب ــاران هوایی رژ ی ــم بعث

خانـــــواده شـــــهید ســـــاکن در

ب ــه تصوی ــر میکش ــد .پ ــارک م ــوزه

قـ ــرار گرفتنـ ــد و اسـ ــتانهایی کـ ــه

ای ـــن اس ـ ــتان ،س ـ ــاخت یادمان ـ ــی

دف ــاع مق ــدس اس ــتان مازن ــدران

بــه لحــاظ جغرافیایــی از معرکــه به

ب ـ ــرای زن ـ ــده نگ ـ ــه داش ـ ــتن ی ـ ــاد

پ ـ ــروژهای اس ـ ــت ک ـ ــه اج ـ ــرای آن

دور بودنـــد ،بـــه عنـــوان معیـــن و

رشـــــادت فرزنـــــدان ایـــــن مـــــرز

در ســـــه فـــــاز دنبـــــال میشـــــود.

پشتیبان ،اهالی مناطق جنگزده

و بـــــوم در ســـــا لهای دفـــــاع

در ف ـ ــاز اول  18.5هکت ـ ــار از ای ـ ــن

را اس ــکان دادن ــد .اف ــزون ب ــر ای ــن

مقـــــدس بـــــود .از ســـــوی دیگـــــر

ابرپـــــروژه افتتـــــاح شـــــد کـــــه 10

برخ ـ ــی از اس ـ ــتانها در بازس ـ ــازی

اقلی ـ ــم منحصربهف ـ ــرد مازن ـ ــدران

هکتـــــار آن در بســـــتر رودخانـــــه

حی ـ ــن و پ ـ ــس از جن ـ ــگ نق ـ ــش

بهدلیـــــل وجـــــود رودخانههـــــای

ق ـ ــرار دارد و ب ـ ــه نوع ـ ــی ،م ـ ــوزهای

مهمــی داشــتهاند کــه «مازنــدران»

متع ــدد ،از ظرفی ــت وی ــژهای ب ــرای

آب ـــی ب ـــه ش ـــمار میآی ـــد .در ای ـــن

یک ـ ــی از ای ـ ــن اس ـ ــتانها اس ـ ــت.

بازنمایـــــی رویدادهایـــــی کـــــه در

فـــــاز يـــــک ســـــد الســـــتيکي نیـــــز

ش ـ ــهر سوس ـ ــنگرد همزم ـ ــان ب ـ ــا

حاش ــیه اروندکن ــار و در مج ــاورت

روي رودخان ـ ــه اح ـ ــداث ش ـ ــده و

شـــــدت درگیر یهـــــا در مناطـــــق

آبه ــای جن ــوب ر خ داد ،برخوردار

مجموع ـ ــا  17پ ـ ــروژه از  24پ ـ ــروژه

جنگـــــی ،بـــــه کمـــــک مـــــردم و

اس ـ ــت ،از ایـ ـ ـنرو س ـ ــاخت ی ـ ــک

طراح ـــی ش ـــده ذی ـــل ای ـــن پ ـــارک

مس ــئوالن اس ــتان مازن ــدران ط ــی

مجموعـــه «پـــارک مـــوزه» در ایـــن

م ـ ــوزه ب ـ ــه بهرهب ـ ــرداری رس ـ ــیده

م ــدت  19م ــاه بازس ــازی و تحوی ــل

اس ـ ــتان در س ـ ــال  87در دس ـ ــتور

اس ــت .در ف ــاز بع ــدی پروژهه ــای

م ـــردم مظل ـــوم ای ـــن ش ـــهر ش ـــد.

کار قـ ــرار گرفـ ــت .فراینـ ــد احـ ــداث

 24گان ـ ــه تکمی ـ ــل خواه ـ ــد ش ـ ــد

ای ـ ــن همـ ـ ـهی س ـ ــهم مازن ـ ــدران

ایـــن مجموعـــه فرهنگـــی و پـــارک

ک ـ ــه در ای ـ ــن بی ـ ــن س ـ ــاخت پ ـ ــل

در دفـــاع مقـــدس نبـــوده اســـت.

مـ ــوزه بـ ــه دلیـ ــل تزریـ ــق تدریجـ ــی

شـــــهدای غـــــواص بـــــا اعتبـــــاری

در س ـــالهای جن ـــگ ح ـــدود 55

بودجـ ــه قـ ــدری طوالنـ ــی شـ ــد امـ ــا

حـــــدود پنـــــج میلیـــــارد تومـــــان

ه ــزار نف ــر از مهاج ــران جن ـگزده،

ســـــرانجام فـــــاز اول آن در ایـــــام

مهمتری ـ ــن ط ـ ــر ح ف ـ ــاز بع ـ ــدی در

بـــــا همـــــت مـــــردم و مســـــئوالن

دهـهی فجــر ســال  96همزمــان با

ای ــن مجموع ــه اس ــت .ف ــاز س ــوم

م ــوزه دف ــاع مق ــدس مازن ــدران نی ــز

نیمهتمـ ــام مذکـ ــور بـ ــه طـ ــور کامـ ــل

ب ـ ــا شبیهس ـ ــازی اردوگاه هفتتپ ـ ــه

ش ـــامل «نقش ـــه مازن ـــدران در گ ـــذر

بهر هبـــــرداری شـــــود.

در ای ـ ــن مح ـ ــل طراح ـ ــی و اجرای ـ ــی

زم ــان» اس ــت ک ــه توس ــط ش ــهرداري

یک ـ ــی از مش ـ ــخصات ای ـ ــن پ ـ ــارک

شـــــده کـــــه شـــــامل ســـــنگرهای

س ــاري و س ــازمان برنام ــه و بودج ــه

مـــــوزه احـــــداث ســـــاختمان هـــــای

بتن ـ ــی ،چ ـ ــادر ،ایس ـ ــتگاه صلوات ـ ــی،

اس ـــتان اج ـــرا خواه ـــد ش ـــد.

«تانک فارم» اســت کــه بــا الگوگیری

می ـ ــدان ،تپ ـ ــه ماهوره ـ ــاِ ،المانه ـ ــا

برآورده ـــا حاک ـــی اس ـــت تکمی ـــل

از مخ ـ ــازن نفت ـ ــی در ش ـ ــهر ف ـ ــاو ب ـ ــا

و تند یـــــس شهداســـــت .مرکـــــز

فازه ـ ــای دوم و س ـ ــوم ای ـ ــن پ ـ ــارک

کاربـــــری فرهنگـــــی طراحـــــی شـــــده

بهداری و طر ح س ــاماندهی ،احداث

مـــوزه نیازمنـــد حداقـــل  30میلیـــارد

اسـ ــت .در ایـ ــن مجموعـ ــه یادمـ ــان

دی ـ ــوار س ـ ــاحلی رودخان ـ ــه تج ـ ــن و

تومـــــان اعتبـــــار اســـــت کـــــه رقـــــم

فــاو بــا بنــای  1000مترمربعــی در ضلع

احـــداث ســـد الســـتیکی بـــه منظـــور

چشـــــمگیری در برابـــــر بســـــیاری از

غرب ـــی پ ـــارک م ـ ــوزه اح ـ ــداث ش ـ ــده

شبیهس ـــازی عملی ـــات والفج ـــر  8و

ردیفهـــــای بودجـــــه اســـــتان بـــــه

اســت .عرصـهی فــاو بــا الگوگیــری از

عبــور رزمنــدگان اســام از ارونــدرود

شـــــمار نمیآیـــــد و بـــــا توجـــــه بـــــه

مس ــجد ف ــاو ک ــه توس ــط رزمن ــدگان

در ح ـ ــد فاص ـ ــل س ـ ــد انحراف ـ ــی ت ـ ــا

نیمهتمـــــام مانـــــدن ایـــــن مـــــوزه،

در دوران دف ــاع مق ــدس فت ــح ش ــد،

پـ ــل کمربنـ ــدی جدیـ ــد نیـ ــز از دیگـ ــر

انتظ ـ ــار مـ ـ ـیرود ای ـ ــن اعتب ـ ــار ه ـ ــر

طراحـ ــی و اجـ ــرا شـ ــده اسـ ــت.

بخشهــای ایــن پــارک مــوزه اســت.

عملی ـــات والفج ـــر  ۸ک ـــه از آن ب ـــه عن ـــوان نب ـــرد اول

نداشــت .بــا ایــن حــال اشــغال ایــن شــبهجزیره پیــروزی

ف ــاو نی ــز ن ــام ب ــرده میش ــود ،ی ــک عملی ــات آب ــی -خاک ــی

بزرگ سیاســی برای ایــران بهشــمار میرفــت .نتیجه این

بـــود کـــه در آن نیروهـــای ســـپاه پاســـداران و ارتـــش بـــا

عملیات رهبران ایران را به شکســت کامل ارتش عراق

غافلگیـــری نیروهـــای عراقـــی از ارونـــدرود عبـــور کـــرده و

امیدوارتــر نمــود و پــس از ایــن عملیــات بــود کــه ایــران

ش ـــبهجزیره ف ـــاو در جن ـــوب ع ـــراق را ب ـــه اش ـــغال خ ـــود

از پذیــرش قطعنامههــای صلــح ســازمان ملــل کــه هیــچ

درآوردن ـ ــد .ای ـ ــن عملی ـ ــات درس ـ ــال  64انج ـ ــام ش ـ ــد و

کــدام از معیارهــای ایــران را در بــر نداشــت ســر بــاز زد.

ب ـ ــه عقی ـ ــده اغل ـ ــب کارشناس ـ ــان نظام ـ ــی ،موفقتری ـ ــن

اکنــون در پــارک مــوزه دفــاع مقــدس مازنــدران ،اتفاقــات

عملی ـ ــات ای ـ ــران در جن ـ ــگ تحمیل ـ ــی ب ـ ــود ک ـ ــه ط ـ ــی آن

کنارهی ارونــد رود (ســایت عملیــات) ،عبــور از اروند رود

دسترســـی عـــراق از آبهـــای خلیـــج فـــارس قطـــع شـــد.

(ویژگ ـی اصلــی عملیــات) ،ورود بــه شــهر فــاو (بهعنــوان

والفجــر 8بزرگتریــن پیــروزی در عملیاتهــای تهاجمی

یک بندر استراتژیک) و پاکسازی آن در عملیات والفجر

ایران در جنگ تحمیلی را رقم زد .در نتیجه این عملیات

 8به تصویر کشــیده شــده اســت.

ایــران بر ســواحل ارونــد ،ســاحل شــمالی خــور عبداهلل و

مــردم مازنــدران بــا پیشــینهی مذهبــی و دینــی در

شــبه جز یــره فــاو مســلط شــد و راه ورود عــراق بــه خلیــج

هشــت ســال دفاع مقدس کارنامهی درخشــانی از خود

فارس از طریق فاو مسدود شد .در سال  ۱۳۶۴مدتها

بــر جــای گذاشــتند و ســاخت مرکــز فرهنگــی و هنــری

بــود کــه عــراق بــه دلیــل جنــگ ،دیگــر از شــبهجزیره فــاو

دفــاع مقــدس بــا هــدف انعــکاس گوش ـهای از خاطــرات

برای صــادرات نفت اســتفاده نمیکرد ،از ایـنرو پیروزی

سالهای حماسه ،عشق و ایثار دلیرمردان این خطهی

ایران در این عملیات اهمیت استراتژیک قابل توجهی

سرســبز ســاخته شــده اســت.

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

و پایان ـ ــی مرک ـ ــز فرهنگ ـ ــي و پ ـ ــارک

چـــــه زودتـــــر تخصیـــــص و پـــــروژه

دهک ــدهی یادم ــان هفتتپ ــه نی ــز
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از همیــن کشــورها اســت چراکــه عــاوه بر ایســتادگی

ب ــرای کش ــورهایی ک ــه در چن ــد ده ــه اخی ــر جن ــگ را

هفــت ســاله در برابــر گروههــای تروریســتی همچــون

تجربـــه کردهانـــد« ،مـــوزهی جنـــگ» تنهـــا یـــک جاذبـــه

داع ـ ــش ،در چن ـ ــد ده ـ ــه گذش ـ ــته نی ـ ــز جنگه ـ ــای

گردشــگری از جنــس معمول نیســت ،بلکــه بریدهای

دیگ ــری را تجرب ــه ک ــرده اس ــت .یک ــی از ای ــن جنگه ــا،

از تاریــخ معاصــر آنهاســت و از ایــن رو تــدارک یادمــان

ب ـــه نب ـــرد «تش ـــرین» ش ـــهرت دارد؛ نب ـــردی ک ـــه ی ـــک

بــرای گرامیداشــت یــاد روزهــای نبــرد بــرای ملتهــای

س ــوی آن جبه ــه مقاوم ــت در س ــوریه و س ــوی دیگ ــر

درگیــر جنــگ اهمیــت ویــژهای دارد.

رژی ــم صهیونیس ــتی ایس ــتاده ب ــود.

کمت ــر کش ــوری در تاری ــخ معاص ــر خ ــود از جن ــگ در

ب ـــه گ ـــزارش س ـــرو ،شش ـــم اکتب ـــر مص ـــادف ب ـــا 14

ام ـــان ب ـــوده ام ـــا در ای ـــن می ـــان کش ـــورهایی وج ـــود

مه ــر م ــاه ،س ــالروز پی ــروزی ارت ــش س ــوریه ب ــر رژی ــم

دارنــد کــه ســالهای پیاپــی بــرای حفــظ تمامیــت ارزی

صهیونیس ـ ــتی در جن ـ ــگ ش ـ ــش روزه «تش ـ ــرین» در

خ ــود جنگیدهان ــد و در نتیج ــه

س ـ ــال  1973می ـ ــادی در تقوی ـ ــم ای ـ ــن کش ـ ــور ی ـ ــک

حف ـ ــظ یادمانه ـ ــای جن ـ ــگ

روز تعطی ـ ــل رس ـ ــمی اس ـ ــت .س ـ ــوریه ب ـ ــرای حف ـ ــظ

ب ــرای آنه ــا از درج ــه اهمی ــت

حافظ ــه تاریخ ــی مل ــت درب ــاره ای ــن جن ــگ و ف ــداکاری

بیشتری برخوردار است.

نیروه ـــای نظام ـــی در ای ـــن جن ـــگ ،م ـــوزه تش ـــرین را

ســـوریه قطعـــا یکـــی

حاف ــظ اس ــد ،ریی ــس جمه ــور وق ــت س ــوریه ش ــخصا ب ــه

و ادوات جنگ ــی اس ــتفاده ش ــده در جن ــگ تش ــرین اع ــم

کار ســـاخت آن نظـــارت داشـــته و تـــاش شـــده تلفـــات

از نفرب ــر ،تانکه ــای زره ــی ،ت ــوپ ،هواپیم ــا و بالگ ــرد ب ــه

و خسـ ــارات سـ ــنگین وارد شـ ــده بـ ــه تلآویـ ــو در آن بـ ــه

نمای ـــش درآم ـــده اس ـــت .ع ـــاوه ب ـــر ای ـــن چن ـــد فرون ـــد

نمایـ ــش گذاشـ ــته اسـ ــت.

موشـــک ضـــد هوایـــی «ســـام « ،»2ســـام  »3و «ســـام »6

در روز شش ـ ــم اکتب ـ ــر ارتشه ـ ــای مص ـ ــر و س ـ ــوریه
ب ـــرای آزادس ـــازی مناط ـــق اش ـــغال ش ـــده توس ـــط رژی ـــم

کـ ــه در نبـ ــرد تشـ ــرین اسـ ــتفاده شـ ــد ،در ایـ ــن محوطـ ــه
در معـــرض دیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت.

صهیونیس ـ ــتی ش ـ ــامل ارتف ـ ــاع ج ـ ــوالن س ـ ــوریه ،ش ـ ــهر

موشـکهای مذکــور ســاح ویــژهی ســوریه در جنــگ

قنیط ــره ،ش ــبهجزیره س ــینا ،کران ـهی باخت ــری رود اردن و

تش ـ ــرین ب ـ ــود ک ـ ــه رژی ـ ــم صهیونیس ـ ــتی از برخ ـ ــورداری

ن ــوار غ ــزه ب ــا ارت ــش صهیونیس ــتی مواج ــه ش ــدند .ای ــن

سـ ــوریه از چنیـ ــن تجهیزاتـ ــی بـ ــه کل بیاطـ ــاع بـ ــود .در

جن ـــگ ب ـــا حملـــهی غافلگیرکنن ـــدهی دو ارت ـــش مص ـــر

بخ ـــش دیگ ـــری از محوط ـــه غنای ـــم جنگ ـــی از دش ـــمن

و سـ ــوریه بـ ــه ارتـ ــش رژیـ ــم صهیونیسـ ــتی در ارتفاعـ ــات

صهیونیس ـ ــتی و نی ـ ــز هواپیماه ـ ــای س ـ ــرنگون ش ـ ــده

ج ــوالن و س ــینا آغ ــاز ش ــد .ای ــن جن ــگ ب ــه آزاد ش ــدن 600

ای ـ ــن رژی ـ ــم ک ـ ــه در آن دوران ب ـ ــه داش ـ ــتن قویتری ـ ــن

کیلومترمربـــع از  1860کیلومتـــر مربـــع مســـاحت جـــوالن

نیـــــروی هوایـــــی کل دنیـــــا شـــــهرت داشـــــت ،قابـــــل

منج ــر ش ــد و در نهای ــت ب ــه امض ــای پیماننام ــه صل ــح

مش ـــاهده اس ـــت.

می ـــان طرفه ـــای درگی ـــر انجامی ـــد.

س ــوریه در ای ــن م ــوزه ب ــه قلع ــه پای ــداری و مقاوم ــت

ام ــا ب ــه اعتق ــاد کارشناس ــان و ب ــه ب ــاور مل ــت س ــوریه،

تش ــبیه ش ــده و ب ــه همی ــن خاط ــر س ــاختمان م ــوزه ب ــه

مهمت ـ ــر از آزادس ـ ــازی ای ـ ــن اراض ـ ــی ،پای ـ ــان دادن ب ـ ــه

ش ـــکل ی ـــک قلع ـــه عرب ـــی بن ـــا ش ـــده اس ـــت .در ورودی

افســـانه شکس ــتناپذیری ارتـــش رژیـــم صهیونیســـتی

ای ـــن م ـــوزه تع ـــدادی تابل ـــوی نقاش ـــی وج ـــود دارد ک ـــه

بـــود .بـــه همیـــن خاطـــر ششـــم اکتبـــر یـــا تشـــرین (مـــاه

روایتگ ـــر تاری ـــخ س ـــوریه از ه ـــزاره س ـــوم قب ـــل از می ـــاد

روم ــی مص ــادف ب ــا ای ــام اکتب ــر ) ب ــرای س ــوریها ی ــک روز

مس ـــیح ب ـــه بع ـــد در چن ـــد برهـــهی زمان ـــی و ب ـــه ش ـــکل

مل ـــی مه ـــم محس ـــوب میش ـــود و م ـــوزهای ب ـــا عن ـــوان

اجمال ـــی اس ـــت .در یک ـــی از ای ـــن تابلوه ـــا ب ـــه پی ـــروزی

«بانورام ـ ــا» ب ـ ــرای حف ـ ــظ یادمانه ـ ــای جن ـ ــگ تش ـ ــرین

صال حالدیـــــن ایـــــوب و آزادســـــازی قـــــدس پرداختـــــه

اح ـــداث ش ـــد .کار س ـــاخت ای ـــن م ـــوزه در س ـــال 1995

ش ـ ــده اس ـ ــت .در ای ـ ــن تابل ـ ــو همچنی ـ ــن فرمانده ـ ــان

آغ ـ ــاز و در س ـ ــال  2000می ـ ــادی دره ـ ــای م ـ ــوزه ب ـ ــه روی

صلیب ـ ــی ،قبهالصخ ـ ــره و کلیس ـ ــای المه ـ ــد در ق ـ ــدس

بازدیدکنن ـــدگان ب ـــاز ش ـــد.

بـ ــه نشـ ــانهی همزیسـ ــتی میـ ــان ادیـ ــان در ایـ ــن اراضـ ــی

مـ ــوزه بانورامـ ــا  62هـ ــزار مترمربـ ــع مسـ ــاحت دارد کـ ــه

تصوی ـــر ش ـــده اس ـــت.

ش ـــامل محوطـــهی بیرون ـــی ،ی ـــک س ـــاختمان ب ـــا چن ـــد

یک ـ ــی از اقدام ـ ــات مه ـ ــم ارت ـ ــش س ـ ــوریه در جن ـ ــگ

س ـ ــالن مج ـ ــزا و نی ـ ــز س ـ ــینمای س ـ ــه بع ـ ــدی اس ـ ــت .در

تش ـ ــرین ،حمل ـ ــه ب ـ ــه مرک ـ ــز رص ـ ــد صهیونیسـ ـ ـتها و

محوط ـ ـهی بیرونـ ــی مـ ــوزه کـ ــه  40هزارمترمربـ ــع وسـ ــعت

آزادســازی آن در همــان اولیــن ســاعات جنــگ بــه همت

داش ـ ــته و ب ـ ــا درختان ـ ــی همیش ـ ــه س ـ ــبز آراس ـ ــته ش ـ ــده

نیـــروی هوایـــی و توپخانـــه بـــه فرماندهـــی حافـــظ اســـد،

اس ــت ،تندیس ــی از حاف ــظ اس ــد ،ریی ــس جمه ــور فقی ــد

ریی ــس جمه ــور فقی ــد س ــوریه اس ــت .روای ــت تصوی ــری

ســوریه از جنس برنــز وجــود دارد که ارتفــاع آن بــه  9متر

ایـــــن رزم بـــــه انضمـــــام جزییـــــات بیشـــــترد در ســـــالن

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

نیـ ــز در اطـ ــراف دمشـ ــق بنـ ــا کـ ــرده اسـ ــت؛ مـ ــوزهای کـ ــه

میرس ـــد .در ای ـــن محوط ـــه نمونههای ـــی از تس ـــلیحات
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«دیورامــا» در قالــب فیلم بــرای بازدیدکننــدگان موزه

ص ــورت  360درج ــه و در قال ــب ماک ــت و تصوی ــر س ــه

ب ـ ــه نمای ـ ــش در میآی ـ ــد .در ای ـ ــن فیل ـ ــم همچنی ـ ــن

بعـــدی مشـــاهده کننـــد.

برخ ـ ــی از پیش ـ ــرفتهترین دس ـ ــتگاههای تجس ـ ــس،

در ایـ ــن نقاشـ ــی ،بخشهایـ ــی از جنـ ــگ تشـ ــرین،

رصـــد و پارازیـــت نیروهـــای ســـوری کـــه بـــا توجـــه بـــه

مقاوم ـ ــت س ـ ــربازان س ـ ــوری ،ویرانیه ـ ــای جن ـ ــگ و

س ـــطح فناوریه ـــای آن مقط ـــع زمان ـــی ،ی ـــک امتی ـــاز

شکس ـ ــت دش ـ ــمن صهیونیس ـ ــتی تصوی ـ ــر ش ـ ــده

وی ـ ــژه محس ـ ــوب میش ـ ــد و اغل ـ ــب کش ـ ــورها فاق ـ ــد

اس ــت .مح ــل نش ــیمن تماش ــاچیان نی ــر ب ــه ش ــکل

آن بودن ـ ــد ،ب ـ ــه نمای ـ ــش درآم ـ ــده اس ـ ــت .س ـ ــالن

دایـ ــرهای طراحـ ــی شـ ــده و گـ ــردان اسـ ــت .در نتیجـ ــه

مج ــد و وف ــاداری ب ــه حاف ــظ اس ــد ،بخ ــش دیگ ــری از

بازدیدکنن ــدگان تم ــام تصاوی ــر تعبی ــه ش ــده در ای ــن

ایـــن مـــوزه اســـت کـــه بـــه زندگـــی ایـــن رهبـــر ســـوری

ک ـــره را ی ـــک ب ـــه ی ـــک ب ـــه نظ ـــاره مینش ـــینند.

پرداختـ ــه اسـ ــت.

در س ـ ــاخت ای ـ ــن م ـ ــوزه ،هیات ـ ــی از کش ـ ــور ک ـ ــره

همچنین تصاویری از رزم مقتدرانه نیروی دریایی

شـــــمالی همـــــراه ســـــور یه بـــــوده اســـــت .ایـــــن

س ــوریه و درگی ــری ب ــا دش ــمن صهیونیس ــتی ک ــه ب ــه

هی ـ ــات در نهای ـ ــت پ ـ ــس از تکمی ـ ــل بن ـ ــای م ـ ــوزه

وارد آم ــدن تلف ــات زی ــادی ب ــه آنه ــا و البت ــه ش ــهادت

و محوطهس ـ ــازی ،ی ـ ــک مجس ـ ــمه عق ـ ــاب نی ـ ــز ب ـ ــه

ع ــدهای از س ــربازان ارت ــش س ــوریه انجامی ــد در ای ــن

مـــوزه تشـــرین اهـــدا کـــرده اســـت .ایـــن مجســـمه

م ــوزه ب ــه نمای ــش گذاش ــته ش ــده اس ــت.

در طبقــه همکــف و در نزدیکــی خروجی ســاختمان

ام ـــا همانط ـــور ک ـــه از ن ـــام وش ـــهرت ای ـــن م ـــوزه
مشخص است ،در این مجموعه نسل اول پانوراما

م ــوزه جانمای ــی و در مع ــرض دی ــد بازدیدکنن ــدگان
ق ـــرار گرفت ـــه اس ـــت.

نی ـ ــز طراح ـ ــی و س ـ ــاخته ش ـ ــده اس ـ ــت؛ س ـ ــاختمان

ســـالها از اتمـــام نبـــرد اکتبـــر (تشـــرین) میگـــذرد

نیمکـ ــرهای بـ ــزرگ و گردونـ ــی کـ ــه بازدیدکننـ ــدگان بـ ــا

امـ ــا یادگارهـ ــای جـ ــان فشـ ــانی ارتـ ــش سـ ــوریه بـ ــرای

نشس ـ ــتن روی صندلیه ـ ــای داخ ـ ــل آن ،میتوانن ـ ــد

حفـــظ تمامیـــت ارضـــی کشـــور خـــود هرگـــز در خاطـــر

تصوی ـــر و روایت ـــی کام ـــل از جن ـــگ در قنیط ـــره را ب ـــه

سـ ــوریها کمرنـ ــگ نشـ ــده اسـ ــت.

بازدید مدیرعامل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس از موزه تشرین

زمستان گرم نوفللوشاتو

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

}

امام خمینی(ره) نزدیــک چهار ماه در دهکدهای کوچک
در حومه پاریس تبعیــد بود آنجا چه جور جایی بود؟
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¡ محمدمهدی ستارکی

ص ـــدر اخب ـــار سیاس ـــت در جه ـــان بچس ـــبد و ت ـــا چه ـــار

 15مهـــــر تـــــا  11بهمنمـــــاه  ،1357عجیبتریـــــن و

م ـ ــاه همانج ـ ــا بمان ـ ــد و خی ـ ــال پایینآم ـ ــدن نداش ـ ــته

مهمتریـــــن روزهـــــای تایمالیـــــن انقالبنـــــد؛ روزی کـــــه

باش ـــد .ه ـــر روز ،پیغام ـــی انقالب ـــی از آنج ـــا ب ـــه ای ـــران و

روحان ـــی پرنف ـــوذ ق ـــدم در خ ـــاک روس ـــتایی کوچ ـــک در

جه ـ ــان مخاب ـ ــره میش ـ ــد و مث ـ ــل خطن ـ ــگارهای میخ ـ ــی

نزدیک ـ ــی پار ی ـ ــس گذاش ـ ــت ت ـ ــا زمانیک ـ ــه آنج ـ ــا را ت ـ ــرک

ب ـ ــر س ـ ــنگ تاری ـ ــخ نق ـ ــش میبس ـ ــت.

ک ـ ــرد و ب ـ ــا پ ـ ــرواز چارت ـ ــر بویین ـ ــگ اف  747ایرفران ـ ــس

امـــا دربـــاره نوفـــل لوشـــاتو چـــه میدانیـــم؟ آنجـــا چـــه

خـــــودش را از پار یـــــس بـــــه تهـــــران رســـــاند و یکـــــی از

ج ــور جای ــی اس ــت؟ ام ــام در آن چه ــار م ــاه چ ــه میک ــرد

بزرگتریـــــن اتفاقهـــــای تاریـــــخ سیاســـــت معاصـــــر را

و چهط ــور زندگ ــی اهال ــی ای ــن روس ــتای کوچ ــک را ب ــرای

رق ـ ــم زن ـ ــد .ام ـ ــام خمین ـ ــی (ره) کمت ـ ــر از چهارم ـ ــاه را در

همیشـــه دس ــتخوش نـــوار زمـــان تاریـــخ کـــرد؟

ای ـــن روس ـــتا گذران ـــد ت ـــا در آن روزه ـــا ،نوف ـــل لوش ـــاتو،
مهمتری ـ ــن پای ـ ــگاه انق ـ ــاب ای ـ ــران و قل ـ ــب خبره ـ ــای

نوفل لوشــاتو کجاســت؟

مه ــم جه ــان باش ــد؛ اهال ــی دهک ــدهای کوچ ــک ک ــه تنه ــا

دربـ ــاره نوفـ ــل لوشـ ــاتو چـ ــی میدانیـ ــم؟ بـ ــرای اغلـ ــب

کمـــی بیشـــتر از 2کیلومتـــر مربـــع مســـاحت داشـــت ،تـــا

م ــا ،ای ــن ن ــام ،صرف ــا ن ــام خیابان ــی اس ــت در مرک ــز ته ــران

پیـــش از  15مهرمـــاه  1357حتـــی در آرزوهـــای چندقـــرن

کــه ســفارت انگلیــس ،فرانســه و ایتالیــا را در خــود جــای

آیندهشـ ــان هـ ــم نمیدیدنـ ــد کـ ــه نـ ــام روستایشـ ــان بـ ــه

داده و البتـــه خانـــه دکتـــر محمـــد مصـــدق را .عـــاوه بـــر

یادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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ای ـــن ،ن ـــام نوف ـــل لوش ـــاتو ب ـــر خانـــهای فرهنگ ـــی در

دولـ ــت فرانسـ ــه دخالتـ ــی در باقـ ــی امـ ــور نداشـ ــت و

تهـــران هـــم نشســـته .خان ــهای کـــه «خانـــه فرهنگـــی

فقـ ــط موضـ ــوع محافظـ ــت را دنبـ ــال و امنیـ ــت امـ ــام

نوفـــل لوشـــاتو» نـــام دارد ،معمـــاریاش مربـــوط بـــه

را تامی ـــن میک ـــرد.

دوره پهل ــوی اول اس ــت و در تقاط ــع خیاب ــان حاف ــظ
و خیابـــــان نوفـــــل لوشـــــاتو میتـــــوان آن را یافـــــت.

ســادگی در خمیــن و نزدیکــی پاریس

ای ـــن اث ـــر در تار ی ـــخ  ۲۵مه ـــر  ۱۳۸۳ب ـــا ش ـــماره ثب ـــت

ام ــام در نزدیک ــی پار ی ــس ه ــم هم ــان ق ــدر س ــاده

 ۱۱۲۰۲بهعن ـ ــوان یک ـ ــی از آث ـ ــار مل ـ ــی ای ـ ــران ب ـ ــه ثب ـ ــت

زندگ ــی میک ــرد ک ــه در خمی ــن و در ق ــم و در ته ــران.

رس ــیده اس ــت .ج ــز ای ــن ،میدانی ــم ک ــه ام ــام خمین ــی

مث ـ ــا ی ـ ــک ب ـ ــار ک ـ ــه ام ـ ــام دستش ـ ــویی میرون ـ ــد و

چهارمـــاه در روســـتایی بـــه ایـــن نـــام تبعیـــد بـــوده و

درستش ـــویی را کثی ـــف میبینن ـــد ،آس ـــتین و ش ـــلوار

انقـــاب را راهبـــری میکـــرده اســـت .نوفـــل لوشـــاتو،

را بـــــاال میزننـــــد و مشـــــغول تمیـــــز کـــــردن آنجـــــا

روس ـ ــتایی کوچ ـ ــک اس ـ ــت در نزدیک ـ ــی پار ی ـ ــس ب ـ ــا

میش ــوند .دوس ــتان ام ــام میبینن ــد ک ــه ام ــام خیل ــی

کمـ ــی بیشـ ــتر از 3هزارنفـ ــر جمعیـ ــت.

ط ــول کش ــید ت ــا بی ــرون بیای ــد ،بع ــد از س ــاعتی ک ــه در
دستش ـــویی ب ـــاز میش ـــود و ام ـــام دس ـــت و پ ـــا ب ـــاال

 400خبرنــگار 400 ،ژانــدارم برای امام

زده بیـ ــرون میآینـ ــد ،همـ ــه متعجـ ــب میشـ ــوند کـ ــه

طـــی مدتـــی کـــه امـــام در روســـتای نوفـــل لوشـــاتو

شــخصیتی کــه دنیــا را کانــون توجــه و خبــر کــرده بود،
چگونـ ــه سـ ــاده زندگـ ــی میکنـ ــد و دنیـ ــا ُرلـ ــی کوچـ ــک

سراســـــر جهانیـــــان رســـــاند .امـــــام هـــــم از طریـــــق

میبینـــد .همیشـــه بعـــد از اقامـــه نمـــاز بـــرای اهالـــی

س ـــیصد ت ـــا چهارص ـــد خبرن ـــگاری ک ـــه در مح ـ ــدوده

س ـ ــخنرانی میکردن ـ ــد و بیش ـ ــتر ای ـ ــن س ـ ــخنرانیها

نوفـــل لوشـــاتو حضـــور داشـــتند ،اعتـــراض خـــودش

دربـــارهی آمـــاده کـــردن مـــردم ایـــران بـــرای حکومـــت

را نس ـ ــبت ب ـ ــه سیاسـ ـ ـتهای منح ـ ــط پهل ـ ــوی ب ـ ــه

آین ـ ــدهی انق ـ ــاب ب ـ ــود .ام ـ ــام در م ـ ــدت زمان ـ ــی ک ـ ــه

کل دنی ـــا اع ـــام میک ـــرد .اینگون ـــه ب ـــود ک ـــه نوف ـــل

آنج ـــا ب ـــود از نظ ـــر اطالع ـــات و اخب ـــار کش ـــور بـــهروز

لوش ـــاتو ب ـــه کان ـــون خب ـــری انق ـــاب تبدی ـــل ش ـــد و

بـ ــود .چـ ــون اخبـ ــار ایـ ــران و بریدههـ ــای روزنامـ ــه هـ ــا

از آنجـــا کـــه قیـــام و نهضـــت امـــام خمینـــی پدیـــدهای

در اختی ـــار ام ـــام گذاش ـــته میش ـــد.

حض ــور داش ــت ،فری ــاد حقطلب ــی خ ــود را ب ــه گ ــوش

جدی ـ ــد در تاری ـ ــخ سیاس ـ ــت معاص ـ ــر و انقالبه ـ ــای
نوظه ـ ــور ب ـ ــود ،نوف ـ ــل لوش ـ ــاتو ب ـ ــرای همیش ـ ــه در
صفح ـــات تاری ـــخ ثب ـــت ش ـــد.

خداحافظــی بــا عذر و هدیه
ام ــام درب ــاره نوف ــل لوش ــاتو و همس ــایگانش ای ــن

در م ــدت زمان ــی ک ــه ام ــام در نوف ــل لوش ــاتو ب ــود،

نظ ـ ــر را داش ـ ــت ک ـ ــه ش ـ ــاید باع ـ ــث بره ـ ــم خ ـ ــوردن

چهارصـــد ژانـــدارم در  24ســـاعت از امـــام محافظـــت

آس ـ ــایش آنه ـ ــا ش ـ ــده .در حالیک ـ ــه هی ـ ــچ ش ـ ــکایتی

میکردن ــد .وقت ــی ک ــه ام ــام بی ــرون میآم ــد ،ژاندارمه ــا

از ط ـــرف آنه ـــا نب ـــود .ب ـــا ای ـــن ح ـــال ایش ـــان لحظ ـــه

خیاب ــان را میبس ــتند .ای ــن در حال ــی ب ــود ک ــه چنی ــن

خداحافظــی ،از اهالــی عذرخواهــی و قدردانــی کردنــد.

امنیت ـ ــی در فرانس ـ ــه تنه ـ ــا ب ـ ــرای ریی ـ ــس جمه ـ ــور و

جالبتر ی ــن حرک ــت ام ــام ای ــن ب ــود ک ــه در روزه ــای

مقامـــات باالدســـت تامیـــن میشـــد .ایـــن چهارصـــد

پایانــی اقامتــش در نوفــل لوشــاتو برای اهالی روســتا

نف ـ ــر در س ـ ــه ش ـ ــیفت از ام ـ ــام حفاظ ـ ــت میکردن ـ ــد.

هدیـ ــه فرسـ ــتادند.
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تاثیـر بزرگ
انقــــــــــالب
اســـالمی و
دفاع مقدس
بر هنرهاے
تجســــــمی
بیتردی ـــد عظم ـــت انق ـــاب اس ـــامی و دف ـ ــاع مق ـ ــدس تنه ـ ــا ب ـ ــا
زبـ ــان هنـ ــر و ادبیـ ــات مـ ــی توانـ ــد بـ ــه جهانیـ ــان معرفـ ــی شـ ــود .امـ ــا
س ــوال مهم ــی ک ــه وج ــود دارد ای ــن اس ــت ک ــه جای ــگاه هن ــر از پ ــس
چه ــل س ــال حماس ــه و ایث ــار کجاس ــت؟ و آی ــا هن ــر توانس ــته اس ــت
پژواکـــی از آن همـــه دیـــروز را بـــه جهانیـــان امـــروز انتقـــال دهـــد؟ بـــا

محمد کاظم حسنوند

ای ــن ن ــگاه سلس ــله نشس ـتهای «چه ــل ش ــاهد» ب ــا ه ــدف بررس ــی
چه ــل س ــال گرافی ــک و کاریکات ــور انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس

در نش ـ ــریات قب ـ ــل از انق ـ ــاب

در م ــوزه برگ ــزار ش ــد .در ای ــن ش ــماره محمدکاظ ــم حس ــنوند ،س ــید

در روزنامــــــــــــــــــهها و مجـــــات

مسـ ــعود شـ ــجاعی ،سـ ــید محسـ ــن نـ ــوری نجفـ ــی ،محمـ ــد خزایـ ــی

کاریکات ــور مط ــر ح ب ــود و مج ــات

و محسـ ــن سـ ــلیمانی بـ ــه بیـ ــان دیدگاههـ ــای خـ ــود پرداختهانـ ــد.

خیلـــــی حرفـــــهای کاریکاتـــــور کار

همچنی ـ ــن آخر ی ـ ــن مصاحب ـ ــه زندهی ـ ــاد احمدرض ـ ــا دالون ـ ــد ک ـ ــه

میکردنـــــد .اگـــــر قـــــرار اســـــت

حـــق بزرگـــی بـــر گـــردن گرافیـــک مطبوعـــات ایـــران دارد بیانکننـــده

راجـ ــع بـ ــه هنـ ــر انقـ ــاب صحبـ ــت

آخری ـ ــن دیدگاهه ـ ــای اوس ـ ــت.

کنی ــم بای ــد راج ــع ب ــه هن ــر پی ــش
از انقـــــاب هـــــم اشـــــاره کنیـــــم.

رفتی ـ ــم و هن ـ ــر در ده ـ ــه  40و  50ب ـ ــه س ـ ــمت نوگرای ـ ــی و

آثـــار تجســـمی بـــه وضـــوح دیـــده میشـــود .یـــک ســـال

مدرنیس ـــم رف ـــت و نتوانس ـــت ب ـــا ت ـــوده م ـــردم ارتب ـــاط

بع ـ ــد از انق ـ ــاب ،جن ـ ــگ ش ـ ــروع میش ـ ــود و مضامی ـ ــن

برق ـ ــرار کن ـ ــد .نقاش ـ ــان و هنرمن ـ ــدان تجس ـ ــمی متاث ـ ــر

ب ــه س ــمت ایثارگ ــری رزمن ــدگان ،ش ــهادت و پش ــتیبانی

از آن فض ـ ــا ش ـ ــدند و ب ـ ــه نوع ـ ــی هن ـ ــر غرب ـ ــی را دنب ـ ــال

م ـــردم رف ـــت .هن ـــر انق ـــاب آرمانگ ـــرا اس ـــت .و ای ـــن در

کردن ـ ــد .برخ ـ ــی ت ـ ــاش کردن ـ ــد هن ـ ــر غرب ـ ــی را ایرانی ـ ــزه

هنرهـ ــای تجسـ ــمی مـ ــا مطـ ــر ح شـ ــد و کامـ ــا بـ ــارز بـ ــود.

کنن ـ ــد ام ـ ــا آن ه ـ ــم ش ـ ــتابزده ب ـ ــود .ب ـ ــا مط ـ ــر ح ش ـ ــدن

هنـ ــر تجسـ ــمی مـ ــا دفـ ــاع مقـ ــدس را بـ ــا واقعـ ــه کربـ ــا

جنبـ ــش بازگشـ ــت بـ ــه خویشـ ــتن توسـ ــط روشـ ــنفکران

تلفی ــق ک ــرد و ب ــرای م ــردم ملموست ــر ش ــد و ب ــه خوب ــی

هنرمن ـ ــدان ه ـ ــم تح ـ ــت تاثی ـ ــر آن ت ـ ــاش کردن ـ ــد هن ـ ــر

مظلومیــت ما را نشــان داد و بــه همین دلیــل مضامین

ایرانیت ــری داش ــته باش ــند .قب ــل از انق ــاب هن ــر بیش ــتر

متفـــاوت ،مـــن ادعـــا میکنـــم کـــه هنـــر مـــا پس ــتمدرن

فرمگ ـ ــرا و مقلدان ـ ــه و ب ـ ــدون محت ـ ــوا ب ـ ــود.

اس ــت .اس ــاس هن ــر پس ـتمدرن محتواس ــت در براب ــر

درس ـــت زمانیک ـــه جه ـــان از محت ـــوا دور ش ـــده ب ـــود

بیمحتوایـــــی مدرنیســـــم .انقـــــاب اســـــامی و دفـــــاع

انق ـ ــاب ج ـ ــان ت ـ ــازهای ب ـ ــه جه ـ ــان داد ک ـ ــه فوک ـ ــو آن را

مق ـــدس تاثی ـــر بزرگ ـــی در هن ـــر تجس ـــمی م ـــا داش ـــت و

معنوی ــت سیاس ــی نامی ــد .انق ــاب اس ــامی ایدئول ــوژی

ب ــه لح ــاظ کیف ــی بای ــد روی ای ــن آ ث ــار تام ــل ک ــرد.

جدی ـ ــدی ب ـ ــه جه ـ ــان ارائ ـ ــه داد ک ـ ــه دی ـ ــن و سیاس ـ ــت

مـ ــا در هنـ ــر تجسـ ــمی گون ـ ـهای خـ ــاص از معنویـ ــت را

میتوان ـــد ب ـــا ه ـــم تلفی ـــق ش ـــود و ام ـــروز بع ـــد ازچه ـــل

ب ـ ــه جه ـ ــان معرف ـ ــی کردی ـ ــم و ام ـ ــروز همچن ـ ــان ادام ـ ــه

س ـــال ای ـــن تفک ـــر توانس ـــته اس ـــت در دنی ـــا تاثیرپذی ـــر

دارد .ش ـــعلهای ک ـــه از انق ـــاب اس ـــامی در قل ـــب م ـــن

باش ــد .هن ــر قب ــل از انق ــاب هن ــر خــاص ب ــود ب ــرای اف ــراد

بوجـــود آمـــد خامـــوش نمیشـــود .مـــن هنـــوز در مـــورد

خ ــاص و بع ــد از انق ــاب هن ــر ع ــام ش ــد ب ــرای هم ــگان.

دف ـ ــاع مق ـ ــدس کار میکن ـ ــم و ت ـ ــا زمان ـ ــی ک ـ ــه ی ـ ــک اث ـ ــر

پی ـ ــش از انق ـ ــاب بیمحتوای ـ ــی در هن ـ ــر داش ـ ــتیم ام ـ ــا

خـــوب در مـــورد دفـــاع مقـــدس خلـــق نکنـــم از ایـــن کار

بعــد انقــاب بــه ســمت محتــوا رفتیــم .نقاشــی و طراحــی

دسـ ــت بـ ــر نم ـ ـیدارم.

و کاریکات ـــور حت ـــی ی ـــک گام جلوت ـــر ب ـــود .ب ـــه نظ ـــر م ـــن

بعـــد از جنـــگ جریـــان جدیـــدی بـــا نـــگاه بـــه نوگرایـــی

هنره ــای تجس ــمی ای ــران ب ــر اس ــاس تاثی ــر پذی ــری روح

قب ـــل از انق ـــاب دوب ـــاره ج ـــان گرف ـــت و مط ـــر ح ش ـــد و

و جوه ــر انق ــاب اس ــامی هن ــر پس ـتمدرن اس ــت .و از

حت ــی هنرمن ــدان انقالب ــی ه ــم تح ــت تاثی ــر ق ــرار داد ت ــا

لح ــاظ تاریخ ــی م ــا ی ــک گام جل ــو ت ــر بودی ــم .زمینهه ــای

جایـ ــی کـ ــه برخـ ــی از هنرمنـ ــدان انقـ ــاب کارهـ ــای قبلـ ــی

هنــر پسـتمدرن از ایــران شــروع شــد چــه آن را آگاهانــه

خــود را انــکار کردنــد .حرکــت خوبــی در جریــان هنرهــای

بدانیـــم و چـــه نـــا آگاهانـــه .هنرمنـــدان جـــوان مـــا متاثـــر

تجس ـ ــمی در ای ـ ــن روزه ـ ــا نداری ـ ــم .هنرمندان ـ ــی داری ـ ــم

از انق ـ ــاب آثارهای ـ ــی تولی ـ ــد کردن ـ ــد ک ـ ــه پسـ ـ ـتمدرن

کـــه بـــا عالقـــه در زمینـــه هنـــر انقـــاب کار میکننـــد و بـــا

بـــود و تاثیرگـــذار در تاریـــخ هنـــر جهـــان.

تمـــام بیمهریهـــا کـــه در ایـــن زمینـــه نســـبت بـــه آنهـــا

قبــل از انقــاب بــه جــز تعــداد محــدودی از هنرمندان

ص ـ ــورت میگی ـ ــرد .ام ـ ــروزه اقتص ـ ــاد در هن ـ ــر در جه ـ ــان

همـــه فرمگـــرا بودنـــد و نوعـــی هنـــر بـــرای هنـــر را ترویـــج

مط ـ ــر ح اس ـ ــت و اعتق ـ ــاد دارم ب ـ ــه لح ـ ــاظ فرهنگ ـ ــی م ـ ــا

میدان ـــد ک ـــه ای ـــن نوع ـــی ش ـــانه خال ـــی ک ـــردن هنرمن ـــد

قابلی ـــت مط ـــر ح ش ـــدن در عرص ـــه جهان ـــی را داری ـــم .و

اســـــت از مســـــئولیت اجتماعـــــی .پـــــس از انقـــــاب

بایـ ــد حتمـ ــا بـ ــه اقتصـ ــاد در هنـ ــر توجـ ــه کنیـ ــم.

ک ـل ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

بع ـ ــد از دوران قاج ـ ــار ش ـ ــتابزده ب ـ ــه س ـ ــمت تج ـ ــدد

رهبـ ــری حضـ ــرت امـ ــام (ره) ،حضـ ــور مـ ــردم و شـ ــهدا در
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ک ـل ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

}

2

کاریکاتوریستهاے انقالبی
اعتبار جشنوارههاے جهانی
پی ــش از حمل ــه ع ــراق ،جن ــگ را پی ــش بین ــی کردن ــد.
انصافـــا در ایـــن حـــوزه کارهـــای مهـــم و تاثیرگـــذاری
تولی ــد ش ــد و ب ــه ش ــیوههای مختلف ــی تکثی ــر ش ــد و
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باعــث روحیــه بخشــی رزمنــدگان میشــد و پوســترها
ت ــا خ ــط مق ــدم میرس ــیدند .م ــن نقاش ــی دی ــواری در
سید مسعود شــجایی طباطبایی

کن ــار ف ــرودگاه مهرآب ــاد کش ــیدم ک ــه روزنام ــه فی ــگارو
ی ــک صفح ــه گ ــزارش در م ــوردآن کار ک ــرد.

در ایران در زمینه کاریکاتور اتفاقات زیادی رخ داده

ای ــن آث ــار خ ــوب دوران دف ــاع مق ــدس جم ــع آوری

است و بسیاری در این حوزه فعالیت کردهاند .نشریه

شــده امــا تــا بــه حــال در کتابــی منتشــر نشــده اســت

ادب کاریکاتور در ابتدا در ایران شکل گرفت اما چون

و امی ــدوارم ش ــرایطی فراه ــم ش ــود ت ــا تاری ــخ جن ــگ

ادامـه نداشـت و ضعیـف بـود نتوانسـت جریـان سـاز

تحمیل ــی ب ــه ش ــکل تصوی ــری دی ــده ش ــود .ای ــن آث ــار

شود .نشریه مالنصرالدین از باکو شروع شد و سپس

بخش ــی از تاری ــخ ن ــگاری م ــا هس ــتند.

در تبریز ادامه داد و به صورت جدی کاریکاتور را شروع

ما در کاریکاتور جهان حرف اول را میزنیم .مسابقهای

کرد .در مشروطه کاریکاتور به معنی دقیق کلمه رایج

در بلژیک با موضوع روح برگزار شد .یک هفته مانده

شـد و اسـتمرار یافت تـا بـه مجلـه توفیـق و کاریکاتور

بـه پایـان مهلـت ارسـال آثـار از دبیرخانـه جشـنواره

رسید .در توفیق کاریکاتورهای بزرگی کارکردند .بعدها

تمـاس گرفتنـد و گفتند تعـداد آثـار هنرمنـدان ایرانی

روزنامـه کیهـان و اطالعـات کاریکاتـور کار میکردنـد و

کم است و درخواست داشتند شرایط را فراهم کنیم تا

در زمـان انقلاب بـا تیراژهـای بـاال منتشـر میشـدند.

این حضور بیشتر شود چرا که حضور ایرانیان باعث

کایکاتـور جـواد علیـزاده از فـرار شـاه بسـیار مـورد

اعتبار جشنوارههاست .بهطور متوسط از هر  7جایزه

توجه قرار گرفت .سـال  62در دانشـکده هنرهایزیبا

 2جایـزه متعلق بـه ایرانیان اسـت و ایـن یعنـی اعتبار

مـن ،نیرومنـد و کفشـچیان مقـدم کارهایمـان را در

کاریکاتوریستهای ایرانی در جهان.

پنلهای دانشکده ارائه میکردیم و دیگر عالقمندان

اولین سایت تخصصی کاریکاتور ایرن به عنوان ایران

به ما پیوستند و گروه کاسنی بوجود آمد .و اولینها

کاریکاتـور را ابتـدا به زبان انگلیسـی و سـپس فارسـی

در حوزه کاریکاتور با گروه کاسنی شکل گرفت ،کیهان

راه اندازی کردیم و خیلی از سایتهای تخصصی دنیا

کاریکاتور ،دوساالنه کاریکاتور ،خانهکاریکاتور با گروه

حتـی در قالب هـم از این سـایت الگـو بـرداری کردند.

کاسـنی شـکل گرفـت .بسـیاری از هنـر منـدان خـوب

آینـده کاریکاتـور ایـران را فـوق العـاده میبینـم .مـن

امروز از دل کیهـان کاریکاتور بیرون آمد.

در ورکشـاپهایی کـه در شهرسـتان برگـزار میکنـم

در دف ــاع مق ــدس اتفاق ــات خوب ــی افت ــاد و جن ــاب
اس ــتاد محس ــن ن ــوری نجف ــی و ج ــواد علی ــزاده  6م ــاه

غافلگیـر میشـوم و نوجوانانـی میبینـم کـه بسـیار
توانمنـد هسـتند و آینـده از آن جوانان اسـت.

3

}

م ـــن ش ـــش م ـــاه پی ـــش از جن ـــگ کاریکات ـــور ص ـــدام
را کش ـــیدم و دوس ـــتان ب ـــه ش ـــوخی میگفتن ـــد ک ـــه ت ـــو
جن ـــگ را ش ـــروع ک ـــردی!
امـــــروز همـــــه هنرمنـــــدان دیـــــده میشـــــوند امـــــا
هنرمن ـــدان ح ـــوزه کاریکات ـــور مظل ـــوم واق ـــع ش ـــدهاند.
سید محسن نورینجفی

آن روزه ــا امکان ــات نب ــود و هی ــچ منبع ــی ب ــرای یادگی ــری
وجـــود نداشـــت امـــا امـــروز دسترســـی بهمنابـــع بســـیار

کاریکاتـــــور مســـــتقیما بـــــا فکـــــر و ســـــوژه کار دارد.

آســان شــده اســت امــا متاســفانه جهتدهــی و هدایتــی

تکنی ـــک را میت ـــوان آم ـــوزش داد ام ـــا خالقی ـــت و فک ـــر

وج ــود ن ــدارد .منتقدی ــن آث ــار تجس ــمی نداری ــم و ام ــروز

آم ـ ــوزش دادن ـ ــی نیس ـ ــت.

ضـ ــرورت نقـ ــد هنـ ــر تجسـ ــمی احسـ ــاس میشـ ــود.

س ـ ــیر تجرب ـ ــه در کاریکات ـ ــور مه ـ ــم اس ـ ــت کاریکات ـ ــور

دوران دفاع مقدس موضوع کاریکاتوریستها جنگ
ب ــود و بس ــیار ُپرب ــازده و ُپختهت ــر دیگ ــر هنره ــا ب ــه دف ــاع

چش ــمهای جوش ــان اس ــت .بع ـداز س ــینما و تلویزی ــون
کاریکات ـ ــور ُپرمخاطبتری ـ ـ ِـن هنرهاس ـ ــت.
کاریکات ـ ــور مفهوم ـ ــی فرازبان ـ ــی و فرام ـ ــرزی اس ـ ــت و

بــه کاریکاتــور نمیشــود .اگــر قــرار باشــد بــا همــان شــور

ی ـــک زب ـــان بینلملل ـــی اس ـــت .ام ـــروز در جه ـــان ،هن ـــر

هیجــان دروان دفاع مقــدس کارکنیــم بایســتی بههمان

ایران ـ ــی ن ـ ــاب و مط ـ ــر ح اس ـ ــت و بس ـ ــیاری از موزهه ـ ــای

انــدازه بــه کایکاتــور توجــه شــود.

دنیـ ــا افتخارشـ ــان ایـ ــن اسـ ــت کـ ــه هنـ ــر اسـ ــامیایرانی
را داش ـــته باش ـــند.
کارهـــــا و آثـــــاری کـــــه در دوران انقـــــاب اســـــامی و

مقــدس ورود کردنــد و متاســفانه امــروز توجــه َدرخــوری

کاره ــای آن روز بخش ــی از تاری ــخ اس ــت و بای ــد توس ــط
نس ــل ام ــروز دی ــده ش ــود ت ــا ضم ــن انتق ــال تجرب ــه ب ــا
بخش ــی از تاری ــخ مه ــم ای ــن س ــرزمین آش ــنا ش ــوند.

دفـــــاع مقـــــدس انجـــــام دادیـــــم شـــــاید هرگـــــز دیگـــــر

آمریـــکا بـــا یـــک مـــوش بـــه نـــام میکیمـــوس ســـاالنه

نتوانی ـــم تک ـــرار کنی ـــم ،چ ـــرا ک ـــه آن ش ـــور و هیج ـــان آن
روزهـــا ُمولـــد خالقیـــت و هنـــر بـــود .اتفاقـــات سیاســـی

میلیاردهــا دالر درآمــد کســب میکنــد و ایــن شــخصیت
کارتونـــــی را همـــــه بچههـــــای جهـــــان میشناســـــند.

و جامعهشـــــناختی در هنـــــر موثـــــر اســـــت .در دوران

هنرمن ـ ــدان م ـ ــا در زمین ـ ــه هن ـ ــر اس ـ ــامیایرانی ت ـ ــوان

دف ـ ــاع مق ـ ــدس ه ـ ــم متاث ـ ــر از دف ـ ــاع مق ـ ــدس بودی ـ ــم

بســـیاری دارنـــد و بایـــد بـــه آنهـــا توجـــه ویـــژهای داشـــت

و اگ ـ ــر هنرمن ـ ــد در چنی ـ ــن اتفاق ـ ــی تاثی ـ ــر نپذی ـ ــرد ی ـ ــک

ت ــا ضم ــن مط ــر ح ش ــدن هن ــر ایران ــی اس ــامی در جه ــان

بیغیرتـــــی تاریخـــــی اســـــت.

بتواننـ ــد بـ ــه اقتصـ ــاد کشـ ــور هـ ــم کمـ ــک کننـ ــد.

ک ـل ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ضرورت نقد هنرهاے تجسمی
از منظر انقالباسالمی
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دیوارنگارےهای تهران
بخشی از تاریخ هنر انقالب اسالمی
ت ــا س ــال  75ادام ــه دارد دوره حض ــور عناص ــر تزئین ــی
و مفهوم ــی در دی ــوار نگارهه ــا اس ــت و در ای ــن دوره
چهرهه ـــای دی ـــوار نگارهه ـــا ک ـــه هن ـــوز نقاشـــیهای
بزرگ ـــی بودن ـــد ک ـــه ب ـــر دیواره ـــا کش ـــیده میش ـــدند
و بـــا دیـــوار نـــگاری فاصلـــه داشـــتند ترکیبـــی از دوره
محسن سلیمانی

اول بـــه همـــراه عناصـــر مفهومـــی بودنـــد.
در دوره س ــوم از س ــال  75ت ــا  91عناص ــر مفهوم ــی

وقتــی از هنــر انقــاب صحبــت میشــود ،نمیتــوان

و تزئین ـــی رویک ـــرد مناســـبتری در آث ـــار دارن ـــد و در

دی ــوار نگاریه ــای ته ــران را نادی ــده گرف ــت .تصاوی ــر

ای ـ ــن دوره حض ـ ــور س ـ ــازمانها و نهاده ـ ــا پ ـ ــر رن ـ ــگ

دیوارنگاریهـ ــای تهـ ــران تاثیـ ــر و نقـ ــش بسـ ــزایی در

میشـــود و آثـــار بـــه ســـمت دیوارنـــگاری بـــا مفهـــوم

هنـ ــر گرافیـ ــک انقـ ــاب داشـ ــته اسـ ــت .دیوارنـ ــگاری

اصل ـــی خ ـــود س ـــوق مییابن ـــد.

ته ـ ــران را ب ـ ــه چه ـ ــار دوره تقس ـ ــیم میش ـ ــود .دوره

در دوره چه ــارم ک ــه از س ــال  90ت ــا ب ــه ام ــروز اس ــت

اول از س ـــال  57ب ـــا ش ـــروع انق ـــاب آغ ـــاز میش ـــود

نقاش ـ ـیهای دیـ ــواری دیگـ ــر یـ ــک اثـ ــر نقاشـ ــی بـ ــزرگ

و تـــــا  67و پایـــــان جنـــــگ تحمیلـــــی ادامـــــه دارد .از

نیس ـ ــتند و فاصل ـ ــه دی ـ ــدن ،زم ـ ــان دی ـ ــدن ،مح ـ ــل

ویژگیهــای ایــن دوره حضــور کلمــات و شعارنویســی

اجـــرا ،تکنیـــک اجـــرا و مانـــدگاری آثـــار مـــد نظـــر قـــرار

اســـت و طراحـــی در آثـــار بـــه طـــرف نوشـــتار م ــیرود؛

گرف ـ ــت و ب ـ ــا تکنیکه ـ ــای متع ـ ــدد مان ـ ــدگاری آث ـ ــار

آن چـــــه کـــــه امـــــروز بـــــه آن گرافیتـــــی میگوییـــــم.

ایج ـــاد ش ـــد و موضوع ـــات متنو عت ـــری ب ـــا مفاهی ـــم

اتفاقـــی خـــود جـــوش کـــه توســـط جوانـــان آن دوران

انقـ ــاب اسـ ــامی و دفـ ــاع مقـ ــدس بـ ــه اجـ ــرا درآمـ ــد.

ک ـ ــه ام ـ ــروز اس ـ ــاتید بزرگ ـ ــی هس ـ ــتند ر خ میده ـ ــد.

آث ــار دی ــوار نگاریه ــای دورهه ــای گذش ــته ته ــران

ای ـــن دیوارنگارهه ـــا در پای ـــان دوره اول تبدی ـــل ب ـــه

را بخشــی از هویــت فرهنگــی ایــران اســت بایــد بــرای

نقاشـ ـ ـیهای رئالیس ـ ــتی میش ـ ــود .دوره دوم ک ـ ــه از

مرمــت ایــن آثــار دســت بــه کار شــد؛ چــرا کــه بخشــی

س ــال  67و پای ــان جن ــگ تحمیل ــی ش ــروع میش ــود و

از هویــت فرهنگــی و هنــری ایــن مــرزو ب ــوم اســت.

ک ـل ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

غناے گرافیک ایران
در سای ــه دفاع مقدس

5

}

به ــره جس ــتند و ای ــن حض ــور ب ــه خوب ــی نمای ــان اس ــت.
اکثـــر هنرمنـــدان در جوانـــی خـــود آثـــار مهمـــی تولیـــد
کردن ـ ــد و ی ـ ــک هوی ـ ــت و ویژگ ـ ــی خ ـ ــاص در ده ـ ــه اول
انق ـ ــاب ب ـ ــرای هن ـ ــر گرافی ـ ــک بوج ـ ــود آوردن ـ ــد .بع ـ ــد
معن ـ ــوی دف ـ ــاع مق ـ ــدس ب ـ ــه غن ـ ــای ای ـ ــن آث ـ ــار کم ـ ــک
محمد خزایی

ش ـــایانی ک ـــرد و لطاف ـــت ،معنوی ـــت ،عرف ـــان و حماس ـــه
را در آثـ ــار گرافیـ ــک ایـ ــران بـ ــه نمایـ ــش گذاشـ ــت و آثـ ــار

هن ـ ــر گرافی ـ ــک هن ـ ــر جدی ـ ــدی اس ـ ــت ک ـ ــه س ـ ــابقهای
 150س ـــاله دارد ک ـــه توانس ـــت در هش ـــتاد س ـــال اخی ـــر

را ب ــه وج ــود آورد ک ــه ب ــدون نوش ــتار پیام ــی قاب ــل درک
را ب ـ ــه مخاط ـ ــب منتق ـ ــل میک ـ ــرد.

امپراط ـ ــوری عظیم ـ ــی را ب ـ ــه وج ـ ــود آورد و در ای ـ ــران در

زیبایـ ــی ،شـ ــاد بـ ــودن ،معنـ ــای عرفانـ ــی و ارزشهـ ــای

دههه ـــای  23همزم ـــان ب ـــا م ـــدرن گرای ـــی ای ـــن جری ـــان

دف ـ ــاع مق ـ ــدس را از مهمتری ـ ــن ویژگیه ـ ــای گرافی ـ ــک

وارد کشور شد و در دهه  40رشته گرافیک در دانشگاه

دوران دف ـــاع مق ـــدس اس ـــت .در ده ـــه اول انق ـــاب در

تهــران تاســیس شــد و همــراه انقــاب اســامی و جنــگ

پوس ــتر ب ــه جای ــگاه مهم ــی رس ــیدهایم و جریان ــی ب ــزرگ

تحمیل ـ ــی هنرمن ـ ــدان از ظرفی ـ ــت پوس ـ ــتر ب ـ ــرای بی ـ ــان

و تاثی ــر گ ــذاری ب ــه راه افت ــاد ک ــه ام ــروز ادام ــه آن را فق ــط

ارزشه ـ ــا و مفاهی ـ ــم مه ـ ــم انق ـ ــاب و دف ـ ــاع مق ـ ــدس

در جشـــــنوارهها میبینیـــــم.
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 ...آفتابش در سپهر گرافیک ایران طلوع کرد و نامآور شد .هر چه هنر داشت به مخاطب بخشید .در
سطوح مختلف هنری کارآمد و یکی از بهترین مهرههای مطبوعات بود .سواد بصری باالیی داشت ،اما
اثر انگشتانش تنها در نشریاتی محدود هنر نکاشت ،بلکه در بسیاری از مطبوعات ایران هنرنمایی
کرد .دالوند در هنر انقالب نشو و نما یافت و تحویل جامعه مطبوعات ایران شد ،و طولی نکشید که به
یکی از بهترین طراحان صفحه و صفحهآرایان ایران بدل شد .آنچه میآید آخرین صحبتهای او در مورد
گرافیک انقالب اسالمی در چهل شاهد است.

}

6

َ
َجنگنرم و هنر انقالبی
متاس ــفانه ب ــرای مقابل ــه ب ــا جن ــگ ن ــرم ب ــه ح ــد کاف ــی
برنامهریــزی نشــده اســت و بــرای مدیــران و والدیــن
مدیر ی ــت ک ــردن اب ــزار رس ــانهای س ــخت اس ــت.امروز
پوسـ ــتر دیگـ ــر روی دیـ ــوار نصـ ــب نمیشـ ــود و بایـ ــد
تعامل ــی باش ــد ت ــا بتوان ــد در فض ــای مج ــازی خ ــود را

شادروان احمد رضا دالوند

بنمایان ــد .در ای ــران جوانتره ــا ش ــیوهی اس ــتفاده در
فض ـــای مج ـــازی را ب ـــه خوب ـــی آموختهان ـــد و وظای ـــف

ام ـــروز وقت ـــی از هن ـــر صحب ـــت میکنی ـــم از جن ـــگ
ن ــرم ح ــرف میزنی ــم ،از فک ــر ،ذه ــن و تحلی ــل س ــخن
میگویی ـ ــم .ام ـ ــروز از جن ـ ــگ ن ـ ــرم ب ـ ــه عن ـ ــوان یک ـ ــی
از ابزاره ـــای نف ـــوذ در اذه ـــان اس ـــتفاده میکنن ـــد.

اس ـ ــتادان آم ـ ــوزش چیدم ـ ــان و طراح ـ ــی پوس ـ ــتر در
فض ــای مج ــازی اس ــت.
ترکیــب معنــا و قالبهای هنــری بحــث پیچیدهای
اس ـ ــت و ام ـ ــروز ش ـ ــاهد محتواهای ـ ــی هس ـ ــتیم ک ـ ــه

بــرای ورود موثــر بــه جنــگ نــرم کــه ابعــاد آن بســیار

بـ ــا ایمـ ــان هنـ ــر خـ ــود را بـ ــا اسـ ــتفاده از ابـ ــزار جدیـ ــد

وس ــیع اس ــت بای ــد ب ــا پش ــتوانه عم ــل ک ــرد؛ چ ــرا ک ــه

ترکی ـــب ک ـــرده و ش ـــگفتی آفری ـــده ،ام ـــا تبدی ـــل ب ـــه

حضـــور فضـــای مجـــازی تجربـــه جدیـــدی اســـت و بـــا

جری ـــان نش ـــده اس ـــت .در پوس ـــتر جدی ـــد اتفاقات ـــی

اب ــزار کلم ــه ،رن ــگ و تصوی ــر جذابی ــت میس ــازند ک ــه

افتــاده اســت که جــای شــگفتی دارد؛ ولــی متاســفانه

چش ـــم مخاط ـــب را اش ـــباع میکن ـــد و م ـــا بای ـــد ب ـــروز

برخ ـــی ذهنیته ـــای آنال ـــوگ مان ـــع جریانس ـــازی آن

باش ــیم ت ــا در جن ــگ ن ــرم موف ــق ش ــویم.

ش ــده اس ــت .در هن ــر گرافی ــک ام ــروز ای ــران ،نس ــل

هنرمن ـ ــد ابت ـ ــدای انق ـ ــاب خ ـ ــود را در کش ـ ــاکش

جدیـــــد در اســـــتفاده از فضـــــای مجـــــازی از اســـــتاد

انق ــاب مص ــور میک ــرد؛ ول ــی ام ــروز نیازمن ــد تبدی ــل

پیش ـ ــر وتر اس ـ ــت و ای ـ ــن بره ـ ــه حساس ـ ــی اس ـ ــت

ذهنی ـ ــت ب ـ ــه ف ـ ــرآورده هن ـ ــری مناس ـ ــب هس ـ ــتیم و

کـــه بایـــد بـــه خوبـــی مدیریـــت شـــود .هنـــر گرافیـــک

نبای ـــد انفعال ـــی برخ ـــورد کنی ـــم .ام ـــروز رویشه ـــای

ابت ــدای انق ــاب خودج ــوش ب ــود و در ذات هنرمن ــد

هنــری خوبــی توســط نس ـلهای جدیــد بوجــود آمــده

ق ــرار داش ــت و ای ــن حرک ــت خودج ــوش تبدی ــل ب ــه

اســت؛ امــا ماننــد نسـلهای پیشــین شــناخته شــده

م ـــوج خروش ـــانی ش ـــد ،ام ـــا ام ـــروز بای ـــد تش ـــکیالتی

نیس ـــتند در حالیک ـــه ب ـــه ح ـــد ن ـــامآوری رس ـــیدهاند.

عمـ ــل کـ ــرد تـ ــا از دنیـ ــا عقـ ــب نمانیـ ــم.
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پژوهشــگر ادبیات پایداری در گفتوگو با «سرو»؛

آ گاهیاز گذشته
}خودآ گاهی نسبت به آینده

«ج ـ ــواد کام ـ ــور بخش ـ ــایش» از فع ـ ــاالن ح ـ ــوزه ادبی ـ ــات مقاوم ـ ــت و تاری ـ ــخ ش ـ ــفاهی دف ـ ــاع
مق ـ ــدس اس ـ ــت ک ـ ــه در کن ـ ــار اس ـ ــاتیدی همچ ـ ــون مرتض ـ ــی س ـ ــرهنگی و هدایـ ـ ـتا ...بهب ـ ــودی ب ـ ــه
نشـ ــر و ارتقـ ــای آ ثـ ــار ایـ ــن حـ ــوزه کمکهـ ــای شـ ــایانی کـ ــرده اسـ ــت .او عـ ــاوه بـ ــر پژوهـ ــش و تالیـ ــف
بـ ــه کار نقـ ــد نیـ ــز مشـ ــغول اسـ ــت ،نقدهـ ــای او منصفانـ ــه ،دقیـ ــق و آموزنـ ــده اسـ ــت .بـ ــا او دربـ ــارهی
اح ـ ــواالت نویس ـ ــندگی ،نق ـ ــد ،مخاط ـ ــب و ادبی ـ ــات پای ـ ــداری ب ـ ــه گفتوگ ـ ــو نشس ـ ــتهایم.

~~از شروع و نحوهی ورودتان به وادی ادبیات مقاومت

و پایداری بگویید؟

ذواالنوار ) ،خاطرات آیتا ...سید محمد خامنهای و گزارش
یک طر ح (تاریخ شفاهی قیام  15خرداد .)42

در شش ســالگی در مکتبخانهی زادگاهم به فراگیری
علوم مقدماتی ،قرآن و ادبیات پرداخت و در ده سالگی
راهــی مدرســه ابتدایــی قائــم (عــج) شــدم .دوران اول تــا

~~ از آشنایی و نحوهی همکاریتان با موزه انقالب

اسالمی و دفاع مقدس بگویید.

ســوم ابتدایــی را بــه صــورت جهشــی گذرانــدم و تــا در

با توجه به حیطه کار یام که در حوزه دفاع مقدس

دومین سال تحصیلی در مدرسه با همسنوسالهای

است و معموال مجموعهها و آ ثار تولیدی در مراکز

خــودم در کالس چهارم دبســتان همکالس شــوم .پس

مرتبط با این حوزه را پیگیری و رصد میکنم ،طبیعتا

از دریافــت دیپلــم فرهنــگ و ادب ،بــرای ادامــه تحصیــل

با این مجموعه آشنایی پیدا کرده بودم ،اما بهصورت

راهــی تهران شــدم و دورههای کارشناســی و کارشناســی

خاص چند روزی پس از افتتاح کتابخانه تخصصی موزه

ارشــد زبــان و ادبیــات فارســی را گذراندم.

 -که البته قبل از افتتاح میدانستم چنین کتابخانهای

دوره نوجوانــیام بــا فضــای جنــگ تحمیلــی همــراه

در حال آمادهسازی است  -برای دریافت کتاب و منابع

بــود .نامههــای رزمندگانــی کــه از منطقــه و محلــه مــا بــه

مراجعه کردم و بعدتر برای ضبط یک برنامه  10روز هی

جبهــه اعــزام میشــدند و برای خانــواده و دوســتان خود

معرفی کتاب که طرحی از من و آقای دکتر «اسماعیل

میفرســتادند را پیگیــری میکــردم .بعــد از مدرســه بــه

آذر» بود و در سال  94از شبکه آموزش پخش میشد،

خانههــای همســایهها ســر م ـیزدم و جویــای نامههــای

به موزه و کتابخانهی آن رفت و آمد داشتم.

ارســالی میشــدم تــا بــرای خانوادههــا بخوانــم .از همــان

از آن به بعد هم در کارهای مختلف در بخش ادبیات

زمــان ،انشــاء مطالبــی در حــوزه دفــاع مقــدس در ذهنــم

با موزه همکاری مستمر دارم ،بهخصوص در این اواخر

نقــش بســت و عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه شــدم.

با انتشارات موزه .موزه باید فعالیتهای پژوهشی را هم

بعدهــا در رشــته ادبیــات تحصیــل کــردم و طبیعتــا

به موازات برنامههای تبلیغی گستردهتر کند تا عالوه بر

کارم در حــوزه ادبیــات بــه خصــوص ادبیــات مقاومــت

شناساندن خود در سطح کشور ،در دنیا هم شناخته

شــکل گرفــت.

شده باشد ،این مهم از طریق دعوت از نویسندگان،
پژوهشگران و هنرمندان حوزه ادبیات مقاومت دنیا

~~شما در زمینهی تالیف بسیار فعال بودید .از نگاه

خودتان شاخصترین آن آ ثار چیست؟

میتواند در شناساندن ما به موزههای خار ج از کشور
مثمرثمر باشد.

همه آثاری که یک نویسنده دارد مانند فرزندان اوست

این بخش از رسالت موزه هم باید غنیتر اتفاق

و یکی بر دیگری ترجیح و برتری ندارد ،اما آثار شاخص من

بیفتد تا بتواند مفاهیم ایثار و شهادت را جریان بدهد.
ُبعد تبلیغی موزه تا حدودی به خصوص در این اواخر

از نگاه مخاطب در حوزه دفاع مقدس اینها بودهاند؛
جای امن گلولهها ،زندان موصل ،خاطرات علی اصغر

خوب است و در محافل و مراکز مختلف تبلیغات آن
دیده میشود ،اما در ُبعد پژوهشی آن باید بیشتر کار

قنوتی) ،یاس در قفس(زندگی و زمانهی محمدجواد

شود .اگر موزه را مرکز ثقل حوزه ادبیات دفاع مقدس و

تندگویان) و در حوزه انقالب هم؛ خاطرات سید مرتضی

مقاومت بدانیم ،گامهای موثرتری باید برداشته شود.

ربا طجزی ،شیخ شریف(زندگی و زمانه شهید شریف

ک ـل ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

بنــده متولــد اول مــرداد  1353در بخشــایش هســتم.

نبوی ،نامی که ماند(زندگی و زمانهی شهید محمدکاظم
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~~با وجود فعالیتهای گسترده فرهنگی در حوزه

~~در دهه هشتاد ما شاهد فروش و استقبال

فاصلهی بین نسلی اعتقاد دارند .نظر شما به عنوان

کتابهای حوزه ادبیات مقاومت بودیم ،اما به نظر

کسی که شناخت مطالعاتی نسبت به نسل جنگ

میرسد در سالهای اخیر از این استقبال کاسته

داشته و با نسل کنونی نیز به عینه مواجه هستید

شده است .شما موافق این گزاره هستید؟

دفاع مقدس هنوز بعضی از صاحبنظران به
ک ـل ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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در مورد تفاوت جوانان نسل جنگ با جوانان این
دوره چیست؟

خوبی از سوی مخاطبان و همین جوانان نسبت به

به نظر بنـده اسـتقبال نسـبت به ادبیـات پایداری
کـم نشـده اسـت و مـا هنـوز ادبیـات مقاومـت را در

البت ــه تف ــاوت طبیع ــی اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه تغیی ــر

اوج میبینیم .آنچه که دیده میشود افزوده شدن

و تح ــوالت و ن ــوع زندگ ــی ه ــر نس ــل ایج ــاد میش ــود.

یک موج جدید به این حوزه و آن هم مدافعان حرم

ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه نس ــل ام ــروز ج ــز ب ــا تعاری ــف م ــا

است .اگر ادبیات این حوزه بهتر ساخته و پرداخته

ب ــه هوی ــت خ ــود پ ــی نخواهن ــد ب ــرد ،ای ــن وظیف ــه و

شود ما کماکان طیفی از مخاطبان را خواهیم داشت

رس ــالت ب ــر عه ــده کس ــانی اس ــت ک ــه در ای ــن ح ــوزه

که خود این امـر میتواند مخاطبیـن جدید را به این

فعالیـــت میکننـــد و بایـــد کارهایـــی انجـــام بگیـــرد

بحـث اضافـه کنـد .طبیعـی اسـت هرچقـدر متولیـان

ک ــه نس ــل ج ــوان را نس ــبت ب ــه هوی ــت خ ــود آگاه ــی

امور نشر کتاب و مولفان ،کتابهای بیکیفیت تولید

بدهنــد تــا آنهــا در جهــت درک هویــت و تاریخشــان

کنند باعث ریزش مخاطب خواهد شـد.

گامه ــای بهت ــری بردارن ــد.
هر چه از گذشته آگاهی پیدا کنند میتوانند آن را
چراغ راه آیندهشان کنند .بههرحال جوانان آن دوره
جان و خون خودشان را نثار کردند تا نسلهای آینده در

~~ این نام« ادبیات اردوگاهی» از کجا بوجود آمد؟
ترکیبی که به نظر میرسد خیلی خوب به موضوع
اسارت و آزادگان نشسته است.

آسایش زندگی کنند و این وظیفهی ماست که با ادبیات

دقیقا نمیتوانم بگویم از کجا آمده ،ولی ادبیات

بتوانیم آنها را نسبت به این هویت آگاهی ببخشیم.

اردوگاهی قبال در دنیا مرسوم بوده که در ادبیات ما

با توجه به پیشینهی بزرگی که در زمینه دفاع

مفهوم دیگری به خود گرفت .ادبیات و روایتهای

مقدس داریم و بحث جدید مدافعان حرم ،به نظرم

کسانیکه در اسارت بودند و انگیز ههای معنوی

ارز شهای دینی برای جوانان امروز به

باال و توانایی تحمل شرایط سخت را داشتهاند .در

اندازه گذشته اهمیت

ادبیات قدیم عنوان ادبیات حبس یا حبسیهها را

دارد و حتی مقاومت را به

داشتهایم و این ترکیب ادبیات اردوگاهی و کلمهی

فراتر از مرزهای کشور

اسارت در حوزهی دفاع مقدس ،سر و شکل تازهای

کشانده است.

به این موضوع داد و به طبع آن ،موضوعات و مفاهیم
تازهای را قابل طر ح کرد.
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تما ݣݣشــا

س ـ ــینما،

تلویز ی ـ ــون،

تصو ی ـ ــر

با حسام نواب صفوی
به بهانه  ۲۷دی
سالگرد شهادت مجتبی نواب صفوی

حرکت نـواب
مقدس بود
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¡ محسن محمدی

اس ـ ــام در س ـ ــال  ۱۳۰۳در ته ـ ــران ب ـ ــه دنی ـ ــا آم ـ ــد و در

مواجهه با این پرسش که آیا با شهید نواب صفوی

 ۲۷دی م ـــاه س ـــال  ۱۳۳۴ب ـــه جوخـــهی اع ـــدام س ـــپرده

قرابت فامیلی دارید ،پاسخگویی را به بعد از نمایش

ش ـــد و ب ـــه ش ـــهادت رس ـــید .ش ـــهید ن ـــواب صف ـــوی را

این مجموعه حواله میدادید ،اما پس از پایان

ب ـ ــه ح ـ ــق بای ـ ــد از پیش ـ ــگامان مب ـ ــارزه ب ـ ــرای تش ـ ــکیل

پخش معمای شاه در این خصوص صحبتی نکردید.

حکومـ ــت اسـ ــامی دانسـ ــت .رهبـ ــر انقـ ــاب در دسـ ــت

میخواهم این سوال را یک مرتبه دیگر در اینجا تکرار

نوش ـــتهای ب ـــر روی عک ـــس ش ـــهید ن ـــواب صف ـــوی ،در

کنم :آقای حسام نواب صفوی با شهید مجتبی نواب

وصـ ــف ایـ ــن شـ ــهید آوردهانـ ــد« :سـ ــام بـ ــر پیشـ ــاهنگ

صفوی نسبت خویشاوندی و فامیلی دارند؟

جه ـــاد و ش ـــهادت در زم ـــان م ـــا».

اجـ ــازه بدهیـ ــد بـ ــاز هـ ــم صحبتـ ــی نکنـ ــم دربـ ــاره ایـ ــن

سیدحس ــام الدی ــن ن ــواب صف ــوی در س ــال  ۱۳۵۳در

نسـ ــبت ،حـ ــاال چـ ــه باشـ ــد و چـ ــه نباشـ ــد .بـ ــه هـ ــر حـ ــال

ته ـــران ب ـــه دنی ـــا آم ـــد و ت ـــا ب ـــه ام ـــروز در آث ـــار متع ـــدد

ایش ــان ی ــک اس ــطوره ب ــرای هم ــه م ــردم هس ــتند و م ــن،

نمایش ـ ــی ب ـ ــه ایف ـ ــای نق ـ ــش پرداخت ـ ــه اس ـ ــت .ش ـ ــغل

ی ــک وکی ــل و بازیگ ــر .دوس ــت ن ــدارم خ ــدای ناک ــرده ای ــن

اصل ــی حس ــام ن ــواب صف ــوی وکال ــت اس ــت و آ کت ــوری،

تعبی ـ ــر ش ـ ــود ک ـ ــه میخواه ـ ــم از موقعی ـ ــت واالی ای ـ ــن

پیش ـــه دوم او محس ـــوب میش ـــود .ن ـــواب صف ـــوی ب ـــا
مجموع ـــه کی ـــف انگلیس ـــی مرح ـــوم ضیاءالدی ـــن ّ
دری

شـــهید بـــه نفـــع خـــودم سواســـتفاده کنـــم.

شـــــناخته شـــــد و بعـــــد در فیلمهـــــا و ســـــریا لهای

~~شایعهای وجود دارد که شهید نواب صفوی پدر

دیگ ـــری همچ ـــون ن ـــان ،عش ـــق ،موت ـــور  ،۱۰۰۰ش ـــمعی
در بـــاد ،ازدواج بـــه ســـبک ایرانـــی ،ابراهیـــم خلیـــل ا،...
وقت ـ ــی هم ـ ــه خوابی ـ ــم ،نهن ـ ــگ عنب ـ ــر  ،۲روش ـ ــن ت ـ ــر از

عموی شما بودند.

فقط یک چیز را به شـما بگویم؛ نواب صفویها همه
با هم فامیل هسـتند ،فامیل نزدیک هم هستند.

خاموشــی ،برابــر بــا اصــل ،کاله پهلــوی و ...ایفــای نقش
نم ـ ــود .او در س ـ ــریال «معم ـ ــای ش ـ ــاه» ب ـ ــه کارگردان ـ ــی
محمدرض ـ ــا ورزی ایفاگ ـ ــر نق ـ ــش ش ـ ــهید س ـ ــیدمجتبی
نـ ــواب صفـ ــوی بـ ــود.
ایـــن اثـــر ،ســـومین همـــکاری نـــواب صفـــوی بـــا ورزی
پ ـــس از س ـــریالهای «س ـــالهای مش ـــروطه» و «تبری ـــز

~~و اسماعیل نواب صفا ،ترانه سرای معروف هم

عمویتان هستند؟

بل ــه ،اس ــماعیل ن ــواب صف ــوی ملق ــب ب ــه ن ــواب صف ــا
عم ـ ــوی م ـ ــن بودن ـ ــد .ش ـ ــاعر و ترانهس ـ ــرای معاص ـ ــر و
ســـراینده ترانـــه معـــروف «ای خلیـــج فـــارس».

در م ــه» ب ــود .حس ــام ن ــواب صف ــوی میگوی ــد ک ــه ب ــازی
در نق ـ ــش ش ـ ــهید ن ـ ــواب صف ـ ــوی چه ـ ــار س ـ ــال زم ـ ــان
ب ـ ــرده و دش ـ ــواریهای بس ـ ــیاری داش ـ ــته اس ـ ــت .ای ـ ــن

~~و پدر مرحومتان هم که به وکالت اشتغال

داشتهاند.

دو البتـ ــه بـ ــا هـ ــم قرابـ ــت خانوادگـ ــی و نسـ ــبت فامیلـ ــی

پـــــدرم ابتـــــدا قاضـــــی بودنـــــد و بعـــــد ،در دوران

ه ـــم دارن ـــد ،ه ـــر چن ـــد حس ـــام ن ـــواب صف ـــوی خ ـــوش

بازنشس ـــتگی وکی ـــل ش ـــدند .پدرب ـــزرگ م ـــادریام ه ـــم

ن ـــدارد درب ـــاره جزیی ـــات آن س ـــخن بگوی ـــد.

دادســـــتان بودنـــــد.

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

س ــیدمجتبی ن ــواب صف ــوی ،رهب ــر جمعی ــت فدایی ــان

~~شما در هنگامه بازی در سریال معمای شاه و در
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~~ترکیب جالب و جذابی به نظر میرسد .خودتان

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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در ایــن ســکانس از فشــنگهای واقعــی اســتفاده

به شخصه و به خصوص قبل از سریال معمای شاه

میشــد نمیخواســتم کارم ناتمــام بمانــد .یعنــی تــا

چهقدر از شهید نواب صفوی شناخت داشتید؟

این حــد روی کار حساســیت داشــتم.

از روزی کــه بــه مدرســه رفتــم ،اولیــن ســوالی کــه
ســر کالس بایــد پاســخ م ـیدادم نســبتم بــا شــهید

~~پس ،تصویربرداری سریال به ترتیبی پیش رفت

نواب صفــوی بــود .بهطــور طبیعــی وقتی یک ســوال

که سکانس آخری که بازی کردید دقیقا همان

را مرتب با انســان مطــر ح میکنند کنجکاو میشــود

سکانس پایانی فیلمنامه بود بدون هیچ جابجایی؟

کــه بــرود دربــاره آن شــخصیت تحقیــق کنــد .اتفاقــا

بله ،دقیقا.

ایــن تحقیقــات خیلــی جامــع هــم بــود.
اینقــدر شــخصیت شــهید نــواب صفــوی برایــم

~~در جمعهای خانوادگی و فامیلی از شهید نواب

جــذاب بــه نظــر میرســید کــه وقتــی پیشــنهاد بــازی

صفوی سخنی به میان میآید و درباره ایشان

در ســریال معمــای شــاه رســید ،بــا اینکــه ایفــای

صحبت میشود؟

نقــش ایشــان دشــوار بــه نظــر میرســید و تطابــق

بل ــه ،صحب ــت میش ــود .ببینی ــد صحب ــت از ش ــهید

چهــره مــن بــا صورتشــان هــم ســخت بــود ،بــا ایــن

ن ــواب همیش ــه در جامع ــه و نظ ــام ب ــوده و هس ــت.

حــال تصمیــم بــه بــازی گرفتــم.

میگوینـــد ای کاش نـــواب االن زنـــده بـــود؛ مـــن هـــم

اصوال بازی در نقش شخصیتی که

میگوی ـــم کاش ش ـــهید ن ـــواب در ای ـــن بره ـــه زن ـــده

معاصــر بــوده اســت و بســیاری

بــود .امــروزه کــه شــاهد فســاد اقتصــادی و اختــاس

هم از نزدیک او را دیدهاند کار

در کشـــور هســـتیم ،حضـــور امثـــال شـــهید نوابهـــا

آســانی نیســت .با وجــودی که

میتوانســـت خیلـــی بـــه مـــا کمـــک کنـــد.

بــازی در ســریال معمــای شــاه
نزدیــک بــه چهــار ســال طــول
کشــید اما از نتیجه کار راضی

~~معموال بازیگران با گذشت زمان از پخش یک

اثر نمایشی که خود در آن به ایفای نقش

بــودم .خیلیهــا میگفتنــد

پرداخته بودند ،راحتتر درباره آن اظهار

غیرممکن است حسام به

نظر میکنند .با وجود سپری شدن

خاطر یک نقش موهایش

دو سه سال از نمایش معمای شاه،

را از تــه بزنــد ،اما مــن گفتم

نظرتان درباره این سریال چیست؟

برای شــهید نــواب همه کار

م ـ ــن م ـ ــور خ نیس ـ ــتم ام ـ ــا آنچ ـ ــه از

خواهم کرد ،حتی گلوله هم

ش ــهید ن ــواب صف ــوی در ای ــن س ــریال

خواهم خــورد .بــرای همین

نش ـ ــان داده ش ـ ــد کام ـ ــا مس ـ ــتند و

تصمیــم گرفتــم ســکانس

منطبـ ــق بـ ــا اسـ ــناد و مـ ــدارک تاریخـ ــی

تیرباران شهید نواب صفوی

بود .مــن حتــی پرونــده موجود از شــهید

آخریــن ســکانس بــازیام در
ســریال باشــد .از آ نجــا کــه

در کالنتـــری را خوانـــدم.
در م ــورد بقی ــه ش ــخصیتها ه ــم بعی ــد

برخی از اقدامات مثبت ر خ داده در رژیم گذشته نشان

اس ـ ــدآبادی ،امامقلیخ ـ ــان و لطفعلیخ ـ ــان زن ـ ــد .ب ـ ــرای

داده نش ــده باش ــد ام ــا تحریف ــی ه ــم ش ــکل نگرف ــت.

شــهید نــواب تصمیــم گرفتیــم کــه صــدای خــودم نباشــد
و بـ ــا دوبلـ ــه ،کاراکتـ ــر کمـ ــی تلطیـ ــف شـ ــود.

~~چه نظری درباره کیفیت شخصیتپردازی کاراکتر

شاه در این سریال دارید؟

ش ـــخصیت ش ـــاه ه ـــم عی ـــن کت ـــب تاریخ ـــی و اس ـــناد
و اطالع ـ ــات محرمان ـ ــه ب ـ ــود .هم ـ ــان چی ـ ــزی ب ـ ــود ک ـ ــه

~~پس انتخاب دوبلور به هماهنگی خودتان بود و

احتماال رضایت هم داشتهاید؟
بله.

هم ـ ــه دی ـ ــده بودن ـ ــد .وقت ـ ــی ش ـ ــاه را ب ـ ــا آن ش ـ ــمایل و
خصوصی ـــات دی ـــده بودن ـــد دیگ ـــر نمیتوانس ـــتیم چی ـــز

~~چه حسی داشت بازی در نقش شخصیتی که هم

دیگ ــری نش ــان دهی ــم .آقای ــان نورعل ــی و کی ــا ه ــم خیل ــی

واقعی است و هم قرابت فامیلی با شما دارد .اصال فکر

خـ ــوب از پـ ــس بـ ــازی دوران جوانـ ــی و میانسـ ــالی ایـ ــن

میکردید روزی نقش شهید نواب صفوی را بازی کنید؟

ش ــخصیت برآمدن ــد .البت ــه خ ــود م ــن اطالع ــات چندان ــی
از شـ ــخصیت شـ ــاه نداشـ ــتم.

ابت ـــدا ک ـــه برای ـــم از مح ـــاالت ب ـــود ام ـــا از ی ـــک جای ـــی
ب ـ ــه بع ـ ــد احس ـ ــاس ک ـ ــردم بالخ ـ ــره ی ـ ــک روزی نق ـ ــش
ایش ـ ــان را ب ـ ــازی میکن ـ ــم .ب ـ ــه همی ـ ــن دلی ـ ــل ،وقت ـ ــی

~~ آیا فیلم و صوتی از شهید نواب صفوی موجود بود

که به آن مراجعه کنید؟

ماجـ ــرا شـ ــکل جـ ــدی بـ ــه خـ ــود گرفـ ــت و عبـ ــای شـ ــهید
ن ـ ــواب روی دوش ـ ــم افت ـ ــاد ،اص ـ ــا ع ـ ــوض ش ـ ــدم.

نـــه ،فقـــط چنـــد تصویـــر از ایشـــان وجـــود دارد .هنـــوز

نق ــش دش ــواری ب ــود ام ــا بازخ ــورد خوب ــی داش ــت .از

برخ ـــی از دوس ـــتان و همرزم ـــان ش ـــهید ن ـــواب در قی ـــد

لحظ ــهای کـــه شـــهید نـــواب وارد ســـریال شـــد تـــا زمـــان

حی ـ ــات هس ـ ــتند ،مث ـ ــل آق ـ ــای عبدهخدای ـ ــی ...اتفاق ـ ــا

اع ــدام ،درب ــاره ش ــخصیت ایش ــان خیل ــی صحب ــت ش ــد.

آق ــای عبدهخدای ــی همیش ــه س ــر صحن ــه حاض ــر بودن ــد.

اینهــا بــرای مــن خیلــی جالــب بــود و بــه وجدم مـیآورد.

~~یعنی با این اشخاص هم صحبت و تعامل داشتید

~~کدام وجه و شاخصه شخصیتی شهید نواب صفوی

برای بهتر درآوردن نقش؟

را بیشتر میپسندید؟

بل ــه ،آق ــای عبدهخدای ــی س ــر صحن ــه ح ــاالت و رفت ــار

ش ــهید ن ــواب یکپارچ ــه ش ــور ب ــود .اولی ــن جرقهه ــای

و نح ـ ــوه گفت ـ ــار ش ـ ــهید ن ـ ــواب را ب ـ ــرای م ـ ــن تش ـ ــریح

انقـــــاب را ایشـــــان زد .حتـــــی مقـــــام معظـــــم رهبـــــری

میکردنـــــد ،بـــــه خصـــــوص همـــــان دیالـــــوگ معـــــروف

میگوینـــــد کـــــه اولیـــــن جرقههـــــای انقالبـــــی بـــــودن را

شـ ــهید را کـ ــه جـ ــوری میمیـ ــرم کـ ــه از هـ ــر قطـ ــره خونـ ــم

ش ـــهید ن ـــواب در ذه ـــن م ـــن ایج ـــاد کردن ـــد.

ن ـــواب صف ـــوی دیگ ـــری متول ـــد ش ـــود.

ن ــواب صف ــوی میتوانس ــت مث ــل دیگ ــران ف ــرار کن ــد
و از ایـــران بگریـــزد امـــا در کنـــار یارانـــش مانـــد و اعـــدام

~~از دوبلهای که در سریال معمای شاه بر روی کاراکتر

ش ــد .ای ــن حرک ــت ب ــرای م ــن خیل ــی مق ــدس اس ــت.

شما گذاشته شده بود رضایت داشتید؟

مـــــن قبـــــل از معمـــــای شـــــاه ،نقشهـــــای تاریخـــــی

~~در تاریخ آمده که شهید نواب در زمان اجرای

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

میدان ــم تحریف ــی ص ــورت گرفت ــه باش ــد .ممک ــن اس ــت

زیـ ــادی را بـ ــازی کـ ــرده بـ ــودم ،مثـ ــل سـ ــیدجمال الدیـ ــن
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حکم اعدام یارانش را با مهربانی به اسم کوچک

حـ ــال ،اگـ ــر نقـ ــش متفاوتـ ــی پیشـ ــنهاد شـ ــود حتمـ ــا

میخوانده...

کار خواهـ ــم کـ ــرد.

بلـــــه ،محمـــــدم ،خلیلـــــم ،ایـــــن گونـــــه صحبـــــت
میکـــــرده اســـــت.
~~اما به هر حال ،مرگ واقعه خوشایندی نیست و

~~در فیلم پیشونی سفید  ۲هم که این روزها در
حال اکران است نقش یک وکیل را دارید.
بله ،وکیل مدافع جنگل هس ــتم.

ترسناک به نظر میرسد .آیا این حس را در سکانس
اعدام احساس میکردید؟
ن ــه ،ب ــرای خ ــودم ه ــم جال ــب ب ــود .فک ــر نمیکن ــم
شهید نواب هم ترسیده باشد در آن لحظه .عدهای
میگوین ـ ــد حت ـ ــی م ـ ــرگ ه ـ ــم از ایش ـ ــان میترس ـ ــیده
اســـت ،آنقـــدر کـــه شـــجاع بودهانـــد.

~~همچنان دوست دارید در نقش وکیل در آ ثار

مختلف نمایشی ظاهر شوید ،حتی در کارهای
کودک.

از کودک ــی دوس ــت داش ــتم اگ ــر ق ــرار باش ــد نق ــش
حی ـ ــوان را ب ـ ــازی کن ـ ــم ،آن حی ـ ــوان بب ـ ــر باش ـ ــد ک ـ ــه
همینط ــور ه ــم ش ــد.تا ب ــه ام ــروز تم ــام نقشهای ــی

~~آقای نواب صفوی ،این اواخر کم کار شدهاید ،چه

در تلویزیون و چه سینما؟

در س ـ ــریالی تلویزیون ـ ــی نق ـ ــش دهخ ـ ــدا را ب ـ ــازی

را ک ــه دل ــم میخواس ــته ب ــازی ک ــردهام ِاال ی ــک نق ــش.
اگ ـ ــر بتوان ـ ــم آن را ه ـ ــم ب ـ ــازی کن ـ ــم ش ـ ــاید بعده ـ ــا
دربـــارهاش حـــرف بزنیـــم.

ک ـ ــردهام و در س ـ ــینما ه ـ ــم نق ـ ــش ی ـ ــک بب ـ ــر را در
فیلـــم «پیشـــونی ســـفید »2ایفـــا کـــردم .نمیخواهـــم

~~میتوانید بگویید کدام نقش است؟

نقشهایـــی را کـــه قبـــا بـــازی کـــردهام دوبـــاره تکـــرار

نه ،نمیتوانم.

کنـــم .در حـــوزه حقـــوق ،پروندههـــای خیلـــی جذابـــی

انشـــــاا ...هـــــر وقـــــت اتفـــــاق افتـــــاد دربـــــارهاش

دارم کـ ــه از سـ ــینما برایـ ــم جذابتـ ــر اسـ ــت .بـ ــا ایـ ــن

صحبـــــت میکنیـــــم.
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نیم ــه نخس ــت ب ــا قص ــه ملته ــب و ت ــکان دهن ــدهای

س ـــینمای دف ـــاع مق ـــدس قدمت ـــی س ـــی و هف ـــت

از روزه ـ ــای آغازی ـ ــن جن ـ ــگ مواج ـ ــه میش ـ ــویم ک ـ ــه

س ــاله داش ــته و بخــش مهمــی از تولیــدات ســینمای

س ـــاختار فن ـــی ف ـــوق الع ـــادهای داش ـــته و تماش ـــاگر

ای ــران را در تمام ــی ای ــن س ــالها ب ــه خ ــود اختص ــاص

را س ـــر جای ـــش میخک ـــوب میکن ـــد.

داده اس ــت .س ــینمایی ک ــه م ــردم ای ــران ب ــا پوس ــت

درگیـــــری اســـــکندر و گرو هـــــش بـــــا ز ینـــــال و

و گوش ـ ــت و اس ـ ــتخوان خ ـ ــود آن را لم ـ ــس ک ـ ــرده و

همراهان ــش ب ــر س ــر گاوصندوق ــی مش ــکوک ،نقط ــه

خاط ــرات زی ــادی از آن دارن ــد .آنچ ــه میآی ــد گزارش ــی

عط ـ ــف نیم ـ ــه نخس ـ ــت فیل ـ ــم ب ـ ــه حس ـ ــاب میآی ـ ــد

اس ــت در ادام ــه ش ــمارههای قبل ــی «س ــرو» ک ــه پ ــس

ک ـ ــه داس ـ ــتان را ب ـ ــه بهتر ی ـ ــن ش ـ ــکل ب ـ ــه حرک ـ ــت وا

از پرداخت ـ ــن ب ـ ــه ش ـ ــکلگیری و تط ـ ــور ای ـ ــن س ـ ــینما

مـیدارد .در نیمه دوم ،ســکون بیشــتری بر داســتان

در دههه ـ ــای  60و  70ب ـ ــه س ـ ــینمای دف ـ ــاع مق ـ ــدس

حاکـــم شـــده و تنشهـــا از ســـطح بـــه عمـــق حرکـــت

در ده ــهی  80رســـیده اســـت.

کـــرده و در الیههـــای زیریـــن بـــه حرکـــت خـــود ادامـــه
میدهن ـ ــد .ب ـ ــرای نمون ـ ــه ه ـ ــم میت ـ ــوان ب ـ ــه مثل ـ ــث

در س ـــالهای ابتدای ـــی ده ـــه هش ـــتاد ،س ـــینمای

عاشـــقانه شـــکل گرفتـــه در عشـــیره اشـــاره کـــرد کـــه

دفـــاع مقـــدس کـــه در انتهـــای دهـــه هفتـــاد بـــا یـــک

پ ــای زین ــال ه ــم ب ــه واس ــطه نس ــبت فامیل ــی ب ــا یک ــی

رک ــود نس ــبی مواج ــه ش ــده ب ــود ب ــا دو فیل ــم «دوئ ــل»

از آنه ـــا ب ـــه می ـــان کش ـــیده میش ـــود.

س ـــاخته احمدرض ـــا دروی ـــش و «مزرع ـــه پ ـــدری» ب ـــه

درویـــش در پرداخـــت شـــخصیتها خـــوب عمـــل

کارگردان ـ ــی زن ـ ــده ی ـ ــاد رس ـ ــول مالقلیپ ـ ــور ب ـ ــه اوج

ک ــرده و ب ــه زین ــال ،یحی ــی و اس ــکندر الیهه ــای زی ــادی

رســـید .بهخصـــوص از لحـــاظ تکنیکـــی هـــر دو فیلـــم

بخش ـ ــیده اس ـ ــت .زین ـ ــال ک ـ ــه در قام ـ ــت قهرم ـ ــان

س ـ ــرآمد تمام ـ ــی فیلمه ـ ــای جنگ ـ ــی پی ـ ــش از خ ـ ــود

داس ـ ــتان نشس ـ ــته ،ش ـ ــخصیت پرف ـ ــراز و ف ـ ــرودی

ب ـــه حس ـــاب میآین ـــد.

داش ـــته و مخاط ـــب گاه واکنشه ـــای متض ـــادی ب ـــه

دوئل که بخــش مهمی از مراحــل فنیاش را خار ج

او نش ـ ــان میده ـ ــد.
ُدرســت نقطه مقابــل یحیــی که بــه وظیفه ســربازی

جن ــگ ب ــا محوری ــت جوان ــی ب ــه ن ــام زین ــال میگ ــذرد

اش عمل کرده و در نهایت هم به شهادت میرسد.

ک ـ ــه میخواه ـ ــد جل ـ ــوی ب ـ ــردن ی ـ ــک گاوصن ـ ــدوق

اس ــکندر ه ــم در قط ــب منف ــی کار ،خ ــوب و باورپذی ــر

حـــاوی طـــا توســـط اســـکندر و گروهـــش را بگیـــرد و

از کار درآم ــده و از تض ــادش ب ــا زین ــال و یحی ــی درام

در ای ــن مس ــیر ب ــا موان ــع و ح ــوادث مختلف ــی روب ــرو

پرکشش ــی خل ــق ش ــده اس ــت ک ــه ت ــا پای ــان مخاط ــب

میش ـــود .در بخ ـــش زم ـــان ح ـــال ،ب ـــا زین ـــال مس ـــن

را هم ــراه خ ــود نگ ــه مــیدارد .دروی ــش در دوئ ــل ب ــه

و دره ـــم شکس ـــتهای مواج ـــه میش ـــویم ک ـــه پ ـــس

لحــاظ کارگردانــی پختگــی خاصــی نشــان داده و کاری

از سـ ــالهای طوالنـ ــی اسـ ــارت بـ ــه ایـ ــران بازگشـ ــته و

در ســـطح اســـتانداردهای بینالمللـــی ارائـــه کـــرده

در حالـــی روانـــه زادگاهـــش میشـــود کـــه اســـکندر و

اس ــت ک ــه نمون ــه آن را در س ــکانس نفس ــگیر حمل ــه

بقیـــه انتظـــارش را میکشـــند .دوئـــل هـــم بـــه ماننـــد

هواپیماهای عراقی به ایس ــتگاه قطار پر از جمعیت

دیگ ـ ــر س ـ ــاختههای دروی ـ ــش از دو تک ـ ــه متف ـ ــاوت

دیدهای ــم .بازیه ــای پژم ــان بازغ ــی ،کامبی ــز دیرب ــاز

تشـــکیل شـــده کـــه بـــه یکدیگـــر وصـــل هســـتند .در

بس ــیار چش ــمگیر اس ــت.

از ای ــران س ــپری ک ــرده ،قص ـهاش در روزه ــای آغاز ی ــن

داشمشتیها در جنگ
ک ــه زن ــده ی ــاد مالقل ــی پ ــور از س ــفر ب ــه چزاب ــه آغ ــاز ک ــرده
و در ق ــار چ س ــمی ب ــه فضای ــی کام ــا انتزاع ــی خت ــم ش ــده
اس ــت .او در ای ــن فیل ــم ب ــار دیگ ــر ب ــه فض ــای س ــفر ب ــه
چزابـــه بازگشـــته و بـــا اســـتفاده از جریـــان ســـیال ذهـــن
و شکســـتن زمـــان ،قصـــه خـــود را روایـــت کـــرده اســـت.
داســـتان نویســـندهای بـــه نـــام محمـــود شـــوکتیان کـــه
ب ـــرای جلس ـــه نق ـــد و بررس ـــی کتاب ـــش ب ـــه اه ـــواز آم ـــده
ک ــه ب ــا دی ــدن دخت ــر یک ــی از همرزمه ــای ش ــهیدش ب ــه
گذش ـــته و زم ـــان جن ـــگ پرت ـــاب میش ـــود .مالقلیپ ـــور
ای ـــن قص ـــه س ـــخت و پیچی ـــده را ب ـــه گون ـــه ای روای ـــت
ک ـــرده ک ـــه مخاطب ـــان از طیفه ـــای مختل ـــف ق ـــادر ب ـــه
برق ـ ــراری ارتب ـ ــاط ب ـ ــا آن هس ـ ــتند .در ف ـ ــاش بکه ـ ــا،
محمـــــود شـــــوکتیان را در حالـــــی میبینیـــــم کـــــه بـــــه
جبه ـ ــه اع ـ ــزام ش ـ ــده و در گروهان ـ ــی ب ـ ــه س ـ ــر میب ـ ــرد
ک ـ ــه ش ـ ــخصیتهای مختلف ـ ــی در آن حض ـ ــور دارن ـ ــد .از
جمل ـــه ی ـــک رانن ـــده مس ـــن قدیم ـــی ک ـــه روی بازوی ـــش
ه ــم خالکوب ــی داش ــته و اساس ــا از جن ــس دیگ ــر اف ــراد
گروه ـ ــان نیس ـ ــت .جال ـ ــب اینک ـ ــه ب ـ ــا وج ـ ــود گذش ـ ــتن
بخـــــش مهمـــــی از فیلـــــم در جنـــــگ ،اثـــــر چندانـــــی از
انفجارهـ ــای پیاپـ ــی و گلولـ ــه بـ ــاران البتـ ــه بـ ــه جـ ــز یکـ ــی
دو س ـــکانس در فیل ـــم نمیبینی ـــم و کارگ ـــردان بیش ـــتر
روی تعلی ـ ــق درون ـ ــی آن کار ک ـ ــرده اس ـ ــت .بخشه ـ ــای
مربوط به حضور روح همس ــر ش ــوکتیان در زمان جنگ،
آنچن ــان ک ــه بای ــد ب ــا فض ــای فیل ــم جف ــت و ج ــور نش ــده
و از آن بی ـ ــرون میزن ـ ــد .هرچن ـ ــد ک ـ ــه مالقلیپ ـ ــور ب ـ ــرای
ای ـــن حض ـــور دلی ـــل محکم ـــی داش ـــته و آن ه ـــم جای ـــی
اســـت کـــه آخریـــن گلول ــهای کـــه از لولـــه تـــوپ شـــلیک
میش ـــود ب ـــه خان ـــه محم ـــود اصاب ـــت ک ـــرده و همس ـــر
و فرزندانـــــش را شـــــهید کـــــرده اســـــت .در پرداخـــــت
ش ـ ــخصیتها نی ـ ــز ظراف ـ ــت خاص ـ ــی ب ـ ــه کار رفت ـ ــه ک ـ ــه

ب ـ ــا ب ـ ــازی درخش ـ ــان جمش ـ ــید هاش ـ ــم پ ـ ــور میبینی ـ ــم.
ش ــخصیتی برگرفت ــه از واقعی ــت ک ــه تح ــت تاثی ــر فض ــای
جبهـــه و جنـــگ قـــرار گرفتـــه و شـــجاعت فوقالعـــادهای
از خـــــود نشـــــان میدهـــــد .محمـــــود شـــــوکتیان هـــــم
پیچیدگیهـــــای خـــــاص خـــــود را داشـــــته و قـــــادر بـــــه

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مزرعـــه پـــدری ادامـــه منطقـــی همـــان مســـیری اســـت

اوج آن را در ش ـــخصیتی مع ـــروف ب ـــه محم ـــد س ـــکوت

همـ ــراه کـ ــردن مخاطـ ــب بـ ــا خـ ــود اسـ ــت.
اخراجیهـــا ســـاخته مســـعود ده نمکـــی ،دومیـــن
تجربـــه ســـینماگران ایـــران در تلفیـــق دو ســـینمای
دفـــاع مقـــدس و کمـــدی اســـت کـــه بـــه شـــدت هـــم
مـــورد اســـتقبال مخاطبـــان قـــرار گرفتـــه و ده نمکـــی را
ب ــه س ــاخت قس ــمتهای دوم و س ــوم آن ترغی ــب ک ــرد.
فیلــم داســتان جوانــی به نــام مجیــد ملقــب به ســوزوکی
اس ــت ک ــه در محل ـهای قدیم ــی در جن ــوب ش ــهر هم ــراه
مـــادر و خواهـــرش زندگـــی میکنـــد و بـــه دختـــر میـــرزا
عالقمنــد اســت .مجید بــرای بــه دســت آوردن دل میرزا
و دخت ــرش هم ــراه تع ــدادی از بچ ــه محلهای ــش روان ــه
جبه ــه میش ــود .او در آنج ــا پ ــس از ماجراه ــای بس ــیار
متحــول شــده و ســرانجام در یــک عملیــات بــه شــهادت
میرس ــد .ده نمک ــی در اخراجیه ــای  ۱س ــراغ تیپهای ــی
آشــنا بــرای مخاطــب رفتــه و بــا کنــار هــم قــرار دادن آنهــا
ش ــوخیهای بام ــزهای را ت ــدارک دی ــده اس ــت .در واق ــع از
دل تض ــاد می ــان مجی ــد و دوس ــتانش ب ــا فض ــای جبه ــه
و جن ــگ اس ــت ک ــه ش ــوخیهای خوب ــی ش ــکل گرفت ــه و
نوش ــته ش ــده اس ــت ک ــه در اج ــرا ه ــم قاب ــل قب ــول از کار
درآم ــده اس ــت .همچنی ــن بای ــد ب ــه نق ــش اکب ــر عب ــدی
ه ــم در محب ــوب ش ــدن فیل ــم اش ــاره ک ــرد ک ــه در نق ــش
بای ــرام ل ــودر ،ش ــیرینی خاص ــی ب ــه فیل ــم بخش ــیده و در
کن ــار دیرب ــاز ،امیرفضل ــی و اوس ــیوند تی ــم یکدس ــتی را
تش ــکیل دادهان ــد .ده نمک ــی پ ــس از موفقی ــت هم ــه
جانب ــه ای ــن فیل ــم ،در س ــالهای بع ــد قس ــمت دوم و
س ــوم ای ــن فیل ــم را ه ــم تولی ــد ک ــرد ک ــه آنه ــا ه ــم م ــورد
توج ــه مخاطب ــان س ــینمای ای ــران ق ــرار گرفتن ــد.
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ایـ ــران زندگـ ــی سـ ــادهای دارنـ ــد .آنچـ ــه کـ ــه بـ ــه ایـ ــن
فیل ــم تش ــخص و اهمی ــت بخش ــیده ،رابط ــه سرش ــار
از مه ـ ــر مادران ـ ــه گیالن ـ ــه ب ـ ــه فرزن ـ ــدش اس ـ ــماعیل

عرفـــــان وســـــلوک معنـــــوی یکـــــی از تمهـــــای

اس ـ ــت ک ـ ــه روز ب ـ ــه روز وضعی ـ ــت جس ـ ــمی بدت ـ ــری

همیش ـ ــگی س ـ ــینمای دف ـ ــاع مق ـ ــدس ب ـ ــه حس ـ ــاب

پیـــــدا کـــــرده و مـــــادر را در وضعیـــــت بغرنجتـــــری

میآی ـ ــد ک ـ ــه در دههه ـ ــای هفت ـ ــاد و هش ـ ــتاد رش ـ ــد

ق ـ ــرار میده ـ ــد.

چش ــمگیری داشـــته و بـــه خلـــق آثـــار قابـــل توجهـــی

انتظــار ایــن مــادر و فرزند بــرای رســیدن مســافری

هـــم ختـــم شـــده اســـت .دس ــتهای خالـــی ســـاخته

از جن ــوب درس ــت ش ــب تحوی ــل س ــال  ،۱۳۸۱نقط ــه

ابوالقاس ـ ــم طالب ـ ــی یک ـ ــی از ای ـ ــن نمونهه ـ ــا اس ـ ــت

عط ــف فیل ــم اس ــت ک ــه مخاط ــب را در انتظ ــار ب ــرای

ک ـ ــه از فیلمنامـ ـ ـهای حس ـ ــاب ش ـ ــده به ـ ــره گرفت ـ ــه و

رس ـ ــیدن ف ـ ــرد م ـ ــورد نظ ـ ــر ق ـ ــرار میده ـ ــد .ع ـ ــاوه

قهرم ـــان آن قابلی ـــت هم ـــذات پن ـــداری دارد .فیل ـــم

ب ـ ــر کارگردان ـ ــی هوش ـ ــمندانه بن ـ ــی اعتم ـ ــاد ،بای ـ ــد

داس ــتان امیرحس ــین رزمن ــدهای اس ــت ک ــه س ــالها

ب ـ ــه بازیه ـ ــای درخش ـ ــان به ـ ــرام رادان و فاطم ـ ــه

در اســـارت بـــوده و پـــس از بازگشـــت بـــه ایـــران نیـــز

معتمدآریــا در نقشهــای اســماعیل و گیالنه اشــاره

ب ـــه خاط ـــر موجگرفتگ ـــی در یک ـــی از آسایش ـــگاههای

ک ــرد .ب ــه خص ــوص معتمدآر ی ــا ک ــه ب ــه عن ــوان م ــادر

جانب ـــازان بس ـــتری اس ـــت.

یـ ــک جانبـ ــاز باورپذیـ ــر فوقالعـ ــادهای در بـ ــازیاش

ورود دوبـــــاره او بـــــه خانـــــه و دیـــــدار بـــــا دختـــــر

م ـــوج میزن ـــد و در خل ـــق هرچ ـــه بهت ـــر ای ـــن نق ـــش

جوانش(حوریــه) ،قصــه را وارد مرحله تــازهای کرده و

از زب ـ ــان ب ـ ــدن ب ـ ــه بهتری ـ ــن ش ـ ــکل ممک ـ ــن به ـ ــره

امیرحســـین را در موقعیتـــی قـــرار میدهـــد کـــه بایـــد

گرفتـ ــه اسـ ــت.

دختــرش را از چوبــه دار به خاطر پاپوشــی کــه برایش
دوخت ــه ش ــده ،برهان ــد .طالب ــی در دس ـتهای خال ــی
از عشـ ــق بـ ــه عنـ ــوان عامـ ــل پیـ ــش برنـ ــده داسـ ــتان
بهـــره گرفتـــه و عشـــق پـــدر بـــه دختـــر و بالعکـــس و
عالقــه میــان امیرحســین و همســر فداکارش(مریم)
را ب ــه تصوی ــر کش ــیده اس ــت.
در عینح ــال روی مفهوم ــی ب ــه ن ــام معج ــزه ه ــم
بـــه خوبـــی مانـــور داده کـــه در آخـــر هـــم بـــه نتیجـــه
میرس ـــد .س ـــه بازیگ ـــر اصل ـــی فیل ـــم ب ـــه خص ـــوص
خس ـــرو ش ـــکیبایی س ـــتونهای فیل ـــم ب ـــه حس ـــاب
میآین ــد ک ــه بخ ــش مهم ــی از ب ــار فیل ــم را ب ــه دوش
کش ـــیدهاند .پ ـــس از دســـتهای خال ـــی ب ـــه فیل ـــم
خ ـــوب رخش ـــان بن ـــی اعتم ـــاد (گیالن ـــه) میرس ـــیم.
فیلمــی کــه محــور آن را یــک جانبــاز جنــگ و مادرش
تش ـ ــکیل میدهن ـ ــد ک ـ ــه در روس ـ ــتایی در ش ـ ــمال

یک ـــی از فیلمه ـــای مط ـــر ح ده ـــه هش ـــتاد س ـــینمای

ب ـ ــه ُر خ تماش ـ ــاگران فیل ـ ــم میکش ـ ــاند.

پوراحم ــد اس ــت ک ــه برش ــی کوت ــاه از ماهه ــای ابتدای ــی

عالـــــی از کار درآمـــــده و تنشهـــــای شـــــکل گرفتـــــه

جنـ ــگ را نشـ ــان تماشـ ــاگران خـ ــود میدهـ ــد .داسـ ــتان

می ـ ــان ای ـ ــن دو از نق ـ ــاط ق ـ ــوت فیلمنام ـ ــه اتوب ـ ــوس

پس ـــر نوجوان ـــی ک ـــه هم ـــراه رانن ـــدهای میانس ـــال بای ـــد

ش ـ ــب ب ـ ــه حس ـ ــاب میآی ـ ــد ک ـ ــه در پیش ـ ــبرد داس ـ ــتان

تع ـ ــدادی اس ـ ــیر عراق ـ ــی را ب ـ ــه پش ـ ــت جبه ـ ــه منتق ـ ــل

نقش ـ ــی کلی ـ ــدی دارد .اتوب ـ ــوس ش ـ ــب در عی ـ ــن ح ـ ــال

کننـ ــد و در ایـ ــن مسـ ــیر بـ ــا مشـ ــکالت مختلفـ ــی روبـ ــرو

یـ ــک پایـ ــان بنـ ــدی فوقالعـــاده دارد کـ ــه اثرگـ ــذاریاش

میش ـ ــوند .پوراحم ـ ــد در اتوب ـ ــوس ش ـ ــب دس ـ ــت ب ـ ــه

را ب ــه اوج رس ــانده و ت ــا مدت ــی ذه ــن تماش ــاگران را ب ــه

ریس ــک بزرگ ــی زده و تقریب ــا تمام ــی فیل ــم را در محی ــط

خ ـ ــود مش ـ ــغول میکن ـ ــد.

سربس ـ ــته اتوب ـ ــوس فیلمب ـ ــرداری ک ـ ــرده ک ـ ــه قابلی ـ ــت
بالق ـــوه خس ـــته و ِکس ـــل ک ـــردن تماش ـــاگر را دارد.

«بهنــام پــدر» ســاخته ابراهیــم حاتمیکیــا ،یکــی دیگــر
از فیلمهایــی اســت کــه بــه اثــرات و ضایعــات ناشــی از

ام ــا ای ــن اتف ــاق ب ــه واس ــطه دکوپ ــاژ خ ــوب پوراحم ــد

جنــگ توجــه نشــان داده و داســتان دختــری بــه نــام

و حضـــور بازیگـــری بـــزرگ بـــه نـــام خســـرو شـــکیبایی و

حبیبــه اســت کــه هنــگام کار روی تپــهای باســتانی در

چه ـــرهای ت ـــازه وارد ام ـــا خوشآتی ـــه ب ـــه ن ـــام مه ـــرداد

خوزســتان ،پایــش روی یــک میــن خنثــی نشــده رفتــه

صدیقیـــان ر خ نـــداده اســـت.

و بــه شــدت مجــروح میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه

دیگ ـ ــر نکت ـ ــه مه ـ ــم فیل ـ ــم ،س ـ ــیاه و س ـ ــفید ب ـ ــودن
تصاویــر آن اســت کــه وجــوه مســتندگونه کار را ُپررنــگ

ســالها پیــش و بــه هنــگام جنــگ ،ایــن مینهــا توســط
پــدر حبیبه(مهنــدس ناصــر شــفیعی) بــرای جلوگیــری از

ک ـــرده و در عی ـــن ح ـــال فض ـــای چ ـــرک و تی ـــره جن ـــگ را

ورود دشــمن روی ایــن تپــه کاشــته شــده اســت.
حاتمیکیــا در «بــه نــام پــدر» دســت روی موضو عــی
گذاشــته کــه میتوانــد در هــر جنگــی اتفــاق افتــاده و دو
نســل را در وضعیتــی بغرنــج قــرار دهــد .فیلــم شــروعی
خــوب بــا ضرباهنــگ مناســب داشــته و تــا رســیدن بــه
نقطــه عطــف نخســت(امضای رضایتنامــه توســط پــدر
بــرای عمــل جراحــی دختــر ) ،پرشــتاب پیــش مــیرود.
داســتانک مربــوط بــه معدنهــای کشــف شــده توســط
ناصر و آدمهایی که به دنبال او برای گرفتن حق کشف
معدنهــا هســتند ،بــه خوبــی بــا قصــه اصلــی جفــت و
جــور شــده و بــه مــوازات آن پیــش میآیــد تــا اینکــه در
ســکانسهای پایانــی بــه آن گــره میخــورد.
پایــان امیدوارکننــده فیلــم کــه در متــن آن ناصــر
شــفیعی در حــال خنثــی کــردن میــن حضــور دارد ،دیگــر
نقطه قــوت فیلم اســت که تماشــاگر را بــا امید بــه آینده
روانــه خروجیهــای ســالن ســینما میکنــد.

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

دف ـ ــاع مق ـ ــدس ،اتوب ـ ــوس ش ـ ــب س ـ ــاخته کیوم ـ ــرث

رابط ـ ــه می ـ ــان س ـ ــرباز نوج ـ ــوان و م ـ ــرد رانن ـ ــده ه ـ ــم
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واقعیت بعد از واقعه
تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

روزهــای آغــاز جنــگ منبعــی مناســب برای نــگارش
فیلمنامههای س ــینمای دفاع مق ــدس و تولید فیلم
اســت کــه «روز ســوم» ســاخته محمدحســین لطیفی
و ملک ـــه ب ـــه کارگردان ـــی محمدعل ـــی باش ـــه آهنگ ـــر از
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شــاخصترین ایــن آثــار در دهــه هشــتاد بــه حســاب
میآین ــد .لطیف ــی در روز س ــوم س ــراغ قص ـهای واقع ــی
رفتــه و بــه آخریــن روزهــای مقاومــت مــردم خرمشــهر
از زاوی ــه قص ـهای پرتعلی ــق نگریس ــته اس ــت .س ــمیره
و رض ــا ب ــرادرش در روزه ــای محاص ــره خرمش ــهر ب ــه
ناچ ـــار از ه ـــم دور ش ـــده و س ـــمیره ک ـــه پای ـــش ه ـــم
شکســـته در خانـــه خـــود را مخفـــی میکنـــد .ایـــن در
حالـــی اســـت کـــه خواســـتگار ســـابق عراق ــیاش کـــه
لب ـ ــاس نظام ـ ــی ب ـ ــه ت ـ ــن ک ـ ــرده ب ـ ــه دنب ـ ــال س ـ ــمیره
میگ ـ ــردد .روز س ـ ــوم قص ـ ــه آش ـ ــنا و پرتعلیق ـ ــی دارد
ک ـ ــه ب ـ ــه خوب ـ ــی تماش ـ ــاگرانش را تح ـ ــت تاثی ـ ــر ق ـ ــرار
داده و ب ـــه همذاتپن ـــداری ب ـــا قهرمانهای ـــش ف ـــرا
میخوان ـ ــد .س ـ ــمیره هم ـ ــان قهرمان ـ ــی اس ـ ــت ک ـ ــه
فیلم ــی از جن ــس روز س ــوم ب ــه آن نی ــاز داش ــته و گی ــر
افتادن ــش در خان ــه ،ب ــه موت ــور حرک ــت فیل ــم تبدی ــل

داده اســـت .قصـــه دیدهبانـــی بـــه نـــام ســـیاوش کـــه

ش ـــده و پای ـــان فوقالع ـــادهای را ه ـــم رق ـــم میزن ـــد.

ب ــرای دیدهبان ــی دی ــدگاه ب ــاالی پاالیش ــگاه را انتخ ــاب

سـ ــکانس حرکـ ــت رضـ ــا و دوسـ ــتانش در حالـ ــی کـ ــه

ک ـ ــرده و در کارش ه ـ ــم موف ـ ــق نش ـ ــان میده ـ ــد ت ـ ــا

بران ـ ــکارد س ـ ــمیره مج ـ ــروح را ب ـ ــه دوش میکش ـ ــند،

اینک ـــه روح دیدهب ـــان قبلی(جمش ـــید)به س ـــراغش

ماندگارترین ســکانس فیلم و تصویری اســت که در

آم ـ ــده و او را وارد فض ـ ــای دیگ ـ ــری میکن ـ ــد .باش ـ ــه

ذهــن مخاطــب حک شــده اســت .در میــان بازیگران

آهنگ ــردر حال ــی قهرم ــان داس ــتانش یعن ــی س ــیاوش

ای ــن فیل ــم بای ــد ب ــه ب ــازی متف ــاوت و دیدن ــی حام ــد

را ب ــه عن ــوان دیدهب ــان ب ــه مخاط ــب معرف ــی میکن ــد

به ــداد در نق ــش افس ــر عراق ــی اش ــاره ک ــرد ک ــه یک ــی

ک ــه ب ــا س ــیاوش پای ــان فیل ــم زمی ــن ت ــا آس ــمان ف ــرق

از بهتریـــن ضدقهرمانهـــای تاریـــخ ســـینمای دفـــاع

کـــرده اســـت .در ایـــن تغییـــر هـــم تنهـــا عنصـــری کـــه

مقـ ــدس بـ ــه حسـ ــاب میآیـ ــد .باشـ ــه آهنگـ ــر هـ ــم در

نقش داشــته ،جنگ و اثرات آن اســت کــه روی روند

ملکـــه تـــاش کـــرده تـــا یـــک فیلـــم جنگـــی متفـــاوت

پیشــرفت داســتان هم نقش قابل مالحظهای دارد.

و مانـــدگار خلـــق کنـــد کـــه در ایـــن راه موفـــق نشـــان

پـــس از فیلمنامـــه خـــوب فیلـــم نوشـــته محمدرضـــا

نوجوانهـــا نقشـــی کلیـــدی بـــه عهـــده دارنـــد .کـــودک و
فرشـــته داســـتان دختـــری دبیرســـتانی بـــه نـــام فرشـــته
اس ـ ــت ک ـ ــه در نخس ـ ــتین روز جن ـ ــگ و پ ـ ــس از حمل ـ ــه
کـ ــرده و جسـ ــتجویی طوالنـ ــی را بـ ــرای یافتـ ــن آنهـ ــا آغـ ــاز
میکن ـ ــد ک ـ ــه در نهای ـ ــت ب ـ ــه پی ـ ــدا ک ـ ــردن پیک ـ ــر ب ـ ــرادر

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

هوای ـ ــی هواپیماه ـ ــای دش ـ ــمن ،خان ـ ــواده خ ـ ــود را گ ـ ــم

شـ ــهیدش ختـ ــم میشـ ــود .کـ ــودک و فرشـ ــته از جملـ ــه
فیلمهایـــی اســـت کـــه قهرمانـــش یـــک نوجـــوان دختـــر
اس ـــت ک ـــه در مس ـــیری س ـــخت و پرمان ـــع ق ـــرار گرفت ـــه
و در آخ ـــر ب ـــه ی ـــک بل ـــوغ فک ـــری میرس ـــد .نق ـــاشزاده
تــاش زیــادی درخلــق شــخصیت فرشــته بــه خــر ج داده
و بــازی خوبــی هــم از مونــا احمــدی در ایــن نقــش گرفته
اســـت .وی در عیـــن حـــال در کارگردانـــی ســـکانسهای
جنگ ــی ه ــم مس ــلط نش ــان داده و مخاط ــب را کام ــا ب ــا
فض ـــای فیل ـــم درگی ـــر میکن ـــد.
اپی ــزود دوم فیل ــم خداحاف ــظ رفی ــق درب ــاره ی ــک گ ــروه
فیلمب ـــرداری اس ـــت ک ـــه در منطق ـــه تفح ـــص ش ـــهدا در
ح ــال تصویرب ــرداری هس ــتند ک ــه ب ــا دو نوج ــوان مواج ــه
میش ـ ــوند و از آنه ـ ــا ه ـ ــم تصوی ـ ــر میگیرن ـ ــد در حال ـ ــی
ک ـــه ای ـــن دو روح ش ـــهدایی هس ـــتند ک ـــه پیکرش ـــان در
هم ــان منطق ــه مدف ــون ش ــده اس ــت .دی ــده ش ــدن ای ــن
گوه ــری و باش ــه آهنگ ــر ،ب ــه بازیه ــای روان و تاثیرگ ــذار

دو توس ــط گزارش ــگر و تصویرب ــردار ه ــم پیشزمینــهای

می ــاد ک ــی م ــرام ،حمیدرض ــا آذرن ــگ و مه ــدی س ــلطانی

اس ــت ب ــرای ش ــهادت ای ــن دو ک ــه ب ــه خوب ــی ب ــه تصوی ــر

میرس ـــیم ک ـــه جل ـــوی دوربی ـــن علیرض ـــا زر ی ـــن دس ـــتی

کشــیده شــده و تاثیرگذاری خوبی دارد .در اپیــزود دیگر

ق ـ ــرار گرفتهان ـ ــد ک ـ ــه در ملک ـ ــه یک ـ ــی از ش ـ ــاهکارهای

ای ــن فیل ــم ،دختربچ ـهای حض ــور دارد ک ــه ه ــر روز دس ــته

دوران کاریاش را خل ــق ک ــرده اس ــت.

گل در دس ـــت ب ـــه انتظ ـــار بازگش ـــت پ ـــدری مینش ـــیند

س ــینمای ک ــودک و نوج ــوان نی ــز ب ــه مانن ــد دههه ــای

کـــه شـــهید شـــده امـــا دختـــر آن را بـــاور نـــدارد .در ایـــن

ش ــصت و هفت ــاد ،در ای ــن دوره زمان ــی ه ــم ک ــم و بی ــش

اپیـــزود کـــه قصـــه لطیـــف و شـــاعرانهای دارد ،مخاطـــب

فعــال بــوده و آثــاری را در ایــن رابطــه خلــق کــرده اســت.

ب ــا مری ــم هم ــراه ش ــده و در آخ ــر نی ــز باب ــت سرنوش ــت

از جمل ـ ــه ای ـ ــن آث ـ ــار میت ـ ــوان ب ـ ــه فیلمه ـ ــای ک ـ ــودک و

غمانگیـــــز و تکا ندهنـــــد هی او احســـــاس ناراحتـــــی

فرشــته ســاخته مســعود نقــاشزاده و اپیزودهــای دوم

میکن ــد .بهزادپ ــور در انتخ ــاب بازیگ ــر نق ــش دختربچ ــه

و س ـــوم فیل ـــم خداحاف ـــظ رفی ـــق ب ـــه کارگردان ـــی به ـــزاد

عال ـــی عم ـــل ک ـــرده و بخ ـــش مهم ـــی از موفقی ـــت ای ـــن

بهزادپ ـــور اش ـــاره ک ـــرد ک ـــه در ه ـــردوی آنه ـــا ک ـــودکان و

اپیـــزود را بـــه ایـــن شـــکل رقـــم زده اســـت.
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هم ـــه کس ـــانی ک ـــه در آئی ـــن اختتامی ـــه جش ـــنواره

پـــــاس تال شهـــــای بیوقفـــــهاش تجلیـــــل شـــــد.

بینالمللــی فیلم مقاومت و گردهمایی ســینماگران

مـ ــراد شـ ــاهین رئیـ ــس سـ ــازمان سـ ــینمایی سـ ــوریه

مســتقل و آزاده دنیــا در بــر ج میــاد حضــور داشــتند

نی ـــز در ادام ـــه ای ـــن مراس ـــم ب ـــه نمایندگ ـــی از هم ـــه

و ی ــا از طری ــق ش ــبکه ه ــای تلویزیون ــی ای ــن مراس ــم

س ـــینماگران س ـــوری م ـــورد تجلی ـــل ق ـــرار گرف ـــت.

را نظ ـ ــاره کردن ـ ــد بیگم ـ ــان ،خاط ـ ــرهای مان ـ ــدگار در

در ادام ـــه ،س ـــینماگران در بخ ـــش ه ـــای مس ـــتند

ذه ــن ش ــان نق ــش بس ــت .مراس ــمی وی ــژه ،س ــاده،

سـ ــینمای ایـ ــران ،مسـ ــتند بیـ ــن الملـ ــل ،روایـ ــت نـ ــو

صمیمـــــی ،خاطرهانگیـــــز در شـــــبی کـــــه ســـــرآمدان

س ـ ــینمای ای ـ ــران ،جل ـ ــوه گاه ن ـ ــور س ـ ــینمای ای ـ ــران

ســینما ،حماســه و مقاومــت در کنــار هــم کوشــیدند

م ــورد تقدی ــر ق ــرار گرفتن ــد .در قس ــمت «جای ــزه وی ــژه

ت ــا پرچ ــم مقاوم ــت ب ــرای همیش ــه در اهت ــزاز بمان ــد.

عم ــاد مغنی ــه» ب ــا حض ــور فاطم ــه مغنی ــه فرزن ــد ای ــن

این مراسم در شامگاه روز جمعه  ۹آذرماه 1397

ش ــهید ،دیپل ــم افتخ ــار ب ــه رض ــا فرهمن ــد ب ــرای فیل ــم

ب ــا حض ــور مقام ــات لش ــکری و کش ــوری و هنرمن ــدان

«زنان ـــی ب ـــا گوش ـــوارههای باروت ـــی»و دیپل ـــم افتخ ـــار

در مرک ــز همایشه ــای ب ــر ج می ــاد برگ ــزار ش ــد.

اول و تندیـــس هـــم بـــه وحیـــد فراهانـــی بـــرای فیلـــم

اجرای این مراسم را محمدرضا شهیدیفر برعهده

«بـــا صبـــر زندگـــی» اهـــداء شـــد.

داشــت .در ابتــدای ایــن مراســم محمــد خزاعــی دبیــر

ام ــا در بخ ــش س ــینمای ای ــران جای ــزه وی ــژه هی ــات

جشــنواره از فــراز و نشــیب برگــزای ایــن جشــنواره

داوران بـ ــه علیرضـ ــا زریندسـ ــت بـ ــرای فیلمبـ ــرداری

گفت :خدا را شــکر هــر دوره بهتــر از دوره قبــل برگزار

فیل ــم «س ــرو زی ــر آب» رس ــید.

شــده اســت .خوشــحالیم کــه جشــنواره مقاومــت

ناص ــر بابائی ــان ب ــرای فیل ــم «دای ــان» جای ــزه بهت ــری

جشــنواره فیلم هــای آزادی بخش شــد .خوشــحالیم

بازیگـــــر را گرفـــــت .بهتریـــــن فیلمنامـــــه بـــــه منیـــــر

کــه ایــن جشــنواره باعــث مطــر ح شــدن گفتمانهــای

قی ـ ــدی و ارس ـ ــان امی ـ ــری ب ـ ــرای «ویالییه ـ ــا» اه ـ ــدا

مختلــف در منطقــه شــد .واقعــا جشــنواره فیلــم

ش ـ ــد و جای ـ ــزه وی ـ ــژه ب ـ ــه محمدعل ـ ــی باش ـ ــه آهنگ ـ ــر

مقاومــت امــروز در چــه نقطــه ای ایســتاده اســت کــه

ب ـــرای «س ـــرو زی ـــر آب».

رژیــم صهیونیســتی آن را مــورد هجمــه قــرار میدهــد.

«تنگــه ابوقریب» بــه تهیهکنندگی ســعید ملکان و

بایــد قبــول کنیــم کــه تهدیداتــی کــه اســرائیل دربــاره

سازمان اوج بهترین فیلم این دوره از جشنواره شد،

مهمانــان مــا انجــام داده ،نقــض کامــل حقــوق بشــر

و تندیــس بهتریــن کارگردانــی را برای بهــرام توکلی به

اســت .از فیلمســازانی کــه بــا این کــه در خطــر بودند،

ارمغــان آورد .یکــی از قســمتهای هیجانانگیــز این

در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد تشــکر میکنــم.

شــب اهــدای جایــزه فیلــم برگز یــده خانــواده شــهدا

در ادام ــه ای ــن مراس ــم از س ــردار نق ــدی ب ــه پ ــاس

بــود کــه بــه ویالییهــا تعلــق گرفــت و جایــزه چهــره

ی ـ ــک عم ـ ــر ت ـ ــاش در عرص ـ ــه مقاوم ـ ــت و از ج ـ ــواد

مقاومــت ســال  ۲۰۱۸بــه ابومهــدی فرمانــده حشــد

جب ـ ــاری مدیرعام ـ ــل س ـ ــابق بنی ـ ــاد روای ـ ــت نی ـ ــز ب ـ ــه

الشــعبی عــراق تقدیــم شــد.
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}مرد مقاوم جبهه مقاومت
در آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم

مقاومت جایزه چهره مقاومت سال  ۲۰۱۸به ابومهدی

العظمی حکیم در بصره گذراندم .مشخصا در آغاز دهه
 70میالدی وارد حزب الدعوه شدم ،یعن همان موقعی

فرمانده حشد الشعبی عراق تقدیم شد .اما او کیست؟!

که تحت فشار و حمالت شدید بعثیها قرار داشت و

او خود را اینگونه معرفی میکند« :من جمال جعفر

در جریان آن حمالت رهبران حزب از قبیل شیخ عارف

محمدعلی آ ل ابراهیم ،متولد سال  1954در بخش

و گروه الهدی اعدام شدند .این اعدامها همزمان شد

قدیمی بصره هستم .پدرم به واسطه کارش در مناطق

با گسترش پایگاههای حزب و انتشار آن .اغلب اعضای

مختلف بصره جابهجا میشد ،به همین دلیل من در

حزب هم دانشجویان بودند».

القرنه متولد شدم و بعدش به ابی الخصیب رفتیم.

ابومهدی بعد از فتوای آیتاهلل سیستانی مبنی بر

دبستان و دبیرستان را در بصره گذراندم و در سال

مبارزه مردمی با داعش ،با سازماندهی مردم به عنوان

 1973وارد دانشکده فناوری بغداد شدم و سال 1977

فرمانده نیروهای «حشد الشعبی» (گروه مبارزه مردمی

هم فار غالتحصیل شدم .بعد از گذراندن دوره خدمت

علیه داعش) نائل آمد .نکتهی جالب اینجاست که ایاالت

الزامی ،وارد کارخانه عمومی آهن و فوالد بصره شدم

متحده آمریکا وی را در لیست تروریستی خود به عنوان

و آنجا به عنوان مهندس عمران فعالیت میکردم.

یکی از چند تروریست خطرناک جهان گنجانده است.
فرمانده ای که برای حفظ میهن خویش از َ
شر تکفیریها،

و در حال حاضر [سال  ]2010نیز در همان رشته مشغول

در حالی که در لیست تروریستی آمریکا قرار دارد ،اکنون

تحصیل در مقطع دکترا هستم.در زمینه فعالیتهای

مقابل تروریست هایی ایستاده است که حتی ائتالفی

سیاسی هم در دروه پیشدانشگاهی در حزب الدعوه

موسوم به ضد داعش که آمریکا آن را چند ماه پیش

عضو شدم و دروس مقدماتی حوزه را در حوزه آیتاهلل

کلید زد هم نتوانست جلوی پیشروی آنها را بگیرد.

بعدها در رشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد گرفتم

سریال فاخری که انقالب دوم را روایت میکند
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¡ شهرزاد محمدی

ج ـ ــواد ش ـ ــمقدری دراث ـ ــر ت ـ ــازهاش ب ـ ــه جوان ـ ــان و

«نف ــوذ»ی ب ــرای روای ــت نف ــوذ اجنب ــی ،ب ــه خص ــوص

دانش ـ ــجویان ب ـ ــه عن ـ ــوان تاثیرگ ـ ــذاران در انق ـ ــاب

از جنـــس آمریکای ــیاش .جـــواد شـــمقدری بـــاز پـــای

اسـ ــامی ایـ ــران بـ ــه صـ ــورت خـ ــاص و ویـ ــژه تمرکـ ــز و

کار آمـــده اســـت تـــا بـــه تصویـــر بکشـــد دخالتهـــا و

توج ـــه داش ـــته اس ـــت.

مـــوش دوانیهـــای دولـــت آمریـــکا را در ســـه مقطـــع

س ــریال «نف ــوذ» ب ــه نویس ــندگی و کارگردان ــی ج ــواد

از تاری ـ ــخ انق ـ ــاب اس ـ ــامی؛ پی ـ ــش از وق ـ ــوع آن ،در

ش ـــمقدری ،تهیهکنندگ ـــی محس ـــن علیاکب ـــری و ب ـــا

س ـ ــالهای ابتدای ـ ــی و همزم ـ ــان ب ـ ــا کودت ـ ــای ن ـ ــوژه

حمای ـ ــت م ـ ــوزه انق ـ ــاب اس ـ ــامی و دف ـ ــاع مق ـ ــدس

و تس ـــخیر الن ـــه جاسوس ـــی آمری ـــکا و هنگام ـــه آغ ـــاز

از بهمـــــن مـــــاه ســـــال  96کلیـــــد خـــــورده اســـــت.

جن ـــگ تحمیل ـــی هش ـــت س ـــاله .ی ـــک پ ـــروژه عظی ـــم

تصویرب ـ ــرداری ای ـ ــن مجموع ـ ــه نمایش ـ ــی همچن ـ ــان

کـ ــه قـ ــرار اسـ ــت سـ ــریال شـ ــبکه یـ ــک سـ ــیما باشـ ــد

دارد و عوام ـ ــل اث ـ ــر ای ـ ــن روزه ـ ــا در اط ـ ــراف س ـ ــاوه

در موس ـ ــم ده ـ ــه فج ـ ــر .س ـ ــریال نف ـ ــوذ میخواه ـ ــد

مســـتقر هســـتند بـــرای فیلمبـــرداری ســـکانسهای

دخالته ــای آمر ی ــکا در ای ــران را در مقاط ــع مختل ــف

ف ـــاز س ـــوم آن .ت ـــا کن ـــون کار نزدی ـــک ب ـــه  80درص ـــد

تاریخ ــی ب ــه تصوی ــر بکش ــد .تم ــام مباح ــث مط ــر ح در

تصویرب ــرداری س ــریال نف ــوذ ب ــه پای ــان رس ــیده اس ــت

آن نی ــز ب ــر اس ــاس مس ــتندات و در قال ــب مل ــودرام

و تهیهکنن ـ ــدهاش اظه ـ ــار امی ـ ــدواری میکن ـ ــد ک ـ ــه

و قصهه ـــای مج ـــزا تهی ـــه ش ـــده اس ـــت.

اث ـــرش ب ـــه ده ـــه فج ـــر امس ـــال برس ـــد.

پاسخی به هجمه شبکههای معاند
محس ـــن علیاکب ـــری ت ـــا ب ـــه ام ـــروز تهی ـــه پروژهه ـــای
بزرگ و درجــه الــف تلویزیــون از جملــه «مریــم مقدس»،

ج ـ ــواد ش ـ ــمقدری پ ـ ــس از س ـ ــالها دوری از عرص ـ ــه

«م ـ ــردان آنجل ـ ــس» و «نردب ـ ــام آس ـ ــمان» را ب ـ ــر عه ـ ــده

هن ــری دوب ــاره ب ــه می ــدان آم ــده ،آنه ــم بهواس ــطه ی ــک

داش ــته و کارکش ــته ای ــن ام ــور اس ــت .س ــریال نف ــوذ ه ــم

پ ـــروژه ب ـــزرگ و پربازیگ ـــر .او ک ـــه ع ـــاوه ب ـــر کارگردان ـــی،

البت ــه ج ــزو تولی ــدات درج ــه ال ــف و پرخ ــر ج رس ــانه مل ــی

نویســـــندگی فیلمنامـــــه ســـــریال نفـــــوذ را بـــــر عهـــــده

محس ـــوب میش ـــود ک ـــه کار تهیـــهاش ب ـــا چالشه ـــا و

دارد ،حـــدود چهـــار ســـال بـــا تحقیقـــات گســـترده بـــرای

مش ــکال زی ــادی هم ــراه اس ــت ،ب ــدون ش ــک.

نـــگارش ایـــن ســـریال زمـــان گذاشـــته و در ایـــن زمینـــه

علیاکب ـ ــری ب ـ ــا تاکی ـ ــد ب ـ ــر اینک ـ ــه س ـ ــریال نف ـ ــوذ ب ـ ــر

مشـــاورینی هـــم داشـــته اســـت .شـــمقدری البتـــه ایـــن

واقع ـ ــه تس ـ ــخیر الن ـ ــه جاسوس ـ ــی نگاه ـ ــی وی ـ ــژه دارد،

روزه ــا از برخ ــی کمبوده ــا و عس ــرتها گالیهمن ــد اس ــت

میگوی ـ ــد :عل ـ ــت اصل ـ ــی انتخ ـ ــاب ای ـ ــن موض ـ ــوع ب ـ ــرای

و بـــه همیـــن دلیـــل ترجیـــح میدهـــد بـــا رســـانهها فعـــا

س ــریال مرب ــوط ب ــه تبلیغات ــی میش ــود ک ــه در س ــالهای

گفتوگوی ـــی نداش ـــته باش ـــد.

اخیـــــر شـــــبکههای معانـــــد ماهـــــوارهای در خصـــــوص

وی بــا انتقــاد از ک ـمکاری ســینما درخصــوص موضــوع

ای ـ ــن واقع ـ ــه ب ـ ــه راه انداختهان ـ ــد .ای ـ ــن ش ـ ــبکهها در

اشغال ســفارت آمریکا میگوید :نه تنها سینما که حتی

ایـ ــن سـ ــالها تـ ــاش کردهانـ ــد تـ ــا حقایـ ــق ایـ ــن اتفـ ــاق

تلویزیــون هــم تا به امــروز اثــر قابــل توجهی بــا محوریت

بـ ــزرگ را کـ ــه امـ ــام راحـ ــل از آن بـ ــه عنـ ــوان انقـ ــاب دوم

ایــن واقعــه تاریخــی نداشــه اســت .بــا ایــن حــال مــا تمام

ن ــام بردن ــد ب ــه نوع ــی وارون ــه و مخ ــدوش جل ــوه دهن ــد.

تالش خود را به کار بستهایم تا این کار ارزشی را صحیح

تهیهکننـــده ســـریال نفـــوذ ادامـــه میدهـــد :در زمـــان

و ســامت بــه پایــان برســانیم .بــه هــر حــال مــا فیلمســاز

نـــگارش فیلمنامـــه ،تحقیقـــات گســـترده و دامن ــهداری

انقالب هستیم و در میدان به تصویر کشیدن ارزشها،

صـ ــورت گرفـ ــت تـ ــا داسـ ــتان سـ ــریال کامـ ــا بـ ــر اسـ ــاس

عالمانــه قلــم میزنیــم و کارگردانــی میکنیــم و ایــن گونــه

واقعیته ـ ــای تاریخ ـ ــی باش ـ ــد .ای ـ ــن س ـ ــریال ب ـ ــا ای ـ ــن

بســترها علیرغــم نیــاز بــه حمایتهــای مضاعــف ،توجــه

هـــــدف ســـــاخته میشـــــود کـــــه تاثیـــــر منفـــــی حضـــــور

عالمانه را هم میطلبد .کارگردان ســریال نفوذ در عین

بیگانـ ــگان را در داخـ ــل کشـ ــور بـ ــه تصویـ ــر بکشـ ــد و در

حــال هشــدار میدهــد کــه اگــر حمایتهــای الزم از ایــن

نهایـــت میخواهـــد بـــرای نســـل جـــوان و نوجـــوان ایـــن

اثــر صــورت نگیــرد بعیــد اســت بــه کنداکتــور دهــه فجــر

پرس ـــش را پاس ـــخ ده ـــد ک ـــه چ ـــرا ب ـــه س ـــفارت آمری ـــکا

شــبکه یــک ســیما برســد .بایــد بــه انتظــار نشســت و

الن ـ ــه جاسوس ـ ــی میگوین ـ ــد.

چشــم بــه راه مانــد تــا ببینیــم جــواد شــمقدری بــا توجــه

وی تصریـــــح میکنـــــد :ســـــفارت آمریـــــکا ســـــفارت

بــه زمــان زیــادی کــه بــرای پژوهــش و نــگارش فیلمنامــه

نبـــود ،بلکـــه مرکـــز جاسوســـی بـــود .ایـــن حرکـــت بـــزرگ

در اختیــار داشــته و حضــور عوامــل حرفـهای در کنــارش

دانش ــجویان خ ــط ام ــام ه ــم کام ــا درس ــت و ب ــه موق ــع

و صــرف هزینههــای زیــاد بــرای ســاخت ســریال ،حاصــل

ب ـــود .ق ـــرار اس ـــت ب ـــا س ـــاخت ای ـــن س ـــریال بخش ـــی از

کارش چــه خواهــد بــود و انشــاا ...ایــن مرتبــه اثــری را بــه

س ـــواالت نوجوان ـــان و جوان ـــان م ـــا پاس ـــخ داده ش ـــود.

ســامان برســاند کــه از هنر بــری نباشــد...

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

کمکاری در خصوص
اشغال سفارت آمریکا
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در خجی ـ ــر ،کمیت ـ ــه ته ـ ــران در بیمارس ـ ــتان عم ـ ــل،
محل ـ ــه ارمنیه ـ ــا در خیاب ـ ــان مال ـ ــک اش ـ ــتر ،پ ـ ــارک
جمش ـــیدیه ،ح ـــرم عبدالعظی ـــم ،ح ـــوزه علمی ـــه در

س ـ ــاخت س ـ ــریال نف ـ ــوذ در س ـ ــه ف ـ ــاز پیشبین ـ ــی

چهـــارراه ســـیروس ،خانـــه ایـــزدی در دفتـــر هفـــت

ش ـــده اس ـــت؛ ف ـــاز ی ـــک از پی ـــش از انق ـــاب ش ـــروع

آســمان ،خانــه نفیســی در میــدان ســپاه ،دانشــگاه

میش ـ ــود و ت ـ ــا تس ـ ــخیر النـ ـ ـهی جاسوس ـ ــی ادام ـ ــه

تهـــــران در دانشـــــکده دامپزشـــــکی ،ســـــاختمان

پی ـ ــدا میکن ـ ــد.

س ـ ــاواک در دانش ـ ــکده دامپزش ـ ــکی ،کارواش در

فـ ــاز دوم بـ ــه حـ ــوادث اشـ ــغال الن ـ ـهی جاسوسـ ــی

ش ـــهرآرا  -کوچ ـــه هف ـــت آس ـــمان ،مس ـــجد ته ـــران

تـــا کودتـــای نـــوژه و حضـــور و فنتهانگیـــزی منافقـــان

در میـــدان گمـــرک ،هتـــل تخـــت جمشـــید ،اتو بـــان

میپ ــردازد و ف ــاز س ــوم ه ــم ب ــا محوری ــت آغ ــاز جن ــگ

کـــر ج و خانـــه امیرانتظـــام در دربنـــد از جملـــه ا یـــن

تحمیل ــی و حمایته ــای آمری ــکا از آغ ــاز و ادام ــه ای ــن

لوکیشـــــنها بـــــه شـــــمار میرونـــــد.

نب ــرد نابراب ــر جل ــوی دوربی ــن م ـیرود.

البت ـ ــه برخ ـ ــی از لوکیشـ ـ ـنها نی ـ ــز ب ـ ــه بازس ـ ــازی

س ـــریال نف ـــوذ ق ـــرار اس ـــت در قال ـــب  30قس ـــمت

نی ـــاز داش ـــته ،مث ـــل س ـــازه اصل ـــی س ـــفارت آمری ـــکا

 45دقیق ـهای از آنت ــن ش ــبکه ی ــک س ــیما در مع ــرض

ک ـ ــه در ش ـ ــهرک س ـ ــینمایی غزال ـ ــی بازس ـ ــازی ش ـ ــده

دی ـــد عالقهمن ـــدان ق ـــرار بگی ـــرد.

اس ـــت .تهیهکنن ـــده س ـــریال نف ـــوذ درب ـــاره س ـــاخت

لوکیشنهای نفوذ

دکوره ـ ــای س ـ ــفارت آمر ی ـ ــکا توضی ـ ــح میده ـ ــد :ب ـ ــه
دلیــل ازدحــام و شــلوغی خیابــان طالقانــی و ســنگین
ب ــودن فیلمب ــرداری ای ــن بخ ــش از مجموع ــه ،دی ــوار

نفـــوذ ســـریال پـــر لوکیشـــنی اســـت؛ بســـیار هـــم.

س ـ ــفارت آمری ـ ــکا و س ـ ــازههای مرب ـ ــوط ب ـ ــه آن را در

طبیع ــی اس ــت س ــاخت ی ــک مجموع ــه نمایش ــی ک ــه

شـــهرک تلویزیونـــی ایـــران (غزالـــی) بازســـازی کردیـــم

ق ــرار اس ــت اتفاق ــات و رویداده ــای ر خ داده در چن ــد

امـــــا بقیـــــه صحنههـــــا در داخـــــل خـــــود ســـــفارت

مقط ـــع تاریخ ـــی ب ـــا فاصل ـــه زمان ـــی ب ـــه نس ـــبت زی ـــاد

تصویرب ـــرداری ش ـــد.

را روای ـ ــت کن ـ ــد ،نی ـ ــاز ب ـ ــه لوکیشـ ـ ـنهای متن ـ ــوع و
متفاوتـ ــی داشـ ــته باشـ ــد.

علیاکبـــــری ادامـــــه میدهـــــد :دیـــــوار ســـــفارت
آمریـــــکا را در مقیـــــاس  ۱۰۰در  ۸۰متـــــر در شـــــهرک

نفـــــوذ فقـــــط در تهـــــران  50لوکیشـــــن دارد؛ از

غزال ـــی س ـــاختیم و دک ـــور س ـــایت کب ـــکان را نی ـــز در

لواس ـ ــانات گرفت ـ ــه ت ـ ــا جن ـ ــوب و ش ـ ــمال ش ـ ــهر.

همی ـــن ش ـــهرک اح ـــداث کردی ـــم .گ ـــروه تولی ـــد اول

باشـــگاه ســـاواک در خیابـــان دربنـــد ،خانـــه پرویـــز
در انقـــاب ،خانـــه تیمـــی ُســـرخو در امیـــن حضـــور،

آذر ب ــه ش ــهرک غزال ــی خواهن ــد رف ــت و ت ــا پای ــان دی
م ـــاه س ـــال ج ـــاری تصویرب ـــرداری س ـــریال ب ـــه پای ـــان

خانـــــه مایـــــکل متر ینکـــــو در میـــــدان قز ویـــــن،

خواه ــد رس ــید .ش ــمال کش ــور ،کردس ــتان ،هم ــدان،

خواب ــگاه دانش ــجویی دخت ــران در خیاب ــان ر ش ــت،

مش ـ ــهد ،گنبـ ـ ـدکاوس ،س ـ ــاوه و  ...از جمل ـ ــه دیگ ـ ــر

خوابـــــگاه دانشـــــجویی مهـــــدی در بیمارســـــتان

نقاط ـــی هس ـــتند ک ـــه س ـــکانشهای س ـــریال نف ـــوذ

عمـــــل ،خیابـــــان تهـــــران در کر وماکـــــی دربنـــــد،

در آنه ـــا تصویرب ـــرداری ش ـــده اس ـــت.

دادســـــتانی تهـــــران در خیابـــــان ایتالیـــــا ،کپـــــکان

سـریال نفـوذ بازیگـر زیـاد دارد؛ نکتـه جالـب امـا

و ناشناخته از سوی شمقدری است .امین اسکندریان

صالح میرزاآقایــی ،حمید گودرزی ،رحیــم نوروزی ،جلیل

و کیمیـا اکرمـی نقـش مهـدی و محبوبـه ،دو کاراکتـر

فرجاد ،علیرام نورائی ،احمد نجفی و  ...نقشهایی را در

اصلـی ایـن سـریال را ایفـا میکننـد .اصـوال شـش نقـش

ایــن مجموعــه بــازی میکننــد کــه همــه واقعــی هســتند.

اصلـی ایـن مجموعـه تلویزیونـی را هنرپیشـههایی بازی

ســـــریال نفـــــوذ البتـــــه بازیگـــــر خارجـــــی هـــــم دارد؛

میکنند که تا به حال در تلویزیون حضور نداشتهاند و

فیلی ـ ــپ س ـ ــاترکین و س ـ ــامی باب ـ ــو از ای ـ ــن جملهان ـ ــد

به نوعی بـرای مخاطبان این رسـانه تصویری ،ناشـناس

ک ـــه اس ـــکاتلندی هس ـــتند و ق ـــرار اس ـــت نق ـــش س ـــفیر

هسـتند .سـایر نقشهـا را البتـه بازیگرانـی ایفـا میکنند

آمری ـ ــکا و معاون ـ ــش را ب ـ ــازی کنن ـ ــد.

کـه سـالها تجربـه را در این عرصـه دارند.

دیگــر عوامــل ســریال نفــوذ عبارتنــد از؛ مهــدی ارگانی:
مشـــاور و ناظـــر پـــروژه ،محمـــود غالمـــی :مجـــری طـــر ح،

احمــد نجفــی (پرویــز ) ،حمیــد گــودرزی (نفیســی)،
رحیم نوروزی ُ
(ســرخو) ،علیــرام نورایــی (بکتاش) ،صالح

عبدالحمی ــد قدیری ــان :مدی ــر هن ــری ،حمیدرض ــا همت ــی:

میرزاآقایی (سرهنگ شریف زاده) ،شهره لرستانی (مادر

مدی ـــر برنام ـــه ری ـــزی و دس ـــتیار اول کارگ ـــردان ،ه ـــادی

محبوبه) ،زهرا سعیدی (مادربزرگ مهدی) ،جلیل فرجاد

شـــــالوند :مدیـــــر تصویربـــــرداری ،شـــــهریار بحرانـــــی:

(دانشفر ) ،کاوه سماک باشی (سروان عباسی) ،سید امیر

مدیـــــر تدویـــــن ،داریـــــوش صالحیـــــان :طـــــراح گریـــــم،

حســام شــجاعی (حجــت االســام ســید عباس موســوی

عبـ ــاس رسـ ــتگارپور :مدیـ ــر صدابـ ــرداری ،علـ ــی نصیـ ــری

قوچانــی) ،شــیوا بلوچــی (شــهره) ،نجــوا صاحبالزمانــی

نیـــا :طـــراح صحنـــه ،بهـــار مومنـــی :طـــراح لبـــاس ،داوود

(ثریــا) ،فاطمــه بیگــی (ناهیــد) ،محمــد جــواد جعفرپــور

رس ـ ــولیان :ط ـ ــراح جلوهه ـ ــای وی ـ ــژه میدان ـ ــی ،بهن ـ ــام

(قاســم) ،جــال فاطمــی (ســرهنگ دیویــس) از جملــه

خاکس ـ ــار :جلوهه ـ ــای کامپیوت ـ ــری ،بهن ـ ــام جعفرپ ـ ــور:

این بازیگران هســتند .علیاکبری دربــاره فرآیند انتخاب

دســـتیار دوم کارگـــردان ،حســـین کشـــاورزی :جانشـــین

بازیگران ســریال توضیح میدهــد :همه شــخصیتهای

مدیـــر تولیـــد ،داوود ناظمـــی :دســـتیار تولیـــد و مهـــدی

نفــوذ در مقطــع انقــاب حضــور داشــتهاند و مــا در ایــن

نب ـــی زاده ع ـــکاس.

تـمـاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

سپردن نقشهای اصلی این مجموعه به دو بازیگر جوان

ســریال بــه نوعــی شبیهســازی کردهایــم .بــرای نمونــه،

73

بازیگران «نفوذ» چه میگویند؟
متفــاوت ترین کارم اســت
علی ـ ــرام نورای ـ ــی :نق ـ ــش م ـ ــن در س ـ ــریال نف ـ ــوذ ب ـ ــا س ـ ــایر
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بازیهای ـ ــی ک ـ ــه ت ـ ــا ب ـ ــه ح ـ ــال داش ـ ــتهام متف ـ ــاوت اس ـ ــت و
میتوان ـ ــم بگوی ـ ــم ک ـ ــه ت ـ ــا ب ـ ــه ح ـ ــال نمون ـ ــه ای ـ ــن نق ـ ــش را
بازی نکردهام.
نقشــم را بســیار دوست دارم
رحی ــم ن ــوروزی :نقش ــم در س ــریال نف ــوذ را بس ــیار دوس ــت
دارم .ایـــــن ســـــریال روایتهـــــای تاریخـــــی از انقـــــاب و
کش ــمکشهای گروهی را روایت میکند.

نقشــم حساس است
جلی ــل فرج ــاد :نقش ــم در س ــریال نف ــوذ ب ــه کارگردان ــی ج ــواد
شمقدری بســیار حساس است.

جاسوس س ــریال هستم
احم ـــد نجف ـــی :در س ـــریال نف ـــوذ نق ـــش ی ـــک جاس ـــوس را
ب ـ ــازی میکن ـ ــم .ای ـ ــن نق ـ ــش مابـ ـ ـهازای تاریخ ـ ــی مش ـ ــخصی
ندارد و کامال دوپهلو اســت.
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حاݣݣفظــه
تار ی ـ ــخ،

واقع ـ ــه،

عب ـ ــرت
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اولین جرقههای
انقــــــــــ ـ ـــابیگری}

بررسی تاریخی مبارزات شــهید نوابصفوی و فدائیان اسالم

¡ مرتضی مجاهد

پایههای نفوذ استعمار پیر را متزلزل ساخت .عامل

مرزوبوم ایفا میکند ،این تاریخ سرشار از اتفاقاتی است که

فدائیان اسالم را فراهم نمود سلطه دیکتاتوری و اقدامات

شاید به جرات بتوان گفت که هر کدام از آن وقایع در هر

ضدمذهبی و تالش برای محدود نمودن قدرت و نفوذ

کشور دیگری اتفاق میافتاد سرنوشت آن خطه را تغییر

اجتماعی نیروهای مذهبی بود .اما نواب  -شخصیت

میداد ،لیکن فرهنگ ،آداب و رسوم و علیالخصوص

مرکزی جمعیت فدائیان اسالم  -که بود و چه کرد.

اعتقادات مذهبی و ملی مردم این سرزمین کهن هر بار
به نوعی این چالشها و اتفاقات ناگوار را از سر گذرانده
است .در این بین ظهور مردان مومن ،مبارز و انقالبی

آغاز مبارزه

توانست مردم را در پیگیری مبارزات خود مصممتر کند

سیدجواد میرلوحی -پدرسیدمجتبی -به دنبال صدور

که شهید نواب صفوی از جملهی آنهاست .نواب صفوی

قانون لبا سهای متحدالشکل در سال  1314لباس

شخصیتی است که رهبر انقالب دربارهی او گفتهاند؛«اولین

روحانیت از تن بیرون کرد و به عنوان وکیل دعاوی در

جرقههای انقالبی گری در بنده ،توسط شهید نواب زده

دادگستری مشغول به خدمت شد ،اما پس از چندی در

شد» .در این نوشتار اتفاقاتی را برمیشماریم که باعث

پی یک مشاجره سخت ،سیلی محکمی به صورت علی

بهوجود آمدن گروهی به نام فدائیان اسالم در ایران گردید.

اکبر داور -وزیرعدلیه وقت -زد که نتیجه آن گذراندن
محکومیت سه ساله در زندان بود که پس از گذراندن

با بروز جنگ جهانی دوم و هجوم دول بیگانه به ایران

دوره محکومیت و آزادی از زندان ،دارفانی را وداع گفت.

و ایجاد دورانی جدید از مداخله و نفوذ قدرتهای بزرگ

مجتبی در  ۷سالگی وارد دبستان حکیم نظامی شد

در ایران ،مبارزات بیگانهستیزی عناصر ملی و مذهبی

و سپس در مدرسه صنعتی آلمانیها به تحصیل ادامه

نیز شکلی تازه به خود گرفت و ایران را به صورت الگویی

داد .ظهرها روی سکوی کنار مدرسه اذان میداد ،این

برای سایر کشورهای مبارز ضداستعماری درآورد .دکتر

کارش باعث شده بود که بارها مدیر مدرسه مادرش را

مصدق و آیتا...کاشانی به عنوان دو مبارز بزرگ شرق

برای تذکر به مدرسه بکشاند ،مادر هم با کمال وقار به

در مبارزات ضداستعماری مورد توجه محافل جهانی قرار

مدیر میگفت که «با اذان مشکل دارید یا با پسر من؟»

گرفتند .جنبش ملی شدن صنعت نفت محور اصلی این

در سال  ۱۳۱۹در مدرسه تظاهراتی بر ضد کشف حجاب

مبارزات ضداستعماری قرار گرفت و باعث ائتالف نیروهای

به راه انداخت .همزمان در یکی از مساجد خانیآباد به

مختلف سیاسی و مذهبی بر محوریت این مسئله شد.

فراگیری دروس دینی نیز مشغول شد و پس از خروج

نیروهای مذهبی که به عرصهی مبارزات کشیده شدند

رضاخان از کشور به فعالیتهای سیاسی روی آورد.

حول دو شخصیت محوری گردآمدند یکی آیتا...کاشانی و

سخنرانیاش علیه دولت قوامالسلطنه در  ۱۷آذر  ۱۳۲۱در

دیگری سید مجتبی میرلوحی معروف به «نواب صفوی».

حالی که  ۱۸سال بیشتر نداشت اولین مبارزهی او علیه

نواب رهبر جمعیت فدائیان اسالم بود و با مبارزات

حکومت پهلوی محسوب میشد .در پی این سخنرانی

مسلحانه ،عرصه را بر سیاستمداران طرفدار نیروهای

و تهییج دانشآموزان دیگر مدارس و همراهی عدهای

بیگانه وعناصر ضدمذهبی تنگ نمود و با اعدام انقالبی

از مردم ناراضی ،تظاهراتی در مقابل مجلس شورای ملی

سه تن از رجال طرفدار انگلستان(هژیر ،رزمآرا و عالء)

علیه قوام برگزار شد که با مداخله و تیراندازی پلیس ،دو

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

موقعیت جغرافیایی ایران تاثیر چشمگیری درتاریخ این

دومی که میتوان گفت به نوعی زمینهی ظهور جمعیت
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نفر کشته شدند .این حادثه اثر عمیقی در شخصیت

او را بدهند» .شیخ محمد آقاتهرانی نگاهی به سید

سیدمجتبی گذاشت و او را در راه مبارزه با حکومت

انداخت و لبخند زد .کتاب شیعیگری کسروی را نواب

پهلوی مصممتر ساخت.

به روحانیان نجف داد .از میان روحانیان محمدحسین

درسال  ۱۳۲۲مجتبی به استخدام شرکت نفت درآمد

کاشفالغطاء ،آقا حسین قمی و سید ابوالحسن

و پس از مدت کوتاهی به آبادان منتقل شد .مدتی بعد

اصفهانی حامی نواب صفوی بودند .در عین حال

برخورد شدیدی از سوی یکی از متخصصین انگلیسی

مجلس شورای ملی هم در نامهای به نخستوزیر

شرکت نفت با یکی از کارگران صورت گرفت که به دنبال

خواستار توقیف فعالیتهای کسروی شد،اما کسروی

آن ،نواب کارگران را به اعتراض و اجرای قصاص دعوت

به فعالیت خود ادامه میداد.

کرد .با دخالت پلیس و نیروهای نظامی ،اعتراضات

عبدالحسین امینی درخواست نواب را برای صدور

سرکوب شد .نواب نیز فرار کرده و شبانه به وسیلهی

حکم ارتداد رد کرده و از او میخواهد که تنها به درسش

قایق از آبادان به سوی بصره و سپس نجف روانه شد.

برسد .دوستان نواب و طالب او را عازم ایران کردند

مجتبی در مدرسه «قوام» نجف اقامت گزید ،فقه و

تا کسروی را از انتقادات مذهبی باز دارد .وی پس از

اصول و تفسیر را نزد استادانی چون عبدالحسین

چند جلسه بحث و گفتگو با کسروی ،وی را فردی

امینی ،حسین قمی و آقا شیخ محمد تهرانی فراگرفت

بیدین دانست .در نتیجه به کمک سراج انصاری،

و از همان روزهای نخست ،دوستی و رابطهی نزدیکی

قاسم اسالمی ،مهدی شریعتمداری و برخی دیگر

با عالمه امینی برقرار کرد ،عالمه در یکی از حجرههای

از نویسندگان تهران «جمعیت مبارزه با بیدینی» را

فوقانی مدرسه ،کتابخانهای تأسیس کرده و در حال

تشکیل داد .اما این جمعیت علیرغم تما سها و

تالیف اثر مشهور خود به نام الغدیر بود.

مذاکرات متعدد نتوانست کسروی را از فعالیت بازدارد.

ادامه مبارزات در ایران

سید پس از تهیهی پول از اسداهلل مدنی و
محمدحسن طالقانی یک تپانچه خریداری میکند.
شب هنگام 29فروردین 1324به همراه علی خورشیدی

یک شب ،جلسه تفسیر قرآن شیخ محمد آقاتهرانی

راهی خیابان حشمتالدوله میشوند تا سر راه کسروی

حال و هوای دیگری داشت .ایشان تفسیر را که بیان

کمین کنند و او را از میان بردارند .علی کمی ترسیده

کرد،گفت«:آقایان! از تهران خبرهای ناگواری میرسد

بود و از سید میپرسد تپانچه درست کار میکند؟

مبنی بر اینکه آدم بیشرمی به اسم کسروی با

سید لبخند میزند و میگوید نترس  400تومن پولش

حمایت دستگاه ،علیه اسالم و اعتقادات و مقدسات

را دادم .بعد از رسیدن کالسکه کسروی ،سید با

لجنپراکنی میکند .تازگی کار این بی شرمی باالگرفته و

شهامت حمله میکند ولی برخالف تصورش تپانچه

بهطور آشکار به ساحت مقدس امام جعفرصادق(ع) و

درست کار نمیکند ،کسروی سرنیزه را در عصای خود

امام زمان(ع) روحی فداه ،اسائهی ادب میکند و کسی

پنهان کرده است و با آن به سید حمله میکند .سید

هم نیست که توی دهن این ملحد از خدا بیخبر

زخم بر میدارد ،اما گریبان کسروی را میگیرد و سر او

بزند و نفساش را بند بیاورد» .سکوت سنگینی بر

را محکم به جدول جوی کنار خیابان میکوبد .با فریاد

مجلس حکمفرما شد .ناگهان سیدمجتبی با صدایی

کسروی و کالسکهچی ماموران میآیند و کسروی را از

محکم و رسا گفت«:فرزندان علی(ع) هستند که جواب

چنگ سید نجات میدهند .کسروی را به بیمارستان

اردیبهشت سیدمجتبی با کفالت اسکوئی از زندان

تحت عنوان«کتابچهی راهنمای حقایق اسالمی» یا «برنامه

آزاد میشود .همان شب قرار میشود که یک جمعیت

انقالبی فدائیان اسالم» مشتمل براندیشههای سیاسی-

تاسیس کنند و اسمش را میگذارند فدائیان اسالم و با

اجتماعی خود برای ایجاد جامعهای ایدهآل واسالمی.

اعالمیهی محکم سیدعبدالحسین واحدی موجودیت
خود را اعالم میکند.
با فشار جمعیت فدائیان اسالم سرانجام رژیم مجبور

قتل هژیر و رزمآرا

میشود به دستگاه قضایی دستور دهد که مقدمات

با مشاهده فعالیتهای دربار برای تقلب در انتخابات

محاکمهی کسروی را آماده کند .باالخره در تاریخ 20اسفند

دوره شانزدهم ،دکترمصدق ،آیتا...کاشانی ،مظفربقایی و

سال1324خورشیدی ،سیدحسین و سیدعلی محمدامامی،

جمعیت فدائیان اسالم در صدد ابطال آن برآمدند .لیکن

احمدکسروی و منشیاش را در جلسه بازپرسی و در داخل

امید چندانی به کسب چنین موفقیتی نمیرفت تا اینکه

کاخ دادگستری تهران به قتل رساندند .نواب صفوی

در روز سیزده آبان ،1328با تشکیل مجلس عزاداری که

پس از قتل احمد کسروی ،در دادگاه نظامی تبرئه شد،

از طرف دربار در مسجد سپهساالر برگزارشده بود ،سید

زیرا هم رهبران مذهبی از آنها پشتیبانی میکردند و هم

حسین امامی در یک اقدام متهورانه عبدالحسین هژیر را

مقامات حکومتی امیدوار بودند تا در برابر حزب توده از

به قتل رساند .در تاریخ ششم تیر ماه1329حاجعلی رزمآرا به

آنها بهرهبرداری کنند.

نخستوزیری برگزیده شد .نخستوزیر مصمم شده بود

نواب با پیش گرفتن مبارزه مسلحانه و تاکید بر اجرای

که قرارداد گس-گلشاییان را از تصویب مجلس بگذراند.

احکام و زدودن منکرات از چهره اسالمی ،از سال1324تا

رزمآرا درصدد بود با گرفتن فرمان انحالل مجلس ،زمینه را

زمستان 1334فعالیتهای خود را بر چندین محور عمده

برای تصویب قرارداد مذکور فراهم آورد .در این هنگام بود

متمرکز ساخت :مبارزه با اندیشههای اسالم ستیزانه و

که اعضای برجستهی جبهه ملی ،آیتا...کاشانی و فدائیان

ضدمذهبی .مبارزه با نفوذ سلطهی بیگانگان و نیروهای

اسالم برای حذف نخستوزیر مصمم شدند و جلسهای

استعماری و عقد پیما نهای غیرعادالنهی سیاسی،

در منزل حاج محمود آقایی ،یکی از دوستان نواب و از

نظامی و اقتصادی با آنها .مبارزه با فساد و فحشا در

تجار آهن برگزار شد که یکی از نادرترین صحنههای تاریخ

جامعه اسالمی و نمادها و مراکز اساسی رواج آنها مانند

معاصرایران بود که سه جریان مذکور در یک موضوع با

قمارخانهها ،مشرو بفروشیها و کارخانجات ساخت

هم وحدت نظریافته و گرد هم جمع شدهاند .دکتر فاطمی

مشروب ،کابارههاو . . . .طر ح اندیشه اتحاد مسلمین

به نمایندگی از سوی دکتر مصدق در جلسه حضور یافته

ون جات مردم فلسطین و اقدام عملی برای جمعآوری

بود .نتیجهی نهایی جلسه ،حمایت همه از حذف رزمآرا

اعانه و نیروجهت اعزام به فلسطین .همراهی در مبارزه

بود .چند روز قبل از قتل رزمآرا ،فدائیان اسالم مبادرت

با بریتانیا در کنارجبهه ملی وهواداران آیت اهلل کاشانی.

به انتشار اعالمیهای تحت عنوان«بیان حقایق اسالم و

تاکید بر اجرای دقیق قوانین اسالمی و مخالفت با دولت

موضوع نفت» نمودند و از عموم مردم دعوت کردند در

مصدق به دلیل عدم اولویتبخشی و سرعتدهی به

میتینگی به تاریخ 11اسفند 1329شرکت نمایند .درست

برنامههای فرهنگی در جامعهی اسالمی .اعدام انقالبی

چند روز پس از برگزاری این میتینگ ،سپهبد حاجعلی

شخصیتها و رجال سیاسی مخالف بهمنظور رفع موانع

رزمآرا ،صبح روز شانزدهم اسفند ماه 1329در مجلس

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

میبرند و نواب صفوی و خورشیدی را نیز دستگیر میکنند.

اجرای تحقق حقایق اسالمی در جامعه .انتشار مجموعهای

79

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه
80

ختم آیتا...فیض قمی که در مسجد سلطانی از طرف

دکتر مصدق دو مطلب را سرلوحه کارهای خود

دربار برگزار شده بود ،مورد حمله خلیل طهماسبی

کرد :به اجرا درآوردن قانون ملی کردن صنعت نفت

قرار گرفت و با ضرب گلوله از پای در آمد.

و اصالح قوانین و مقررات مربوط به انتخابات مجلس

شاه بالفاصله وضعیت فو قالعاده اعالم کرد و

و انتخابات شهرداریها .وی برای جلوگیری از هرگونه

بسیاری از مطبوعات با توجه به اینکه قاتل ،خود را

جنجالآفرینی ،کابینهی خود را با ترکیب خاصی معرفی

عبدا ...موحدرستگار معرفی کرده بود سعی کردند

کرد ،ولی در نهایت سیاستهای او مخالفت سه گروه

حادثه را به نفع گروه خود تجزیه و تحلیل کنند .چپ

مختلف را فراهم آورد .طرفداران و حامیان سیاست

بر اساس تحلیل خود ،قاتل را کارگرمعرفی میکرد

بریتانیا ،حامیان و طرفداران سلطنت و دربار و نیروهای

وگروههای ملیگرا ،از زاویه ناسیونالیستی به تجزیه و

مذهبی .بدین ترتیب بهزودی تمام گروههایی که در

تحلیل عملکرد ضارب پرداختند .اما فدائیان اسالم

مبارزه علیه استعمار در صف واحدی قرار گرفته بودند،

طی اعالمیهای او را خلیل طهماسبی معرفی نمودند

اندک اندک از یکدیگر جدا شدند.

و خواهان آزادی فوری او شدند .جبهه ملی به شدت
مخالف ادامه رویهی خشونت بود ،آنها معتقد بودند در
این هنگامه نبرد با استکبار و فراهم آمدن شرایط برای

دستگیری

تصویب الیحه ملی شدن صنعت نفت ،ناراضی کردن

از نظر مصدق ،فدائیان اسالم انتظاراتی داشتند که

دربار منجر به گرایش آنان به سوی نیروهای خارجی

در آن بحبوحهی مبارزه با استعمار انگلستان برایش

میگردد .از طرفی آیتا...کاشانی ادامه این روند را به

غیر معقول و غیر ممکن مینمود .لذا با استناد

ضرر طهماسبی و آزادی وی را نیز به ضرر روند مبارزه

به تهدیداتی که نسبت به او به عمل آمده بود و

برای ملی شدن نفت میدانست و با اشاره ایشان،

ناامنیهایی که اخیرا در قتل برخی شخصیتها در

خلیل طهماسبی در زندان مکتوبی به جراید نوشت

کشور بروز کرده بود ،دستور به تعقیب و دستگیری

و وابستگی خود را به هر گروه و جمعیتی انکار نمود.

پیشگیرانه سران فدائیان اسالم زد .سرانجام در

بدین ترتیب شکاف بین جبهه ملی و آیتا...کاشانی و

تاریخ 14خرداد 1330نواب صفوی دستگیر شد و عده

نواب و فدائیان اسالم روز به روز بیشتر و بیشتر شد.

ای دیگر از فدائیان اسالم نیز بهدلیل تکرار جرایم

حتی داخل جمعیت فدائیان اسالم نیز شکاف ایجاد

با تشکیل کمیته مجازات محکوم به تبعید شدند.

گردید و آنهایی که به آیت اهلل کاشانی گرایش داشتند

شخص نواب صفوی پس از دستگیری برای مدت

راه خود را از نواب با انتشار بیانیههایی درمطبوعات

بیست ماه زندانی شد.

داخلی وخارجی جدا نمودند .قتل رزمآرا ،ضربه مهلکی

نواب صفوی در طول مدت زندانی بودنش تالشهای

بر سلطه و نفوذ انگلستان وارد آورد و حتی بهای نفت

زیادی برای آزادی خود واعضای جمعیت بهعمل آورد

در بازارها افزایش یافت و تحت فشارگروههای مختلف

و در اعتراض به دستگیری اش به سازمان ملل متحد

و مخالفت شدید نیروهای سیاسی حاضر در صحنه با

شکایت کرد .ولی هیچ یک از تالشهای او به نتیجه

نخستوزیری حسین عال ،شاه مجبور به صدورفرمان

مثبتی نرسید .تا اینکه در تاریخ 23دیماه51 ،1330

نخستوزیری دکتر محمدمصدق که نامزد مورد قبول

نفر از فدائیان اسالم به دستور سیدعبدالحسین

اکثر نیروهای مخالف دولت بود ،شد.

واحدی ،پس از مالقات با نواب صفوی در زندان

که تا آزادی رهبرخود در زندان قصر خواهند ماند .در

قراردادها و پیمانهای نظامی ایران با دولت آمریکا و

نهایت آنان زندان را تسخیر کردند و متعاقب این قضایا

عضویت ایران در پیمان بغداد مخالفت کرد و برای

مامورین انتظامی زندان و شهربانی ،طبق یک نقشه از

جلوگیری از ورود ایران به این پیمان دست به کار شد.

قبل برنامهریزی شده به جمع متحصنین یورش بردند و

از این رو با اعزام دو گروه از فدائیان اسالم برای قتل

طی یک درگیری سخت با آنها همگی را دستگیر نمودند.

حسین عال برنامهریزی کرد .مظفرعلی ذوالقدر مامور شد

پس از این واقعه شکاف بین جمعیت فدائیان اسالم

که در تهران عال را موردهدف قراردهد و سیدعبدالحسین

رسوخ کرد ،زیرا آنها با سیاستهای واحدی ،نفر دوم بعد

واحدی یکی دیگر از فدائیان را نیزبه سوی اهواز اعزام

از نواب مخالف بودند .جمعیت ،به رهبری عبدالحسین

کرد تا درصورت عدم موفقیت ذوالقدر ،آنان بتوانند از

واحدی ،درپی دشمنی شدید بین دولت مصدق و آنها،

طریق آبادان به عراق رفته و حسین عال را در آنجا به قتل

مصمم شد دکتر فاطمی  -دست راست دکترمصدق -

برسانند .عمل ناموفق ذوالقدر در تهران و دستگیری و

رابه قتل برسانند .بدین منظور سیدمهدی عبدخدایی را

اذیت و آزار وی به وسیله نیروهای انتظامی باعث شد

مامور کشتن وی کردند .لیکن این عملیات نافرجام ماند.

عبدالحسین واحدی و همراه وی در اهواز دستگیرشده

اختالفات جبهه ملی و دکتر مصدق با نیروهای مذهبی،

و موفق به انجام عملیات نشوند .پس از بازجوییهای

با تداوم بازداشت نواب ،و اقدام به قتل نافرجام دکتر

اولیه موج دستگیری شدید فدائیان اسالم شروع شد

فاطمی از یک سو و بروز اختالفات میان آیتا...کاشانی

و باالخره نواب صفوی و بسیاری از اعضای جمعیت

و دکتر مصدق از سوی دیگر باعث فروپاشی نیروهای

دستگیر و پس از بازجویی در دادگستری ،گروهی به

متحد ضد استعماری و ضد استبدادی شد .ادامهی این

زندانهای کوتاه مدت و بلند مدت و خلیل طهماسبی،

روند به دربار فرصت داد تا با اتحاد وگرایش به نیروهای

مظفرذوالقدر ،سیدمحمد واحدی و نواب صفوی به اعدام

بیگانه زمینهی سرکوب و فروپاشی نهایی دولت ملی و

محکوم و به شهادت رسیدند.

وقوع کودتای آمریکایی-انگلیسی  28مرداد1332را فراهم

جنبش اسالمی جمعیت فدائیان اسالم در سیاسی

آورد .پاییز سال 1332فرصتی مناسب برای نواب صفوی

کردن نیروهای جوان مذهبی و بهویژه تاثیر عمیق و

و یارانش بود تا خود را در مجامع بینالمللی بیشتر

تردیدناپذیرش بر حوزهی علمیه قم درگرویدن طلبههای

مطر ح نمایند ،لذا در کنفرانس بیتالمقدس از نواب

جوان به مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش کارساز و موثری

به عنوان میهمان خاص دعوت شد و نواب برای شرکت

داشت ،به نوعی که حتی حضرت آیتا...خامنهای نیز

در کنگره راهی عراق شد و از آنجا به بیتالمقدس ،اردن

اولین جرقههای انقالبیگری در روح خود را متاثر از شهید

و سوریه مسافرت کرد و پس از شرکت در کنفرانس بنا

نواب صفوی میدانند.

به دعوت جمعیت اخوانالمسلمین عازم مصر شد وبا

در نتیجه ضعف سازمانی ،نبود پشتیبانی موثر ،هم

جمال عبدالناصر و سایر افسران جوان مصر دیدار کرد.

به لحاظ منابع مالی و هم به لحاظ عدم حمایت علمای

قتلحسین عال
نواب صفوی پس از بازگشت به ایران مبارزات خود

بزرگ ،نبود پایگاه مردمی مناسب ،اختالفات داخلی و
کودتای  28مرداد و تسلط مجدد دیکتاتوری ،با حمایت
استعمار خارجی باعث گردیدند که زمینههای سرکوب
این نهضت فراهم گردد.

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

متحصن شدند ،آنان به مامورین زندان اعالم کردند

را علیه دربار و دولت حسین عال از سرگرفت .او با عقد
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امام شاه
را با ی ــزید }
مقایسه کرد
«جواد منصــوری» اولین فرمانده ســپاه پاســداران

انق ــاب اس ــامی و از مب ــارزان مب ــرز پی ــش از انق ــاب
اس ـــت ،او بازمان ـــده انفج ـــار دفت ـــر ح ـــزب جمه ـــوری

اس ــامی نی ــز هس ــت .بــه بهان ـهی  26دی مــاه ،ســالروز
ف ـــرار ش ـــاه از کش ـــور ب ـــا او ب ـــه گفتگ ـــو نشس ـــتهایم،
چ ــه اینک ــه اکن ــون در مرک ــز اس ــناد انق ــاب اس ــامی

فعـــال اســـت و بـــا تاریـــخ انقـــاب بـــه صـــورت علمـــی
و تجرب ــی آش ــنایی دارد.

~~علل اصلی خروج شاه از ایران را چه میدانید و
بهطور خالصه بفرمائید مهمترین عوامل خروج شاه
از ایران علی رغم این که هنوز سلطنت او پابرجا بود،
چه بود؟
رون ــد تحوالت ــی ک ــه از س ــال  1341ش ــروع ش ــد ،ب ــه

گونــه ای بود کــه ادامــه نهضت اســامی در ســال 56
بــه یــک شــکل بســیار گســترده و عمیقــی ظاهــر شــد
و شـــاه ایـــن تصـــور را داشـــت کـــه میتوانـــد انقـــاب
را بـــا روشهـــای قبلـــی ســـرکوب کنـــد .لـــذا هرچـــه در
تــوان داشــت را اعــم از ســرکوب ،دســتگیری ،تبعیــد،
کش ــتن و  ...ت ــا مه ــر  57و حت ــی آب ــان  57ب ــکار ب ــرد.
در  14آبـــــان  1357شـــــاه بیانیـــــهای را از رادیـــــو و
تلویزی ــون خوان ــد و تص ــور داش ــت م ــردم ب ــا ش ــنیدن
ای ــن حرفه ــا ق ــدری آرام میگیرن ــد زی ــرا در آن بیانی ــه
گف ــت م ــن ص ــدای انق ــاب ش ــما را ش ــنیدم و م ــن در
کن ــار انق ــاب ش ــما هس ــتم .م ــن قب ــول دارم فس ــاد
کردی ـــم و ظل ـــم کردی ـــم و بیقانون ـــی کردی ـــم و ق ـــول
میدهیـــم از ایـــن بـــه بعـــد ایـــن کارهـــا را نکنیـــم.

تصـ ــور آنهـ ــا ایـ ــن بـ ــود کـ ــه مـ ــردم آرام میگیرنـ ــد امـ ــا
عم ـ ــا م ـ ــردم اعتنای ـ ــی نکردن ـ ــد و گفتن ـ ــد قطع ـ ــا ش ـ ــاه
بایـ ــد بـ ــرود .لـ ــذا در روز تاسـ ــوعا و عاشـ ــورای سـ ــال 57
خیابانهـــای کشـــور شـــعار مـــرگ بـــر شـــاه را دادنـــد .در
خـ ــود تهـ ــران هـ ــم شـ ــاه بـ ــا هلیکوپتـ ــر در فاصلـ ــه بیـ ــن
می ـ ــدان ام ـ ــام حس ـ ــین (ع) ت ـ ــا می ـ ــدان آزادی را از ب ـ ــاال
مش ـــاهده ک ـــرد و تقریب ـــا ب ـــه ای ـــن جمعبن ـــدی رس ـــیده
ب ـــود ک ـــه ام ـــکان مان ـــدن او نیس ـــت.
س ــالیوان ،س ــفیر آمری ــکا در ای ــران ،در خاط ــرات خ ــود
میگویـ ــد در آخریـ ــن مالقـ ــات بـ ــا شـ ــاه بـ ــه او گفتـ ــم مـ ــا
در ه ـ ــر ص ـ ــورت از ش ـ ــما حمای ـ ــت میکنی ـ ــم و نگ ـ ــران
نباشـــید .ایـــن مســـئله اشـــاره بـــه آن صحبتـــی داشـــت
ک ـــه در کنفران ـــس گوادل ـــوب مط ـــر ح ش ـــده ب ـــود مبن ـــی
ب ــر ای ــن ک ــه در ای ــران هم ــان اقدام ــی ص ــورت گی ــرد ک ــه
سـ ــوکارنو در اندونـ ــزی کـ ــرد یعنـ ــی یـ ــک و نیـ ــم میلیـ ــون
انس ـ ــان را کش ـ ــت ت ـ ــا ب ـ ــر اوض ـ ــاع مس ـ ــلط ش ـ ــود .ل ـ ــذا
تصمی ـ ــم گرفتن ـ ــد های ـ ــزر را ب ـ ــه ای ـ ــران بفرس ـ ــتند و او
ط ــر ح کش ــتار ی ــک میلی ــون نف ــری را ب ــا خ ــود آورده ب ــود.
ام ـــا ش ـــاه ب ـــه ای ـــن ام ـــر اعتق ـــاد نداش ـــت .ای ـــن ط ـــور
ک ـ ــه س ـ ــفیر آمری ـ ــکا نق ـ ــل میکن ـ ــد ش ـ ــاه در مخالف ـ ــت
ب ـــا ای ـــن ای ـــده میگوی ـــد ش ـــما ب ـــا مردم ـــی ک ـــه از م ـــرگ
نمیترســـــند و مـــــرگ را شـــــهادت میداننـــــد چـــــهکار
میخواهیـــــد بکنیـــــد؟ ســـــفیر امریـــــکا میگویـــــد مـــــن
معنـــی ایـــن حـــرف را آن زمـــان نفهمیـــدم ولـــی بعـــد کـــه
بـــه واشـــنگتن آمـــدم و دربـــاره شـــهادت تحقیـــق کـــردم
دیـــدم حـــق بـــا شـــاه بـــود .مـــا ســـاحی بـــرای مبـــارزه بـــا
ش ـــهادت نداری ـــم .ب ـــه ای ـــن دلی ـــل ش ـــاه خیل ـــی راح ـــت
قانـ ــع شـ ــد کـ ــه بایـ ــد از کشـ ــور بیـ ــرون بـ ــرود .سـ ــالیوان
ادام ــه میده ــد البت ــه م ــا ه ــم ب ــا ای ــن تصمی ــم مواف ــق
بودی ــم چ ــون فک ــر میکردی ــم اگ ــر ش ــاه مدت ــی از ای ــران

اوال می ـ ــزان جنایته ـ ــا و خیانتهای ـ ــی ک ـ ــه ش ـ ــاه و
مجموعـــه حاکمیـــت پهلـــوی انجـــام دادنـــد بـــرای ملـــت
ای ـ ــران قاب ـ ــل تحم ـ ــل نب ـ ــود .ثانی ـ ــا ای ـ ــن ک ـ ــه ب ـ ــا توج ـ ــه
بـ ــه عملکـ ــردی کـ ــه خانـ ــدان پهلـ ــوی داشـ ــتند تبعـ ــا بـ ــه
هیـ ــچ یـ ــک از وعدههـ ــای آنهـ ــا نمیشـ ــد اعتمـ ــاد کـ ــرد.
بنابرای ـــن ای ـــن تص ـــور ک ـــه فرض ـــا اگ ـــر وعدهه ـــای ش ـــاه
را ب ـ ــرای اصالح ـ ــات بپذیری ـ ــم ،مج ـ ــددا وقای ـ ــع بع ـ ــد از
کودت ـ ــای  28م ـ ــرداد تک ـ ــرار خواه ـ ــد ش ـ ــد و س ـ ــرکوبها
و محدودیتهـــــا و خفقا نهـــــا و سانســـــورها بـــــه راه
خواه ـــد افت ـــاد بس ـــیار محتم ـــل ب ـــود .ب ـــه ای ـــن دلی ـــل
ب ـ ــود ک ـ ــه م ـ ــردم حت ـ ــی ب ـ ــه وعدهه ـ ــای بختی ـ ــار ه ـ ــم
اعتم ـــاد نکردن ـــد چ ـــون بختی ـــار ی ـــک مه ـــره ب ـــود و اگ ـــر
بـــــه حرفهـــــای او اعتمـــــاد میکردنـــــد ،فـــــردا روز او را
برمیداش ـــتند و یک ـــی دیگ ـــر میآم ـــد و بنابرای ـــن تم ـــام
حرک ـــت انق ـــاب از بی ـــن مـــیرود.
~~اگر شاه در کشور میماند ،ماندنش تاثیری در
سقوط نکردن حکومت او داشت؟
قطع ــا مان ــدن ش ــاه هی ــچ تاثی ــری ب ــر پی ــروزی انق ــاب
نداش ـــت چ ـــون ب ـــه لح ـــاظ روح ـــی و جس ـــمی وضعی ـــت
ضعیفـــی پیـــدا کـــرده بـــود و همچنیـــن تمامـــی اشـــکال
مختلف ــی ک ــه میتوانس ــتند قی ــام را مح ــدود ی ــا س ــرکوب
کننـ ــد اجـ ــرا کردنـ ــد و نتیجـ ــه نـ ــداده بـ ــود .یـ ــک نکت ـ ـهی
دیگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه ش ــاید عل ــت اصل ــی ای ــن ک ــه ش ــاه
س ـــریعتر از کش ـــور خ ـــار ج ش ـــد ای ـــن ب ـــود ک ـــه ممک ـــن
ب ـــود ب ـــه دس ـــت انقالبی ـــون بیفت ـــد و ای ـــن ب ـــرای غ ـــرب
ســـنگین بـــود.
~~زمانی که شاه از کشور خارج میشد واقعا باور به
این داشت که روزی برمیگردد؟

بی ـ ــرون ب ـ ــرود فض ـ ــا آرام میش ـ ــود و ق ـ ــدری ب ـ ــا دول ـ ــت

قرائـ ــن نشـ ــان میدهـ ــد خـ ــود شـ ــاه هـ ــم قطـ ــع امیـ ــد

بختی ـ ــار و ش ـ ــعارهای مل ـ ــی دادن خواهی ـ ــم توانس ـ ــت

ک ـــرده ب ـــود .منته ـــا طبیع ـــی اس ـــت ک ـــه چنی ـــن وانم ـــود

فض ـــای جدی ـــدی را ایج ـــاد کنی ـــم.

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

ک ـ ــه مص ـ ــادف ب ـ ــا  19و  20آذر ب ـ ــود ،میلیونه ـ ــا نف ـ ــر در

~~چرا برنامههای شاه برای ایجاد اصالحات و باز کردن
فضا ثمر خاصی نداشت؟
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حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

کن ــد ک ــه ام ــکان س ــرنگونی وج ــود ن ــدارد و ب ــه زودی

در دنی ـــا نمیتوان ـــد آن را شکس ـــت ده ـــد ،ب ـــه ای ـــن

بازخواهــد گشــت .علــت ایــن ادعــا هــم آن اســت کــه

معن ـــا اس ـــت .تاس ـــوعا و عاش ـــورای س ـــال  57فق ـــط

او بخـ ــش عمـ ــدهای از ثـ ــروت و اشـ ــیاء گرانقیمـ ــت

در ش ـ ــهر ته ـ ــران ک ـ ــه آن زم ـ ــان  4/5میلی ـ ــون نف ـ ــر

را از کشـــور خـــار ج کـــرده بـــود .نکتـــه دیگـــر ایـــن کـــه

جمعی ــت داش ــت  3میلی ــون نف ــر ب ــه خیاب ــان آمدن ــد

ب ـ ــه نظ ـ ــر میرس ـ ــد حت ـ ــی اف ـ ــراد ع ـ ــادی و معمول ـ ــی

و شـــعار مـــرگ بـــر شـــاه ســـر دادنـــد.

ق ـ ــادر ب ـ ــه درک ای ـ ــن مس ـ ــئله بودن ـ ــد ک ـ ــه ام ـ ــکان
برگشـ ــت شـ ــاه وجـ ــود نـ ــدارد .بـ ــرای ایـ ــن کـ ــه مـ ــردم
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ب ـــه پش ـــت کاخه ـــا ب ـــرای دس ـــتگیری ش ـــاه رس ـــیده
بودن ـ ــد .ل ـ ــذا تحلی ـ ــل م ـ ــن ای ـ ــن اس ـ ــت ک ـ ــه خ ـ ــروج
ش ـــاه ب ـــه معن ـــای پی ـــروزی انق ـــاب اس ـــامی ب ـــود و
کار هم ــان  26دی م ــاه تم ــام ش ــد و ح ــد فاص ــل ای ــن
روز تـــا  22بهمـــن صرفـــا یـــک دوره انتقـــال ســـلطنت
بـ ــه جمهـ ــوری اسـ ــامی بـ ــود.
~~آیا اگر کسی غیر از بختیار نخستوزیر میشد
خللی به فرآیند پیروزی انقالب وارد میشد و مثال
روند پیروزی انقالب را تحت تاثیر قرار میداد؟

~~آمریکاییها در کدام مقطع به طور کامل قطع
امید کردند و به این جمعبندی رسیدند که کار تمام
است و باید قید حکومت پهلوی را بزنند؟
بع ـ ــد از عاش ـ ــورا .البت ـ ــه آنه ـ ــا هی ـ ــچ وق ـ ــت قی ـ ــد
حضـ ــور خـ ــود در ایـ ــران را نزدنـ ــد .نهایـ ــت ایـ ــن بـ ــود
ک ــه تص ــور میکردن ــد ش ــاه ب ــرود ول ــی از منظ ــر آنه ــا
اگ ـــر الزم میش ـــد ب ـــه جمه ـــوری ه ـــم ت ـــن میدادن ـــد
منته ـ ــا ای ـ ــن گ ـ ــزاره قطع ـ ــی ب ـ ــود ک ـ ــه مملک ـ ــت را
همچن ـــان در س ـــلطه خ ـــود نگ ـــه دارن ـــد .ب ـــه همی ـــن
دلی ـــل ماموری ـــت های ـــزر حف ـــظ ارت ـــش ای ـــران ب ـــود.
مطل ـــوب آنه ـــا ای ـــن ب ـــود ک ـــه در حکوم ـــت آین ـــده

بـــــه نظـــــر مـــــن خیـــــر ،چـــــون رهبـــــری امـــــام (ره)

ه ــم آمری ــکا فرمانده ــی کن ــد .در خاط ــرات های ــزر ای ــن

خیل ـــی قاط ـــع س ـــقوط س ـــلطنت را ه ـــدف ق ـــرار داده

نوشـــته شـــده اســـت کـــه حفـــظ ارتـــش و جلوگیـــری

ب ـــود .ب ـــا قاطعی ـــت بی ـــش از  80درص ـــد م ـــردم ه ـــم

از فروپاش ــی آن و اعتمادس ــازی در بی ــن فرمانده ــان

رهب ــری بیچ ــون و چ ــرای ام ــام را در جری ــان انق ــاب

ارتـ ــش و متحـ ــد نگـ ــه داشـ ــتن آن مامور یـ ــت اصلـ ــی

پذیرفت ـ ــه بودن ـ ــد .بنابرای ـ ــن جای ـ ــی ب ـ ــرای ش ـ ــاه در

وی ب ـــود .ای ـــن س ـــرمایه را بای ـــد های ـــزر ب ـــرای ادام ـــه

مملک ـ ــت وج ـ ــود نداش ـ ــت .ل ـ ــذا وقت ـ ــی بختی ـ ــار ب ـ ــه

س ـ ــلطه آمری ـ ــکا نگ ـ ــه میداش ـ ــت.

نخس ـتوزیری انتخ ــاب ش ــد ب ــه ص ــورت خودج ــوش
م ـــردم در خیابانه ـــا راه افتادن ـــد و گفتن ـــد بختی ـــار،
مه ـ ــره بیاختی ـ ــار!
اگ ــر ش ــاه فرض ــا کس ــی را ج ــای خ ــود را میگذاش ــت
کـــــه خیلـــــی هـــــم قلـــــدر بـــــود ،حـــــاال هـــــر کســـــی
میخواه ـ ــد باش ـ ــد همانن ـ ــد اویس ـ ــی ،خس ـ ــرو داد،
چ ـ ــه میتوانس ـ ــتند انج ـ ــام دهن ـ ــد؟ نهایت ـ ــا  20ه ـ ــزار
آدم بیش ـ ــتر میکش ـ ــتند .منته ـ ــی اراده ی ـ ــک مل ـ ــت
را نمیتوانســـــتند بشـــــکنند.
ای ــن ک ــه ام ــام میگوی ــد وح ــدت م ــردم آگاه ،حاض ــر
در صحنـــه و مومـــن قدرتـــی اســـت کـــه هیـــچ قدرتـــی

~~اگر این هم محقق میشد حکومت شاه به
عنوان جدیترین متحد استراتژیک آمریکا در
منطقه از دست رفته بود .آمریکا در صدد آن نبود
که بیشتر تقال کند؟
چ ـ ــرا؛ خیل ـ ــی زی ـ ــاد! ب ـ ــه همی ـ ــن دلی ـ ــل کس ـ ــینجر
میگوی ـــد ش ـــاه نادرتری ـــن متح ـــد آمری ـــکا در جه ـــان
ب ـ ــود ول ـ ــی نتوانس ـ ــتند آن را حف ـ ــظ کنن ـ ــد ن ـ ــه ای ـ ــن
ک ـــه نخواس ـــتند .حت ـــی نتوانس ـــتند در غی ـــاب ش ـــاه
ارت ـــش را حف ـــظ کنن ـــد.
~~بعد از خروج شاه از کشور شورای سلطنت

مستقر شد .عملکرد این شورا به چه نحو بود و چرا در
نهایت این شورا هم به شکست منتهی شد؟
وقتـــی کشـــور بـــه طـــور کلـــی امـــکان ادامـــه ســـلطنت

اگ ــر مث ــا ام ــام ابت ــدا میگفتن ــد م ــن س ــلطنت را قب ــول
ن ـــدارم و م ـــرگ ب ـــر ش ـــاه ،خیل ـــی از اطرافی ـــان ام ـــام ه ـــم
معل ـ ــوم نب ـ ــود ب ـ ــه ایش ـ ــان بپیوندن ـ ــد .ای ـ ــن کار ک ـ ــه در

اس ــت .رئی ــس ش ــورای س ــلطنت خواس ــت ابت ــکاری ب ــه

س ــال  41و  42ام ــکان نداش ــت.

صحب ـ ــت میکن ـ ــم و میگوی ـ ــم ش ـ ــاه رفت ـ ــه و ه ـ ــر چ ـ ــه

~~یعنی میفرمایید امام از ابتدای نهضت هم چشم
به همان هدف داشت بود اما چون زمینههای
اجتماعی وجود نداشت مجبور بود قدری شمردهتر و
حسابشدهتر عمل کند.

خ ــر ج ده ــد و گف ــت م ــن ب ــه پار ی ــس مــیروم و ب ــا ام ــام
ش ـــما بگویی ـــد مملک ـــت را همانط ـــور اداره میکنی ـــم.
شـــورای ســـلطنت هـــم تشـــریفاتی باشـــد.
آق ـــای اردالن ب ـــه پار ی ـــس مـــیرود و ام ـــام اص ـــا او را
نمیپذیـــــرد .نهایتـــــا میگوینـــــد اگـــــر میخواهیـــــد بـــــا
م ــن مالق ــات داش ــته باش ــید بای ــد از ش ــورای س ــلطنت
اســتعفا دهید ،چون مــا نظام ســلطنت را قبــول نداریم.
ای ـــده آنه ـــا ای ـــن ب ـــود ک ـــه نظ ـــام س ـــلطنتی بمان ـــد و
ه ـ ــر اصالح ـ ــات و تغییرات ـ ــی الزم اس ـ ــت انج ـ ــام ش ـ ــود.
شـــــاه حتـــــی قبـــــل از صحبتهـــــای آبـــــان مـــــاه خـــــود
میگوی ـــد م ـــن از ای ـــن ب ـــه بع ـــد متعه ـــد خواه ـــم ش ـــد

قطع ــا ای ــن چنی ــن اس ــت .ش ــما اگ ــر س ــخنرانی ام ــام را
در روز  13خــرداد - 1342عصــر عاشــورا -را مطالعــه کنیــد
میبینی ـ ــد ام ـ ــام ش ـ ــاه را ب ـ ــا یزی ـ ــد مقایس ـ ــه میکن ـ ــد.
ای ـ ــن معن ـ ــای زی ـ ــادی دارد .ل ـ ــذا صب ـ ــح  14خ ـ ــرداد ک ـ ــه
س ـ ــران کش ـ ــور دور ه ـ ــم مینش ـ ــینند میگوین ـ ــد ای ـ ــن
آق ـــا قص ـــد بران ـــدازی دارد .ب ـــه همی ـــن دلی ـــل ایش ـــان را
دس ـــتگیر کردن ـــد.

قانـ ــون اساسـ ــی اجـ ــرا شـ ــود .در قانـ ــون اساسـ ــی بـ ــرای

~~به هر ترتیب شاه از کشور خارج شد .دلیل این همه
جابهجایی و نقل مکان در کشورهای مختلف چه بود؟

خـ ــود شـ ــاه اعتـ ــراف میکنـ ــد کـ ــه خـ ــاف قانـ ــون کـ ــردم.

در ع ـ ــرف دنی ـ ــا مقام ـ ــات ه ـ ــر کش ـ ــوری ب ـ ــه گفتهه ـ ــا

اردالن ه ـ ــم در حقیق ـ ــت رف ـ ــت ای ـ ــن را بی ـ ــان کن ـ ــد ک ـ ــه

و س ـ ــطح ی ـ ــک مق ـ ــام توجه ـ ــی ندارن ـ ــد .ب ـ ــه ای ـ ــن ن ـ ــگاه

ش ــاه رفت ــه .ام ــا ام ــام میگوین ــد م ــا ن ــه قان ــون اساس ــی

میکنن ـــد ک ـــه پش ـــت س ـــر ای ـــن مق ـــام در آن مملک ـــت

شـ ــما و نـ ــه سـ ــلطنت را قبـ ــول داریـ ــم و طبیعـ ــی اسـ ــت

چـــه خبـــر اســـت .وقتـــی ببیننـــد ایـــن فـــرد در مملکتـــی

ش ـــورای س ـــلطنت را ه ـــم قب ـــول نداری ـــم.

اس ــت ک ــه ای ــن مملک ــت روی ه ــوا اس ــت ،حت ــی اگ ــر او

ش ـ ــاه اختی ـ ــارات مح ـ ــدودی پیشبین ـ ــی ش ـ ــده ب ـ ــود.

~~این شبهه وجود دارد که امام از روز اولی که نهضت
را شروع کرد نگفت که شاه باید برود و مشخصا
یکسری اصالحات مدنظر امام بود .چه فرآینی طی شد
که در نقطه پایان حضرت امام تصریح داشتند که هر
طور هست باید سلطنت سرنگون شود و هیچگونه
اصالحاتی موضوعیت ندارد؟
حرک ــت ام ــام ی ــک حرک ــت بس ــیار هوش ــمندانه ب ــود.
در ســـال  41بســـیاری از مـــردم مـــا نســـبت بـــه مســـائل
مملکــت آگاهــی نداشــتند .در آن مقطــع  60تــا  65درصــد
م ــردم بیس ــواد بودن ــد .ام ــام هن ــوز آنچن ــان ش ــناخته

زمان ــی ش ــاه ه ــم ب ــوده باش ــد ب ــه او بهای ــی نمیدهن ــد.
بنابرای ـ ــن نزدیکتری ـ ــن دوس ـ ــتان ش ـ ــاه در دنی ـ ــا ه ـ ــم
حاضـــر نبودنـــد بـــه عنـــوان رئیـــس کشـــور و دوســـت و
متحـ ــد خـ ــود از او پذیرایـ ــی کننـ ــد .شـ ــاه وقتـ ــی میدیـ ــد
ای ـ ــن چنی ـ ــن اس ـ ــت مجب ـ ــور ب ـ ــود از ای ـ ــن کش ـ ــور ب ـ ــه
کش ـــور دیگـ ــری بـ ــرود.
~~چرا آمریکا همان ابتدا شاه را نپذیرفت؟ به هر حال
او متحد استراتژیک آمریکا بود و همین میتوانست
برای دیگر دیکتاتورها حامل این پیام باشد که در
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را نداش ــت بنابرای ــن ش ــورای س ــلطنت بس ــیار بیمعن ــا

ش ــده نب ــود ک ــه م ــردم ب ــا ج ــان و دل از او اطاع ــت کنن ــد.
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هر شرایطی مورد حمایت آمریکا خواهند بود .در
واقع میتوانست جنبه های مثبتی هم برای آمریکا
داشته باشد.
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چــون آمریــکا میدانســت که با جمع شــدن بســاط
س ــلطنت تبع ــا دول ــت آین ــده ب ــه دلی ــل ای ــن ک ــه ش ــاه
بـــه امریـــکا آمـــده روابـــط تیـــرهای بـــا ایـــاالت متحـــده
خواه ــد داش ــت .آمری ــکا ب ــه دلی ــل موقعی ــت ای ــران
خیلـ ــی تـ ــاش کـ ــرد کـ ــه روابـ ــط خـ ــود را بـ ــا جمهـ ــوری
اس ــامی حداق ــل ع ــادی کن ــد .بنابرای ــن رفت ــن ش ــاه
ب ـــه آمری ـــکا تبع ـــا دش ـــمنی م ـــردم ب ـــا ای ـــن کش ـــور را
عمی ـــق ت ـــر میک ـــرد.
~~به اعتقاد شما خروج شاه از ایران و فرآیندی که
در نهایت او را به این نقطه رساند میتواند برای
آیندگان نیز عبرتی را در بر داشته باشد؟

تصمیمگی ـــری باع ـــث فش ـــار اقتص ـــادی ب ـــه قش ـــری
از م ــردم در فرانس ــه ش ــد ام ــا ای ــن قش ــر نتوانس ــت
تحم ـ ــل کن ـ ــد و ب ـ ــه ی ـ ــک انفج ـ ــار اجتماع ـ ــی تبدی ـ ــل
ش ـ ــد .انفج ـ ــاری ک ـ ــه باالخ ـ ــره دول ـ ــت را وادار ک ـ ــرد از
تصمی ـــم خ ـــود عق ـــب نش ـــینی کن ـــد.
بنابرای ــن ب ــه نظ ــر م ــن ف ــرار ش ــاه درسه ــای خیل ــی
بزرگ ـ ــی ب ـ ــرای م ـ ــا دارد ب ـ ــه ش ـ ــرطی ک ـ ــه بخواهی ـ ــم از
درسه ــا عب ــرت بگیری ــم .در غی ــر اینص ــورت تاری ــخ
فق ـ ــط و فق ـ ــط ی ـ ــک قص ـ ــه اس ـ ــت .ف ـ ــرار ش ـ ــاه ی ـ ــک
مسـ ــئله بسـ ــیار مهمـ ــی را نشـ ــان میدهـ ــد کـ ــه ایـ ــن
م ــردم مس ــلمان هس ــتند و فرهن ــگ ش ــیعی دارن ــد.
ایـ ــن مـ ــردم ادامـ ــه راه عاشـ ــورا هسـ ــتند و شـ ــهادت
را در مقاطع ـــی ک ـــه هی ـــچ راهحل ـــی وج ـــود ن ـــدارد ب ـــه
عنـ ــوان آخریـ ــن راهحـ ــل اسـ ــتفاده میکننـ ــد و پیـ ــروز

هـ ــر حادث ـ ـهای در هـ ــر گوش ـ ـهای از دنیـ ــا میتوانـ ــد

میشــوند .شــهید مطهــری در اســفند  57یعنــی تنهــا

ب ــرای م ــا عب ــرت و درس داش ــته باش ــد و ب ــه همی ــن

ی ـــک م ـــاه بع ـــد از پی ـــروزی انق ـــاب چن ـــد س ـــخنرانی

دلی ــل اس ــت وقت ــی ق ــرآن ح ــوادث مختل ــف را بی ــان

مه ــم تح ــت عن ــوان آین ــده انق ــاب اس ــامی میکن ــد.

میکن ـــد میگوی ـــد ای ـــن قص ـــص ب ـــرای ش ـــما عب ـــرت

مجموع ــه ای ــن چن ــد س ــخنرانی در کتاب ــی ب ــا عن ــوان

اس ـــت .در ای ـــن ب ـــاره پاس ـــخ ب ـــه ای ـــن س ـــوال حائ ـــز

«آینـ ــده انقـ ــاب اسـ ــامی» گـ ــردآوری شـ ــده .ایشـ ــان

اهمی ـــت اس ـــت ک ـــه آی ـــا محمدرض ـــا پهل ـــوی صرف ـــا

در فـــــرازی از ایـــــن ســـــخنرانیها میگوینـــــد تمـــــام

ب ــه دلی ــل ای ــن ک ــه ش ــاه ب ــود از مملک ــت ف ــرار ک ــرد؟

ارزشه ـــای عال ـــی را جامعـــهی م ـــا در س ـــایه و ذی ـــل

ی ـ ــا ای ـ ــن موض ـ ــوع اساس ـ ــا ریش ـ ــه در بیقانون ـ ــی و

اس ــام ت ــوام ب ــا معنوی ــت اس ــامی خواس ــته اس ــت.

ب ـــی عدالت ـــی و فاصل ـــه طبقات ـــی ش ـــدید موج ـــود در

آین ــده ای ــن انق ــاب آن وق ــت محف ــوظ خواه ــد ب ــود و

جامع ـ ــه و اس ـ ــتثمار و چپ ـ ــاول ام ـ ــوال م ـ ــردم و ...

ای ــن انق ــاب آن وق ــت ت ــداوم پی ــدا خواه ــد ک ــرد ک ــه

داشـ ــت؟ اینهـ ــا مجموعـ ــا یـ ــک نیـ ــروی متراکمـ ــی را

اوال مسـ ــیر عدالتخواهـ ــی را بـ ــرای همیشـ ــه ادامـ ــه

ایجـ ــاد کـ ــرد کـ ــه در نهایـ ــت بـ ــه یـ ــک انفجـ ــار منتهـ ــی

ده ـ ــد یعن ـ ــی دولته ـ ــای آین ـ ــده واقع ـ ــا و عم ـ ــا در

ش ـ ــد و رژی ـ ــم ش ـ ــاه و کل آمری ـ ــکا ق ـ ــادر ب ـ ــه کنت ـ ــرل

مســیر عدالــت اســامی گام بردارنــد و بــرای پــر کردن

ای ـــن انفج ـــار نش ـــدند.

ش ـ ــکافهای طبقات ـ ــی اق ـ ــدام کنن ـ ــد .تبعیضه ـ ــا را

ایـــن تجرب ــهای اســـت کـــه مـــا بایـــد از ایـــن واقعـــه
تاریخـــــی بیاموزیـــــم .از آنجایـــــی کـــــه ســـــنتهای

واقع ــا از می ــان ببرن ــد .جامع ــه توحی ــدی ب ــه مفه ــوم
اســـامی ایجـــاد کننـــد.

اله ـ ــی ثاب ـ ــت اس ـ ــت قطع ـ ــا چنی ـ ــن اتفاق ـ ــی در ه ـ ــر

شــهدی مطهــری تصریــح مــی کننــد« :اگــر عدالــت

جایـ ــی ممکـ ــن اسـ ــت ر خ دهـ ــد .بـ ــه عنـ ــوان نمونـ ــه

فراموش شود انقالب شکست میخورد چون اصال

در روزه ـ ــای اخی ـ ــر ش ـ ــاهد ای ـ ــن هس ـ ــتیم ک ـ ــه ی ـ ــک

ماهیت انقالب ماهیت عدالتخواهانه بوده است.

حفــظ کنــد ،آزادی را حفــظ کنــد ،اســتقالل را حفــظ کنــد.

و فریاد میکنند که صدای انقالبیون اول را تقریبا تحت

واقعــا نبایــد در دولت اســامی ظلمــی واقع شــود .واقعا

شــعاع قــرار میدهند و اگــر مراقبــت نشــود و جلوی این

نبایــد اجحافــی در حــق کســی شــود  ...آینــده مــا جــز ایــن

فرصتطلبان گرفته نشود قهرا نهضت به خطر خواهد

که بر پایــه همــان عدالت اســامی و ارزشهای اســامی

افتــاد .شــهید مطهــری همــان مقطــع تأکیــد میکننــد کــه

باشــد قابــل بقــا نیســت».

یک نهضــت خدایــی یعنــی یــک نهضــت مذهبــی ضرورتا

بــه گفتــه ایشــان همیشــه یــک نهضــت بعــد از آن کــه

بایــد در آن خلــوص باشــد .اگــر نوعــی ناخالصــی ،هــوا و

پیــروز شــد و یــا قبــل از آن کــه پیــروز شــود در وقتــی کــه

هــوس ،طمــع ،ثــروت و ریاســتطلبی در رهبــران نفــوذ

آثار و عالئم پیــروزی پیدا میشــود و دوران ســختیهای

کنــد نهضــت مذهبــی زود از بیــن خواهــد رفــت .از نظــر

محــض منقضــی میگــردد فــورا افــراد فرصتطلــب کــه

رخنــه کــردن هــوا و هوسهــا و مطامــع نهضــت مذهبــی

از هــر فرصتــی اســتفاده میکننــد خــود را میاندازنــد در

عجیــب آســیبپذیر اســت.
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آینــده مــا آن وقــت محفــوظ خواهــد مانــد کــه عدالــت را

نهضت و آنچنان تندتر از دیگران شعار میدهند و داد
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کشف حجاب؛ تاریخ یک استحاله}
¡ کوشیار کوشان

گر به تو افتد نظر چهره به چهره رو به رو /شرح دهم
غم تو را نکته به نکته مو به مو  /از پی دیدن رخت
همچو صبا فتاد هام  /خانه به خانه در به در کوچه
به کوچه کو به کو ...این ابیات مشهورترین شعر به
جا مانده از طاهره قرهالعین در تاریخ ادبیات ایران
است .اما شاعری تنها اتفاقی نیست که در مورد او
در تاریخ ایران ثبت شده است .نام او با گردهمایی
بابیان در َب َدشت شاهرود گره خورده است.
در سال  1330یا به روایتی  1333هجری قمری
مالصالح برغانی و آمنه خانم قزوینی که هر دو مجتهد
صاحب نامی در قزوین بودند صاحب فرزندی دختر
شدند که نامش را فاطمه زرینتاج نهادند اما به
احترام مادر آمنه خانم او را امسلمه و زکیه خواندند
که بعدتر به طاهره و قرهالعین مشهور شد .مال صالح
برغانی موسس مدرسه علمیه صالحیه قزوین از
عظیمترین مدارس فلسفی شیعه در قرن سیزدهم
بود .در مدرسه او میرزای شیرازی ،سید جمال الدین
اسدآبادی و سید اشرف الدین حسینی (نسیم شمال)
چهرههای بهنامی هستند که درس خواندهاند .آمنه
خانم دستی هم بر شاعری داشت ،آن هم در عصر
قاجاریه و پیش از مشروطه که زنان حق تحصیل و
آموختن نداشتند .مال محمد تقی برغانی برادر مال
صالح هم امام جمعه قزوین بود .او در تاریخ به
شهید ثالث مشهور است.
طاهره در خانوادهای روحانی و شیعی که در قزوین

کودکی حافظ قرآن شد و به حل مسائل فقهی عالقه

شد .حضور طاهره بدون روبنده در جمع مردان ،موجب

نشانداد و توانست تحصیالت عالی حوزوی نزد پدر و

اختالف میان بابیان شد .گروهی از بابیان به تردید

مادرش و همچنین سایر اعضا خانواده داشته باشد.

افتاده و به رهبری محمدعلی بارفروشی با وی مخالفت

او در سیزده سالگی با با پسر شهید ثالث ازدواج کرد.

کردند .سرانجام طاهره اعالم کرد که احکام شریعت

طاهره اندکی پس از ازدواج و به همراه همسرش برای

اسالم ملغی شدهاست.

سیزده سال به کربال و نجف رفت و تحصیالت در زمینه

قرهالعین سرانجام با حکم مالعلی کنی و مال محمد

فقه ،کالم و سایر علوم دینی را دنبال کرد .او موفق شد

مجتهد اندرمانى از مجتهدان بزرگ زمان مرتد اعالم و

در کربال در محضر سیدکاظم رشتی تدریس نماید .و این

طاهره قرهالعین که حدودا  ۳۵سال داشت محکوم به

بر شهرتش افزود .پس از بازگشت به قزوین به علت

اعدام شد .طاهره قر هالعین اولین زنی بود که در مال

تبلیغ شیخیه با خانواده اش که از پیروان اصولی بودند

عام کشف حجاب کرد .اما داستان حجاب در ایران به

دچار اختالف و از همسرش جدا شد.

همینجا ختم نمیشود .سالهای بعد در عصر پهلوی

با حضور مجدد در عراق و کربال به تدریج رهبر شیخیه

بهدنبال تصویب قانونی در  ۱۷دی  ۱۳۱۴منع حجاب ر خ

اقلیت شد که سرانجام به سید علیمحمد شیرازی

داد و به موجب آن ،از داشتن چادر ،روبنده و روسری

مشهور به باب و بنیانگذار فرقع بابیه پیوستند .شایعه

برای زنان و دختران ایرانی جلوگیری شد .این قانون اوج

بابی شدن وی نیز به گوش علمای شیعه رسید .علمای

سیاستهای رضاخان در زمینه تغییر لباس بود که از

کربال خواهان اخراج طاهره از شهر بودند .او در ماه محرم

سال  ۱۳۰۷آغاز شده بود .این سیاستها ،واکنشهایی از

خشم علما را با پوشیدن تعمدی لبا سهای شاد و

جمله قیام مسجد گوهرشاد را در پی داشت .سخنرانیها

ظاهر شدن بینقاب به بهانه جشن تولد باب و تعطیل

و فعالیت مرحوم محمد تقی بهلول از بارزترین واکنشها

روضهخوانی محرم در منزل سید کاظم رشتی به بهانه

به کشف حجاب بود .با درخواست علما ،این قانون در

همزمانی با تولد باب ،برانگیخت .مدتی بعد طاهره به

سال  ۱۳۲۳در دوره حکومت محمدرضا پهلوی لغو شد.

دستور حاکم عثمانی از عراق اخراج شد.

پس از روی كار آمدن محمدرضا ،گروهی از زنان كه از

طاهره در تهران به فکر تشکیل جلسهای با حضور

فشار حكومت پدرش سخت به ستوه آمده بودند در

همه بابیهای سرشناس افتاد .برجستگان بابی دعوت

مخالفت با كشف حجاب ،در معابر عمومی با چادر ظاهر

او را پذیرفتند و در ربیعالثانی سال  ۱۲۶۴هجری قمری و

شدند و مأموران حكومتی هم علیرغم وجود قانون

همزمان با محاکمه سیدعلیمحمد باب در آذربایجان،
این اجتماع در روستای َب َد شت از توابع شاهرودکه

منع حجاب چندان كه باید با آنان مقابله نمیكردند .در
مهرماه  1320آیتا ...سید ابوالقاسم كاشانی طی نامهی

روستایی در تقاطع راه تهران-مشهد و راه مازندران-

شدیداللحنی به نخستوزیر وقت خواهان كم كردن

هزارجریب-شاهرود بود تشکیل شد.
طاهره در اجتماع َب َد شت سخنرانی کرد و با حاضر

فشار بر زنان محجبه شد .در سال  1323نیز آیتا...
سید حسین طباطبایی قمی از مراجع وقت ،نامهای به

شدن بدون روبنده وکشف حجاب در هنگام سخنرانی

شاه جدید نوشت و از وی خواست منع حجاب را لغو

حاضران را شوکه کرد .او همچنین جدائی دین بابی از

كند و سرانجام با پیگیری علما و مقاومت مردم ،این

دین اسالم و نسخ احکام و سنن قدیم را اعالم نمود.

قانون الغا شد.
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شهرت و مرجعیتی فراوان داشتند زاده شده بود در

این اتفاق باعث افزایش نگرانیهای علما در آن زمان
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پس از لغو قانون ،بسیاری از زنان مسلمان به

حفاظت از ارزشهای معنوی قیام کرده بودند این

حجاب روی آوردند ،اما مهمترین تفاوت كشف حجاب

وضع را تحمل نمیکردند .حضرت امام خمینی(ره)

در عصر پهلوی اول و دوم این بود كه فعالیت علیه

در پانزدهم اسفند  ۱۳۵۷در یک سخنرانی از زنان

حجاب در عصر رضا شاه به زور سر نیزه و در عصر

خواست تا با حجاب شرعی سرکار خود حاضر شوند.

محمدرضا به پشتیبانی تبلیغات گسترش یافت .در

بهدنبال سخنرانی امام و تقار ن آن با هشتم

واقع پهلوی دوم با برنامههای حساب شده تالش

مارس مصادف با روز جهانی زن ،مراسم این روز با

كرد تا زنان را به بیحجابی و برهنگی تشویق نماید

حرکتهای اعتراض آمیز برخی زنان همراه بود که با

و از طریق رسانههای گروهی ،مراكز آموزشی ،ادارات

مقاومت مردم مواجه شد و بیش از همه ز نهای

و سینماها به دینزدایی دامن بزند.

مسلمان و انقالبی نسبت به آن واکنش نشان

بعد از پیروزی انقالب بخش عمده ادارات دولتی و

دادند .بهتدریج رعایت حجاب در جامعه همهگیر و

کارهای دفتری در دست طبقه متوسطی بود که نظام

با استقبال گسترده مردم مواجه شد و اقلیت زنان

تجدد طلب حکومت شاه ایجاد کرده بود .از اینرو،

بیحجاب نیز در برابر سیل گسترد هی روی آوردن

مشکل اساسی در روزهای آغازین پس از پیروزی

مردم به حجاب اسالمی ،به شکل سایر زنان جامعه

انقالب ،وجود هزاران کارمند زن بیحجاب در ادارات

درآمدند و برخی از آنها نیز به خار ج از کشور رفتند.

دولتی بود .از سوی دیگر ،اقشار انقالبی که بهخاطر

بعد از سخنرانی امام (ره) و اطالعرسانی سریع آن

در جامعه ،از صبح  ۱۴تیر  ۱۳۵۹ورود زنان بیحجاب به

انجام شده نشان میدهد عموم زنان ایرانی هم مدافع

ادارهها و سازمانهای دولتی ممنوع شد .در سالهای

این قانون هستند.

توجهی شرایط و فضای کشور به نفع حجاب تغییر کرد

با آزادی و عدالت و پیشرفت برای زنان ،هرگز اثبات

اما تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به

نشده است .افشاگریهای اخیر درباره آزار جنسی زنان

تصویب مجلس شورای اسالمی نرسید ،اولین قانونی که

و شواهد گوناگون تبعیض و استثمار که فمینیستها

در خصوص پوشش زنان ،در کشور به تصویب رسید،

در غرب معترض آن هستند نشان میدهد مسئله

در سال ١٣٦٢بود.

اصلی باید توانمندسازی زنان باشد .در واقع آ نچه

حجاب در ایران اسالمی هر چند با حدود و ثغوری

در هیاهو و جنجال الزامات حجاب عمدا یا ناخودآ گاه

متفاوت ،همیشه مورد احترام مردم بوده است .بعد

پنهان میشود ،این است که در چهار دهه اخیر زنان

از سا لها که مسئله حجاب تیتر رسانههای ابتدای

در ایران با رعایت حجاب و عفاف توانمندتر شدهاند و

انقالب شده بود ،واقعهای در دی ماه  96یک بار دیگر

پیشرفتهای علمی و اجتماعی نشانههای این توفیق

حجاب را به سطر اخبار روز تبدیل کرد.

است .نمایش اعتراض به قانون حجاب از طریق چوب

ویدا موحد که با طراحی حسابشده بر خود نام دختر

دست گرفتن و آویزان کردن شال و روسری به آن یعنی

خیابان انقالب گذاشته بود ،زن جوانی است که  ۷دی

تحقیر نشانه و نمادی که برای بخش بزرگی از جامعه

 ۱۳۹۶در روز پنجشنبه صبح در تقاطع خیابان انقالب

مذهبی واجد معنایی واال و ارزشمند است .اینکه

اسالمی و خیابان وصال شیرازی تهران بر روی جعبه

بگویند برای ما این تکه پارچه معنای دیگری دارد،

مخابراتی رفت و پس از کشف حجاب روسری خود را

توجیه بیربطی است .مخاطب این نمایش کیست؟

بر سر چوبی کرد و در اعتراض به حجاب آن را تکان

اینها دقیقا همان چیزی است که مخالفان مردم و

داد .اقدامی که عکسهای آن بهسرعت در شبکههای

جمهوری اسالمی در پی تحقق آن هستند .کیست که

مجازی منتشر شد .اما این ماجرا علیرغم تمام تبلیغاتی

نداند برای حکومتهای غربی حجاب در ایران موضوع

که توسط مخالفان نظام جمهوری اسالمی پیرامون

اصلی نیست .هما نطور که در عربستان برایشان

آن صورت گرفت نتواست همراهی عمومی مردم را به

بیاهمیت است.

همراه داشته باشد .تجربه  200سال اخیر در ایران نشان

اگر قرار باشد اتحاد علیه حمله خارجی ،تحریم ،تجزیه

داده هیچ تحول و اصالح مهمی در جامعه ایران بدون

ایران و اتحاد برای عزت ،پیشرفت و آبادانی ایران را

همراهی و حمایت بخش مذهبی جامعه ،که ریشههای

بشکنند ،چه باید بکنند؟ تبدیل قانون حجاب به

عمیق و ساختارهای نیرومند اجتماعی دارد ،امکانپذیر

مهمترین مسئله ،معضل ،فاجعه و بحران اجتماعی

نبوده است .هر جنبش و حرکت اجتماعی که کارش به

راهکار بسیار خوبی است .اینکه صدای آمر یکا و

تقابل و تضاد با جریان مذهبی کشیده شده ،شکست

بیبیسی برای این ماجرا چنین معرکهای گرفتهاند

خورده است.

بیدلیل نیست .آش آنقدر شور شده که حتی اعتراض

برخی تصور میکنند الزامات حجاب موضوعی است

حرفهای برخی کارکنان آ نها را برانگیخته که مگر این

که صرفا مردان مذهبی عامل و باعث وضع و تثبیت آن

موضوع چقدر ارزش خبری دارد؟ غافل از آنکه آ نها

بودهاند .بسیاری از نظرسنجیهایی که در این موضوع

دستورکار دیگری دارند.
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بعد به دلیل حساسیت مردم و مسئولین تا حد قابل

این افسانه که لغو قانون حجاب مساوی است
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شیخ بهلول
و فاجعــــــــــــه گوهرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد

بــه رویــداد مهــم سیاســی و اعتقــادی تبدیــل شــده و در

زم ــان  28س ــال بیش ــتر نداش ــت ج ــان س ــالم ب ــه در ب ــرد

حافظ ــه تاریخ ــی م ــردم ای ــران ج ــای گرفت ــه اس ــت .یک ــی

و مخفیانـــه بـــه افغانســـتان رفـــت ،دولـــت افغانســـتان

از ن ــکات قاب ــل تأم ــل درب ــاره واقع ــه مس ــجد گوهرش ــاد

بهدلی ـــل نداش ـــتن گذرنام ـــه وی را زندان ـــی ک ـــرد .ش ـــیخ

نقشآفرین ــی علم ــای غیربوم ــی در ای ــن قی ــام اس ــت.

بیـــــش از  30ســـــال در زندا نهـــــای افغانســـــتان بـــــه

«شــیخ محمدتقــی بهلــول گنابــادی» واعظــی از اهالــی

بدتریـ ــن شـ ــکل ممکـ ــن زندانـ ــی بـ ــود .او پـ ــس از آزادی

گنابـ ــاد در ایـ ــن میـ ــان یـ ــک استثناسـ ــت .او فقـ ــط پنـ ــج

از زنـــدان افغانســـتان بـــه مصـــر رفـــت و در مـــدت یـــک

روز در مش ـ ــهد اقام ـ ــت داش ـ ــت و در ای ـ ــن پن ـ ــج روز در

س ـ ــال و نی ـ ــم اقام ـ ــت در آن کش ـ ــور از ط ـ ــرف جم ـ ــال

مق ـ ــام سرسلس ـ ــله جنب ـ ــان قی ـ ــام مس ـ ــجد گوهرش ـ ــاد

عبدالناصــر بــه ســمت رئیــس بخــش فارســی تلویزیــون

ایف ـــای نق ـــش ک ـــرد.

مص ـــر منس ـــوب ش ـــد .مدت ـــی نی ـــز بهخاط ـــر تس ـــلط ب ـــه

بهلــول همــراه بــا گروهــی از مــردم بــه عنــوان اعتــراض

مناب ـــع اه ـــل س ـــنت در دانش ـــگاه االزه ـــر ب ـــه تدر ی ـــس

ب ـــه رژی ـــم پهل ـــوی ،در مش ـــهد در ج ـــوار ح ـــرم حض ـــرت

پرداخ ـــت .بهل ـــول پ ـــس از ی ـــک س ـــال و نی ـــم اقام ـــت

رضـــــا(ع) در مســـــجد گوهرشـــــاد متحصـــــن شـــــد و بـــــا

در مص ـــر ب ـــا اج ـــازه دول ـــت ای ـــن کش ـــور ،ب ـــرای دی ـــدن

ســخنرانیهای خــود بهشــدت بــه اقدامــات ضداســامی

خواهـــر و مـــادرش بـــه نجـــف رفـــت و پـــس از دو ســـال

رضاخ ــان اعت ــراض ک ــرد .او ک ــه حاف ــظ کل ق ــرآن ب ــود ب ــا

و نی ـــم اقام ـــت در کن ـــار ح ـــرم ام ـــام عل ـــی  ،ب ـــه ای ـــران

قاطعی ـــت و صراح ـــت ب ـــه تبیی ـــن خط ـــر فرهن ـــگ غ ـــرب

بازگش ـــت و هم ـــان زم ـــان توس ـــط نیروه ـــای حکوم ـــت

و دوری از فرهن ــگ قرآن ــی پرداخ ــت و م ــردم را ب ــه قی ــام

پهل ــوی دس ــتگیر ش ــد .او در س ــالهای بع ــد از انق ــاب

دع ـ ــوت ک ـ ــرد .بهدس ـ ــتور رضاخ ـ ــان ،دژخیم ـ ــان او ب ـ ــا

اس ـ ــامی  ،در گناب ـ ــاد س ـ ــکونت داش ـ ــت و ب ـ ــه وع ـ ــظ،

حمل ـــه ناجوانمردان ـــه ب ـــه مس ـــجد گوهرش ـــاد ،م ـــردم را

هدای ـــت و راهنمای ـــی مش ـــغول ب ـــود.

(ع)

ب ـــه گلول ـــه بس ـــتند ،در ای ـــن کش ـــتار بال ـــغ ب ـــر  1700نف ـــر

بهلـــول زمانـــی کـــه در زنـــدان بـــود بهدلیـــل نداشـــتن

ب ـ ــه ش ـ ــهادت رس ـ ــیدند .در اینب ـ ــاره ارتش ـ ــبد حس ـ ــین

حداق ــل امکان ــات اش ــعاری را ک ــه میس ــرود تمام ــا حف ــظ

فردوسـ ــت مـ ــی نویسـ ــد« :در مشـ ــهد یـ ــک روحانـ ــی بـ ــه

میک ــرد .وی  120ه ــزار بی ــت ش ــعر س ــروده اس ــت ک ــه 30

نـــام بهلـــول بهشـــدت بـــا اقدامـــات رضاخـــان مخالفـــت

هـــزار بیـــت آن متعلـــق بـــه حضـــرت زهـــرا

و قســـمت

و در س ـــخنرانیهایش بهش ـــدت ب ـــه او حمل ـــه میک ـــرد،

قاب ـــل توجه ـــی از آن ب ـــر وزن ش ـــاهنامه فردوس ـــی و در

ع ــده زی ــادی از م ــردم در ح ــرم حض ــرت رض ــا(ع) متحص ــن

وص ـ ــف حض ـ ــرت ام ـ ــام ب ـ ــود .ک ـ ــه ب ـ ــه «خمینینام ـ ــه»

ش ــدند و اع ــام کردن ــد ت ــا مس ــئله کش ــف حج ــاب ح ــل

مشـــهور اســـت .مقـــام معظـــم رهبـــری بارهـــا بـــه دیـــدار

نش ـ ــود ،م ـ ــا از ای ـ ــن ج ـ ــا خ ـ ــار ج نمیش ـ ــویم .فرمان ـ ــده

او رف ـ ــت و درب ـ ــاره ای ـ ــن دیداره ـ ــا گفتهان ـ ــد« :وظیف ـ ــه

لش ـ ــکر مش ـ ــهد ب ـ ــه ن ـ ــام س ـ ــرتیپ ای ـ ــر ج مطبوع ـ ــی در

ماس ـ ــت ک ـ ــه ب ـ ــه رهب ـ ــر ش ـ ــیعیان س ـ ــر بزنی ـ ــم و او را

اینب ـــاره ب ـــه رضاخ ـــان گ ـــزارش داد .رضاخ ـــان دس ـــتور

حمایـ ــت کنیـ ــم».

(س)

(ره)

داد س ـ ــربازان ب ـ ــه صح ـ ــن ح ـ ــرم وارد ش ـ ــوند و م ـ ــردم را

شیخ محمدتقی بهلول گنابادی در  7مرداد ماه سال

تهدی ـــد کنن ـــد و اگ ـــر م ـــردم خ ـــار ج نش ـــدند تیران ـــدازی

 1384و در ســن  105ســالگی در حالــی کــه نــه زن و فرزنــد

کننـــد ...واحدهـــای لشـــکر مشـــهد وارد صحـــن شـــدند

داشــت و جــز ردای تنــش مــال و منالــی نداشــت از دنیــا

و م ـــردم را ب ـــه گلول ـــه بس ـــتند».

رفت ،تا همه از ایشان به عنوان شگفتی روزگار یاد کنند.

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

واقع ــه مس ــجد گوهرش ــاد در تاری ــخ تح ــوالت معاص ــر

در واقعـ ــه گوهرشـ ــاد ایـ ــن عـ ــارف وارسـ ــته کـ ــه در آن
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رئیس ستاد بزرگداشت حماسه  9دی

اهمیت حماسه  9دی
کمتر از آزاد سازی خرمشهر نبود
توجــه بــه الیههــای عمیــق پیدایــش و ظهــور حماس ـهی 9دی کــه از جمل ـهی

مهمترین توصیههای رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای ســتاد بزرگداشت

ایــن حماســه بــود ،مــا را بــرآن داشــت کــه در شــمارهی دی مــاه «ســرو» دربــارهی

عوامــل شــکلگیری ایــن حادثــهیبــزرگ و فعالیتهــای پیرامــون آن بــا ســردار

محمدعلــی نائینــی کــه رییــس ســتاد بزرگداشــت حماســه  9دی کشــور اســت

گفتگویــی کوتــاه داشــته باشــیم.

~~جایگاه حماسه  9دی بهعنوان یک حرکت

~~چه روشهایی برای راهاندازی یک انقالب رنگی

چگونه تبیینمیکنید؟

کشورها وجود دارد؟

حماســه  9دی دارای دو وجــه ایجابی و ســلبی اســت.

در تم ــام انقالبه ــای رنگ ــی هش ــتاد درص ــد روشه ــا

وجـ ــه ایجابـ ــی مربـ ــوط بـ ــه بسـ ــترهای شـ ــکلگیری ایـ ــن

و تکنیکه ـ ــای ب ـ ــه کار گرفت ـ ــه ش ـ ــده مش ـ ــابه اس ـ ــت

حرک ــت عظی ــم مردم ــی اس ــت و وج ــه س ــلبی آن مرب ــوط

و در تم ـ ــام آنه ـ ــا ی ـ ــک فراین ـ ــدی وج ـ ــود دارد .در ابت ـ ــدا

ب ـ ــه حوادث ـ ــی اس ـ ــت ک ـ ــه بع ـ ــد از انتخاب ـ ــات  88ر خ داد

اعـــــام میکننـــــد کـــــه انتخابـــــات پیـــــش رو از قبـــــل و

کـــه حضـــرت آقـــا تعبیـــر فتنـــه را بـــرای آن ب ــهکار بردنـــد.

مهندس ـ ــی ش ـ ــده اس ـ ــت و تنتیج ـ ــه آن معل ـ ــوم ب ـ ــوده

آنچ ـ ــه در نه ـ ــم دی اتف ـ ــاق افت ـ ــاد در واق ـ ــع واکن ـ ــش

و ســـــامت انتخابـــــات خدشـــــه دار اســـــت و فـــــردی

ملـــی بـــه بدعتـــی غیـــر متعـــارف بعـــد از انتخابـــات بـــود.

میخواهنـــــد از صنـــــدوق بیـــــرون میآورنـــــد .ســـــپس

بعـــد از پیـــروزی انقـــاب اســـامی بـــه طـــور میانگیـــن

ایج ـ ــاد تنف ـ ــر میکنن ـ ــد و تصوی ـ ــریمیس ـ ــازند ک ـ ــه ب ـ ــا

ه ــر س ــال ی ــک انتخاب ــات در ای ــران برگ ــزار ش ــده اس ــت.

تبلیغی ـ ــات گس ـ ــترده و پش ـ ــتیبانی عظی ـ ــم رس ـ ــانه ای

تمام ــی انتخاب ــات برگ ــزار ش ــده ه ــم ب ــه لح ــاظ مش ــارکت

ای ـــن تص ـــور منف ـــی از انتخاب ـــات را بهوج ـــود آورن ـــد ک ـــه

مردمی و ســامت انتخابــات و هم بــه لحــاظ رقابتهای

انتخاب ـــات غی ـــر س ـــالمی ب ـــا نتای ـــج مش ـــخص پی ـــش رو

سیاس ــی م ــورد توج ــه م ــردم ب ــوده و ت ــراز حض ــور م ــردم

اســـت .ســـرانجام بـــاور ذهنـــی مـــردم کـــه تغییـــر کـــرد بـــا

ه ــم در انتخاب ــات ک ــه ب ــروز و ظه ــور مش ــارکت سیاس ــی

ش ـــعار و تبلی ـــغ و ب ـــا اس ـــتفاده از ظرفی ـــت رس ـــانهای و

اس ــت بس ــیار فوقالع ــاده ب ــوده.

تهیی ـــج اجتماع ـــی ب ـــاور و فضای ـــی ب ـــه وج ـــود میآورن ـــد

در س ـ ــال  88براس ـ ــاس اس ـ ــناد موج ـ ــود و آنچن ـ ــان
ک ـــه خ ـــود غربیه ـــا ب ـــه صراح ـــت اع ـــام کردن ـــد جری ـــان

و نهایت ـــا ای ـــن پی ـــام منتق ـــلمیش ـــود ک ـــه ی ـــک پ ـــروژه
عظی ـ ــم تقل ـــب در پی ـ ــش اس ـ ــت.

معـــارض انقـــاب اســـامی و دولتمـــردان غربـــی بـــا یـــک

بع ـــد از اع ـــام نتیج ـــه انتخاب ـــات بهط ـــور طبیع ـــی ب ـــا

اق ـ ــدام از پی ـ ــش طراح ـ ــی ش ـ ــده و تجرب ـ ــه انقالبه ـ ــای

اردو کش ـــی خیابان ـــی و مان ـــور جمعیت ـــی در پایتخته ـــا

رنگ ـ ــی برنامهری ـ ــزی ک ـ ــرده بودن ـ ــد ک ـ ــه انتخاب ـ ــات را در

ب ـ ــا نتای ـ ــج انتخاب ـ ــات مقابل ـ ــهمیش ـ ــود و اگ ـ ــر بتوانن ـ ــد

ای ـــران ب ـــه چال ـــش بکش ـــند.

مس ـ ــیر را ادام ـ ــه دهن ـ ــد و نی ـ ــروی امنیت ـ ــی و حکومت ـ ــی

ایـــــن تجربـــــه در خیلـــــی کشـــــورها وجـــــود داشـــــت

کش ـــور ه ـــدف را منفع ـــل کنن ـــد ب ـــه ط ـــور طبیع ـــی تی ـــر

و تئوریـــــزه و تدویـــــن شـــــده بـــــود .چگونگـــــی تغییـــــر

خ ـــاص را ب ـــه آن نظ ـــام سیاس ـــی زدهان ـــد و رهب ـــران آن

ش ـــکل و فروپاش ـــی ی ـــک نظ ـــام سیاس ـــی ب ـــا اس ـــتفاده

کش ـــور میپذیرن ـــد ک ـــه تقل ـــب ش ـــده و بای ـــد انتخاب ـــات

از بس ـ ــترهای عموم ـ ــی و قانون ـ ــی مانن ـ ــد انتخاب ـ ــات در

مج ــددا برگ ــزار ش ــود ،س ــپس مداخل ــه خ ــار ج را مط ــر ح

کشـ ــورهای مختلـ ــف طراحـ ــی و اجـ ــرا شـ ــده بـ ــود .آنهـ ــا

میکنن ـــد و نتیج ـــه انتخاب ـــات ه ـــم در دورجدی ـــد کام ـــا

میدانس ـ ــتند در انتخاب ـ ــات  88زمینهه ـ ــا و بس ـ ــترهای

مش ـــخص اس ـــت.

مناس ـ ــبی ب ـ ــرای ایج ـ ــاد ی ـ ــک فض ـ ــای دو قطب ـ ــی وج ـ ــود
دارد ت ـ ــا گروه ـ ــی از م ـ ــردم را در مقاب ـ ــل گروه ـ ــی دیگ ـ ــر
قـــرار دهنـــد و کشـــور را بـــه بهانـــه انتخابـــات دچـــار بـــی
ثبات ـــی کنن ـــد.

~~حماسه  9دی چگونه شکل گرفت؟
ابت ـ ــدای وقای ـ ــع س ـ ــال  88ب ـ ــه تعبی ـ ــر حض ـ ــرت آق ـ ــا
فض ـــا غب ـــار آل ـــود ب ـــود و روش ـــن نب ـــود .فه ـــم درس ـــتی

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

خودجوش مردمی در برابر دفاع از انقالب و نظام

طراحی شده؟ آیا روش مشترکی برای اجرا در همه
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از اهـ ــداف دشـ ــمن وجـ ــو نداشـ ــت و بـ ــه تدریـ ــج کـ ــه

مختلـ ــف حضـ ــور داشـ ــتند و حضـ ــور در انتخابـ ــات را

پی ـ ــش رف ـ ــت ،م ـ ــردم ب ـ ــه ای ـ ــن نتیج ـ ــه رس ـ ــیدندکه

همی ــت مل ــی و مش ــارکت سیاس ــی ب ــرای خودش ــان

ای ـــن دع ـــوای انتخابات ـــی ،رقاب ـــت می ـــان کاندیداه ـــا

بـ ــه حسـ ــاب آوردنـ ــد بـ ــا همـ ــان حـ ــس و حـ ــال بـ ــرای

و بح ـ ــث تقل ـ ــب نیس ـ ــت بلک ـ ــه ه ـ ــدف ب ـ ــه چال ـ ــش

دف ــاع از انق ــاب و نظ ــام ب ــه صحن ــه آمدن ــد .در  9دی

کش ـــیدن نظ ـــام و بران ـــدازی اس ـــت و ب ـــا اس ـــتفاده از

شـــما هیـــچ شـــعاری لـــه یـــا علیـــه کاندیـــدای خاصـــی

فرصـــت انتخاباتـــی یـــک جنـــگ جـــدی تمـــام عیـــار در

نمیبینی ـــد ،یکپارچ ـــه دف ـــاع از انق ـــاب و رهب ـــری و

مقابـ ــل نظـ ــام مقـ ــدس جمهـ ــوری اسـ ــامی در حـ ــال

مبـ ــارزه بـ ــا فتنـ ــه اسـ ــت.

شـــــکلگیری اســـــت .وقتـــــی ایـــــن بـــــاور در مـــــردم
ایج ـــاد ش ـــد ،همانگون ـــه ک ـــه ه ـــر ج ـــا بح ـــث دف ـــاع
از انق ـــاب و نظ ـــام پی ـــش میآی ـــد ی ـــک اراده و ع ـــزم
مل ـــی از س ـــوی م ـــردم ش ـــکلمیگی ـــرد ،م ـــردم ای ـــن
ب ـــار ب ـــا تم ـــام ت ـــوان وارد صحن ـــه ش ـــدند.

~~دشمنان نظام و انقالب اسالمی به دنبال چه

اهدافی در جریان فتنه بودند؟

ب ـــدون ش ـــک ه ـــدف اصل ـــی دش ـــمنان بران ـــدازی
نظ ـ ــام ب ـ ــود .حض ـ ــرت آق ـ ــا خ ـ ــرداد  89در جلسـ ـ ـهای

ح ــوادث ب ــه گونــهای پی ــش رف ــت ک ــه ارزشه ــای

ک ـــه در ق ـــم داش ـــتند فرمودن ـــد آنچ ـــه ک ـــه در س ـــال

اساســـی انقـــاب ،ارزشهـــای دینـــی مثـــل عاشـــورا و

 88ر خ داد یـــــک درگیـــــری خیابانـــــی نبـــــود بلکـــــه

حض ــرت ام ــام ه ــدف اهان ــت ق ــرار گرف ــت .حادث ـهای

برانـ ــدازی وکپـ ــی بـ ــرداری از انقالبهـ ــای رنگـ ــی بـ ــود.

ک ــه در شش ــم دی م ــاه ر خ داد و ام ــام حس ــین(ع) و

انقالبه ـ ــای رنگ ـ ــی یک ـ ــی از مدله ـ ــای فروپاش ـ ــی از

ارزشه ـــای عاش ـــورا هت ـــک حرم ـــت ش ـــدند آرای ـــش

درون اس ــت .غربیه ــا ه ــم ب ــه صراح ــت ای ــن ه ــدف

ج ـ ــدی مردم ـ ــی در مقاب ـ ــل جری ـ ــان فتن ـ ــه ص ـ ــورت

را اع ــام کردن ــد .س ــال  89وزی ــر ام ــور خارج ــه آمری ــکا

پذیرف ــت .ای ــن واکن ــش کام ــا مردم ــی ب ــود و ربط ــی

در مصاحبـــه بـــا موسســـه برانکـــس اعـــام کـــرد کـــه

ه ـ ــم ب ـ ــه دول ـ ــت و حکوم ـ ــت نداش ـ ــت ،از جن ـ ــس

آنه ــا ب ــا به ــره گی ــری از تجربی ــات انقالبه ــای رنگ ــی

تظاهراتهـــای اول انقـــاب بـــود و همـــه در سراســـر

س ــرمایهگذاری کردن ــد ام ــا نتوانس ــتند نتیج ــه الزم را

کشـ ــور آمدنـ ــد .در یـ ــازده اسـ ــتان از روزهـ ــای هفتـ ــم

ب ــه دس ــت آورن ــد و بای ــد ت ــاش بیش ــتریمیکردن ــد.

و هش ـ ــتم دی م ـ ــاه جر ی ـ ــان مقابل ـ ــه ب ـ ــا فتن ـ ــه آغ ـ ــاز
شـ ــد و در سراسـ ــر کشـ ــور همزمـ ــان در  9دی مـ ــردم
در سراسـ ــر کشـ ــور بـ ــه صحنـ ــه آمدنـ ــد و بالـ ــغ بـ ــر 40

~~به نظر شما حماسه  9دی چه تاثیری در تاریخ

بعد از خود گذاشته است؟

میلی ـ ــون نف ـ ــر حماس ـ ــه مان ـ ــدگار  9دی را آفریدن ـ ــد.

حماس ـــه  9دی نمای ـــش ق ـــدرت مردم ـــی انق ـــاب

 40میلی ـ ــون نف ـ ــر یعن ـ ــی تقریب ـ ــا هم ـ ــه آنهای ـ ــی ک ـ ــه

اس ــامی ب ــود و اهمی ــت آن ب ــه لح ــاظ راهب ــردی کمت ــر

در انتخاب ـ ــات ش ـ ــرکت ک ـ ــرده بودن ـ ــد و ب ـ ــه یک ـ ــی از

از آزاد ســـازی خرمشـــهر نبـــود و حتـــی کمتـــر از خـــود

کاندیداه ـ ــای مختل ـ ــف رای داده بودن ـ ــد در دف ـ ــاع از

انقـ ــاب اسـ ــامی هـ ــم نبـ ــود .حماسـ ــه  9دی از یـ ــک

نظ ــام و ارزشه ــای دین ــی ب ــه می ــدان آمدن ــد ،ب ــه غی ــر

حرکــت خطرنــاک جلوگیــری کــرد .چــون هــدف وقایــع

از آنه ـ ــا ک ـ ــه پیادهنظ ـ ــام جری ـ ــان فتن ـ ــه بودن ـ ــد و آن

 88فروپاش ـ ــی از درون ب ـ ــود و ق ـ ــرار دادن م ـ ــردم در

جر ی ــان را طراح ــی ک ــرده بودن ــد .هم ــه کس ــانی ک ــه در

مقابـ ــل انقـ ــاب و نظـ ــام بـ ــود ،خـ ــود مـ ــردم آمدنـ ــد و

انتخابـــات بـــا برداش ــتهای مختلـــف و ســـلیقههای

قائل ـ ــه را جم ـ ــع کردن ـ ــد .فتن ـ ــه  88آنق ـ ــدر پیچی ـ ــده

بـ ــود کـ ــه اقدامـ ــات نظامـ ــی و امنیتـ ــی نمیتوانسـ ــت آن
را حـ ــل کنـ ــد .بـ ــه اتفاقاتـ ــی کـ ــه در سـ ــوریه ر خ داد نـ ــگاه

~~ستاد  9دی از چه زمانی تشکیل شد و چه اهدافی را

دنبالمیکند؟

ب ـــه ظاه ـــر اجتماع ـــی ش ـــروع ش ـــد و مقابل ـــه نظام ـــی ب ـــا

ک ــه حرک ــت عظی ــم مردم ــی ک ــه حماس ــه بزرگ ــی در تار ی ــخ

آن ،ابعـــادش را بســـیار پیچیـــده کـــرد.

انق ـــاب اس ـــامی را رق ـــم زده بای ـــد زن ـــده بمان ـــد و بای ـــد

امـ ــا در ایـ ــران ایـ ــن ترفنـ ــد دشـ ــمن بـ ــه خوبـ ــی تدبیـ ــر

مناس ــبتهای اینچنین ــی در تاری ــخ مل ــت ای ــران پ ــاس

شـ ــد .حضـ ــرت آقـ ــا شـ ــروع بـ ــه بصیرتافزایـ ــی و تبییـ ــن

داش ــته ش ــود .بهط ــور طبیع ــی بای ــد مجموع ــه کارهای ــی

کردن ــد و م ــردم ب ــه تدری ــج آگاه ش ــدند و پ ــی بردن ــد ک ــه

در ای ـ ــن چاچ ـ ــوب انج ـ ــام ش ـ ــود .بههمی ـ ــن منظ ـ ــور در

داس ـ ــتان از چ ـ ــه ق ـ ــرار اس ـ ــت و بع ـ ــد ه ـ ــم ب ـ ــه صحن ـ ــه

ش ـ ــورای هماهنگ ـ ــی س ـ ــازمان تبلیغ ـ ــات اس ـ ــامی ک ـ ــه

آمدنـــد و بـــا یـــک حرکـــت مردمـــی بســـاط فتنـــه را جمـــع

مســـــئولیت مراســـــمها و مناســـــبتهای ملـــــی را بـــــر

کردن ـ ــد .آث ـ ــار و پیامده ـ ــای مختلف ـ ــی ه ـ ــم در داخ ـ ــل و

عه ـ ــده دارد تح ـ ــت مدیری ـ ــت عال ـ ــی حض ـ ــرت آی ـ ــت ا...

هـ ــم در خـ ــار ج بـ ــه دنبـ ــال داشـ ــت.

جنت ـ ــی س ـ ــتاد بزرگداش ـ ــت حماس ـ ــه  9دی راهان ـ ــدازی

مهمتریـــــن پیـــــام ایـــــن حماســـــه عظیـــــم مردمـــــی،

شـــد .ایـــن ســـتاد ماننـــد ســـتاد دهـــه فجـــر و ســـتاد روز

بصیـــــرت ،بیـــــداری ،ایمـــــان ،اعتقـــــاد و والیتمـــــداری

قـــدس در اســـتانها تشـــکیل شـــد کـــه مجموع ــهای از

م ــردم ب ــود .همچنی ــن تاثی ــر مولفههای ــی مث ــل عاش ــورا

برنامهه ــا ب ــرای انتق ــال و مان ــدگاری پی ــام مه ــم حماس ــه

را ب ـ ــه عن ـ ــوان مولف ـ ــه ق ـ ــدرت مل ـ ــی ب ـ ــه دنی ـ ــا منتق ـ ــل

 9دی طراح ـ ــی و برنامهری ـ ــزی میش ـ ــود.

کـــرد .بـــاور بـــه جنـــگ نـــرم در نخبـــگان داخلـــی تقویـــت

فعالیته ــای تبلیغ ــی و ترویج ــی ،اجتماع ــات تبین ــی،

شـ ـ ـد .هن ـ ــوز برخ ـ ــی جن ـ ــگ ن ـ ــرم را قب ـ ــول نداش ـ ــتند.

تولیــدات هنــری و رســانهای از برنامههــا و فعالیتهــای

وقت ـ ــی ابت ـ ــدای ح ـ ــوادث  88و س ـ ــالهای قب ـ ــل از آن

س ـــتاد  9دی اس ـــت .در ای ـــن س ـــتاد همـــهی نهاده ـــا و

را ن ـ ــگاه میکنی ـ ــم ب ـ ــاور ب ـ ــه تهاج ـ ــم فرهنگ ـ ــی و جن ـ ــگ

دس ــتگاهها بهوی ــژه مجموعهه ــای مردم ــی و نیروه ــای

نـــرم نیســـت امـــا چـــون جنـــس فتنـــه جنـــگ نـــرم بـــود،

انقالب ــی حض ــور دارن ــد و در چهارچ ــوب س ــتاد فعالی ــت

بـ ــاور بـ ــه جنـ ــگ نـ ــرم در میـ ــان مـ ــردم بهویـ ــژه نخبـ ــگان

میکنن ـ ــد.

تقوی ـــت ش ـــد و ای ـــن پی ـــام ب ـــه غ ـــرب منتق ـــل ش ـــد ک ـــه
الگوه ـــای بران ـــدازی جن ـــگ ن ـــرم تجرب ـــه ش ـــده در دنی ـــا

کارهـ ــای بسـ ــیار خوبـ ــی در ایـ ــن مـ ــدت در حوزههـ ــای
هن ــری و رس ــانه ای انج ــام ش ــده اس ــت.

در ای ـ ــران ج ـ ــواب نمیده ـ ــد .اینج ـ ــا انس ـ ــجام و اقت ـ ــدار

نمایش ـ ــگاههای موفق ـ ــی برگ ـ ــزار ش ـ ــده و تولی ـ ــدات

رهب ــری وج ــود دارد .ی ــک رهب ــری اله ــی بس ــیج کنن ــدهی

ســـــمعی و بصـــــری ارزنـــــده ای تولیـــــد و بیـــــش از 500

بصیـــرت افـــزا وجـــود دارد کـــه در مقابـــل تهدیـــد فتنـــه،

عن ـ ــوان کت ـ ــاب منتش ـ ــر ش ـ ــده اس ـ ــت 9 ،جل ـ ــد دای ـ ــره

ق ـ ــدرت جمعکنندگ ـ ــی و بس ـ ــیج عموم ـ ــی دارد .م ـ ــردم

المع ــارف فتن ــه ،روزش ــمار فتن ــه و کتابه ــای زی ــادی در

ای ـــران ب ـــه دنی ـــا نش ـــان دادن ـــد در ش ـــرایط تهدی ـــد و در

موض ــوع فتن ــه  ،88بصی ــرت ،جن ــگ ن ــرم و انقالبه ــای

شـــرایطی کـــه احســـاس خطـــر کننـــد بـــا تمـــام داشـــتهها

رنگ ــی تدوی ــن و منتش ــر ش ــده اس ــت و عمده ــا جری ــان

و تم ـ ــام ظرفی ـ ــت و ت ـ ــوان خ ـ ــود ب ـ ــه صحن ـ ــه میآین ـ ــد و

مردم ـــی انقالب ـــی ای ـــن فعالیته ـــا را ش ـــکل میدهن ـــد.

از نظـــام ،ارزشهـــای انقـــاب و رهبـــری دفـــاع میکننـــد.

همچنیـــــن در فضـــــای مجـــــازی هـــــم فعالیتهـــــای

اینه ـ ــا پیامه ـ ــای مهم ـ ــی اس ـ ــت.

گس ـ ــتردهای انج ـ ــام میش ـ ــود.

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

کنیـــد 10 ،ســـال ایـــن کشـــور را درگیـــر کـــرد .یـــک حرکـــت

در همــان ســال اول حضــرت آ قــا نگاهشــان ایــن بــود
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بــه هفتمیــن ســالگرد مصطفــی احمدیروشــن نزدیــک میشــویم ،اتفاقــات تلــخ و شــرینی در ایــن
هفــت ســال ر خ داد .پســر او علیرضــا هــرروز بیــش از پیــش شــبیه مصطفــی میشــود و دلتنگــی پــدر
و مــادر در نــگاه نــوه گــره میخــورد .از کوتــاه آمــدن در مقابــل دشــمن ناراحتنــد و احســاس میکننــد
زحمــات فرزندشــان بــه تــاراج رفتــه اســت .همــه اینهــا بهانـهای شــد تــا «ســرو» در ســالگرد شــهادتش
گوش ـههایی از قصــه زندگــی و شــهادت او را بــا پــدر و مــادرش مــرور کنــد.

خواه ـــرش دو س ـــال از او بزرگت ـــر ب ـــود و مدرسهش ـــان

لحن ــی مالی ــم متقاع ــد ب ــه پذی ــرش عقای ــدش میک ــرد.

نی ـ ــز کن ـ ــار ه ـ ــم ب ـ ــود ک ـ ــه ب ـ ــا ی ـ ــک فن ـ ــس از ه ـ ــم ج ـ ــدا

اص ـــا اه ـــل اذی ـــت ک ـــردن نب ـــود ب ـــا اینک ـــه ت ـــک پس ـــر

شـ ــده بـ ــود ،زنگهـ ــای تفر یـ ــح میرفتنـ ــد پشـ ــت فنـ ــس

ب ـ ــود و بعض ـ ــا در بعض ـ ــی خانوادهه ـ ــا ای ـ ــن موج ـ ــب

و مرضی ـــه لقمهه ـــای کوچک ـــی ک ـــه ب ـــه عن ـــوان تغذی ـــه

میشـــود کـــه پســـر مقـــداری زورگویـــی کنـــد ولـــی اصـــا

بـــا خـــودش بـــرده بـــود را بـــه مصطفـــی م ــیداد و شـــاید

ب ـــه هی ـــچ وج ـــه مصطف ـــی ای ـــن ط ـــوری رفت ـــار نمیک ـــرد

همیـ ــن دلیلـ ــی بـ ــود کـ ــه اصـ ــا روز اول مدرسـ ــه غریبـ ــی

و همیش ـ ــه حام ـ ــی مس ـ ــتحکم ب ـ ــرای خواهران ـ ــش ب ـ ــه

نک ـــرد .رابط ـــه مصطف ـــی و خواهرهای ـــش خیل ـــی خ ـــوب

حس ـ ــاب میآم ـ ــد.

ب ـ ــود ،ب ـ ــا مرضی ـ ــه رابطـ ـ ـهی خیل ـ ــی نزدی ـ ــک و خاص ـ ــی
داش ـ ــت و همیش ـ ــه «خواهرج ـ ــون» ص ـ ــداش میک ـ ــرد.

مـــادر شـــهید :مصطفـــی همیشـــه در بســـیج مســـجد
فعالیـــــت میکـــــرد و در تابســـــتا نها نیـــــز در یـــــک

پ ـ ــدر ش ـ ــهید :مصطف ـ ــی ب ـ ــه دبیرس ـ ــتان ابنس ـ ــینا

تولیـــــدی خیاطـــــی مشـــــغول کار میشـــــد ،بعضـــــی از

میرف ـــت ک ـــه مدرســـهای بس ـــیار مذهب ـــی ب ـــود و حت ـــی

روزه ـــا بی ـــش از  5ب ـــار میرفت ـــم و ب ـــه او س ـــر مـــیزدم.

چنـــــد شـــــهید دفـــــاع مقـــــدس هـــــم تقدیـــــم انقـــــاب

ســـــعی میکردیـــــم از دور و نامحســـــوس مصطفـــــی را

ک ـ ــرد .در آن زم ـ ــان اکث ـ ــرا م ـ ــدارس دولت ـ ــی بودن ـ ــد ،دو

زیـ ــر نظـ ــر داشـ ــته باشـ ــیم تـ ــا اینکـ ــه بخواهیـ ــم او را بـ ــه

مدرســـه خـــوب وجـــود داشـــت کـــه مـــا ایـــن مدرســـه را

مح ـ ــدود و ی ـ ــا مجب ـ ــورش کنی ـ ــم .حت ـ ــی زمان ـ ــی ک ـ ــه ب ـ ــه

پس ـــندیدیم و ایش ـــان ه ـــم خودش ـــان عالق ـــه داش ـــت

مس ـ ــجد میرف ـ ــت خیل ـ ــی وقته ـ ــا دی ـ ــر برمیگش ـ ــت،

و آنج ـ ــا مش ـ ــغول ب ـ ــه تحصی ـ ــل ش ـ ــد.

همی ـــن باع ـــث ش ـــد م ـــن از حاج ـــی بخواه ـــم ی ـــک س ـــر
ب ـ ــه مس ـ ــجد بزن ـ ــد و جوی ـ ــای تاخی ـ ــر مصطف ـ ــی ش ـ ــود

پ ــدر ش ــهید :مصطف ــی بس ــیار باه ــوش ب ــود و گیرای ــی

ک ـ ــه حاج ـ ــی بع ـ ــد از برگش ـ ــتن گف ـ ــت ب ـ ــا چن ـ ــد نف ـ ــر از

خوبـ ــی سـ ــرکالس داشـ ــت .فقـ ــط شـ ــب امتحـ ــان درس

بچهه ـ ــا ب ـ ــه خص ـ ــوص ب ـ ــرادر ش ـ ــهید بهرامینوی ـ ــد ک ـ ــه

میخوان ـ ــد و همیش ـ ــه نم ـ ــرات عال ـ ــی مـ ـ ـیآورد ،حت ـ ــی

چن ـ ــد س ـ ــال از مصطف ـ ــی بزرگت ـ ــر و مس ـ ــئول بس ـ ــیج

زم ــان کنک ــور اص ــا مث ــل االن ک ــه هزینهه ــای س ــنگینی

مسـ ــجد امـ ــامزاده یحیـ ــی بـ ــود کار فرهنگـ ــی میکردنـ ــد.

بـ ــرای کنکـ ــور و کالسهـ ــای خصوصـ ــی میشـ ــود ،نبـ ــود

م ـــن مصطف ـــی را ب ـــرای اینک ـــه ش ـــخصیتاش س ـــاخته

و مـــا نیـــز هزین ــهای بـــرای مصطفـــی نکردیـــم تنهـــا چنـــد

شـــــود در دوره راهنمایـــــی ســـــرکار میفرســـــتادم امـــــا

ج ـ ــزوه رزمن ـ ــدگان خریدی ـ ــم .تم ـ ــام توصی ـ ــه مصطف ـ ــی

در س ـ ــالهای نزدی ـ ــک ب ـ ــه کنک ـ ــور بیش ـ ــتر ب ـ ــه درس

ب ـ ــه کت ـ ــاب درس ـ ــی ب ـ ــود و ب ـ ــه دو خواه ـ ــر کوچکت ـ ــرش

مش ـــغول ش ـــد ،س ـــعی کردی ـــم ش ـــخصیت مصطف ـــی را

همیش ـ ــه میگف ـ ــت« :اگ ـ ــر کت ـ ــاب درس ـ ــی را بخوانی ـ ــد

در دوران راهنمای ـ ــی ش ـ ــکل بدهی ـ ــم.

هی ـــچ س ـــئوالی نیس ـــت ک ـــه نتوانی ـــد ج ـــواب بدهی ـــد و
حتم ـــا نتیج ـــه خواهی ـــد گرف ـــت».

پـ ــدر شـ ــهید :مصطفـ ــی ذاتـ ــا یـ ــک فـ ــرد شـ ــوخ طبعـ ــی
ب ـ ــود و س ـ ــعی میک ـ ــرد ب ـ ــا ش ـ ــوخی صحبتهای ـ ــش را

م ـ ــادر ش ـ ــهید :مصطف ـ ــی خیل ـ ــی ش ـ ــوخی میک ـ ــرد و

بـــه دوســـتان و خانـــواده انتقـــال بدهـــد .یـــادم هســـت

اصـــا اهـــل بداخالقـــی کـــردن نبـــود ،حتـــی عقایـــدش را

ی ــک روز م ــادر مصطف ــی ب ــه آق ــای قش ــقایی ک ــه رانن ــده

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

م ــادر ش ــهید :روزی ک ــه مصطف ــی ب ــه کالس اول رف ــت

ه ــم ب ــه ش ــوخی مط ــر ح میک ــرد و ط ــرف مقابل ــش را ب ــا
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ایش ــان ب ــود گف ــت« :آق ــا رض ــا س ــعی ک ــن ب ــا احتی ــاط

میک ـ ــرد و جوی ـ ــای احوال ـ ــش میش ـ ــد و هم ـ ــان روز

برویــد و برگردیــد و اگــر روزی بــرای مصطفــی مشــکلی

ح ــدود س ــاعت  8:12دقیق ــه ب ــود ک ــه ح ــاج خان ــم ب ــا

ایجـ ــاد شـ ــود مـ ــن شـ ــما را رهـ ــا نخواهـ ــم کـ ــرد» ولـ ــی

ایش ــان تم ــاس گرف ــت و ب ــا رم ــزی ک ــه بی ــن خودم ــان

مصطفــی بــا خنده بــه شــهید قشــقایی گفــت« :داش

گذاش ـــته بودی ـــم از ایش ـــان پرس ـــیدیم ک ـــه نطن ـــزی

رضـــا خیـــال شـــما راحـــت باشـــد اگـــر مشـــکلی بـــرای

ی ـ ــا ته ـ ــران هس ـ ــتی؟ چ ـ ــون آن روز بای ـ ــد طب ـ ــق روال

م ـــن پی ـــش بیای ـــد ه ـــر دو باه ـــم هس ـــتیم و هرج ـــا

مصطفـ ــی بـ ــه نطنـ ــز میرفـ ــت و در مکالمـ ــات تلفنـ ــی

بری ـــم باه ـــم خواهی ـــم رف ـــت ».ک ـــه همینط ـــور ه ـــم

م ـــا اینج ـــا را ته ـــران میدانس ـــتیم و آنج ـــا را نطن ـــز و

ش ـ ــد و در روز ش ـ ــهادت مصطف ـ ــی ،ش ـ ــهید بزرگ ـ ــوار

فهمیدی ـ ــم ب ـ ــه دلیل ـ ــی آن روز مصطف ـ ــی در ته ـ ــران

قش ــقایی ه ــم م ــورد س ــوء قص ــد ق ــرار گرف ــت و س ــه

اسـ ــت ،قـ ــرار گذاشـ ــتیم کـ ــه سـ ــاعت  11برویـ ــم دفتـ ــر

س ــاعت بع ــد مصطف ــی ایش ــان ه ــم ب ــه درج ــه رفی ــع

ایش ـــان ب ـــرای دی ـــدار مصطف ـــی .م ـــن ح ـــاج خان ـــم را

ش ـــهادت نائ ـــل ش ـــدند .مصطف ـــی ه ـــم ب ـــه ش ـــوخی

بـــه جایـــی کـــه کار داشـــت بـــردم و برگشـــتم منـــزل و

جـ ــواب مـ ــادر را داد و هـ ــم شـ ــاید وعـ ــدهای از آینـ ــده

داخــل کوچــه مشــغول کاری شــدم کــه بعــد از مدتــی

بـــه شـــهید قشـــقایی داد.

دی ــدم زه ــرا دخت ــرم از پلهه ــا پایی ــن آم ــد و ب ــه پهن ــای
ص ـ ــورت اش ـ ــک میریخ ـ ــت .وقت ـ ــی پرس ـ ــیدم چ ـ ــی

مــادر شــهید :رابطــه آقــا مصطفــی و راننــده ایشــان

شـــده؟ توضیـــح داد کـــه در خیابـــان گلنبـــی نزدیـــک

ک ـــه ش ـــهید قش ـــقایی باش ـــد ب ـــه ای ـــن ترتی ـــب ب ـــود

س ــیدخندان ب ــه خودروی ــی س ــوء قص ــد ش ــده اس ــت

ک ـ ــه دوس ـ ــتان ایش ـ ــان میگفتن ـ ــد م ـ ــا نمیدانی ـ ــم

و اســـــم آن فـــــرد «احمدیروشـــــن» اســـــت .البتـــــه

کـ ــه مصطفـ ــی راننـ ــده قشـ ــقایی اسـ ــت یـ ــا قشـ ــقایی

ب ـ ــرای م ـ ــن مس ـ ــجل ش ـ ــده ب ـ ــود مصطف ـ ــی اس ـ ــت،

رانن ـ ــدهی ایش ـ ــان ،ای ـ ــن اتف ـ ــاق بس ـ ــیار میافت ـ ــاد

چ ـــون احمدیروش ـــن فامیلـ ــی مرس ـــومی نیس ـــت و

ک ـــه بعض ـــی از مس ـــیرها را خ ـــود مصطف ـــی رانندگ ـــی

در دوران کنکـــور مصطفـــی نیـــز کســـی اصـــا بـــا ایـــن

میک ـ ــرد چ ـ ــه برس ـ ــد ب ـ ــه اینک ـ ــه خدای ـ ــی نک ـ ــرده کار

فامیلــی نبــود .مــن خیلــی نگــران و مضطــرب شــدم و

ش ـــخصی از ایش ـــان بخواه ـــد و بعض ـــا خری ـــد من ـــزل

فق ــط از خ ــدا میخواس ــتم ک ــه مصطف ــی زن ــده باش ــد،

و ی ـــا هرچی ـــز دیگ ـــری .حت ـــی در صحب ـــت ک ـــردن ب ـ ــا

هم ـــان زم ـــان دو ف ـــرد ب ـــه درب من ـــزل م ـــا آمدن ـــد و

ایش ـــان ه ـــم فرات ـــر از ی ـــک دوس ـــت ب ـــود و هم ـــواره

ماج ـــرا را تش ـــریح کردن ـــد .س ـــوار ماش ـــین ش ـــدیم و

ایشــان را «داش رضــا» صــدا مـیزد و در مقابــل آقــای

بـ ــه دنبـ ــال مـ ــادر مصطفـ ــی رفتیـ ــم تـ ــا ایشـ ــان را نیـ ــز

قش ـ ــقایی نی ـ ــز هم ـ ــواره ایش ـ ــان را «حاج ـ ــی ج ـ ــان»

ب ــه بیمارس ــتان ببری ــم .در ط ــول مس ــیر س ــعی ک ــردم

خط ـ ــاب میک ـ ــرد و اص ـ ــا رابط ـ ــه رئی ـ ــس و مرئوس ـ ــی

داس ــتان را ب ــرای ح ــاج خان ــم تش ــریح کن ــم ،تصمی ــم

نب ـــود ،رابط ـــه دو ب ـــرادر ب ـــود.

گرفتیـــم بـــه منـــزل مصطفـــی برویـــم و اصـــا متوجـــه
نش ـ ــدیم فاصل ـ ــه سـ ـ ـهراه تهرانپ ـ ــارس ت ـ ــا دروس را

پدرش ـــهید :روز ش ـــهادت ح ـــاج خان ـــم صب ـــح زود

چهط ـ ــور پیمودی ـ ــم ،زمانیک ـ ــه ب ـ ــه من ـ ــزل مصطف ـ ــی

میخواســـــت کاری را انجـــــام بدهـــــد و بهخاطـــــر

رسـ ــیدیم دیدیـ ــم همـ ــکاران مصطفـ ــی همـ ــه لبـ ــاس

وابس ـــتگیای ک ـــه م ـــا و ب ـــه خص ـــوص م ـــادرش ب ـ ــه

مش ــکی پوش ــیدند ک ــه ب ــرای م ــا مس ــجل ش ــد آنچ ــه

مصطفــی داشــت در روز حداقــل  3بــار بــا او صحبــت

کـــه نبایـــد ر خ م ــیداد اتفـــاق افتـــاده اســـت.

در مـ ــوزه انقـ ــاب اسـ ــامی و دفـ ــاع مقـ ــدس بـ ــه نمایـ ــش گذاشـ ــته شـ ــده اسـ ــت.

حــاف ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه

خـــودروی شـــهید مصطفـــی احمـــدی روشـــن کـــه در آن شـــهادت او واقـــع شـــد
پ ــدر ش ــهید احم ــدی روش ــن ب ــا اش ــاره ب ــه آن میگوی ــد :م ــن از هم ــه عزیزان ــی ک ــه
در تروی ـــج فرهن ـــگ و ش ـــهادت کوش ـــش میکنن ـــد صمیمان ـــه تش ـــکر میکن ـــم و
قطعـــا اجـــر کار ایـــن دوســـتان کمتـــر از شـــهادت نیســـت .مـــن بـــه مـــوزه رفت ــهام
و از نزدی ـ ــک ش ـ ــاهد ت ـ ــاش مس ـ ــئولین آنج ـ ــا ب ـ ــودم .خیل ـ ــی خ ـ ــوب اس ـ ــت ای ـ ــن
خاط ـ ــرات مصطف ـ ــی بهص ـ ــورت لوح ـ ــی ب ـ ــرای بازدیدکنن ـ ــدگان تهی ـ ــه ش ـ ــود ک ـ ــه
بیشـ ــتر بـ ــا نحـ ــوه برخـ ــورد ایـ ــن شـ ــهید بـ ــا مـ ــردم آشـ ــنا شـ ــوند.
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صبــح  8آذر  1389دنیــا بــا تمــام جذابیتهایــش بــرای او تمــام شــد .پاییــز بــا همــه عاشــقانهاش
روی دیگــری بــه او نشــان داد و موتــور ســواری در اتوبــان ارتــش بمبــی را بــه خــودروی او چســباند و
زندگــی را بــرای او بــه نحــوی دیگــر رقــم زد .حــاال ســرکالس م ـیرود و همــان دروس مجیــد را تدر یــس
میکنــد ،احســاس میکنــد امــروز وظیفــه دو نفــر را بــر دوش دارد .بــا دکتــر «بهجــت قاســمی» همســر
دانشــمند هســتهای و عضــو هئیــت علمــی دانشــکده مهندســی هســتهای دانشــگاه شــهید بهشــتی
بــه گفتگــو نشســتیم.

ای ـ ــن آرم ـ ــان و ارزش میکن ـ ــم .ول ـ ــی وقت ـ ــی رس ـ ــانهها و

اگ ـــر واقع ـــا م ـــا کاری کنی ـــم ک ـــه تاثیرگ ـــذار باش ـــد حتم ـــا

س ـ ــایتها و دانش ـ ــگاهها را ن ـ ــگاه میکن ـ ــم احس ـ ــاس

تاثی ــرش را ه ــم در جامع ــه خواهی ــم دی ــد ک ــه متاس ــفانه

میکنـــم اگـــر کار فرهنگـــی درســـت باشـــد بایـــد خروجـــی

ایــن را ندیــدم ،در حــد توانــم ســعی کــردم یــک مجموعــه

مثب ـــت داش ـــته و تاثیرگ ـــذار باش ـــد ول ـــی تاثی ـــر آن را در

فرهنگـ ــی تاسـ ــیس کنـ ــم تـ ــا بـ ــه وظیف ـ ـهام عمـ ــل کـ ــرده

جامع ـ ــه نمیبین ـ ــم.

باش ــم ،احس ــاس میکن ــم بای ــد در وهل ـهی اول مراق ــب

خیل ـ ــی از جوانه ـ ــای م ـ ــا ام ـ ــام و انق ـ ــاب را ندیدن ـ ــد
و اصـــا تصـــوری درســـت از جنـــگ و آژیـــر خطـــر ندارنـــد،

خ ـ ــودم باش ـ ــم ک ـ ــه دافعـ ـ ـهای ایج ـ ــاد نکن ـ ــم و بیش ـ ــتر
جـــذب داشـــته باشـــم.
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¡ نویسنده :رابین رایت
¡ ترجمه :مجتبی آذرشب

ب ـ ــرای تخلی ـ ــه س ـ ــاحهای ش ـ ــیمیایی علی ـ ــه ایرانی ـ ــان
در ف ـــاو اس ـــتفاده ک ـــرد .بازرس ـــان س ـــاحهای س ـــازمان

غــرب این بــود کــه آیــا انقــاب  18ماهـهی ایــران میتواند

از گاز خ ـــردل و عام ـــل عصب ـــی اس ـــتفاده ک ـــرده اس ـــت.

پـ ــس از حمل ـ ـهی ناگهانـ ــی صـ ــدام حسـ ــین ،حتـ ــی بـ ــرای

واش ــنگتن ای ــن گ ــزارش را نادی ــده گرف ــت و ه ــزاران نف ــر

چن ـــد هفت ـــه ادام ـــه یاب ـــد ی ـــا ن ـــه .ته ـــران ب ـــرای بس ـــیج

از نیروهـ ــای ایرانـ ــی در فـ ــاو کشـ ــته شـ ــدند .یـ ــک منبـ ــع

نیروه ــای باق ــی مان ــدهی ارت ــش ش ــاه ،س ــپاه پاس ــداران

اطالعات ـ ــی آمری ـ ــکا ب ـ ــه م ـ ــن گف ـ ــت س ـ ــرنگها در کن ـ ــار

جدیـــد و تقریبـــا هـــر کســـی از هـــر ســـنی بـــرای تشـــکیل

بدنهـــا قـــرار داشـــتند و ایرانیهـــا ســـعی میکردنـــد بـــه

یـ ــک شـ ــبکهی داوطلـ ــب نظامـ ــی جدیـ ــد تـ ــاش زیـ ــادی

خـ ــود پادزهـ ــر تزریـ ــق کننـ ــد .درگیـ ــری تنهـ ــا  36سـ ــاعت

ک ـــرد .م ـــوزه انق ـــاب اس ـــامی و دف ـــاع مق ـــدس ته ـــران

ط ـ ــول کش ـ ــید .ای ـ ــن بزرگتری ـ ــن دس ـ ــتاورد ع ـ ــراق در

عکسهای ــی از ک ــودکان  13س ــاله و م ــردان  80س ــالهای

هف ــت س ــال گذش ــته ب ــود .دس ــتاوردی ب ــا کم ــک آمری ــکا

دارد ک ـــه ب ـــرای حض ـــور در جن ـــگ ثب ـــت ن ـــام کردهان ـــد.

و سـ ــاحهای شـ ــیمیایی .چهـ ــار مـ ــاه بعـ ــد ،بـ ــا پذیـ ــرش

در ع ــوض ،جن ــگ هش ــت س ــال ادام ــه یاف ــت و ام ــروزه

آتشب ـــس از ط ـــرف ای ـــران جن ـــگ ب ـــه پای ـــان رس ـــید.

بیش ــتر مقام ــات عال ــی رتب ــه ای ــران ک ــه در س ــختترین

ب ــر اس ــاس یک ــی ازگزارشه ــای س ــازمان مل ــل ،ع ــراق

درگیریهـــــای خاورمیانـــــه امـــــروزی حضـــــور داشـــــتند،

ط ــی شــش س ــال ،تقریب ــا بیس ــت ه ــزار بم ــب ش ــیمیایی

جایگاههـ ــای سیاسـ ــی حسـ ــاس و کلیـ ــدی را بـ ــر عهـ ــده

رهـ ــا کـ ــرد و بیـ ــش از  54هـ ــزار کالهـ ــک شـ ــیمیایی و 27

دارنـ ــد و امـ ــور کشـ ــور را پیـ ــش میبردنـ ــد.

ه ــزار موش ــک ش ــیمیایی کوت ــاه ب ــرد نی ــز ش ــلیک ک ــرده

بـ ــا شـ ــروع جنـ ــگ ،ایـ ــران نتوانسـ ــت مانـ ــع پیشـ ــروی
نیروهـ ــای عراقـ ــی شـ ــود .بهویـ ــژه بعـ ــد از اینکـ ــه ایـ ــاالت

اس ــت .تقریب ــا دو س ــوم ای ــن حملهه ــا در هیج ــده م ــاه
پایان ــی جن ــگ ص ــورت گرف ــت.

متح ـ ــده ب ـ ــه هم ـ ــراه فرانس ـ ــه ،اردن ،مص ـ ــر و حامی ـ ــان

اطالعــات آمریــکا در آن زمــان بــرآورد کــرد کــه بــه دلیــل

نظامـــی همیشـــگی و متحـــدان عـــراق کمـــک بـــه صـــدام

اس ـ ــتفاده ع ـ ــراق از عام ـ ــل اعص ـ ــاب و گازه ـ ــای س ـ ــمی،

را آغـــاز کـــرد .در ســـال  1988بـــرای آخریـــن حملـــه بـــزرگ

بیـــش از پنجـــاه هـــزار نفـــر از نیروهـــای ایرانـــی کشـــته و

بغـــــداد ،دولـــــت ریـــــگان بـــــرای بازپسگیـــــری شـــــبه

زخم ــی ش ــدند .یک ــی از مقامه ــای ارش ــد دول ــت ری ــگان

جزی ـ ــره اس ـ ــتراتژیک ف ـ ــاو ،جای ـ ــی ک ـ ــه شـ ـ ـطالعرب ب ـ ــه

ب ــه م ــن گف ــت ک ــه وی از نق ــش پنهان ــی آمر ی ــکا در ف ــاو

س ـــمت خلی ـــج ف ـــارس جری ـــان دارد ماهه ـــا ب ـــه بغ ـــداد

و دوره پایان ــی جن ــگ ناخرس ــند ب ــود.

مشـــاوره م ــیداد .بـــا اینکـــه آمر یـــکا بـــه طـــور رســـمی در

در سفری که به ایران داشتم از چرایی عدم پاسخگویی

ایـــن جنـــگ بیطـــرف بـــود امـــا نمیخواســـت کـــه ایـــران

ایــران بــه حمــات شــیمیایی پرســیدم ،مقامهــای ایرانــی

پیـــروز جنـــگ باشـــد ،بنابرایـــن ســـازمان اطالعـــات ایـــن

بــه مــن گفتنــد کــه بنابــر دســتورات دینــی اســتفاده از

کشـــور اطالعـــات ماهـــوارهای از موقعیتهـــای ایـــران را

ســاحهای شــیمیایی در برابــر عــراق ممنــوع اســت .بــا

ب ـــه هم ـــراه گزینهه ـــای نظام ـــی ب ـــه ع ـــراق داد.

اینکه ایران از داشتن سالحهای شــیمیایی توسط عراق

ب ــا راهنمای ــی آمری ــکا و دیگ ــر راهنماییه ــای خارج ــی،

آگاه بــود امــا تصمیــم گرفت کــه برنامــه تحقیق و توســعه

عراقیه ـ ــا نس ـ ــخهای از ف ـ ــاو را ب ـ ــرای تمرین ـ ــات خ ـ ــود

هســتهای را که از زمــان شــاه باقی مانــده بود از ســر گیرد

ایج ـ ــاد کردن ـ ــد .همچنی ـ ــن ع ـ ــراق از اطالع ـ ــات آمری ـ ــکا

و بعد از جنگ آن را حفظ کند .بر اســاس گزارش انجمن
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حمایــت از قربانیــان ســا حهای شــیمیایی ،د ههــا

و علفهــای تــازه نشــانههایی از گاز خــردل اســت.

هــزار نفــر هنــوز از ســاحهای شــیمیایی جــان خــود

در عــرض چنــد ســاعت پوســت او پــر از تــاول شــده

را از دســت میدهنــد .ســالها پــس از پایــان جنــگ،

و چش ـمهایش میســوخت تــا ایــن کــه نابینــا شــد و

پزشــکان ایرانــی شــاهد نمونـهای از بیمــاران مبتــا به

تــا زمــان درگذشــتاش تهــوع و اســتفراغ داشــت و

بیماریهــای مزمــن ریــوی ،پوســت و قرنیــه ناشــی از

چهــل روز در کمــا بــود.

گاز خــردل هســتند .ایــن بیمــاران مبتــا بــه گازهــای
شــیمیایی دوز پاییــن میباشــند.

پزشــکان و متخصصــان بــه مــن گفتنــد کــه در
حــال حاضــر بیــش از هفتــاد هــزار قربانــی ســاحهای

ماه گذشــته ،مــن به مــوزه صلــح تهــران رفتــم .این

شــیمیایی ثبــت شــد هاند کــه خدمــات پزشــکی

مــوزه بیشــترین اســتفاده از ســاحهای شــیمیایی

دریافــت میکنند .در ســال  ،2013از چندیــن بیمار در

را از زمــان جنــگ جهانــی اول ثبــت کــرده اســت.

بخــش ویــژهای بــرای قربانیــان بیمارســتان آمریکایی

اســداهلل محمــدی یکــی از راهنمایــان ایــن مــوزه بــه

ســابق در تهران بازدید کردم .یکــی از بیماران به من

مــن گفــت کــه تقریبــا هــر روزدانشآمــوزان مــدارس

گفــت :یکــی از آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه بتوانــم

و دانشــجویان بــه مــوزه میآینــد .وی در ســال 1986

دوبــاره نفــس عمیــق بکشــم .طــی ســفری بــه تهــران،

شــیمیایی شــده اســت و اکنــون در لولههــای هوایی

بــا خبــر شــدم کــه جســد 175تــن از غواصــان نظامــی

خــود اســتنتهایی دارد تــا بــه تنفســش کمــک کنــد.

بعــد ازگذشــت ســی ســال پــس از اســارت توســط

او عکسهایــی از ایــن روش را بــه مــن نشــان داد.

نیروهــای صــدام کشــف شــده اســت .گــزارش شــده

در ســال  ،2013از یــک جانبــاز جنگــی بــه نــام احمــد

کــه بعــد از اینکــه مــچ دســت آنهــا بــا ســیم بــه هــم

زنگیآبــادی داخــل آپارتمــان کوچــکاش در تهــران

گــره زده شــده ،زندهزنــده بــه خــاک ســپرده شــدهاند.

دیــدن کــردم .او حر کــت نمیکــرد و ریهها یــش از

تهــران تصاویــری از تفحــص و پیکرهــای غواصــان

بیــن رفتــه بــود .او بــه مــن گفــت زندگــی بــه زنــدان

پخــش کــرده اســت .بــا کشــف پیکرهــای غواصــان

تبدیــل شــده اســت .او درازکــش افتــاده بــود چــون

کشــور ایران عزادار شد و در توییتر هشــتگهایی با

بــاال و پاییــن شــدن بــرای ریههــا و قلبــش خیلــی

عنــوان  #175یــا #دستان_بســته به وجود آمــد .حتی

مضــر بــود و بــا کمــک دســتگاهی پــر ســر و صــدا کــه

جوانهایــی کــه بعــد ازجنــگ بــه دنیــا آمدنــد عمیقــا

دارو و هــوا را بــه بدنــش منتقــل میکــرد زنــده مانــده

تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد .صدهــا هــزار نفــر از مــردم

بــود .بــا اینکــه دو بــار پیونــد قرنیــه انجــام داده بــود

در تشــییع پیکــر ایــن غواصهــا کــه در کفنهایــی از

ولــی بازهــم دیــد محــدودی داشــت .بیــن نفسهایی

پرچــم قــرار داشــتند شــرکت کردنــد.

کــه میکشــید حملــه هواپیماهــای عراقــی بــه جزیــره

محســن رضایی ،که در طول جنگ فرمانده ســپاه

مجنون جنوبی را به یاد میآورد .نوزده سال داشت

پاســداران بــود در ایــن مراســم گفــت :غواصــان از مــا

که به عنوان داوطلب بســیجی در جنگ حضور پیدا

دلیرتــر بودنــد ،آ نهــا بــه خاطــر اســتقالل کشــور و

کــرد و گفــت کــه بــوی مخلوطــی از ســیر و ســبزیحات

موفقیــت انقــاب از جانشــان گذشــتند .وی اعــام

تــازه و پختــه شــده را بــه یــاد مــیآورد .او ادامــه داد

کــرد :دشــمنان ایــران در طــول هشــت ســال دفــاع

بــرای دومیــن بــار ایــن بــو برایــم خوشــایندتر بــود و

مقــدس در کنــار صــدام بودنــد و واضــح اســت کــه

نفــس عمیقــی کشــیدم .بــوی تنــد ســیر و ســبزیحات

یکــی از ایــن دشــمنان آمریــکا بــود.
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 18آذر م ـــاه روزی اس ـــت ک ـــه ع ـــراق ب ـــه عن ـــوان آغازگ ـــر جن ـــگ علی ـــه ای ـــران از س ـــوی س ـــازمان مل ـــل معرف ـــی ش ـــد.

نگاهـــب بـــه بایســـتهها ایـــن اعـــان و اعتـــراف کـــه البتـــه دیرهنـــگام بـــود میتوانـــد رهیافتهـــای متفاوتـــی نســـبت
بـــه مواضـــع دفاعـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران از بـــدو انقـــاب تـــا امـــروز ایجـــاد کنـــد.
¡ هادی مسعودی

متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل به جای برخورد

از زمان آغاز جنگ تحمیلی و نابرابر رژیم بعث عراق،

قاطع با حملهی عراق ،تجاوز نظامی این کشور را وضعیت

ایران همواره در تالش برای اتمام جنگ بود .مهمترین

بین ایران و عراق نامید و پس از  6روز سکوت خبری

شروط ایران برای پایان جنگ که توسط مسئوالن سیاست

قطعنامه  479که از نظر حقوقی قطعنامهای خنثی بود

خارجه برای سازمان ملل ارسال میشد عبارت بودند از؛

را صادر کرد .در حالیکه در این قطعنامه به جای لفظ

تعیین متجاوز ،محاسبه و پرداخت غرامت جنگ ،تبادل

«وضعیت» که بیانگر شرایط جنگی نیست ،باید از

اسرا و بازگشت به مرزهای مصوب معاهده  1975الجزایر.

واژههایی همچون تجاوز یا منازعه استفاده میشد .در
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این قطعنامه صرفا با اظهار نگرانی دربارهی وضعیت رو

که صدام با احتساب ذخایر نفتی کویت دارای ۲۰

به گسترش میان ایران و عراق ،از دو کشور خواست

درصد ذخایر نفت جهان شده بود .عراق با این حمله

اختالفات خود را از راههای مسالمتآمیز حل کنند.

باعث بروز بحرانی بینالمللی گردید ،شورای امنیت

متاسفانه تا مقطع پایانی جنگ و حتی در زمان تصویب

به سرعت وارد عمل شد و قطعنامه شدیدالحنی را

قطعنامه  598که منجر به پایان جنگ شد رویکرد و

علیه عراق صادر کرد .اتفاقی که در طول جنگ تحمیلی

سیاست سازمان ملل تغییر چندانی نداشت و شروط

صدام علیه ملت ایران هرگز محقق نشد .سرانجام

ایران برای پایان جنگ محقق نشد .اما قطعنامه 598

آمریکا در بهمنماه سال ۱۹۹۱( ۱۳۶۹م) با ائتالفی از

تفاوتهایی با سایر قطعنامههای پیشین داشت.

نیروهای سازمان ملل متحد به کویت یورش برد

این قطعنامه برای نخستین بار درچهارچوب فصل

و نیروهای عراقی را از این کشور بیرون راند .بعد

هفتم منشور ملل متحد صادر شد و هر چند این

از حمله عراق به کویت بود که اجماع جهانی علیه

قطعنامه نیز همچون سایر قطعنامههای قبلی

عراق ایجاد گردید و فرصت مناسبی فراهم شد تا

اشار های به کشور آغاز کنند هی جنگ نداشت ،اما

حقانیت ایران به اثبات رسد .سرانجام  11سال پس

نخستین قطعنامهای بود که دارای شرایط صلح و

از تهاجم عراق به ایران و در حالیکه این کشور با

تا حدودی متعادلتر بود.

تنبیه شورای امنیت به دلیل تجاوز به کویت روبهرو

این قطعنامه سرانجام در تیرماه سال  67رسما

شده بود ،خاویر پرز دکوئیار ،دبیر کل سازمان ملل

توسط ایران پذیرفته شد .از آنجایی که سازمان ملل

پس از دریافت گزارش دو کشور و مطالعه مستندات،

در طول جنگ عراق علیه ایران رویکرد جانبدارانه

در  9دسامبر 18( 1991آذر  )1370گزارش نهایی خود

داشت و تحت تاثیر ابرقدرتهای مدافع صدام بود،

را حاضر و به شواری امنیت سازمان ملل ارائه داد.

بعد از اتمام جنگ نیز ارادهای برای تعیین متجاوز و

دکوئیار در این گزارش ،با اشاره کوتاهی به روند جنگ،

محقق شدن شروط به حق ایران وجود نداشت .تا

عراق را به عنوان مسئول و آغازگر جنگ معرفی کرد و

اینکه بعد از حمله عراق به کویت شرایط جدیدی

دالیل این کشور را برای شروع جنگ غیر قابل قبول

پدید آمد .صدام مدعی بود که جنگ او با ایران باعث

و ناکافی دانست .معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ

شدهاست که کویت و سایر کشورهای عربی از حمله

پیامدهای حقوقی مهمی برای ایران داشت و بیانگر

قریبالوقوع ایرانیان در امان باشند.
او همچنین معتقد بود چون جنگ او با ایران

این بود که ایران در دفاع از تمامیت ارضی خویش بر
اساس ماده  51منشور ملل متحد ُمحق بوده است.

به سود کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است،

در واقع از منظر حقوق بینالملل و منشور ملل متحد،

کشورهای عربی باید بخشی از بدهی عراق را ببخشند.

شورای امنیت سازمان ملل پس از معرفی متجاوز

صدام ازکویت خواست بدهی ۳۰میلیارد دالری عراق

میبایست اقدامات الزم برای پایان جنگ ،تخلیهی

را که برای جنگ با ایران گرفته شده بود ببخشد ،این

خاک کشور اشغال شده و دریافت غرامت را انجام

پیشنهاد با مخالفت کویت مواجه و تنش میان دو

میداد که متاسفانه شورای امنیت پس از دریافت

کشور گستردهتر شد .ارتش عراق در تاریخ  ۱۱مرداد

این گزارش و با وجود پذیرش واقعیت آن ،سکوت

۱۹۹۰( ۱۳۶۹م) به کویت حمله کرد و این کشور را به

پیشه کرد و روند رسیدگی به امور و اقدامهای آتی

اشغال خود درآورد .اشغال کویت به معنای آن بود

در مورد متجاوز مسکوت ماند.
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روی خـــــــــــــــــــــــط خبـــــــــــــــر

مســتند روایی«عزیــز کرده» نقد شــد
سه شنبههای کتاب در جلسهای دیگر کتاب «عزیز
کـرده» را بـا حضـور نویسـنده کتـاب «مرضیـه نظرلـو»
و «احـد گودرزیانـی» منتقـد ،بـه بوتهی نقد گذاشـت.
گفتنی اسـت مضمـون کتاب «عزیز کرده» که توسـط
انتشـارات صریـر منتشـر شـده اسـت؛ زندگینامـه
شهید حسـن تاجوک فرمانده طر ح وعملیات لشگر
انصارالحسـین(ع) را از دوران تولـد تا زمان شـهادت
بـه تصویـر میکشـد ،ایـن کتـاب ماحصل  160سـاعت
مصاحبـه حضـوری بـا دوسـتان ،اقـوام و همرزمـان
شـهید حسـن تاجـوک میباشـد کـه پـس از بررسـی
وتطبیـق بـا حـدود صـد بـرگ سـند بـه رشـته تحریـر
درآمده اسـت.
بازدیــد ســرتیپ خلبان ژنرال عمران قدیر از موزه
در راس ـ ــتای بازدی ـ ــد هیئ ـ ــت پاکس ـ ــتانی از م ـ ــوزه
انقـ ــاب اسـ ــامی ودفـ ــاع مقـ ــدس معـ ــاون آمـ ــوزش
ارتـــش پاکســـتان در حیـــن بازدیـــد ضمـــن قدردانـــی
از ایدهپـــــردازان چنیـــــن مـــــکان فرهنگـــــی وهنـــــری
گفــت :مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس ،مــوزه
خاصـــی اســـت کـــه نشـــان میدهـــد مـــردم ایـــران بـــه
تاری ـــخ خ ـــود اهمی ـــت میدهن ـــد.
م ــوزه بای ــد قس ــمتی از نی ــاز فرهنگ ــی واجتماع ــی
جامع ــه را برط ــرف کن ــد
کتاب سناریوسازی (شیوه تدوین سناریو برای طراحی
موزهها) با حضور محمدرضا جواهری نویسنده کتاب
به همت موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس صبح
روز یکشنبه مورخ  1397/9/18معرفی و بررسی شد.

در چهــل ســالگی انقــاب یادنامــه شــاعران فقیــد
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس منتشــر میشــود
انجمــن شــاعران انقــاب اســامی ودفــاع مقــدس
بــا هــدف نکوداشــت شــاعران فقیــد انقالب اســامی
ودفاع مقدس یادنامهای را به مناسبت چهل سالگی
انقالب منتشــر میکنــد .از دیگر برنامههــای انجمن،
کتــاب گویــا با صــدای شــاعران اســت کــه دومجموعه
آن توســط اســتاد قــزوه و محدثــی خراســانی در حــال
آمادهسازی وانتشار است.گفتنی است اعضا انجمن
شــاعران انقــاب اســامی ودفــاع مقــدس اســاتید:
محمــود اکرامیفــر ،عبدالجبــار کاکایی،افشــین اعالء،
علیرضــا قــزوه ،مصطفــی محدثــی ،ســعید بیابانکــی،
حســین اســرافیلی ،رضــا اســماعیلی ،پرویــز بیگــی
حبیــب آبــادی و علــی محمــد مــؤدب هســتند.
دورهمـ ــی بـ ــزرگ فعـ ــاالن صنعـ ــت گردشـ ــگری در
عصرانـ ــه همگـ ــردی
دورهمی بزرگ فعاالن صنعت گردشگری در قالب
یک مراسم تحت عنوان عصرانه همگردی به همت
گروه رسانه ای همگردی چهارشنبه  14آذرماه در
سرای تاریخی وکیلالتجار برگزار شد .در این عصرانه
مسئوالن وزارتخانهها ،سازمانها و ارگانهای دولتی
مرتبط با صنعت گردشگری ،مدیران آژانسهای
گردشگری ،مسئوالن تشکلهای بخش خصوصی
صنعت گردشگری ،هتلداران و مدیران هتلها،
استارتاپها ،مدیران مجموعههای فرهنگی – تفریحی،
پیشکسوتان ،کارشناسان و اصحاب رسانه حوزه
گردشگری و  ...بهمنظور انجام دیداری صمیمانه و
افزایش تعامل بین ارکان این صنعت ،گرد هم آمدند.

خبرنــگاران و هنرمنــدان عــکاس در موزه
خبرنگاران میراث فرهنگی وگردشگری روز چهارشنبه
 14آذرماه با نگاهی رسانهای موزه انقالب اسالمی ودفاع
مقدس را بازدید نمودند .خبرنگاران حوزه گردشگری
با مشارکت ستاد گردشگری تهران به همراه تعدادی
از هنرمندان به مشاهده تاالرهای موزه دفاع انقالب
اسالمی و دفاع مقدس پرداختند.
بازدیــد رایگان دانشــجویان از موزه
بازدید دانشجویان روز جمعه مور خ  16آذر ماه 1397
ماه به مناسبت روز دانشجو بهصورت رایگان در موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس انجام شد.
نق ــد فیلمه ــای س ــینمایی «مونی ــخ» و «پیانیس ــت»
در «انتهــای خیابــان ســرو»
در سلسله نشستهای انتهای خیابان سرو با حضور
رامتین شهبازی منتقد سینما و عالقمندان سینما دو
فیلم مونیخ و پیانیست در روزهای یازدهم و هجدهم
آذر ماه به نمایش گذاشته شد.

رشــد  35درصدی بازدیــد کنندگان موزه
به دنبال تبلیغات گسترده در داخل و شهرستانهای
اطراف تهران ،اجرای برنامههای فرهنگی و افزایش ساعت
بازدید از تاالرهای موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
در ماه تابستان استقبال عمومی بازدیدکنندگان از
موزه افزایش یافت.
مدی ـ ــر رواب ـ ــط عموم ـ ــی و ام ـ ــور بی ـ ــن المل ـ ــل م ـ ــوزه
انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس بـــا اعـــام خبـــر فـــوق
اف ــزود :در هف ــت ماه ــه نخس ــت س ــال ج ــاری89588 ،
نفـــر از مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس بازدیـــد
ک ـــرده ان ـــد ک ـــه نس ـــبت ب ـــه م ـــدت مش ـــابه س ـــال قب ـــل
و تعـــداد  66281نفـــر بازدیـــد کننـــده ،رشـــد  35درصـــدی
را ش ـــاهد هس ـــتیم.
بررســی راهبــرد دفاعی ارتــش در دوران دفاع مقدس
دومیـــــن جلســـــه بررســـــی راهبـــــرد دفاعـــــی ارتـــــش
جمه ـ ــوری اس ـ ــامی روز یکش ـ ــنبه م ـ ــور خ  11آذرم ـ ــاه ب ـ ــا
حضـــور دکتـــر جعفـــری ،ســـردار احمـــد غالمپـــور ،ســـردار
زهــدی ،امیــر حســینی ،امیــر مفیــد ،امیــر معیــن وز یــری،
س ــردار مومن ــی ،س ــردار پی ــری ،امی ــر بختی ــاری و س ــردار
س ـــپهری 1397در س ـــالن جلس ـــات س ـــاختمان ش ـــهدا
مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس برگـــزار گردیـــد.
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر سبزوار از موزه
شــهردار و اعضای شــورای شــهر ســبزوار روز یکشنبه
 11آذر مــاه  1397از مجموعــه تاالرهای هشــت گانه موزه
و سراســر نمــای مقاومــت بازدیــد کردند.
ضرورت معرفی دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی
بــا بهرهگیــری از شــیوهای جذاب و هنری
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زنــان در دوران دفــاع مقــدس الگوی زنان امروز
کرس ـ ــی روای ـ ــت گ ـ ــری ب ـ ــا حض ـ ــور س ـ ــرکار خان ـ ــم پ ـ ــور
ابراهی ــم ،نق ــش زن ــان را از ابت ــدای ظه ــور اس ــام ت ــا ب ــه
امروز مــورد تحلیــل وبررســی قــرار داد .خانــم پورابراهیم
مدیـ ــر پـ ــروژه نقـ ــش زنـ ــان در انقـ ــاب اسـ ــامی ودفـ ــاع
مق ـــدس ب ـــا اش ـــاره ب ـــه اهمی ـــت پرداخت ـــن ب ـــه نق ـــش
زنـــــان در دوران پیـــــروزی انقـــــاب اســـــامی و دفـــــاع
مقـ ــدس عـ ــدم توجـ ــه بـ ــه ایـ ــن مقولـ ــه را عامـ ــل اصلـ ــی
نب ــود الگ ــو ب ــرای نس ــل ج ــوان و زن ــان دانس ــت .وی ب ــا
اش ـ ــاره ب ـ ــه کاس ـ ــتیهای ام ـ ــروز زن ـ ــان جانب ـ ــاز حمای ـ ــت
بیش ــتر مس ــئولین را در جه ــت برط ــرف ک ــردن نیازه ــای
مـ ــادی وروحـ ــی الزم دانسـ ــت.
رمــان «ابــدی» زیر نــگاه منتقدان ادبــی قرار گرفت
جلس ـ ــه نق ـ ــد کت ـ ــاب « اب ـ ــدی» ب ـ ــا حض ـ ــور قربان ـ ــی و
یوســـفزاده در حض ـــور جمع ـــی از نویس ـــندگان ج ـــوان
روز سـ ــه شـ ــنبه  13آذر مـ ــاه برگـ ــزار شـ ــد رمـ ــان «ابـ ــدی»
نوش ـ ــته مه ـ ــدی صف ـ ــری در م ـ ــوزه انق ـ ــاب اس ـ ــامی
ودف ــاع مق ــدس زی ــر ن ــگاه منتق ــدان ادب ــی ق ــرار گرف ــت.

ســومین آییــن رونمایی انتشــارات موزه
کتاب«انقـــــاب ،جنـــــگ وتحـــــوالت اجتماعـــــی در
ادبیـــات داســـتانی ایـــران» در ســـومین آییـــن رونمایـــی
از کتابه ــای انتش ــارات م ــوزه انق ــاب اس ــامی ودف ــاع
مق ـ ــدس ب ـ ــا حض ـ ــور احم ـ ــد ش ـ ــاکری ومجی ـ ــد قیص ـ ــری
منتق ـ ــدان ادب ـ ــی و محم ـ ــد حنی ـ ــف نویس ـ ــنده کت ـ ــاب
برگ ـــزار ش ـــد.
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جمعـ ــی از فرماندهـ ــان و معاونـ ــان هـ ــوا و فضـ ــای
س ـــپاه ،از م ـــوزه انق ـــاب اس ـــامی و دف ـــاع مق ـــدس
بازدیـــد و طـــی جلســـه ای بـــا مدیـــر عامـــل مـــوزه بـــه
بح ـــث و تب ـــادل نظ ـــر پرداختن ـــد.
در ابت ـ ــدای ای ـ ــن جلس ـ ــه ،دکت ـ ــر جعف ـ ــری ضم ـ ــن
معرف ـــی م ـــوزه ب ـــه ای ـــن نکت ـــه اش ـــاره داش ـــتند ک ـــه:
مــوزه انقالب اســامی و دفــاع مقــدس کــه مدرنترین
م ــوزه غ ــرب آس ــیا اس ــت ،در ابت ــدا ب ــه عن ــوان م ــوزه
دفـــاع مقـــدس شـــکل گرفـــت امـــا در اســـفند 1395
بـــا موافقـــت مقـــام معظـــم رهبری(مدضلـــه العالـــی)
عنــوان و حــوزه ماموریتــی مجموعــه بــه مــوزه انقالب
اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ارتق ــا یاف ــت.
دالی ــل ص ــدام ب ــرای جن ــگ علی ــه ای ــران بهانـ ـهای
بیـــش نبـــود
نهمیــن نشســت از سلســله جلســات کرس ـیهای
روایتگـ ــری در مـ ــوزه انقالباسـ ــامی و دفـ ــاع مقـ ــدس
روز چهارش ــنبه  7آذر م ــاه ب ــا حض ــور امی ــر دربن ــدی از
نیروه ــای تبلیغ ــات نی ــروی زمین ــی ارت ــش جمه ــوری
اس ـ ــامی در جم ـ ــع بس ـ ــیج دانش ـ ــجویی دانش ـ ــگاه
الزهـــرا برگـــزار شـــد.
برگــزاری جلســه شــعرخوانی دفــاع مقــدس و آیین
رونمایــی از کتــاب پاییــز نارنــج
جلســه شــعرخوانی دفاع مقدس و آییــن رونمایی
از کت ـ ــاب پایی ـ ــز نارن ـ ــج پنجش ـ ــنبه  ۱آذر م ـ ــاه ۱۳۹۷
در س ـــالن هوی ـــزه ب ـــاغ م ـــوزه دف ـــاع مق ـــدس تح ـــت
عنـ ــوان سروسـ ــتان برگـ ــزار شـ ــد.
در ایـ ــن برنامـ ــه جنـ ــاب آقـ ــای عبدالجبـ ــار کاکایـ ــی
در خص ـ ــوص موض ـ ــوع دف ـ ــاع مق ـ ــدس صحب ـ ــت و
حاضری ـ ــن را ب ـ ــه چن ـ ــد قطع ـ ــه از اش ـ ــعار زیبایش ـ ــان
مهم ـ ــان کردن ـ ــد .س ـ ــپس در ادام ـ ــه ،چن ـ ــد ش ـ ــاعر
ج ـــوان ،اش ـــعاری در خص ـــوص دف ـــاع مق ـــدس و ب ـــه
مناس ـ ــبت هفت ـ ــه وح ـ ــدت و بس ـ ــیج خواندن ـ ــد.
در ادام ـــه ای ـــن برنام ـــه ،ب ـــا حض ـــور نویس ـــندگان،
از کتـــاب پاییـــز نارنـــج کـــه حـــاوی ۵۰داســـتان کوتـــاه
ب ـــه قل ـــم  ۵۰نویس ـــنده میباش ـــد ،رونمای ـــی ش ـــد.

همــکاری مــوزه با  350ســرای محله تهران
بـــــه منظـــــور افزا یـــــش ســـــطح همـــــکاری مـــــوزه
ب ـ ــا بخش ـ ــهای مختل ـ ــف ش ـ ــهرداری ته ـ ــران ،ام ـ ــروز
چهارشنبه  30آبان  1397جلسه ای در روابط عمومی
و اموربی ـ ــن المل ـ ــل م ـ ــوزه ب ـ ــا حض ـ ــور امیرمس ـ ــعود
احم ــدی مدی ــر ای ــن بخ ــش ،علیرض ــا عس ــگری مدی ــر
س ــمعی – بص ــری م ــوزه ،خوش ــبخت مس ــئول س ــتاد
مدیری ــت محل ــی ش ــهرداری و خان ــم صوف ــی مس ــئول
گردشـــگری ســـراهای محلـــه تهـــران برگـــزار شـــد.
«ســرو قامتــان» برنامــه تلویزیونی موزه
بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه بســیج ،بــه همــت
م ــوزه و ش ــبکه ی ــک س ــیما ،برنام ــه تلویزیون ــی «س ــرو
قامتــان» از  29آبــان به مــدت  10روز تــا  8آذر  1397در
س ـــه نوب ـــت ،از ش ـــبکههای ،ی ـــک ،دو و پن ـــج س ـــیما
پخـ ــش شـ ــد .مـ ــوزه بـ ــا توجـ ــه بـ ــه ظرفیتهایـ ــی کـ ــه
دارد م ــی توان ــد ب ــرای س ــاخت برنامهه ــای تلویزیون ــی
م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گی ــرد.
مـ ــوزه انقـ ــاب اسـ ــامی و دفـ ــاع مقـ ــدس ،مـ ــوزه
صلـ ــح اسـ ــت
ارتاش ـــس تومانی ـــان س ـــفیر ارمنس ـــتان در ای ـــران
همـــراه بـــا هیاتـــی از مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع
مق ــدس بازدی ــد ک ــرد .در ای ــن جلس ــه،دکتر جعف ــری
ضم ــن اب ــراز خرس ــندی از حض ــور س ــفیر ارمنس ــتان
و هیئ ــت هم ــراه در هفت ــه وح ــدت و س ــالروز می ــاد
حضـــرت محمـــد (ص)  ،بـــه کلیاتـــی از جنـــگ مابیـــن
ایـــــران و رژیـــــم بعثـــــی و اتحـــــاد همـــــه قومیتهـــــا
و ادی ـ ــان در ای ـ ــران اش ـ ــاره داش ـ ــته و فرمودن ـ ــد ک ـ ــه
اق ــوام در ای ــران همیش ــه ب ــا ه ــم اتح ــاد داش ــته و م ــا
همســایگان ایــران را بــرادران خودمــان میدانیــم کــه
در ایــن میــان نقــش ارمنســتان بســیار موثــر اســت.
نبایــد به موســیقی نگاه سیاســی شــود
یکـ ــی دیگـ ــر از جلسـ ــات چهـ ــل شـ ــاهد بـ ــا حضـ ــور
حمی ـ ــد ش ـ ــاهنگیان ،آهنگس ـ ــاز کش ـ ــورمان برگ ـ ــزار
ش ــد .ایش ــان در ای ــن جلس ــه در ارتب ــاط ب ــا موس ــیقی

کتاب «مهماتی که در سینهها نشست» رونمایی شد
مراس ــم رونمای ــی از کت ــاب «مهمات ــی ک ــه در س ــینهها
نشس ـــت» ب ـــا حض ـــور س ـــرهنگ پاس ـــدار عل ـــی اکب ـــری
پ ـــور ،محم ـــدی نی ـــا و صالح ـــی مدی ـــر کتابخان ـــه م ـــوزه،
برگـــزار شـــد.
ای ـ ــن کت ـ ــاب در راس ـ ــتای اه ـ ــداف انتش ـ ــارات م ـ ــوزه
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس ،جهــت چــاپ کتابهــای
مرتب ـ ــط ب ـ ــا ای ـ ــن ح ـ ــوزه ب ـ ــا هم ـ ــت بنی ـ ــاد حف ـ ــظ آث ـ ــار و
نش ـــر ارزشه ـــای دف ـــاع مق ـــدس اس ـــتان هم ـــدان ،ب ـــه
مرحل ـــه چ ـــاپ رس ـــید.
تقدیـ ــر رئیـ ــس همایـ ــش ملـ ــی واکاوی تهدیدهـ ــای
نوپدیـ ــد دفاعـ ــی از مدیرعامـ ــل مـ ــوزه
همزمـــان بـــا راهانـــدازی غرفـــه مـــوزه انقـــاب اســـامی
و دف ــاع مق ــدس در نخس ــتین نمایش ــگاه مل ــی واکاوی
تهدیده ـ ــای نوپدی ـ ــد دفاع ـ ــی ،ب ـ ــه پ ـ ــاس مس ـ ــاعدت و
همـــکاری مدیرعامـــل مـــوزه در برگـــزاری ایـــن همایـــش
در دانش ـ ــگاه فرمانده ـ ــی و س ـ ــتاد ارت ـ ــش جمه ـ ــوری
اس ـــامی ای ـــران ،از ایش ـــان تقدی ـــر ش ـــد.
بــر همیــن اســاس ســرتیپ دوم دکتــر ولیونــد زمانــی،
رئی ـ ــس ای ـ ــن همای ـ ــش از دکت ـ ــر عل ـ ــی اصغ ـ ــر جعف ـ ــری
ب ـ ــا اه ـ ــدای ل ـ ــوح تقدی ـ ــر ب ـ ــه پ ـ ــاس تالشه ـ ــای انج ـ ــام
شـ ــده ،قدردانـ ــی کـ ــرد.
اولیـ ــن نشسـ ــت گفتمـ ــان مـ ــرام پهلوانـ ــی ،الگـ ــوی
اخـ ــاق ورزش در ایـ ــران و جهـ ــان
ای ــن نشس ــت ب ــا حض ــور س ــردار نق ــدی ،حس ــن رنگ ــرز
قهرمــان ســابق کشــتی فرنگــی ،علیرضــا کریمــی از مــدال
آوران کاروان جمه ـ ــوری اس ـ ــامی ای ـ ــران در بازیه ـ ــای

حضــور خانــواده شــهید حججی در موزه
در بازدیدی  3ساعته ،پدر ،مادر ،همسر و پدر و مادر
همسر و سایر اعضای خانواده خانواده این شهید
عالیقدر ،ضمن بازدید از تاالرهای موزه ،وجود چنین
مجموعه ای را قابل تقدیر و تاثیرگذار دانستند .در این
بازدید دکتر علی اصغر جعفری ضمن ابراز خرسندی از
حضور این عزیزان ،خانواده شهید حججی را تا پایان
بازدید همراهی نموده و در نشستی صمیمی بعد از بازدید
از موزه ،ضمن ارائه گزارشی از برنامهها و فعالیتهای
جاری و پیش روی موزه ،شهید ححجی را رویش انقالب
اسالمی و ثمره مکتب فکری و آرمانهای بلند شهدای
دفاع مقدس ،دانستند.
برپایــی کارگروهــی مشــترک میان مــوزه و حوزه هنری
دکتر علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه به همراه چند
تن از مدیران و مسئوالن موزه با حضور در حوزه هنری،
در جلسهای ،زمینه همکاری بیشتر با این مجموعه
را بررسی نمودند .دکتر محسن مومنی شریف رئیس
حوزه هنری ضمن خوش آمدگویی به مدیر عامل موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس و هیئت همراه ،از حضور
ایشان ابراز خرسندی نمودند.
همــه چیــز در مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس،
بس ــیار حقیق ــی ح ــس میش ــود
روب ـــن بون ـــن ،متخص ـــص رس ـــانههای نوی ـــن از مرک ـــز
مل ــی س ــمعی بص ــری فرانس ــه ب ــا حض ــور در م ــوزه ،ای ــن
مجموع ـ ــه را مرک ـ ــزی موف ـ ــق دانس ـ ــت و گف ـ ــت :م ـ ــوزه
انق ـ ــاب اس ـ ــامی و دف ـ ــاع مق ـ ــدس ،تجرب ـ ــه موفق ـ ــی
از بازآفرین ـ ــی ،ی ـ ــک دوره از تاری ـ ــخ ی ـ ــک کش ـ ــور ،جن ـ ــگ
تحمیل ـ ــی و رنجه ـ ــای آن ب ـ ــرای ای ـ ــران اس ـ ــت .بهنظ ـ ــر
م ـــن ای ـــن م ـــوزه بهگونـــهای س ـــاخته ش ـــده ک ـــه قاب ـــل
فه ـــم و درک ب ـــرای هم ـــه مخاطبی ـــن آن اس ـــت و حت ـــی
ب ـ ــرای ک ـ ــودکان جه ـ ــت آش ـ ــنایی آنه ـ ــا ب ـ ــا تاری ـ ــخ ای ـ ــن
کش ـــور ،ج ـــذاب اس ـــت.

ب ــازتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

انقـــاب اســـامی گفـــت :در تعریـــف موســـیقی انقـــاب،
اختالفات ــی وج ــود دارد ام ــا از ن ــگاه م ــن ،تم ــام آن نواه ــا
ک ــه از قب ــل از پی ــروزی انق ــاب بعن ــوان س ــرود س ــاخته
مـــی شـــد تـــا تمـــام نواهایـــی کـــه باعـــث ایجـــاد شـــور در
روزه ـــای انق ـــاب ش ـــد ،موس ـــیقی انق ـــاب را تش ـــکیل
داده انـ ــد .مهمتریـ ــن اثـ ــر ایـ ــن موسـ ــیقی جمـ ــع کـ ــردن
مـ ــردم و هـ ــم نـ ــوا کـ ــردن آنهـ ــا بـ ــوده اسـ ــت تـ ــا آنهـ ــا بـ ــه
اهـــداف خـــود دســـت یابنـــد.

آس ـ ــیایی و کیوم ـ ــرث هاش ـ ــمی ریی ـ ــس س ـ ــابق کمیت ـ ــه
ملـــی المپیـــک ،در ســـالن قصـــر شـــیرین مـــوزه انقـــاب
اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ،برگ ــزار ش ــد.
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دیپلماسیگردشگریجنگ
در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

حض ــور مقام ــات و ش ــخصیتهای بلن ــد پای ــه داخل ــی و خارج ــی در م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس
از دو منظ ــر قاب ــل اهمی ــت اس ــت؛ نخس ــت تبلی ــغ و تبیی ــن غیرمس ــتقیم جای ــگاه و اهمی ــت م ــوزه و دیگ ــری
اهمی ـــت بخش ـــی ب ـــه فرهن ـــگ و ارزشهای ـــی اس ـــت ک ـــه مل ـــت ای ـــران ب ـــا ب ـــذل ج ـــان بهتری ـــن فرزندان ـــش
ّ
در هش ـ ــت س ـ ــال جن ـ ــگ تحمیل ـ ــی ع ـ ــزت ،عظم ـ ــت ،اس ـ ــتقالل و نظ ـ ــام سیاس ـ ــی برافراش ـ ــته از اراده خ ـ ــود را
جاودانـ ــه کـ ــرد .افتخـ ــار وجـ ــود شـ ــهدای گمنـ ــام بـ ــا مقبرهـ ــای سـ ــر بـ ــه آسـ ــمان کشـ ــیده و فاخرتـ ــر از یادمـ ــان
سـ ــربازان گمنـ ــام در سـ ــایر کشـ ــورها اولیـ ــن میقـ ــات در ورود بـ ــه منـ ــازل هشـ ــتگانه دژ عاشـ ــقی در تاالرهـ ــای
م ــوزه اس ــت .خوش ــبختانه در ی ــک س ــال اخی ــر ب ــا حض ــور ریاس ــت محت ــرم جمه ــوری اس ــامی ای ــران جن ــاب
آ ق ــای دکت ــر روحان ــی ،رئی ــس محت ــرم س ــتاد کل و فرمانده ــان ارش ــد نیروه ــای مس ــلح و مقام ــات کش ــوری و
لشـــکری ،مقامـــات نظامـــی ســـایر کشـــورها بـــرای ادای احتـــرام بـــه شـــهدای گمنـــام بـــه نمایندگـــی از شـــهدای
عظمالش ـ ــأن انق ـ ــاب اس ـ ــامی و دف ـ ــاع مق ـ ــدس و بازدی ـ ــد از م ـ ــوزه ،روش ـ ــی ج ـ ــاری ش ـ ــده اس ـ ــت ،ک ـ ــه اف ـ ــق
جدیـــدی را بـــرای مـــوزه بـــه ارمغـــان آورده اســـت.

تعدادی از بازدیدهای مقامات ش ــاخص از موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس:
مقامــات داخلی
ریاســت محترم جمهوری اســامی ایران (همزمان با افتتاح  10موزه اســتانی در کشور )
رئیس محترم ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران
رئیس محتــرم دفتر فرماندهــی معظم کل قوا
فرمانده محترم ارتش جمهوری اس ــامی
فرمانده محترم ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
فرمانده محتــرم نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی
فرماندهــان عالیرتبه نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران
هیئتعالــی سیاســتگذاری و هماهنگی نیروهای مســلح
وزیر دفاع ،وزیر دادگس ــتری ،وزیر آموزش و پرورش ،وزیر ورزش و ...
اســتانداران مختلف کشور

مقامــات خارجی
رئیس ستاد مش ــترک ارتش ترکیه
رئیس ستاد مش ــترک ارتش بولیوی
معــاون عملیات ارتش عمان
رییس پلیــس مبارزه با مواد مخــدر ایتالیا
روســای آکادمی پلیس چین
فرماندهانی از نیروهای مس ــلح روسیه
مشــاور رییس جمهور سوریه
مفتی اعظم دمشــق
نماینــدگان حزباهلل لبنان
ســفرا و میهمانان خارجی بــا هماهنگی وزارت امور خارجه

بازدید فرمانده ارتش پاکستان

بازدید رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه

ب ــازتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

فرمانده ارتش پاکســتان
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تجربههای نو
در ســالن تی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــراندازی
شــهید هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدانی موزه

دقیقا به هدف !

تیرانـــدازی بـــا ســـاح ،هیجانـــی وصفناپذیـــر دارد

واقعیت داشته باشد.

و ای ـ ــن تفر ی ـ ــح بس ـ ــیار م ـ ــورد اس ـ ــتقبال قش ـ ــرهای

ای ــن مجموع ــه از اس ــلحهی واقع ــی تغیی ــر یافت ــه،

مختل ــف جامع ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ب ــه دلی ــل عـ ــدم

رایان ــه ،س ــیبل تیـــرانـ ــدازی و مدارهــ ــای الکتـ ــرونیکی

دسترســی آســان بــه مراکــز و باشــگاههای تیرانــدازی

تشکیـــــل شــــده اســـت .رایانـــه اهــــدافی را از طریـــق

و همچنی ــن هزینهه ــای ف ــراوان و خط ــرات احتمـ ــالی

ویدیـــــو پروژکتـــــور روی ســـــیبل نمایـــــش میدهـــــد

بســـیاری از خانوادههـــا از ایـــن تفریـــح جـــذاب دوری

ک ـ ــه مهارتج ـ ــو بایس ـ ــتی آن را ه ـ ــدف گرفت ـ ــه و ب ـ ــه

میکننـــــد .حـــــاال مـــــوزه انقـــــاب اســـــامی و دفـــــاع

آن تیرانـــــدازی کنـــــد .سیســـــتمهای الکترونیکـــــی

مق ـ ــدس ب ـ ــا توج ـ ــه ب ـ ــه ظرفیته ـ ــای فراوان ـ ــی ک ـ ــه

مجموع ــه ،م ــکان و نقطــهی ه ــدف تیران ــدازی کارب ــر

دارد ،همچنی ـــن در راس ـــتای آش ـــنایی نس ـــل ج ـــوان

را تش ـ ــخیص داده و ب ـ ــه رایان ـ ــه ارس ـ ــال میکنن ـ ــد.

بـــا فرهنـــگ ایثـــار و مقاومـــت و بـــه منظـــور افزایـــش

رایانـــه پس از انطبـــاق اهــــداف نمـــــایش داده شــده

جذابیته ـ ــای م ـ ــوزه و ایج ـ ــاد اش ـ ــتیاق بیش ـ ــتر در

ب ـــا نقط ـــه تیـ ـــراندازی ش ـــده توس ـــط کارب ـــر و تعیی ـــن

بازدیدکنن ــدگان ،اق ــدام ب ــه ایج ــاد س ــالن تیران ــدازی

امتی ـــازات ،اث ـــر آن تیران ـــدازی را روی صفح ـــه نش ـــان

مج ــازی ب ــا س ــاح جنگ ــی کالش ــنیکف نم ــوده اس ــت.

داده و جـــــدول عملکـــــرد تیرانـــــداز را بهروزرســـــانی

سالن تیراندازی شهید همدانی آماده است تا

میکن ـ ــد .تم ـ ــام حرکـ ـ ــات و عملک ـ ــرد کاربـ ـ ــر ،ذخیـ ـ ــره

مخاطبان موزه عالوه بر بازدید مجموعه ،تفریحی

و ب ـ ــه عنــ ـ ــوان م ـ ــدل تیـــرانـ ـ ــدازی قابلی ـ ــت بررس ـ ــی،

شاد و جذاب داشته باشند و مجموعه به یک مرکز

ذخیــ ـــره و بازیاب ـــی دارد .همچنی ـــن کارب ـــر میتوان ـــد

تفریحی ،فرهنگی برای آنها تبدیل شود .این مرکز کمک

از طری ــق پن ــل کارب ــری تعیی ــن کن ــد ک ــه مای ــل اس ــت

میکند تا نوجوانان و جوانان با اسلحه کالشنیکف

چ ـــه م ـــدل تیران ـــدازی را تمری ـــن نمای ـــد.

 47-AKتیراندازی کنند و همچنین خطری آنهـــا را

ســـالن تیرانـــدازی شـــهید همدانـــی بـــا تکنولـــوژی

تهدید نکند؛ در عین حال سعی گـ ــردیده تمـام حاالت

بـــهروز ،یک ـــی از چندی ـــن بخ ـــش ج ـــذاب مدرنتری ـــن

تیــــرانـدازی بـرای تمرینکننده شبیهســـازی شده

مـــوزه غـــرب آســـیا اســـت کـــه جوانـــان و خانوادههـــا

باشد ،بهطوری که تجربهای تا حد ممکن نزدیک به

میتوانن ـ ــد از آن بهرهمن ـ ــد ش ـ ــود.

گامی بلن ـ ـ ــد در جهت جذب مخــــاطب

شبکههای اجتماعی ،این روزها به یکی از دوستان جدا

ب ــر همی ــن اس ــاس م ــوزه ب ــا توج ــه ب ــه ح ــوزه فعالی ــت

نشدنی مردم تبدیل شدهاند و برخی از این برنامههای

خ ـ ــود در زمین ـ ــه گردش ـ ــگری ،فرهنگ ـ ــی و هن ـ ــری ،ب ـ ــا

کاربردی ظرفیتهای باالیی در معرفی و ارائه خدمات

برنامهریـــــزی مـــــدون ،فعالیتهـــــای تـــــاز های را در

دارند که باعث جذب مشتری و مخاطب نیز میشوند.

فض ـ ــای مج ـ ــازی ش ـ ــکل داده اس ـ ــت .ضم ـ ــن اینک ـ ــه

بهطور مثال ،اینستاگرام بیش از  25میلیون کاربر

فعالیته ـ ــای س ـ ــابق نی ـ ــز گس ـ ــترش و توس ـ ــعه پی ـ ــدا

ایرانی دارد و این نشان میدهد که یک صفحه فعال و

کردهانـ ــد .بـ ــدون شـ ــک توجـ ــه بـ ــه فضـ ــای مجـ ــازی هـ ــم

هدفمند تا چه میزان در بهرهوری و ارتباط با مخاطب

در افزایـ ــش و معرفـ ــی بیـ ــش از پیـ ــش مـ ــوزه تاثیرگـ ــذار

موثر است .بر همین اساس است که طر ح جامعی از

خواه ــد ب ــود و ه ــم میتوان ــد م ــروج فرهن ــگ مقاوم ــت

کارکد شبکههای اجتماعی میتواند موزه را در رسیدن به

در زمینهه ـ ــای داخل ـ ــی و خارج ـ ــی باش ـ ــد.

اهداف خود یاری کند .به همین منظور فعالیت مجموعه

با توجه به اهمیت فضای مجـازی و جایگاه این بخش

در شبکههای اجتماعی ،از جمله اینستاگرام ،افزایش

در جامعـه ،مدیرعامـل مـوزه ،دکتـر علـی اصغـر جعفـری،

یافته است و سعی دارد تا از طریق این رسانههای

برنامه راهاندازی واحدی بهعنـوان تحریریه را هدفگذاری

بزرگ و رایگان ،خدمات و فعالیتهای خود را به مردم

نمودنـد .بـر همیـن اسـاس ایـن بخـش ،بـا هـدف تولیـد

معرفی نماید .میزان و نحو هی فعالیت مجموعه در

محتوای فضای مجازی ،ارتقاء جایگاه موزه در شبکههای

شبکههای اجتماعی نشانگر توجه به مخاطبین خواهد

اجتماعـی و همچنین پوشـش خبری فعالیتهـای موزه،

بود .از این رو هرچه فعالیت بهتر و گسترد هتری در

بهعنوان زیرمجموعهای از روابط عمومی و امور بینالملل،

شبکههای اجتماعی انجام شود ،افراد بیشتری با موزه

بـا نیروهـای جـوان و بـا سـابقه مشـخص در ایـن حـوزه،

انقالب اسالمی و دفاع مقدس و رسالتهای آن ،آشنا

کار خـود را آغـاز نمـود .همـکاری بـا خبرگزاریهـای کشـور،

خواهند شد .عالوه بر این ،مخاطبان میتوانند آینهی

پوشـش خبری تمـام رویدادهـای مـوزه ،افزایـش فعالیت

فعالیتهای موزه باشند و نقاط ضعف و قوت را به

در اینسـتاگرام و تلگـرام ،سـاخت تیـزر و کلیپهـای کوتاه

مدیران مجموعه نمایش دهند.

و بلند ،طراحیهای گرافیکی مرتبـط با حوزه فعالیت ،تنها

امـــــر وزه بـــــا اســـــتفاده از بازار یابـــــی دیجیتـــــال

بخشـی از وظایف تحریریه پرتال مجازی موزه بوده ،که در

میت ـ ــوان ،محبوبی ـ ــت و اعتب ـ ــار بیش ـ ــتری کس ـ ــب ک ـ ــرد

حال انجام است .همچنین این بخش در حال آمادهسازی

و بازدیدکنن ــدگان بیش ــتری را ب ــه س ــمت خ ــود کش ــاند.

محتوای مناسب برای شبکههای اجتماعی در حوزههای

ذک ـــر ای ـــن نکت ـــه الزم اس ـــت ک ـــه فعالی ـــت پیوس ـــته در

گردشـگری ،موزههـای داخلـی و خارجـی و مذهبـی اسـت.

شــبکههای اجتماعــی و بــه روز رســانی پیوســته مطالــب

عالقهمندان میتوانند در شـبکههای اجتماعی محبوب،

نیازمن ـــد س ـــاعتها تفک ـــر و ه ـــم اندیش ـــی اس ـــت ک ـــه

بـا جسـتجوی نشـانه  @iranhdmمـوزه انقالب اسلامی و

در مجموع ــه رواب ــط عموم ــی و ام ــور بینالمل ــل م ــوزه،

دفـاع مقـدس را دنبـال کـرده و پیشـنهادات و انتقـادات

جلس ـ ــاتی در همی ـ ــن ارتب ـ ــاط برگ ـ ــزار میش ـ ــود.

خود همـراه ما باشـند.

ب ــازتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

}

فعالیتهای مجازی موزه
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ب ــازتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

تـازههای نشـر

انتشارات موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
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زنان و زمانه

پرواز از فاو

دسـ ــتاوردهای انقـ ــاب اسـ ــامی در حـ ــوزه زنـ ــان؛

زندگینامـــــه شـــــهید فرهنـــــگ حـــــاج قربانـــــی؛

ســــخنرانی تخصصــــی :حســــن رحیــــم پــــور ازغــــدی؛

نویس ــنده :مه ــری صادق ــی؛ بازنویس ــی :ج ــواد کام ــور

گ ــردآوری و تدوی ــن :مؤسس ــه آیهه ــای ایث ــار و ت ــاش

بخش ـ ــایش

این کتاب بخشی از سخنرانیهای تخصصی دکتر

ای ـــن کت ـــاب درب ـــاره زندگینام ـــه ش ـــهید فرهن ـــگ

حسن رحیمپورازغدی عضو شورای عالی انقالب

ح ـ ــاج قربان ـ ــی از رزمن ـ ــدگان بااخ ـ ــاص شهرس ـ ــتان

فرهنگی در مؤسسه فرهنگی آیههای ایثار و تالش

خرمــدره اســت کــه از زبــان همســر ،اعضــای خانــواده

است که با موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی

و دوســـتان و نزدیـــکان ایشـــان بیـــان شـــده اســـت.

برای بانوان ایرانی ایراد شده است .در این اثر تفاوت

خوانن ـ ــده در ای ـ ــن کت ـ ــاب خاطرات ـ ــی از رش ـ ــادت و

گفتمان انقالب اسالمی در خصوص بانوان و حضور

تق ــوای ش ــهید و نح ــوه معاش ــرت و رفت ــار ایش ــان ب ــا

اجتماعی و مسئولیت خانوادگی و شأن و کرامت

دوسـ ــتان ،خانـ ــواده و اطرافیـ ــان را مطالعـ ــه میکنـ ــد

بانوان با گفتمان غربی و لیبرال مقایسه شده است.

و ب ـــه فضای ـــل اخالق ـــی آن ش ـــهید آگاه ـــی مییاب ـــد.

این کتاب در قطع رقعی با  58صفحه به قیمت 10.000

ای ــن کت ــاب در قط ــع رقع ــی ب ــا  160صفح ــه ب ــه ب ــازار

منتشر شده است.

نش ــر عرض ــه ش ــده اس ــت.
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عکسهایی دیده نش ــده از دی ماه تا روزهای منتهی به پیروزی انقالب که با کمک آرشیو
روزنامه اطالعات در سال گذش ــته بهانهای برای برپایی نمایشگاهی دیدنی در موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس شد.

عاقبت دیکتاتور
ِ

26دی ماه سالروز فرار محمدرضا پهلوی از ایران است .برای کسی که خود را حاکم مطلق و بیچون و چرای
کشور میدانست ،تصور فرار و مشاهده فراگیر شدن اعتراضهای مردمی به دور از ذهن و غیر قابل تصور بود.

نـ ـ ــگارخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه
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در دوره پهل ـــوی دوم ف ـــروش نف ـــت افزای ـــش چش ـــمگیری داش ـــت و رش ـــد اقتص ـــادی س ـــرعت قاب ـــل مالحظـــهای
پی ـــدا ک ـــرد .س ـــال  1342ت ـــا س ـــال  1365تولی ـــد ناخال ـــص داخل ـــی ب ـــا احتس ـــاب ت ـــورم بهط ـــور متوس ـــط س ـــاالنه 10.5
درص ـــد رش ـــد ک ـــرد و ای ـــران در می ـــان س ـــریعترین رش ـــدهای اقتص ـــادی در بی ـــن اقتصاده ـــای در ح ـــال توس ـــعه و
توس ـ ــعهیافتهی جه ـ ــان ق ـ ــرار گرف ـ ــت .در نتیج ـ ــه درآم ـ ــد س ـ ــرانه ای ـ ــران از  250دالر در س ـ ــال  1342ب ـ ــه  1500دالر در
س ـــال  1356رس ـــید .البت ـــه ای ـــن رش ـــد س ـــریع و ش ـــتابان تنه ـــا نتیج ـــه افزای ـــش درآمده ـــای نفت ـــی نب ـــود و تولی ـــد
ناخال ـــص داخل ـــی غیرنفت ـــی نی ـــز ب ـــا ن ـــر خ میانگی ـــن س ـــاالنه  11.5درص ـــد رش ـــد یاف ـــت.
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بهگ ـــواه آم ـــار محم ـــد رض ـــا پهل ـــوی عم ـــا نبای ـــد بح ـــران و معضل ـــی در پی ـــش روی خ ـــود میدی ـــد .ام ـــا چ ـــه
ش ـ ــد ک ـ ــه ب ـ ــا وج ـ ــود رون ـ ــق اقتص ـ ــادی ،نارضایت ـ ــی اجتماع ـ ــی و اعتراضه ـ ــای مردم ـ ــی تش ـ ــدید و در نهای ـ ــت
منج ـــر ب ـــه س ـــقوط س ـــلطنت پهل ـــوی ش ـــد؟
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در واقـــــع خیـــــل عظیمـــــی از مـــــردم شـــــاهد افزایـــــش

کامــل بخــش خصوصــی ،شــیوع فســاد مالــی و اســتفاده

درآمدهـــــای عمومـــــی کشـــــور بودنـــــد امـــــا در عمـــــل

از ام ــوال عموم ــی در جه ــت مناف ــع ش ــخصی ،گس ــترش

وضعی ـــت رفاه ـــی و اقتص ـــادی آنه ـــا بهب ـــود چندان ـــی

ران ــت اقتص ــادی در می ــان درباری ــان و اعط ــای مناص ــب

پی ـ ــدا نک ـ ــرد .وج ـ ــود مناب ـ ــع رانت ـ ــی ف ـ ــراوان در دوران

اداری و پروژههــا و امتیــازات اقتصــادی ،هرگونــه مجالــی

پهل ـ ــوی نارضایت ـ ــی را تش ـ ــدید ک ـ ــرده ب ـ ــود ،بهطوریک ـ ــه

را ب ــرای توس ــعه و ن ــوآوری از بی ــن ب ــرده ب ــود.

ب ــا افزای ــش درآمده ــای نفت ــی ،می ــزان ق ــدرت انحص ــاری

از هم ـــه بدت ـــر وضعی ـــت سیاس ـــی کش ـــور ب ـــود .ب ـــا ه ـــر

رژی ـــم حاک ـــم افزای ـــش و ب ـــا افزای ـــش ق ـــدرت انحص ـــاری

صــدای مخالفــی برخورد میشــد ،اداره کشــور تــک حزبی

می ــزان پاس ــخگویی ب ــه م ــردم و ذینفعه ــای اقتص ــادی

ب ــود و س ــاواک ب ــرای برخ ــورد ب ــا مخالفی ــن و منتقدی ــن

نی ـــز کاه ـــش یافت ـــه ب ـــود.

اختیـــار تـــام داشـــت .اســـتمرار خفقـــان سیاســـی باعـــث

بهطورکلـــــی فســـــاد سیاســـــی و اداری ،دخیـــــل بـــــودن

افزای ـ ــش نارضایتیه ـ ــا و اعتراضه ـ ــای مردم ـ ــی ش ـ ــد.

مالحظ ـــات سیاس ـــی در برنامهه ـــای اقتص ـــادی و ع ـــدم

روحانیـــت مبـــارز و فعـــاالن سیاســـی همـــواره بـــه رژیـــم

اس ـ ــتقالل نهاده ـ ــای اقتص ـ ــادی و برنامهریزی،کنت ـ ــرل

نسـ ــبت بـ ــه تـ ــدام ایـ ــن وضعیـ ــت هشـ ــدار میدادنـ ــد.
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بیانیههـــا و پیامهـــای حضـــرت امـــام خمینـــی(ره) توانســـت بـــه مبـــارزات جهـــت بدهـــد تـــا مـــردم بـــا رهبـــری
اله ـــی و آموزهه ـــای اس ـــامی در براب ـــر طاغ ـــوت س ـــربرآوردند و رش ـــته ظل ـــم و س ـــیاهی را بگس ـــلند.در واق ـــع
زنـــگ خطـــر بـــه صـــدا درآمـــده بـــود امـــا شـــاه مســـت قـــدرت ،توجهـــی بـــه هشـــدارها و اندرزهـــا نداشـــت.

م ـــرداد منتظ ـــر مرحمت ـــی از ط ـــرف آمریکای ـــی ه ـــا باش ـــد ،غاف ـــل از اینک ـــه اینب ـــار م ـــردم ب ـــا ج ـــان و دل ب ـــا ام ـــام
خمین ـــی و انق ـــاب اس ـــامی بیع ـــت ک ـــرده بودن ـــد.

نـ ـ ــگارخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه

ش ـــور انقالب ـــی رو ب ـــه تزای ـــد ب ـــود ،محمدرض ـــا پهل ـــوی ناگزی ـ ــر از کش ـ ــور فرارک ـ ــرد ت ـ ــا ش ـ ــاید همچ ـ ــون کودت ـ ــای 28
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