حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
َ َّ َّ
َّ َّ َ ُ َّ َّ
أح َّب َعل ًیا فی َحیاته َو َب َ
عید َمن َ
عد َمو ِته؛
عید ،حق
ِان السعید ،کل
ِ
ِ
الس ِ
الس ِ
(ع)
همانا سعادتمند کامل و حقیقی کسی است که امام علی
را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.
امالی صدوق ،ص182
والدت حضرت امیرالمومنین علی(ع) بر دوستداران ّ
فتوت و مردانگی و انسانیت ،مبارک باد.

ە
24 - 5

هـ ــم رزم ،هـ ــم تبلیـ ـ ــ ــغ /سـ ــلیمان
تخت مقاومت اسالمی /این راه
بیتاج و ِ
را نهایــت /...ایثار و شــهادت؛ نمادهای
بنیادی ــن گفتم ــان انق ــاب اس ــامی /در
مســیر صعــود /اصــاح آمــوزش و پــرورش
تنه ــا راه اج ــرای عدال ــت اجتماع ــی/

یادمــــــان
46 - 25

راهی ــان ن ــور راوی عقالنی ــت در دف ــاع
مق ــدس /راه ــی ب ــه س ــوی ن ــور /س ــفر ب ــه
کاناله ــای خا ک ــی /ه ــور و طالئی ـهاش/
قی ــام علی ــه اس ــتعمار /ش ــیرخدا و رس ــتم
دس ــتانم آرزوس ــت/
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کلم ـ ـ ـ ــه
62 - 47

رزم کلمات/
همت ،با کری و خرازیِ /
برسد به دست خیب ـ ـ ـ ــریها /چاووشی
بیداران/

ماهنامهای فرهنگی و هنری ،برای ترویج فرهنگ مقاومت
و تبیین ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
صاحب امتیاز

موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

نشانی:
ته�ران ،می�دان ون�ک ،بزرگراه ش�هید حقانی ،جنب مترو
شـهید حقــــانی ،موزه انقــلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفـن88657026 :داخلـی850

مدیر هنری

رئیس شورای سیاستگذاری

مدیر اجرایی

مدیر مسئول و سردبیر

سید احسان نوری نجفی
علیرضا نعمتی

دکتر علیاصغر جعفری
دکتر ساسانوالیزاده
مدیر تحریریه

مصطفی عمانیان

تماشا
78 - 63

روح زمانـ ــه و سـ ــاخت آثـ ــار هنـ ــری/
برخ ــی مدی ــران مرع ــوب روش ــنفکری پ ــس
از انقــاب شــدند /امیــدواری و نــا امیدی/
نس ــل جدی ــد عم ــق تاریـ ـ ــخ را نمیدان ـ ــد!/

حافظه
112 - 79

پرچمـ ـ ـــدار بیــداری اســامی /کودتــای
انگلیسی و مهره نظامی آن /تدبیر و مبارزه/
نبردهـ ــای آبـ ــی  -خا کـ ــی /شـ ــهدای آخـ ــر
ســال /قــرارداد الجزایر؛ فریب یــا پیروزی؟/
داس ــتان مظلومیت /فرمانده جهاد بدون
م ــرز/

بازتـــاب
128 - 113

ب ــرای فرهن ــگ مقاوم ــت /رن ــگ خ ــدا/
رویخــــــطخبــــــر/

بــا همراهـی:
محمدحســن جعفــری /عبــاس عطشــانی /سیدحســین حســینی  /رهــا درویــش /عبــاس یکرنگــی /داود صالحــی /ســمانه پرهــام/
عل ــی بدرخان ــی /مجتب ــی عبادیفت ــح /کب ــری س ــنگوریزاده /امی ــر حاجعلی ــزاده /قاس ــم بای/علیرض ــا عزیزپ ــور  /معصوم ــه س ــادات
ش ــا کری /س ــمیرا افتخ ــاری /س ــمانه فخ ــری /ص ــدرا حنی ــف /ج ــواد صدف ــی /عل ــی ش ــیرینزاد /غف ــار زارع ــی /مه ــرداد صالح ــی/
ریحان ــه جعف ــری /س ــمانه پره ــام /س ــمیرا لیالی ــی /صغ ــری خیلفرهن ــگ /س ــید س ــلمان صاب ــری
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.

ّ
فناوری راهیـــــاننور
سخننخست

سخن نخست
4

ً
هشت سال دفاع مقدس ما صرفا یک امتداد زمانی
و فقط یک برههی زمانی نیست؛ گنجینهی عظیمی است
که تا مدتهـای طوالنـی ملت مـا میتوانـد از آن اسـتفاده
کنـد ،آن را اسـتخراج کنـد و مصـرف کنـد و سـرمایهگذاری
کند .حادثهی عظیم این هشت سال ،مجموعهای است
از صفـات واال ،فرهنگهـای پسـندیده و برگزیـده و ممتاز،
عقاید و معارف واالئی که ملت ما در طول تاریخ ارث برده
یا استعدادش را در خودش حفظ کرده بوده ،که با انقالب
اسالمی این استعدادها بروز کرد .یک گنجینهای از همهی
اینهاست1 .
ّ
این راهیان نور یک فناوری است برای استفادهی از این
ثـروت عظیم .این معـدن طالی عظیمـی کـه در اختیار ما
است ،این را یا میشود بدون ّفناوری رها کرد ،یا میشود
مثل خیلی از معادن ما -که ّ
متأسـفانه بـدون اینکه ارزش
افـزودهای برایش بهوجـود بیاید ،همینطـوری میدهند
بـه دسـت ایـن و آن مـیرود -رد کـرد کـه بـرود ،یـا میتـوان
آن را بـا ّفنـاوری ،دارای ارزش افـزوده کـرد؛ ایـن راهیان نور
یک ّفناوری اسـت ،یکچنین حرکت عظیمی است .این
را باید خیلی قدر دانسـت؛ این راهیان نور کار بسیار بزرگ
و ّ
مهمی است2 .
آنچه مهـم اسـت این اسـت کـه ملت ایـران ایـن مقطع
تاریخى حساس  -مقطع دفاع مقدس  -را هرگز فراموش نکند
ِ
و سالهای پرمحنت ،ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی
را هرگـز از یـاد نبریـد .ایـن آمدنهـا ،ایـن اظهـار ارادتهـا،
ایـن یادبـود گرفتنها ،کمـک میکنـد بـه اینکه ایـن یادها
در ذهنها زنده بماند .من از این حرکـت راهیان نور  -که
چند سـال اسـت بحمداهَّلل روزبـهروز هم در کشـور توسـعه
پیدا کرده  -بسـیار خرسـندم و این حرکت را حرکت بسـیار
بابرکتـی میدانم .و معتقـدم این مقطع حسـاس بـرای ما
یـک تجربـه اسـت .شـما جوانهـای امـروز ا گـر آن روز هـم
بودید ،توی این میدان ،با عزم راسخ حاضر میشدید3 .
ً
من راجع به راهیان نور چند سفارش بکنمّ :اوال همهی
دستگاهها به نوبهی خودشان به این حرکت کمک کنند؛

همهی دسـتگاههای مختلف کشـور که میتوانند به این
حرکت کمک کنند ،کمک کنند؛ دیگر اینکه ابعاد فرهنگی
و اجتماعـی راهیـان نـور را هرچـه میتواننـد تقویـت کننـد؛
ً
ببیننـد واقعا عمـق فرهنگـی در این حرکت عظیـم مردمی
چگونـه تأمیـن خواهـد شـد ،آن را دنبـال کننـد ،پیگیـری
ی که در
کنند .سـفارش دیگر دربارهی راویان اسـت .کسان 
مناطـق راهیان نـور بـرای ایـن مسـافرین و کسـانی کـه [به
آنجـا] میرونـد روایتگـر حـوادث هسـتند ،امانـت را در ایـن
روایتگری بهطـور کامل رعایـت کنند.
بنده بــا مبالغه کــردن و اغراقگویی کــردن و مانند اینها
مخالفــم؛ هیچ لزومــی نــدارد ما اغــراق بکنیــم ،آنچــه ّاتفاق
ّ
افت ــاده ب ــه ق ــدر کاف ــی ش ــرافتمندانه و ُپرانگی ــزه و ج ــذاب
هس ــت و لزوم ــی ن ــدارد م ــا همینط ــور ی ــک چی ــزی ب ــه آن
اضافه کنیم .گاهی شــنیده میشــود که نقش امدادهای
غیب ــی را ب ــه ش ــکل عامیانــهای افزای ــش میدهن ــد؛ خ ــب
ً
امدادهــای غیبــی قطعــا وجــود داشــت ،مــا شــاهد بودیــم،
میدانیم که امدادهای غیبی وجود داشت ،منتها امداد
غیبــی بــه شــکلهای عامیانـهای کــه گاهــی اوقــات تصویــر
ً
میکنند نبود .خدای متعال قطعــا کمک میکند؛ خدای
متعــال در جنــگ بــدر بــه فرشــتگان خــودش امــر کــرد کــه
برویــد از مجاهدیــن فیســبیلاهلل حمایــت کنیــد ،کمــک
کنید ،خــدای متعــال همهجــا ایــن کار را برای انســانهای
مخلــص میکنــدّ ،امــا مــا در بیــان ایــن مطالــب بایســتی بــه
اغــراق و مبالغــه و ماننــد اینهــا نیفتیــم4 .
 1بیانـات رهبـر معظـم انقلاب در دیـدار فعـاالن عرصه
هنـر دفـاع مقـدس 1388/6/24
 2بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دستاندرکاران
راهیان نور 1395/12/16
 3بیانـات رهبـر معظـم انقلاب در منطقـه عملیاتـی
فتحالمبیـن 1395 /12 /16
 4بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار نوجوانان و جوانان
شرکتکننده در کاروانهای راهیان نور 1396/12/19
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ن ـ ــݡگاه

گفتمــان،

اندیشــه،

هویــت

6

گفتگو با حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا صفایی
به مناسبت روز روحانیت و دفاع مقدس؛

هم رزم ،هم تبلیـــــغ
¡ محمدحسن جعفری

حجتاالس ــام والمس ــلمین غالمرض ــا صفای ــی پ ــس از پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ب ــا حک ــم ام ــام
خمین ــی (ره) ب ــه ریاس ــت س ــازمان عقیدت ــی سیاس ــی ارت ــش جمه ــوری اس ــامی ای ــران منص ــوب ش ــد
و ب ــه م ــدت  18س ــال و در دوران رهب ــری حض ــرت آی ـتاهلل خامن ـهای نی ــز عه ــدهدار ای ــن مس ــئولیت
بــود .پــس از آن بــه ریاســت دفتــر عقیدتــی سیاســی فرماندهــی معظــم کل قــوا منصــوب شــد و حــدود
دو ده ــه ای ــن مس ــئولیت را برعه ــده داش ــت .آنچ ــه میآی ــد گفتگوی ــی اس ــت ب ــا او.

روحانی ــون نق ــش مهم ــی در ایج ــاد وح ــدت بی ــن ارت ــش
و ســـپاه داشـــتند؛ امـــا تدابیـــر حکیمانـــه امـــام خمینـــی (ره) و
فرماندهــان عالــی ارتــش و ســپاه نقــش اصلــی را در ایــن رابطه
ایف ــا ک ــرد .نق ــش مه ــم روحانی ــون حاض ــر در ارت ــش و س ــپاه،
تبیی ــن نق ــش اثرگ ــذار وح ــدت و اتح ــاد در براب ــر دش ــمنان ب ــا
اتکا بــه آیــات قرآنــی و روایــات ائمــه معصومیــن علیهم الســام
ب ــود .ام ــام خمین ــی (ره) نی ــز دلی ــل پی ــروزی انق ــاب اس ــامی را
ایمــان و وحــدت کلمــه میدانســتند و بــر همیــن امــر در دفــاع
مق ــدس تا کی ــد میورزیدن ــد .ارت ــش و س ــپاه ک ــه برخواس ــته از
انقــاب اســامی بــود ،نیروهــای آن همگــی مســلمان ،مومــن
و در خ ــط انق ــاب بودن ــد و ب ــا ق ــرآن آش ــنایی داش ــتند .از ای ــن
رو فرمایش ــات ام ــام خمین ــی (ره) برایش ــان حج ــت ب ــود.
ارتش پس از پیروزی انقالب به یـک ارتش انقالبی تبدیل
شد؛ به این دلیل که وقتی انقالب پیروز شد ،با مقدار تالشی
کـه ارتشـیهای مومـن و انقالبـی انجـام دادنـد و تالشـی کـه از
سـوی روحانیونـی کـه بـا نظـر امـام خمینـی (ره) وارد پادگانهـا
شده بودند و به آموزش و تعلیم معارف اسالم ،قرآن و انقالب
پرداختند ،ارتش به سرعت متحول و دگرگون شد و ارتشی که
آمریکا شیطان بزرگ به آن امید بسته بود که ژاندارم منطقه
و مجری منویات آن کشـور و حافظ رژیم سـلطنتی باشـد ،به
ارتـش اسلامی و انقالبـی تبدیـل شـد کـه در حـوادث بعـد از
انقلاب و فرونشـاندن توطئههـا و هشـت سـال دفـاع مقدس
نقش آفرین شد .روحانیون در ارتش و سپاه ،آموزههای دینی
و اسالمی را مطرح میکردند؛ اما آنچه که به نظر من روحانیون
در آن نقـش اول داشـتند ،در بحث اسـتقامت و پایـداری بود
که با بیان آیات و روایات و تبلیغ و سخنرانی انجام میگرفت.
نیروه ــای نظام ــی م ــا نی ــز چ ــه در ارت ــش و چ ــه در س ــپاه،
زمینــه پذیــرش ایــن آموزههــا را بــه خوبــی داشــتند .از آن ســو
نیــز معجزاتــی در جبههها بــه وقوع پیوســت که انــگار خداوند
جن ــگ را اداره میکردن ــد .در ای ــن رابط ــه ا گ ــر ب ــه کتابه ــای
خاطـــرات رزمنـــدگان اســـام مراجعـــه شـــود ،نمونههایـــی از
ای ــن قبی ــل مش ــاهده خواه ــد ش ــد.

وظیفه اصلی روحانیون در دفاع مقدس و جبههها ،تبلیغ و
پاسخگویی به مسائل شرعی رزمندگان بود؛ اما بسیاری و حتی
تمامی روحانیون مایل بودند تا به عنوان یک رزمنده ساده و
بسیجی ،سالح به دسـت بگیرند و وارد میدان نبرد بشوند که
برخی از روحانیون فرمانده گردان و تیپ نیز شدند و در جایگاه
فرماندهی نقشآفرین شدند .آمار شهدای روحانی به نسبت
جمعیتشان از دیگر اقشار جامعه بیشتر است و به همین دلیل،
وقتی نظامیان میدیدند که روحانیون ،با عملشان ،حرفشان
را تاییـد میکنند و ا گـر یک روحانـی موضوع شـهادت را مطرح
میکند و شهادت را معامله با خداوند میداند ،خود مشتاق و
داوطلب این معامله است و همراه با رزمندگان ،اسلحه به دست
میگیرد و میجنگد ،شهید ،جانباز و یا اسیر میشود ،به آنان
اقتدا میکردند و احترام میگذاشتند .در اینجا الزم است یادی
بکنیم از سید آزادگان ،مرحوم ابوترابیفرد .این سید بزرگوار در
روزهای نخست جنگ تحمیلی ،اسیر شدند .پس روحانیون
تنها بـه تبلیغـات ا کتفـا نمیکردند ،بلکه بسـیاری بـه جبههها
میآمدند تا در کنار سایر رزمندگان به نبرد بپردازند و دفاع کنند
و برای اینکه دیگران تشویق و ترغیب شوند ،عمامه نیز به سر
داشتند .روحانیون در دفاع مقدس هم امام جماعت بودند،
هـم رزمنـدگان را موعظـه میکردنـد ،هـم رزمنـدگان را تشـویق
میکردند و هم خود در کنار آنان جانانه دفاع میکردند.
دفت ــر عقیدت ــی سیاس ــی فرمانده ــی معظ ــم کل ق ــوا پ ــروژه
تحقیقاتی در خصوص شهدای روحانی انجام داده و حاالت
و ویژگیهــای تمامــی روحانیــون شــهید و شــاخص را تدویــن
ک ــرده اس ــت .ب ــد نیس ــت بدانی ــد ،برخ ــی از ش ــهدای روحان ــی
دیدهب ــان توپخان ــه بودن ــد و در می ــدان نب ــرد حض ــوری فع ــال
داشــتند .روحانی شــهید محمــود غفــاری دیدهبــان عملیات
بــازیدراز بود که در شــهریور ماه ســال  60به شــهادت رســید.
~~مساجد پایگاههای مهم روحانیت و بسیج در
شهرها بود .نقش مساجد در دوران دفاع مقدس و
روحانیون به عنوان هادیان فعاالن مساجد چه بود؟
براساس آمار در دوران دفاع مقدس ،حدود  60هزار مسجد
در ایران وجود داشـت که در بسـیاری از این مساجد ،بانوان
فعالیتهای متعدد و مختلفی در راستای پشتیبانی از جبههها
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~~اول اسفند ،سالروز شهادت حجتاالسالم
والمسلمین محالتی نماینده ولی فقیه در سپاه و
روز روحانیت و دفاع مقدس است .به عنوان سوال
اول بفرمایید که روحانیت اعم از روحانیونی که در
سپاه و ارتش بودند ،چه نقشی در ایجاد وحدت بین
فرماندهان سپاه و ارتش داشتند؟

~~وظیفه و ماموریت اصلی روحانیون در دفاع مقدس
چه بود و عالوه بر آن روحانیون چه اقدامات دیگری
انجام میدادند؟
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انجام میدادند .بسیاری از نیازمندیهای جبههها و جنگ
از جمله پوشـا ک ،اقالم خورا کی و پتو نیـز از طریق همین
مسـاجد جمـعآوری و بـه جبهههـا ارسـال میشـد .مـردم
باتوجه به شرایط اقتصادی آن دوران و توزیع کوپنی برخی
لوازم و اقالم ،هدیههای بسـیاری به مسـاجد میآوردند.
اینان در واقع ایثار میکردند .برخی مساجد مرتب کامیون
بار به مناطق عملیاتی اعزام میکردند.
کـودکان نیـز قلکهـای خـود را بـه جبهههـا اهـدا
میکردنـد و نامهای بـرای رزمندگان مینوشـتند و بر روی
آن میچسباندند .برخی از کودکان مینوشتند که «برادر
رزمنـده ،خسـته نباشـی .ا گر جنـگ ادامـه پیدا کنـد ،من
بزرگ میشوم و به یاریت میشتابم و ا گر اسلحهات بر زمین
بیافتد ،من اسلحهات را برخواهم داشت و نمیگذارم یک
وجب از این سرزمین به دست اجانب و دشمنان بیافتد».
آن قلک و نامه وقتی به جبهه میرسید و رزمندگان هدایای
مختلف مردمـی را دریافت میکردند ،روحیـه میگرفتند.
بنابرایـن نقش مسـاجد و ملـت مـا در جنـگ تحمیلی ،در
دنیـا بینظیـر اسـت .مردمـی کـه خودشـان نیاز داشـتند،
ً
ایثار کردنـد و اموال خود را برای افرادی که مسـتقیما هم
نمیشناختند ،ارسال کردند .جنگ را مردم اداره کردند،
چرا که دولت توان نداشـت میلیونها سـپاهی ،ارتشـی و
بسیجی را اداره و پشتیبانی کند.
~~روحانی شهید محمدحسن شریف قنوتی از
اولین شهدای روحانی دفاع مقدس است که در
مقاومت  34روزه خرمشهر به شهادت رسید و به
نماد روحانی شهید مقاومت تبدیل شد .خاطرهای
از مقاومت روحانیون در صحنههای نبرد دارید که
برای ما بیان بفرمایید.
پس از قبول قطعنامه توسط ایران ،دشمن از موقعیت
ً
بـه وجـود آمـده سواسـتفاده و مجـددا از غـرب و جنـوب بـه
کشورمان حمله کرد .من در جبهه جنوب بودم .به قرارگاهی
رفتم که فاصلهمان با دشمن زیاد نبود .بعد از نماز مغرب و
عشا داشتم سخنرانی میکردم که یک عده آمدند و گفتند
باید عقبنشینی کنیم ،چرا که دشمن حمله کرده است.
من گفتـم ا گر بقیه مشـکلی نداشـته باشـند ،میمانیم .ما
کارهـا را انجـام دادیـم و بـه عقـب برنگشـتیم .پـس از مدتـی
برای انجام ماموریتی مجبور شـدم به اهواز برگردم .یکی از

روحانیون که سـید بود ،مبتال بـه یک بیمـاری و تب بومی
شـده و صورتـش بـه شـدت قرمـز شـده بـود .مـن بـا لندکروز
بودم و وقتی که به ایشان رسیدم ،گفتم که بیا تا شما را به
اهواز ببرم تا درمان بشوی ،اما ایشان گفت نه من نمیآیم.
پرسـیدم :چرا؟ گفت :تمام بچههای ما که نمیدانند من
مریضم و وقتی من بروم میگویند ،حـاج آقا که فرار کرد .ما
چرا اینجا بمانیم؟ بنابراین من میمانم ،یا شهید میشوم
یا خوب میشوم .در نهایت نیامد و در کنار رزمندگان ماند.
~~در پایان اگر نکتهای است ،بفرمایید.
هنگامی که از نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس و
پیروزیهای بزرگ آن دوران سخن میگوییم ،ابتدا باید از
امام خمینی (ره) و نقش این رهبر عزیز سخن بگوییم .سپس
نوبت به ما طلبهها و شا گردان ایشان میرسد .انسانهای
بزرگی هم که در دفاع مقدس پرورش یافتند و حماسهآفرینی
کردند و به ما نیز ارادات داشتند ،به دلیل عشق و عالقهای
بود که به امام خمینی (ره) داشتند .رزمندگان و فرماندهان
شهید به دلیل همین عالقه در مکتب امام خمینی (ره) رشد
یافتند و خود الگوی بسیاری از مردم و جوانان به خصوص
جوانان امروز کشورمان شدند که نمونه آن را امروز میبینیم
و سردار شـهید قاسـم سـلیمانی به الگوی جوانان مومن و
انقالبی ایران تبدیل شده است.
در اینجا جا دارد یادی از فرمانده شهید صیادشیرازی کنم.
او انسان خودساختهای بود .فردی میگفت قبل از انقالب
در کرمانشاه ،ارتش اردویی برپا کرده بود .صیاد وقتی کارش
تمام میشـد به سـنگر انفرادیـش میرفـت و هروقـت من به
چادر نگاه میکردم ،میدیدم ایشان مشغول راز و نیاز با خدا
و مطالعه مذهبی است .آن وقتی که صیادشیرازی فرمانده
نیروی زمینی ارتش بود ،من عالوه بر ریاست عقیدتی سیاسی
ارتش ،به دلیل شرایطی که پیش آمده بود ،عقیدتی سیاسی
نیروی زمینی را نیـز خـودم مدیریت میکردم .شـهید صیاد
نیـز هـر از چنـد مدتـی بـرای انجـام امـور از جبهههـا بـه تهران
میآمدند .یک بار ایشان از من خواهش کرد که هر بار به تهران
میآید ،بنده وقتی برایشـان اختصاص دهم و به دفترشان
بروم و آیـات و روایـات را بیان کنـم .امام که یـک روحانی بود
در ظهور صیادشیرازی نقش داشت .ایشان به صیاد درجه
دادنـد و در سـن جوانـی ایشـان را بـه عنـوان فرمانـده نیروی
زمینی ارتش منصوب کردند و این در دنیا کمنظیر است.
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یادداشت سردار سرتیپ یعقوب زهدی
معاون قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء؛

تخت
سلیمان بیتاج و ِ
مقاومت اسالمی
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(آیه 54سوره مائده)

روز س ــیزدهم دی م ــاه  1398را تاری ــخ جه ــان هم ــواره
ب ــه ی ــاد خواه ــد داش ــت؛ روز ش ــهادت مجاه ــدی ب ــزرگ و
نس ــتوه و همیش ــه در س ــنگر ک ــه بی ــش از چه ــل س ــال ب ــا
ظل ــم و اس ــتبداد و اس ــتکبار مب ــارزه ک ــرد .فرمان ــده مقت ــدر
خا کریزهای امتداد یافته از دفاع مقدس تا دفاع از عتبات
عالیات و از شــلمچه تــا موصــل و از مهــران تا حلــب و از فاو
ت ــا بوکم ــال ،م ــردی ک ــه نام ــش ل ــرزه ب ــر ان ــدام جنایت ــکاران
کاخ س ــفید و اش ــغالگران ق ــدس میانداخ ــت و نهضته ــا
و مبارزیـــن جبهـــۀ حـــق و عدالـــت و آزادی چـــون کوهـــی
اس ــتوار ب ــه او ات ــکا داش ــتند.
شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی مصـــداق بـــارز و تعبیـــر
عین ــی آی ــۀ ف ــوق ب ــود .او عاش ــق خداون ــد ب ــود و ش ــهادت
را ب ــرای وص ــال معش ــوق آرزو میک ــرد .در مقاب ــل مومنی ــن
و مــردم خاضــع و متواضــع و صمیمــی و مهربــان و در برابــر
دشـــمنان قاطـــع و مقتـــدر و باصالبـــت بـــود و همـــۀ عمـــر
ش ــریف و پربرک ــت خ ــود را ص ــرف جه ــاد در راه خ ــدا ک ــرد.
بــــرای توصیفــــش از کدامیــــن ویژگیهــــا و صفــــات و
نقشهــــا و قابلیتهایــــش بایــــد ســــخن گفــــت؟
از اینکـــه مالـــک اشـــتری بـــود بـــرای رهبـــری و بـــازوی
قدرتمنــدی بــرای انقــاب اســامی و ســتون مســتحکمی
ب ــرای اقت ــدار و ق ــدرت مل ــی.
از نقـــش بیبدیـــل او در شـــکلدهی و توســـعۀ جبهـــه
مقاومت علیه استکبار جهانی و صهیونیسم و به شکست
کشــاندن کلیــه طر حهــای آنهــا در منطقــه غــرب آســیا.
از مبارزهاش با غدۀ سرطانی رژیم اشغالگر قدس.
از نقـ ــش محـ ــوریاش در جنـ ــگ علیـ ــه فتنـ ــۀ داعـ ــش
و تروریســـم تکفیـــری کـــه ا گـــر در نطفـــه خفـــه نمیشـــد،
دههه ــای س ــیاه و خونین ــی را ب ــرای ن ــه تنه ــا کش ــور م ــا،
بلکـــه قلمـــرو مســـلمین و عالـــم بشـــریت رقـــم م ــیزد.
از نقـــش راهبـــردیاش در عمـــق بخشـــی بـــه انقـــاب

اس ــامی و اعت ــای ق ــدرت و نف ــوذ منطقــهای جمه ــوری
اســـامی ایـــران.
از جای ــگاه رفیع ــش ب ــه عن ــوان تکی ـهگاه و حام ــی و ی ــاور
نهضتهـ ــای آزادیبخـ ــش بـ ــه طوریکـ ــه از سیدحسـ ــن
نصراهلل در لبنان گرفته تا احمدشاه مسعود در افغانستان
از ابومهـــدی مهنـــدس در عـــراق تـــا بدرالدیـــن حوثـــی در
یم ــن او را رفی ــق ش ــفیق و ی ــار صدی ــق خ ــود میدانس ــتند.
از مجاهـ ــدت و جانفشـ ــانیاش در پا کسـ ــازی منطقـ ــه
جنوبشــرق کشــور از لــوث وجــود اشــرار و برقــراری امنیت
در آن خط ــه ،از رزم ش ــهادت طلبان ـهاش در هش ــت س ــال
دفاع مقدس و بنیانگــذاری و فرماندهی لشــکر  41ثاراهلل.
شــــرح هرکــــدام از ایــــن عرصههــــا و برهههــــای
افتخارآفرینـ ــی شـ ــهید سـ ــلیمانی مسـ ــتلزم قلمفرسـ ــایی
طوالنــــی و مفصــــل اســــت.
کسـ ــی چـ ــه میدانـ ــد وقتـ ــی در دی مـ ــاه  1385پنـ ــج
دیپلمـــات ایرانـــی در اربیـــل کـــه توســـط تروریس ــتهای
امریکایـ ــی از کنسـ ــولگری ایـ ــران ربـ ــوده شـ ــدند و یـ ــا در
مردادم ــاه  91زمان ــی ک ــه  48زائ ــر ایران ــی در مس ــیر ف ــرودگاه
دمش ــق ب ــه اس ــارت تروریس ــم تکفی ــری درآمدن ــد ،ش ــهید
ســلیمانی بــا چــه تــاش شــبانهروزی و عملیــات پیچیــدۀ
سیاســی – دیپلماتیــک و امنیتــی بــا حفــظ عــزت و اقتــدار
جمهــوری اســامی ایــران و بــدون هیچگونــه امتیازدهــی
موف ــق ب ــه آزادس ــازی آن ــان ش ــد.
درجنــــگ  33روزه ســــال  2006حــــزباهلل بــــا رژیــــم
اش ــغالگر ق ــدس ،حض ــورش در کن ــار سیدحس ــن نص ــراهلل
در قلــب ضاحیــه و زیــر بمبــاران شــدید دشــمن و هدایــت
موفقیتآمیز عملیات را چه کســی غیر از خدا شــاهد بود.
زمانیک ــه داع ــش ب ــه دروازهه ــای اربی ــل رس ــیده ب ــود
و س ــران اقلی ــم کردس ــتان ب ــا گری ــه و التم ــاس ب ــه س ــراغش
آمدن ــد و طل ــب ی ــاری کردن ــد .آن ــگاه ک ــه بغ ــداد در آس ــتانه
س ــقوط ب ــه دس ــت داع ــش ب ــود و س ــران حکوم ــت ع ــراق
ناامی ــد از کم ــک آمری ــکا ب ــه ح ــاج قاس ــم متوس ــل ش ــدند
و ی ــا وقتیک ــه تروریســتهای تکفی ــری پش ــت دیواره ــای
دمشـــق بودنـــد و اســـد چـــارهای نداشـــت جـــز تمـــاس بـــا
ش ــهید س ــلیمانی.
در یادداش ــتهای ســـنوات قبـــل در موضـــوع جبهـــه
مقاومـ ــت از جملـ ــه «چـ ــرا در صحنههـ ــای نبـ ــرد عـ ــراق و
ســـوریه حضـــور داریـــم؟» و «از دفـــاع مقـــدس تـــا دفـــاع از
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ح ــرم» و «تحلیل ــی ب ــر وضعی ــت آین ــدۀ نظ ــام امنیت ــی منطق ــۀ
آس ــیای جنوبغرب ــی» ب ــه دالی ــل امنیت ــی مج ــاز ب ــه توصی ــف
نقــش تعیینکننــده فرماندهی شــهید حاج قاســم در هدایت
نبرده ــا و مب ــارزات نهضته ــای مح ــور مقاوم ــت نب ــودم.
او در کلیــۀ ســطوح مبــارزه حضــور فعــال داشــت .در ســطح
سیاس ــی ب ــا س ــران کش ــورها مث ــل پوتی ــن ،اس ــد ،سیدحس ــن
نصــــراهلل ،جــــال طالبانــــی ،مســــعود بارزانــــی و ...تعامــــل
دیپلماتیک عزتمندانه و تاثیرگذار داشت .در سطح راهبردی
و عملیات ــی ،فرمانده ــان عال ــی ع ــراق و س ــوریه و فرمانده ــان
نهضتهای حماس و حزب اهلل و حشدالشعبی و انصاراهلل را
هدایــت میکــرد و در ســطح تا کتیکــی نیــز در همــۀ عملیاتها
علیـ ــه داعـ ــش و گروههـ ــای تکفیـ ــری در عـ ــراق و سـ ــوریه در
ً
میــان رزمنــدگان و در پیشــانی حملــه شــخصا حضور داشــت.
ایــن ویژگــی از او فرماندهــی بــا نفــوذ ،کاریزمــا و منحصــر بــه
فــرد ســاخته بــود؛ حتــی در عرصههــای عملیاتــی کــه منطقــه
در محاصـــرۀ دشـــمن بـــود ،ماننـــد آمرلـــی و نبـــل و الزهـــرا در
می ــان رزمن ــدگان حاض ــر میش ــد و حض ــور او روحی ــه و انگی ــزه
نیروهـ ــا را بـ ــه حـ ــد اعـ ــا میرسـ ــاند و پیـ ــروزی را بـ ــه ارمغـ ــان
م ـیآورد .ای ــن س ــبک فرمانده ــی آم ــوزه و تجرب ــۀ او از هش ــت
س ــال دف ــاع مق ــدس ب ــود.
برخـــی از ســـر دلســـوزی اظهـــار میکننـــد کـــه باتوجـــه بـــه
حساسـ ــیت جایـ ــگاه و مسـ ــئولیت ایشـ ــان و قرارداشـ ــتن در
لیســـت تـــرور آمریـــکا و صهیونیســـم چـــرا بـــه تدابیـــر امنیتـــی
توجـــه نشـــده اســـت.
در پاســـخ بایـــد متذکـــر شـــد ،رمـــز موفقیـــت حـــاج قاســـم
ش ــهادتطلبی او و حض ــورش در صحن ــه ب ــود .او خ ــود بهت ــر
از هم ــه میدانس ــت ک ــه ب ــه مح ــض ورود ب ــه ع ــراق و س ــوریه،
پیوسـ ــته پهپادهـ ــای آمریکایـ ــی و اسـ ــرائیلی بـ ــاالی سـ ــرش
هســتند .ولــی بــه خوبــی واقــف بــود کــه حــاج قاســم نشســته
در س ــنگرهای عمی ــق زیرزمین ــی دیگ ــر ح ــاج قاس ــم نیس ــت.
در عملیات والفجر  3که در مردادماه  1362برای آزادسازی
مهران انجام شــد ،لشــکر  41ثاراهلل به فرماندهی شــهید حاج
قاس ــم روی ارتفاع ــات قالوی ــزان درجن ــوب مه ــران ماموری ــت
داش ــت .در مرحل ــۀ آخ ــر ،دش ــمن بعث ــی ب ــا  300تان ــک و نفرب ــر
پاتــک ســنگینی انجــام داد و نیروهــای خــودی تا شــهر مهران
عقـ ــب نشسـ ــتند .تانکهـ ــای دشـ ــمن تـ ــا رودخانـ ــه گاوی
پیشـ ــروی کردنـ ــد و کمتـ ــر از یـ ــک کیلومتـ ــر بـ ــا شـ ــهر مهـ ــران
فاصل ــه داش ــتند .ح ــاج قاس ــم ب ــا باقیمان ــده نیروه ــای لش ــکر

که در حــد یــک گــردان بودنــد در جــدار ورودی شــهر مقاومت
میکــرد .بنــده کــه در آن عملیــات ،مســئولیت توپخانــه ســپاه
را بـــه عهـــده داشـــتم بـــه اتفـــاق شـــهید نجفیآشـــتیانی کـــه
مس ــئول دیدهبان ــی ب ــود ب ــا ی ــک جی ــپ می ــول از مس ــیر ج ــاده
کنجانچ ــم در زی ــر آت ــش س ــنگین دش ــمن ک ــه مس ــیر ورود ب ــه
مه ــران را بس ــته ب ــود ،خ ــود را ب ــه ش ــهر رس ــاندیم .در کوچ ــه و
خیابــان بارانــی از تیــر تانــک تــا تیربــار دشــمن جریــان داشــت.
خــود را بــه محــل اســتقرار حــاج قاســم کــه یــک محوطــه گاراژ
مانن ــدی ب ــود رس ــاندیم.
ب ــا دی ــدن م ــا خیل ــی خوش ــحال ش ــد ،زی ــرا در آن ش ــرایط
س ــخت محاص ــره و فش ــار دش ــمن ،ی ــاور و کمک ــی رس ــیده ک ــه
چنـــد گـــردان توپخانـــه درمشـــت خـــود دارد .مـــرا در آغـــوش
فشـــرد و بـــه دیـــدگاه خـــود در پشـــت دیـــواری هدایـــت کـــرد
و خیـــل تانکهـــای دشـــمن را کـــه در چندصـــد متـــری قـــرار
داشــتند و مرتــب تیــر مســتقیم به ســمت شــهر مهران شــلیک
میکردنــد نشــانم داد .بــا بیســیمی کــه روی جیــپ نصــب بود
ب ــا چن ــد گ ــردان توپخان ــه ارت ــش و س ــپاه ک ــه در مح ــور ج ــاده
مهـــران– دهلـــران مســـتقر بودنـــد تمـــاس گرفتیـــم و شـــهید
نجفی کــه مهــارت باالیــی در دیدهبانی داشــت ،آتــش متمرکز
و انبوه ــی را روی تانکه ــای دش ــمن هدای ــت ک ــرد و موج ــب
انهـــدام تعـــداد زیـــادی از آنهـــا و توقـــف پیشـــروی دشـــمن
ش ــد .ش ــهید س ــلیمانی ب ــا هم ــان نیروه ــای ان ــدک ت ــا غ ــروب
آفت ــاب مقاوم ــت ک ــرد و ش ــب را تجدی ــد ق ــوا کردی ــم و نیروه ــا
را تقوی ــت کردی ــم ت ــا پات ــک دش ــمن را ک ــه اول صب ــح ش ــروع
میشـ ــد دفـ ــع کنیـ ــم ،ولـ ــی در کمـ ــال شـ ــگفتی بـ ــا دمیـ ــدن
ســپیده صبــح متوجــه شــدیم کــه دشــمن عقبنشــینی کرده
و یگانهــای زرهــی کامــا منطقــه را تــرک کردهانــد و عملیــات
والفج ــر  3ب ــا پی ــروزی و آزادس ــازی مه ــران ب ــه پای ــان رس ــید.
رم ــز موفقی ــت ش ــهید س ــلیمانی حض ــور در کان ــون بح ــران
و ن ــوک پی ــکان نب ــرد و در می ــان رزمن ــدگان ب ــود و ای ــن مش ــی
دیگـــر فرماندهـــان همـــرزم او چـــون شـــهید با کـــری و شـــهید
هم ــت و ش ــهید خ ــرازی و ش ــهید کاظم ــی و ...نی ــز ب ــود.
ش ــهادت ح ــاج قاس ــم موج ــب اعت ــای انق ــاب اس ــامی
شــد و روح تــازهای در کالبــد مقاومــت دمید و فصــل جدیدی
را در تاری ــخ مب ــارزات ضداس ــتکباری گش ــود.
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این راه را نهایت...
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چل ــهای از فقـــدان جوانمـــرد انقـــاب اســـامی گذشـــت،
م ــردی ک ــه نام ــش از خان ـهی محق ــر پ ــدر و م ــادر ش ــهیدی در
قن ــات مل ــک ت ــا کاخ س ــفید و اتاقه ــای فک ــر تلآوی ــو ش ــنیده
میشـ ــد ،کابـ ــوس مسـ ــتکبران بـ ــود و رویـ ــای مسـ ــتضعفان،
مبـــارزه و مـــدارا در شـــخصیت بیبدیلـــش بـــه قاعـــده جمـــع
ش ــده بودن ــد و انق ــاب و جمه ــوری در س ــیرهی سیاس ـیاش
ب ــه ه ــم میرس ــیدند .ح ــاج قاس ــم در ای ــن س ــالها بهس ــان
اس ــاطیر ظه ــور ک ــرد و بی ــن ای ــران و اس ــام آش ــتی برق ــرار ک ــرد،
ّ
ملی ــت را جان ــی دیگ ــر بخش ــید و س ــپاهی ب ــودن را در کس ــوت
مجاهـــدی بیمـــرز رنگـــی تـــازه داد.
حــاال در اربعیــن شــهادتش بــا انتشــار وصیتنام ـهاش کــه
اساســنامهی انقالبیگــری عقالنــی اســت ،ایــن راه بینهایــت
را روش ــن ک ــرده اس ــت ،کلمات ــش بیهی ــچ ابهام ــی روش ــنگر
حقیقتنـ ــد و جمـ ــات بیپـ ــردهاش حا کـ ــی از واقعیتهـ ــای
ایـ ــران معاصـ ــر .مـ ــروری بـ ــر وصیتنام ـ ـهاش بـ ــرای هرکـ ــه در
پیونــد بــا جامعــه بــا ســلوک انقالبــی در راه امــام و شــهدا قــدم
ب ــر م ـیدارد ض ــروری اس ــت ،بای ــد ای ــن خط ــوط را خوان ــد و در
خاطـ ــر سـ ــپرد تـ ــا دیگربـ ــار فتنههـ ــا و کژیهـ ــا رهـ ــزن طریـ ــق
نشــوند ،بایــد بــا ایــن نــگاه مانــوس شــد تــا حقیقــت را در بطــن
واقعی ــت دی ــد ،بای ــد ای ــن دس ـتخط را باره ــا و باره ــا نوش ــت
تا ســر بــه بیراهــه نگذاشــت .حــاج قاســم ا کنــون مانیفیســت
مقاومـــت و انقالبیگـــری و مجاهـــده و وطندوســـتی اســـت.
او در گام دوم انقـــاب اســـامی ّ
حجـــت مبرهـــن آرمانهـــای
س ــال  57اس ــت.
ای ــن وجی ــزهی کوت ــاه س ــر آن ن ــدارد ت ــا جنبهه ــای ادیبان ــه
و زیباییشناســانه وصیتنامـهاش را پــی گیــرد ،یــا ارجاعــات
و اشـ ــاراتی را کـ ــه در معنـ ــا و مضمـ ــون و سـ ــاختار بـ ــه قـ ــرآن و

نهجالبالغه و ادعیه دارد ،فیالمثــل وقتی با اقرار به کوتاهی،
از مجاهـــدت پارههـــای جســـمش میگویـــد ،خواننـــده را بـــه
ی ــاد دع ــای عرف ـهی میان ــدازد و ش ــهادت سیدالش ــهدا(ع) ب ــه
وحدانی ــت اله ــی ،ی ــا وقت ــی خط ــاب ب ــه ب ــرادران مجاه ــدش
را بـــا ادبیـــات امیرالمونیـــن(ع) در بـــاب اهـــل جهـــاد میآغـــازد
حکایـــت از تســـلط و تاملـــش پیرامـــون متـــون اصیـــل دینـــی
دارد ،از همـهی اینهــا گذشــته ایــن چند خــط مــرور کوتاهی
اس ــت ب ــر نوش ــتهی او ب ــرای پ ــس از مرگ ــش.
سپاس ــش را ب ــه طری ــق اباعب ــداهلل(ع) در دع ــای عرف ــه آغ ــاز
میکند بــا حمــد حضــور در دوران حا کمیت حــق؛ «خداوندا!
تــو را ســپاس کــه مــرا صلــب بــه صلــب ،قــرن بــه قــرن ،از صلبــی
ب ــه صلب ــی منتق ــل ک ــردی و در زمان ــی اج ــازه ظه ــور و وج ــود
دادی ک ــه ام ــکان درک یک ــی از برجس ــتهترین اولیائ ــت را ک ــه
قری ــن و قری ــب معصومی ــن(ع) اس ــت ،عب ــد صالح ــت خمین ــی
کبیـــر را درک کنـــم و ســـرباز رکاب او شـــوم .».ایـــن شـــکر را بـــه
ام ــروز پیون ــد میده ــد ب ــا ذک ــر نکتــهای ک ــه در همی ــن ابت ــدا
اتم ــام حج ــت اس ــت ب ــا هم ـهی آنان ــی ک ــه ح ــاج قاس ــم را بن ــا
بـــر ســـیرهاش کـــه اهـــل مـــدارا بـــود اینگونـــه نمیخواســـتند،
کـ ــم نبودنـ ــد کسـ ــانی کـ ــه در ایـ ــن چهـ ــل روز سـ ــعی کردنـ ــد
شـ ــخصیت دیگـ ــری از او بسـ ــازند ،امـ ــا او خمینـ ــی را همـ ــان
خامن ــهای میدانـــد و در مقـــام شـــکر تولـــی بـــه ایـــن دو ولـــی
خـ ــدا بـ ــه یـ ــک شـ ــیوه سـ ــخن میگویـ ــد؛ «خداونـ ــدا! تـ ــو را
ش ــکرگزارم ک ــه پ ــس از عب ــد صالح ــت خمین ــی عزی ــز ،م ــرا در
مس ــیر عب ــد صال ــح دیگ ــری ک ــه مظلومیت ــش اعظ ــم اس ــت ب ــر
صالحیتــش ،مــردی کــه حکیــم امــروز اســام و تشـ ّـیع و ایــران
و جه ــان سیاس ــی اس ــام اس ــت ،خامنــهای عزی ــز ک ــه جان ــم
ـدای ج ــان او ب ــاد ق ــرار دادی».
فـ ِ
در می ــان اه ــل جه ــاد و مب ــارزه کمان ــد کس ــانی ک ــه از ب ــزم
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عافی ــت پ ــا ب ــه می ــدان رزم گذاش ــته باش ــند ،ای ــن انق ــاب
حرکـــت محرومـــان و مســـتضعفان بـــود بـــرای محرومـــان
و مسـ ــتضعفان ،شـ ــکر حـ ــاج قاسـ ــم بـ ــه اینکـ ــه از همیـ ــن
طبق ــه بالی ــده اس ــت نکت ـهای اس ــت ک ــه حقیق ــت نغ ــزی
را در خ ــود دارد؛ «خداون ــدا! ت ــو را س ــپاس ک ــه م ــرا از پ ــدر و
م ــادر فقی ــر ،ام ــا ّ
متدی ــن و عاش ــق اه ــل بی ــت(ع) و پیوس ــته
در مســـیر پا کـــی بهرهمنـــد نمـــودی».
بـ ــا اشـ ــک روضـ ــه پیونـ ــد دارد و در ارتباطـ ــی خـ ــاص،
اش ــک ب ــر تم ــام مظلومی ــن و غرب ــا را جلوههای ــی از اش ــک
سیدالشــهدا(ع) میبینــد و میگوید «همراه خود دو چشــم
بسـ ــته آوردهام کـ ــه ثـ ــروت آن در کنـ ــار همـ ــه ناپا کیهـ ــا،
ی ــک ذخی ــره ارزش ــمند دارد و آن گوه ــر اش ــک ب ــر حس ــین
فاطمــه(ع) اســت؛ گوهر اشــک بــر اهــل بیــت(ع) اســت؛ گوهر
ـور مظل ــوم
اش ــک دف ــاع از مظل ــوم ،یتی ــم ،دف ــاع از محص ـ ِ
در چن ــگ ظال ــم».
از فراق شــهدا مینالــد که «خدایــا! از کاروان دوســتانم
جامانــدهام» و عارفانــه چنــان شــهدایی کــه در آســتانهی
قــرب عــارف بــزرگ روزگارمــان ســوختند ،نــدا میدهــد کــه
«م ــرا در ف ــراق خ ــود بس ــوزان و بمی ــران ».ام ــام حقیقت ــی
ب ــود ک ــه طل ــب ق ــرب را ب ــه هرک ــه دل ب ــه راه ــش داده ب ــود
آموخت ،او بود که از جوانان عادی شهر و روستا سالکان
حقیق ــت س ــاخت و ای ــن راه صع ــب و مس ــتصعب را ب ــرای
اهلــش نشــانه داد.

ح ــاج قاس ــم ا گ ــر در راه جه ــاد از پ ــا نمینش ــیند چ ــون
نیـ ــک دریافتـ ــه اسـ ــت کـ ــه «جمهـ ــوری اسـ ــامی ،مرکـ ــز
اسـ ــام و تشـ ـ ّـیع اسـ ــت» و «امـ ــروز قـ ــرارگاه حسـ ــین بـ ــن
علـ ــی(ع) ،ایـ ــران اسـ ــت ...و ایـ ــن حـ ــرم ا گـ ــر مانـ ــد ،دیگـ ــر
حرمهـ ــا میماننـ ــد .ا گـ ــر دشـ ــمن ،ایـ ــن حـ ــرم را از بیـ ــن
بــرد ،حرمــی باقــی نمیمانــد ،نــه حــرم ابراهیمی و نــه حرم
ّ
محم ــدی (ص) ».و «اس ــاس دش ــمنی جه ــان ب ــا جمه ــوری
اس ــامی ،آت ــش زدن و وی ــران ک ــردن ای ــن خیم ــه اس ــت.
دور آن بچرخی ــد .واهلل واهلل واهلل ای ــن خیم ــه ا گ ــر آس ــیب
دیــد ،بیــت اهلل الحــرام و مدینــه حــرم رســول اهلل و نجــف،
کرب ــا ،کاظمی ــن ،س ــامرا و مش ــهد باق ــی نمیمان ــد؛ ق ــرآن
آس ــیب میبین ــد ».ای ــن هم ــان نکتــهای اس ــت ک ــه ام ــام
نی ــز باره ــا ب ــدان اش ــاره کردن ــد ک ــه ا گ ــر جمه ــوری اس ــامی
زمیـــن بخـــورد اســـام چنـــان ضرب ــهای میخـــورد کـــه تـــا
ســـالها تـــوان ایســـتادن نخواهـــد داشـــت.
لذا همــه را به پاسداشــت اصــول ثابت انقالب اســامی
فرامیخوان ــد ک ــه «ب ــرادران و خواه ــران عزی ــز ایران ــی م ــن،
م ــردم پ ــر افتخ ــار و س ــربلند ک ــه ج ــان م ــن و امث ــال م ــن،
هــزاران بــار فــدای شــما بــاد ،کمــا اینکــه شــما صدهــا هــزار
ج ــان را ف ــدای اس ــام و ای ــران کردی ــد؛ از اص ــول مراقب ــت
ً
کنی ــد .اص ــول یعن ــی ول ـ ّـی فقی ــه ،خصوص ــا ای ــن حکی ــم،
مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،عرفان ،معرفت؛ خامنهای
عزیـ ــز را عزیـ ـ ِـز جـ ــان خـ ــود بدانیـ ــد .حرمـ ــت او را حرمـ ـ ِـت
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مقدس ــات بدانی ــد».
در س ــالهای پ ــس از انق ــاب اس ــامی هم ــواره انق ــاب از
متحجرینـ ــی کـ ــه بیتوجـ ــه بـ ــه ایـ ــران فریـ ــاد اسـ ــامخواهی
سـ ــر دادهانـ ــد و متجددینـ ــی کـ ــه اسـ ــام را بـ ــه بهانـ ــه ایـ ــران
تحقیـــر کردهانـــد ضربـــه خـــورده اســـت .تنهـــا عقـــا بودهانـــد
ک ــه ب ــا آش ــتی بی ــن ای ــن دو ،هوی ــت م ــردم ای ــران را در آین ـهی
اس ــامیت دیدهان ــد« .بدانی ــد ک ــه میدانی ــد مهمتری ــن هن ــر
خمین ــی عزی ــز ای ــن ب ــود ک ــه ّاول اس ــام را ب ــه پش ــتوانه ای ــران
آورد و ســپس ایــران را در خدمــت اســام قــرار داد ...هنــر امام
ایـــن بـــود کـــه اســـام را بـــه پشـــتوانه آورد؛ عاشـــورا و محــ ّـرم،
صف ــر و فاطمی ــه را ب ــه پش ــتوانه ای ــن مل ــت آورد».
و عقالیـ ــی چـ ــون حـ ــاج قاس ـ ـماند کـ ــه بـ ــرای مفهومـ ــی
بـ ــه نـ ــام وطـ ــن و ملـ ــت جـ ــان هـ ــم میدهنـ ــد چـ ــرا کـ ــه آن را
ـوم
ممـــاس بـــا اســـام و طریقـــت و گـــره خـــورده بـــا هویـــت قــ ِ
ایران ــی میدانن ــد« .عزی ــزان! م ــن بن ــا ب ــه تقدی ــر اله ــی ام ــروز از
مادرم و
میان شــما رفتـهام .مــن شــما را از پدر و
فرزندان و خواهران و برادران خود
بیش ــتر دوس ــت دارم ،چ ــون ب ــا
ش ــما بیش ــتر از آنه ــا ب ــودم؛
ضمن اینکــه من پــاره تن
آنهــــا بــــودم و آنهــــا
پــــاره وجــــود مــــن،
ام ــا آنه ــا ه ــم قب ــول

کردن ــد م ــن وج ــودم را ن ــذر وج ــود ش ــما و مل ــت ای ــران کن ــم».
حـ ــاج قاسـ ــم بـ ــا توجـ ــه بـ ــه کریم ـ ـهی فطـ ــرت اهلل التـ ــی
فطرالنــــاس علیهــــا عقالنیــــت شــــیعی را نــــه در مرزبنــــدی
ایدئولوژی ــک و خ ــودی و غیرخ ــودی ک ــردن م ــردم ،بلک ــه در
توجـــه بـــه جوهـــر انســـانیت و تعاقـــب و توالـــی ســـلوک بـــرای
برافراش ــتن پرچ ــم توحی ــد میدان ــد ،چ ــرا ک ــه فص ــل مش ــترک
هم ـ ـهی انسـ ــانها در هم ـ ـهی اعصـ ــار همیـ ــن امـ ــور فطـ ــری
چــون توحیــد و والیــت و عدالــت اســت« ،میدانیــد در زندگــی
بـ ــه انسـ ــانیت و عاطفههـ ــا و فطرتهـ ــا بیشـ ــتر از رنگهـ ــای
سیاســـی توجـــه کـــردم».
از همیـــن رو بایـــد «در مســـائل سیاســـی آنجـــا کـــه بحـــث
اســام ،جمهــوری اســامیّ ،
مقدســات و والیــت فقیــه مطــرح
میشـــود ،اینهـــا رنـــگ خـــدا هســـتند؛ رنـــگ خـــدا را بـــر هـــر
رنگ ــی ترجی ــح دهی ــد».
تعبی ــر رهب ــر معظ ــم انق ــاب از مراس ــم تش ــییع پیک ــر ح ــاج
قاس ــم تعبی ــری بدی ــع ب ــود ،ایش ــان خط ــاب ب ــه سیاس ــیون
کشــور و مــردم فرمودنــد نگذاریــد وحدتــی کــه زیــر تابــوت ایــن
ش ــهید ب ــزرگ ش ــکل گرفت ــه خدش ـهدار
شــــود ،راهــــکار ادامــــهی ایــــن
وحـ ــدت و قـ ــوت بخشـ ــیدن
بـ ــه آن هـ ــم اتفاقـ ــا طـ ــی
اصولــــی پنجگانــــه در
وصیتنامـهی ســردار
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دلهـــا آمـــده اســـت؛
«اص ــول ،مط ـ ّـول و ّ
مفص ــل نیس ــت .اص ــول عب ــارت از
چند اصــل مهــم اســت :اول آنهــا ،اعتقــاد عملی بــه والیت
فقیه اســت؛ یعنی این کــه نصیحــت او را بشــنوید ،با جان
و دل ب ــه توصی ــه و تذک ــرات او ب ــه عن ــوان طبی ــب حقیق ــی
ش ــرعی و علم ــی ،عم ــل کنی ــد .م ــن ن ــه میگوی ــم والی ــت
تنــوری و نــه میگویــم والیــت قانونی؛ هیــچ یک از ایــن دو،
مشــکل وحــدت را حــل نمیکنــد؛ والیــت قانونــی ،خـ ّ
ـاص
عامه مردم اعم از مســلم و غیر مســلمان اســت ،اما والیت
عمل ــی مخص ــوص مس ــئولین اس ــت ک ــه میخواهن ــد ب ــار
مه ــم کش ــور را ب ــر دوش بگیرن ــد ،آن ه ــم کش ــور اس ــامی
ب ــا ای ــن هم ــه ش ــهید.
/۲اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی و آنچه مبنای
آن بـ ــوده اسـ ــت؛ از اخـ ــاق و ارزشهـ ــا تـ ــا مسـ ــئولیتها؛
چ ــه مس ــئولیت در قب ــال مل ــت و چ ــه در قب ــال اس ــام.
/۳به کارگیری افراد پا کدست و معتقد و خدمتگزار به
ّ
ملــت ،نــه افــرادی کــه حتــی ا گــر به میــز یــک دهســتان هم
برســند خاطرهی خانهای ســابق را تداعــی میکنند.
/۴مقابله با فســاد و دوری از فســاد و ّ
تجمالت را شیوه
خــود قــرار دهنــد.
/5در دوره حکومت و حا کمیت خود در هر مسئولیتی،
احت ــرام ب ــه م ــردم و خدم ــت ب ــه آن ــان را عب ــادت بدان ــد و
خ ــود خدمتگ ــزار واقع ــی ،توس ــعهگر ارزشه ــا باش ــد ،ن ــه
ب ــا توجیه ــات واه ــی ،ارزشه ــا را بایک ــوت کن ــد».
وصیتنام ـهی ح ــاج قاس ــم در واق ــع انت ــزاع س ــیرهی
عملــــی خــــود اوســــت ،او وقتــــی میگویــــد «مســــئولین
همانن ــد پ ــدران جامع ــه میبایس ــت ب ــه مس ــئولیت خ ــود
پیرام ــون تربی ــت و حراس ــت از جامع ــه توج ــه کنن ــد ،ن ــه
ب ــا بیمباالت ــی و ب ــه خاط ــر احساس ــات و جل ــب برخ ــی از
آرا احساس ــی زودگ ــذر ،از اخالقیات ــی حمای ــت کنن ــد ک ــه
طــاق و فســاد را در جامعــه توســعه دهــد و خانوادههــا را
از ه ــم بپاش ــاند .حکومته ــا عام ــل اصل ــی در اس ــتحکام
خانـــواده و از طـــرف دیگـــر عامـــل مهـــم از هـــم پاشـــیدن
خان ــواده هس ــتند .ا گ ــر ب ــه اص ــول عم ــل ش ــد ،آن وق ــت
همـ ــه در مسـ ــیر رهبـ ــر و انقـ ــاب و جمهـ ــوری اسـ ــامی
هســـتند و یـــک رقابـــت صحیـــح بـــر پایـــه همیـــن اصـــول
بـــرای انتخـــاب اصلـــح صـــورت میگیـــرد».
یعن ــی خ ــود ب ــر ای ــن طری ــق ب ــوده اس ــت ،ا گ ــر ن ــه ای ــن

حضـــور بینظیـــر مـــردم از هم ــهی طیفهـــا و تفکـــرات و
سـ ــلیقهها توجیهـ ــی نمیداشـ ــت.
خط ــاب ب ــه نیروه ــای نظام ــی از «ش ــناخت ب ــه موق ــع
از دشـ ــمن و اهـ ــداف و سیاس ـ ـتهای او و اخـ ــذ تصمیـ ــم
ب ــه موق ــع و عم ــل ب ــه موق ــع» ک ــه «ا گ ــر در غی ــر وق ــت خ ــود
ص ــورت گی ــرد ،ب ــر پی ــروزی آنه ــا اث ــر ج ـ ّـدی دارد» میگوی ــد
و در کم ــال ادب و تواض ــع ب ــا مراج ــع عظ ــام اینگون ــه س ــر
صحبــت بــاز میکنــد؛ «ســربازتان از یــک بــرج دیــده بانــی،
دی ــد ک ــه ا گ ــر ای ــن نظ ــام آس ــیب ببین ــد ،دی ــن و آنچ ــه از
ُ
ارزشهـ ــای آن [کـ ــه] شـ ــما در حوزههـ ــا اسـ ــتخوان خـ ــرد
کردهایـ ــد و زحمـ ــت کشـ ــیدهاید ،از بیـ ــن م ـ ـیرود .ایـ ــن
دورههـــا بـــا همـــه دورههـــا متفـــاوت اســـت .ایـــن بـــار ا گـــر
ّ
مسـ ــلط شـ ــدند ،از اسـ ــام چیـ ــزی باقـ ــی نمیمانـ ــد .راه
صحی ــح ،حمای ــت ب ــدون ه ــر گون ــه مالحظ ــه از انق ــاب،
جمه ــوری اس ــامی و ول ـ ّـی فقی ــه اس ــت».
«م ــن حض ــرت آیـ ـتاهلل العظم ــی خامنـ ـهای را خیل ــی
مظلـــوم و تنهـــا میبینـــم .او نیازمنـــد همراهـــی و کمـــک
ّ
شماست و شما حضرات معظم با بیانتان و دیدارهایتان
و حمایتهایت ــان ب ــا ایش ــان میبایس ــت جامع ــه را جه ــت
دهی ــد .ا گ ــر ای ــن انق ــاب آس ــیب دی ــد ،حت ــی زم ــان ش ــاه
ملعون هم نخواهد بود ،بلکه سعی استکبار بر الحادگری
محــض و انحــراف عمیــق غیر قابــل برگشــت خواهــد بود».
از نظ ــر س ــرباز ب ــزرگ ام ــام «راه ام ــام مب ــارزه ب ــا آمری ــکا و
حمای ــت از جمه ــوری اس ــامی و مس ــلمانان تح ــت س ــتم
اس ــتکبار ،تح ــت پرچ ــم ّ
ولیفقی ــه اس ــت ».و «ح ــق واض ــح
اســت؛ جمهوری اســامی و ارزشها و والیت فقیه میراث
امـ ــام خمینـ ــی(ره) هسـ ــتند و میبایسـ ــت مـ ــورد حمایـ ــت
ج ــدی ق ــرار گیرن ــد».
وصیتنام ـهی س ــپهبد ش ــهید ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی
خواندنــی اســت ،بــرای کســانی کــه در ایــن عصــر عســرت و
طوفان جهل و خرافه و س ــیاهی ،در ایــن جاهلیت مدرن
ک ــه انس ــان ب ــا وه ــم دانای ــی در راه ضالل ــت افت ــاده اس ــت
و غاف ــل از حقیق ــت وج ــودی خوی ــش ب ــه فض ــا و طبیع ــت
و جه ــان پیرام ــون تاخت ــه ،امی ــدی ب ــه بازگش ــت دارن ــد،
بازگش ــت ب ــه عه ــدی ک ــه در آس ــتانهی خلق ــت ب ــا خال ــق
خویش بستهاند که روزی به محضر او بازخواهند گشت.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

¡ سید حسین حسینی

انقالب اسالمی ایران دارای ویژگیهای خاص و منحصر به
فرد خود است .از جمله مولفههای تاثیرگذار در انقالب اسالمی
میتوان به فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد.زمینههای شکلگیری
ایثار و شهادت به عنوان یکی از ابعاد اصلی جهاد و مبارزه علیه
باطل ،به صدر اسالم و شاید همزمان با تولد اسالم بازگردد .اما
این مفهوم در زمانهایی بازتولید و بازسازی شده است .ا گر
ابتدای شکلگیری آن را از زمان درخشش اسالم و جنگهای
پیامبر(ص) و بعد از آن جنگ-های حضرت علی(ع) بدانیم ،نقطه
اوج و تاریخیترین لحظات آن ،عاشورای سال  61هجری است که
این مفهوم رسمیت یافت و نهادینه شد و بعد از آن در عاشورای
هر سال ،بستر استمرار آن فراهم گشت .از آن زمان به بعد ،این
گفتمان فرودی طوالنی داشت ولی دوباره جرقههایی از آن در
ً
انقالب مشروطیت روشن شد و پس از وقفهای نسبتا طوالنی،
در نهایت در خرداد  1342شمسی اوج گرفت .در نهایت انقالب
اسالمی با الگوگیری از مولفهها ،نمادها و اسطورههای عاشورایی
آغاز شد و رشد کرد و به پیروزی رسید .این مفهوم بازتولید شد
و تا کنون نیز ادامه یافته است .از اوایل قرن اخیر در ایران سه
گفتمان گونا گون مطرح بوده و گروههای اجتماعی را به سوی
خود فرا میخوانده است که عبارت بودند از :ناسیونالیسم،
سوسیالیسم و اسالم که مبلغان آنها سعی میکردند با نشان
دادن جامعه مطلوب خود پیروان بیشتری را جلب کنند  .با
این همه ،تنها گفتمان مسلط در جریان انقالب ،همان گفتمان
اسالمی و شیعی بوده است .از عناصر و مفاهیم اساسی انقالب
اسالمی میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .1عقیده و ایمان و معنویت
 .2قدرت رهبری و نفوذ معنوی آن
 .3قیام یکپارچه مردم
 .4مرا کز آ گاهیبخش و پایگاهها و کانونهای اصلی نهضت
و مبارزه (مساجد ،حوزههای علمیه و دانشگاهها)
 .5وحدت پیام همه مرا کز الهامبخش انقالب اسالمی
 .6مشخص بودن راه آینده از همان آغاز حرکت

 .7ایثار و شهادت
 .8پیشتاز بودن روحانیت مبارز
 .9نگاهـی تـازه بـه دنیـا نمـودن و آن را مقدمـه سـعادت
جـاودان اخـروی قـرار دادن
 .10حـق انسـان را بـرای دخالـت در سرنوشـت خویـش بـه
رسـمیت شـناختن و بـه او اعتمـاد کـردن
 .11اصالح و انقالب روحی
 .12عدالت اجتماعی
 .13استقالل و آزادی
 .14توجه به مقام زن و ...
زهد و دنیا گریزی از خصوصیات برجسته امام(ره) محسوب
میشد ،بنابراین طبیعی است که فرهنگ شهادت در گفتمان
انقالبی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران یک اصل به شمار
رود و این از ویژگیهای ممتاز مکتب معمار بزرگ انقالب بود
که پیروان راستین و مریدان ایشان ،شهادت را همچون جهاد
به عنوان اصلی منفکناپذیر از انقالب خود میدانستند .مقصد
و مقصود امام راحل ،خدمت به مردم بود و این نکته را مکرر
به ملت ایران اعالم میکردند و میگفتند که «من خادم شما
و خدمتگزار شما هستم» .از آنجایی که مردم به صداقت
گفتههای رهبر خویش ایمان و اعتماد داشتند ،بنابراین آرمان
(ره)
و آرزوهای خود را در افکار ،اندیشهها و سخنان امام خمینی
دیدند و پشت سر امام(ره) حرکت میکردند که نتیجه این پیروی
بیچون و چرا ،پیروزی انقالب اسالمی بود.
واکاوی مفهوم ایثار و شهادت
ایثار از آن مفاهیمی است كه ابعاد گستردهای را در بر میگیرد.
این خصیصه واالی انسانی در همه بخشهای زندگی انسان
حضور و بروز دارد .در ابعاد فردی و اجتماعی و بخشهای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،و ...نمونههای آن را
فراوان میتوان یافت .ایثار در لغت چنین آمده است « :ایثار،
برگزیدن غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن ،منفعت
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غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن ،و این كمال درجه
سخاوت است .كرامت كردن ،ایثارگری آن است كه ایثار
میكند یا آماده ایثار است»« .ایثار برگزیدن و اختیاركردن،
ا كرام نمودن و در اصطالح اختیاركردن غیر است بر خود از
روی قصد و نیت» .همچنین از منظری دیگر ،عنایت به دو
بعد مفهوم ایثار و شهادت قابل توجه است:
ایثار و مقاومت بهعنوان فرایند :وقتی از ایثار و شهادت
به عنوان فرایند یاد میشود ،فعالیتی مورد نظر است که در
زمان جریان دارد و با اعمال متعدد متوالی در ارتباط است.
این وجه از مفهوم ،کاری و اقدامی را آشکار میکند .ایثارگری
و شهادت طلبی برای نشان دادن این بعد مناسبتر است.
در اینجا ،نوعی از بودن مطرح اسـت و ویژگی شـخصیتی
محسـوب میشـود .این ویژگـی ،پایانناپذیـری را با خود
دارد و جوشان و پویاسـت .در کار دائمی است و اینگونه
از بودن است که دسـتاوردهایی را با خود به همراه دارد.
بـا وجـود ایـن ،ایثـار و شـهادت بهعنـوان دو مفهـوم مجـزا
هـم قابـل طـرح میباشـند .از ایـن منظـر ،نسـبت ایثـار و
شـهادت حائز توجه اسـت؛ كه نسـبت آنها طولی است.
ایثـار ،از حیـث موضوعـی دارای انواعـی و از حیـث مراتـب
دارای سطوحی است .ایثار دارای مواردی متنوع است،
امـا شـهادت از یگانگـی برخـوردار اسـت .شـهادت ،مرتبـه
عالی ایثار اسـت ،ولی از طرق(بهدالیـل) مختلفی حاصل
میشود .با این نوع نگاه به ایثار و شهادت ،میتوان گفت
کـه در بطـن واژه ایثـار ،بیشـتر مفهـوم فراینـدی و در بطـن
واژه شهادت ،بیشـتر مفهوم دستاوردی دیده میشود.
منابع ایثار و شهادت
در گفتمان انقالب اسالمی
 .1قرآن
قرآن کریم به عنوان سندی با ویژگی هدایتگر انسان به
اعلی درجه تعالی ،به بیان ویژگیها و ابعاد مختلف این فضیلت
میپردازد .لکن باید عنایت داشت که استعمال مفهوم ایثار
در جایجای قرآن کریم یکسان نبوده و این مفهوم به دو
صورت مستقیم و غیرمستقیم القا میشود.
 .2احادیث و روایات
مطابـق نصـوص روایـی شـیعه ایثـار فعلـی بـا مکرمت و

فضیلت بسـیار باال اسـت .بیـان ایـن رفعت شـأن در کالم
ً
معصومـان(ع) کاملا مشـهود اسـت.
تولیدکنندگان فرهنگ ایثار و شهادت
بدون شک امام خمینی(ره) اصلیترین شخصیت
شکلدهنده فرهنگ ایثار و شهادت است .تا قبل از ایشان،
مفاهیم ایثار و شهادت مربوط به عصر پیامبر اسالم(ص) و ائمه
اطهار بود که از دسترس عامه مردم خارج بودند .امام این
مفاهیم را امروزی کردند و در دسترس عموم قرار دادند .امام
خمینی(ره) که خود عارفی وارسته بودند و در محراب عشق
در طلب وصال یار ،زندگی میکردند در باب شهید و شهادت
مطالب ارزندهای فرمودند که از میان آنها میتوان گزیدهای
را در باب شهادت و مقامات عرفانی آن ابراز داشت« :مرتبه
شهادت از مراتب عالیه و کماالت نفسانیهای است که از
اولیای خدا به ارث رسیده است .ما خا کیان محجوب یا
افال کیان چه دانیم که این «اتزارق عندرب الشهداء» چیست؟
چه بسا مقامی باشد که خاص مقربان درگاه او  -جل و عال
 و وارستگان از خود و ملک هستی باشد .پس مثل منوابسته به عالیق وامانده از حقایق چه گویم و چه نویسم
که خاموشی بهتر و شکستن قلم اولیتر است».
سرمایه اجتماعی و ایثار و شهادت
یکـی از نظریههایـی كـه در زمینـه تبییـن فرهنـگ ایثـار
و شـهادت راهگشاسـت ،نظریـه سـرمایه اجتماعـی اسـت.
مفهوم كلیدی این نظریه اعتماد و مشاركت و هنجارهای
معامله متقابل است .تعامل بیشتر میان افراد ،باعث كسب
اطالعات بیشتر افراد میشود و آنها انگیزههای بیشتری
برای اعتماد پیدا میكنند .به نظر میرسـد نظریه سرمایه
اجتماعـی و متغیرهـای مرتبـط بـا آن در تبییـن ایثـار قـوت
بسیاری دارد .رابطۀ بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ ایثار
و شهادت ،یک رابطه دوطرفه در جامعه است که یکدیگر را
تقویت میکنند؛ افزایش ایثار در اجتماع باعث رشد سرمایه
اجتماعی میشود و از طرف دیگر ،تقویت سرمایه اجتماعی
موجب افزایش فرهنگ ایثار در جامعه میگردد .مدل نظری
اسـتون و هوگس( )2002گرایشهـا و رفتارهـای ایثارگرانه را
بهعنوان پیامدهای سـرمایه اجتماعی در نظر میگیرد.
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در مسیــــر صعـــــود
بررسی روند نظام امور تربیتی و پرورشی بعد از انقالب اسالمی
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حـــوزه پرورشـــی بـــا توجـــه بـــه ســـند تحـــول بنیادیـــن
آمــوزش و پــرورش از مهمتریــن حوزههــای نظــام آموزشــی
کشـــور اســـت کـــه بخـــش عمـــده اهـــداف نظـــام تعلیـــم و
تربیــــت تمامســــاحتی را تحقــــق خواهــــد داد و در طــــی
س ــالهای اخی ــر ب ــه رغ ــم ف ــراز و فرودهای ــی ک ــه داش ــته،
رونــد امیدوارکننــدهای را طــی میکنــد .توجــه بــه تشــکیل
امـ ــور تربیتـ ــی در ابتـ ــدای انقـ ــاب اسـ ــامی از مهمتریـ ــن
دستاوردهای فرهنگی در آموزش و پرورش است .اهمیت
ایــن تصمیــم کــه از ســوی شــهید محمدعلــی رجائــی وزیــر
وق ــت آم ــوزش و پ ــرورش اتخ ــاذ ش ــد در ح ــدی اس ــت ک ــه
رهبــر معظــم انقــاب دربــاره ایشــان میفرماینــد «رحمــت
خ ــدا ب ــر ش ــهید رجای ــی و ش ــهید ب ــا هن ــر ک ــه ای ــن نه ــال را
در زمیــن آمــوزش و پــرورش نشــاندند ».ایشــان همچنیــن
در دیــدار بــا دس ـتاندرکاران دانشــگاه فرهنگیــان در ایــن
خصوص فرمودهاند «مسئله معاونت پرورشی در آموزش
و پ ــرورش بس ــیار ام ــر مهم ــی اس ــت ،پ ــرورش خیل ــی مه ــم
اســت و راههای پرورش هــم راههای علمی مهمی اســت.
م ــن باره ــا ب ــر موض ــوع معاون ــت پرورش ــی تأ کی ــد ک ــردهام و
انتظ ــار ای ــن اس ــت وزی ــر ک ــه ف ــردی ب ــا انگی ــزه و ب ــا نش ــاط
هس ــتند ای ــن موض ــوع را ب ــه ط ــور ج ــد پیگی ــری کنن ــد».
س ــه ضل ــع مثل ــث خان ــه (والدی ــن) ،مدرس ــه (معلم ــان
و مربی ــان) و سیس ــتم کل ــی جامعــه ،بای ــد در تربیــت نس ــل
آین ــده ب ــا ه ــم هماهن ــگ باش ــند .تعلی ــم و تربی ــت دو ب ــال
اســت کــه پــرواز انس ــان بــه س ــوی حی ــات طیبــه را ممکــن
میســـازد .نهادهـــای مختلـــف از خانـــواده و مدرســـه تـــا
ســطوح کالن جامعــه مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن امــر
تأثیرگذارنــد ،امــا وظیفــه اصلــی ایــن مهــم بــر دوش نظــام
آموزشــی و مشــخصا آمــوزش و پــرورش کشــور نهــاده شــده
اس ــت .غفلـــت از هرکـــدام از ایـــن دو بـــال میتوان ــد رشـــد
ناق ــص و اخت ــال در رس ــیدن ب ــه حی ــات طیب ــه را موج ــب
شــود .انقــاب اســامی ایــران یــک انقــاب فرهنگــی بــود و
توجه به حوزه فرهنگ و انتقال ارزش ها و دســتاوردهای
آن ب ــه نس ــل ه ــای بع ــد از مهمتری ــن اولویته ــای نظ ــام
جمه ــوری اس ــامی ب ــه وی ــژه در ح ــوزه آم ــوزش و پ ــرورش
اســـت .بنابرایـــن خـــود توجـــه بـــه تشـــکیل امـــور تربیتـــی
بس ــیار مه ــم و ویژگ ــی ممت ــاز انق ــاب اس ــامی اس ــت .ام ــا
ایـــن امـــر مهـــم در ســـالهای عمـــر خـــود چـــه مســـیری را

ط ــی ک ــرده و ب ــه چ ــه نقط ـهای رس ــیده اس ــت؟
در ابت ــدای انق ــاب اس ــامی ش ــهیدان رجای ــی و باهن ــر
کـ ــه در مسـ ــند آمـ ــوزش و پـ ــرورش قـ ــرار داشـ ــتند سـ ــه کار
اساس ــی در ای ــن زمین ــه انج ــام دادن ــد:
 .1ایجــاد نهــاد امــور تربیتــی کــه تجربــه تربیتــی پیــش از
انقــاب خــود را بــه پــس از انقــاب منتقــل کردنــد.
 .2ارتقـ ــای دانشسـ ــراهای تربیـ ــت معلـ ــم بـ ــه مرا کـ ــز
تربیـ ــت معلـ ــم
 .3تغیی ــر انجم ــن خان ــه و مدرس ــه (ک ــه در س ــال 1326
تأسیس شده بود) به انجمن اولیا و مربیان در سال 1359
البته اولین در سال  1350امور تربیتی در حد یک اداره
کل در آمـوزش و پـرورش شـکل گرفـت کـه بیشـتر شـامل
فعالیتهـای فـوق برنامـه و تفریحـی و سـرود بـود .بـا آغـاز
انقالب اسالمی امور تربیتی در آموزش و پرورش از دو منظر
سـاختاری و محتوایی فـراز و فرودهایی طی کرده اسـت.
الف  /از منظر ساختاری
 .1سـ ــال  :1358شـ ــکلگیری نهـ ــاد امـ ــور تربیتـ ــی بـ ــا
ابت ــکار ش ــهید رجای ــی و ب ــا ه ــدف حف ــظ دس ــتاوردهای
انقــاب و تــاش بــرای تثبیــت انقــاب از منظــر محتوایــی.
بــا توجــه بــه فضــای پیچیــده تفکــرات اعتقــادی و فعالیت
گروهکه ــای انحراف ــی متع ــدد در آن زم ــان ،تمرک ــز ای ــن
اقــدام بیشــتر بــر دفــاع از ارزشهــای انقــاب بود .ســازمان
پیشــاهنگی که در دوران پهلوی وجود داشــت نیــز تداوم
یاف ــت و در س ــال  64منح ــل ش ــد .البت ــه پ ــس از  15س ــال
وقف ــه در س ــال  78ب ــا مصوب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی،
تشـــکیالت جدیـــدی بـــه نـــام ســـازمان دانشآمـــوزی بـــا
همـ ــان مأموریتهـ ــا ،ولـ ــی بـ ــا محتـ ــوای جدیـ ــد ،بـ ــرای
تکمی ــل فعالیته ــای ح ــوزه پرورش ــی ش ــکل گرف ــت ک ــه
در دو ح ــوزه فعالی ــت میک ــرد؛ یک ــی اداره کل ام ــور تربیت ــی
و دیگــری اداره کل تربیــت بدنــی کــه در زیرمجموعــه نهاد
ام ــور تربیت ــی ب ــه کار خ ــود ادام ــهداد.
 .2سـال  :1364ارتقـای نهـاد امـور تربیتـی بـه معاونت
امـور تربیتـی وزارت آمـوزش و پرورش .اسـتحکام بیشـتر و
شکلگیری مدیریتها و ادارات متعدد در ذیل این معاونت
از جملـه اداره کل تربیـت بدنـی ،اداره کل امـور تربیتـی،
مدیریت امور عمومی ،مدیریت آموزشی و مدیریت فضای

ب   /از منظر محتوایی
در ده ــه اول انق ــاب ع ــاوه ب ــر تثبی ــت انق ــاب ،ب ــه دلی ــل
شــرایط جنــگ تحمیلــی مربیــان پرورشــی بــه بســیج عمومــی
مــردم در ارتبــاط بــا دفــاع مقــدس و توســعه و ترویــج فرهنــگ
ایث ــار و ش ــهادت اهتم ــام داش ــتند .کمک ــم تش ــکل جدی ــدی
در ح ــوزه ام ــور تربیت ــی ش ــکل گرف ــت و نی ــاز ب ــه فعالیته ــای
مشاورهای و تشکیل دفاتر مشاوره در سطح ادارات و مناطق
احس ــاس ش ــد .در س ــال  1379ط ــرح جام ــع تربی ــت و نظری ــه
تلفی ــق آم ــوزش و تربی ــت مط ــرح ش ــد ک ــه ب ــا مصوب ــه ش ــورای
عال ــی آم ــوزش و پ ــرورش منج ــر ب ــه ح ــذف معاون ــت پرورش ــی
از آمــوزش و پــرورش شــد و یکــی از چالشهــای نظــام آمــوزش
و پــرورش را شــکل داد کــه هنــوز هــم تبعــات آن دامنگیــر ایــن
وزارتخانـــه اســـت .گرچـــه تلفیـــق آمـــوزش و تربیـــت ،رویکـــرد
درس ــتی ب ــود ،ام ــا مس ــیر ناصحیح ــی ب ــرای آن انتخ ــاب ش ــد
کــه اتفاقــات نامبارکــی را رقــم زد .در نتیجــه از ســال  79تــا 86
حدود  7ســال خأل بزرگــی در ایــن حوزه در ســطح کالن کشــور
ایجــاد شــد .گرچــه در همیــن ســالها همچنــان مربیــان امــور
ً
پرورشــی در مدارس فعالیت داشــتند ،عمال زیر نظــر معاونین
آموزشـ ــی در ادارات قـ ــرار گرفتنـ ــد کـ ــه ایـ ــن خـ ــأ سـ ــاختاری
آس ــیبهای ج ــدی ب ــه دنب ــال داش ــت.
در اردیبهش ــت  1385رهب ــر معظ ــم انق ــاب در توصی ـ ه ب ــه
وزیر و مســئوالن وقت آموزش و پــرورش تأ کید کردنــد که قرار
نب ــود ام ــور تربیت ــی تعطی ــل ش ــود و س ــپس س ــه فرم ــان ص ــادر
کردنــد :احیــای تربیت معلــم  ،احیــای معاونت پرورشــی ،رفع
محجوری ــت از ق ــرآن .ب ــه دنب ــال ای ــن فرم ــان ،قان ــون احی ــای
معاونت پرورشــی در همان ســال به تصویب مجلس شــورای
اســامی رســید و آییننامــه اجرایــی آن ســال بعــد ابــاغ شــد.
ً
تمرک ــز معاون ــت پرورش ــی مج ــددا ب ــر فعالیته ــای اجرای ــی و
مشاورهای بازگش ــت و امروز یکی از مهمترین مسئولیتهای
مربیــان پرورشــی و مشــاوران در مــدارس ،بحــث آســیبهای
اجتماعــی اســت.

یکی از مهمترین دستاوردهای ارزشمند نظام تعلیم و تربیت
کشورمان در  40سال گذشته برخورداری از سند تحول بنیادین
آموزش و پـرورش به عنوان یک سـند ارزشـمند و مترقی و یک
نقشه راه یکدست برای دستیابی به اهداف متعالی نظام تعلیم
و تربیت و تربیت انسان تراز جمهوری اسالمی ایران است.
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان شده است
که از شش ساحت تربیت ،باید پنج ساحت به حوزه پرورشی و
تربیت بدنی و یک ساحت به تربیت علمی و فناورانه اختصاص
یابـد .امـروز مهمتریـن اسـتراتژی مسـئوالن آمـوزش و پـرورش
پیادهسـازی و اجـرای سـند تحول بنیادین اسـت و سـه مسـیر
برای اجرایی کردن آن در نظر گرفته شـده است:
 .1حـذف موانـع از طریـق ایجـاد تغییـر در سـاختارها،
برنامههـا و فرایندهـا .تحقق رویکـرد پرورشـی و فرهنگی یکی
از مهمتریـن چرخشهای تحولآفرین سـند تحـول بنیادین
اسـت و تالش شـده مجموعه فعالیتهای تربیتی و پرورشی
در سبد فعالیتهای آموزشی مدرسه پررنگ شود .تحول در
برنامههـای آموزشـی و محتـوای کتابهـای درسـی ،کاهـش
بـار آمـوزش از دوش دانشآمـوزان و ایجـاد فضـای مناسـب
بـرای فعالیتهای گروهـی در برنامههـای درس ملی ،حذف
آزمونها و کتابهـای کمک درسـی از دوره ابتدایـی و امثال
آن از شـاخصترین اقداماتی اسـت که در چند سـال گذشته
انجـام شـده و در آینـده نیـز دنبال میشـود.
 .2حرکــــت بــــه ســــمت ایجــــاد مقتضیــــات الزم ماننــــد
استانداردســازی فضاهای آموزشــی ،تجهیــزات و فرایندهای
آموزش ــی ،اس ــتفاده از فناوریه ــای آموزش ــی روز دنی ــا و نی ــز
پیگیـــری اســـتلزامات و پشـــتوانههای قانونـــی بـــرای تأمیـــن
منابـــع مالـــی و آموزشـــی و نیـــروی انســـانی
 .3طراحی الگوی پیادهسازی سند تحول بنیادین بر مبنای
زیرنظامها .شش زیرنظام سند تحول بنیادین در شورایعالی
آموزش و پرورش تصویب شده و برای اجرایی شدن آنها 351
برنامـه تدویـن شـده کـه تمامـی راهکارهـای موجود در سـند
تحـول را پوشـش میدهـد .از ایـن میـان  40برنامـه مربوط به
معاونـت پرورشـی اسـت .ایـن مهمتریـن اسـتراتژی در حـوزه
وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای سـند تحـول بنیادیـن اسـت و
معاونت پرورشـی سـهم بسـیار باالیی در ایـن برنامههـا دارد.
قـرار اسـت هـر حـوزه برنامههـای خـود را در یـک دوره  5سـاله
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اردوگاهها از نتایج این ارتقای سـازمانی اسـت.
 .3از  1364تــــا  :1369تشــــکیل ســــتاد امــــور تربیتــــی در
مـــدارس کـــه شـــامل مربـــی امـــور تربیتـــی و مدیـــر مدرســـه و
یـــک نفـــر نماینـــده از معلمـــان بـــود و بهعنـــوان یـــک تشـــکل
درون مدرس ـ ـهای مسـ ــائل مدرسـ ــه را مدیریـ ــت میکـ ــرد.

امــور تربیتی در اســناد باالدســتی نظام
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منطبق با برنامه ششـم توسـعه و متناسـب با منابع مالی
و انسـانی اولویتبنـدی و تـا پایان برنامه ششـم همـه آنها
را محقـق کند .امـروز در آموزش و پـرورش رویکـرد تعلیم و
تربیـت تمامسـاحتی غالـب اسـت کـه روح حا کـم بـر سـند
تحـول بنیادین اسـت .در این راسـتا برنامههـای ذیل نیز
اجرا شـده است:
تدوی ــن ح ــدود  120برنام ــه در مجم ــوع برنامهه ــای
معاونت پرورشــی بــا رویکــرد تعلیــم و تربیت تمامســاحتی
تدویــن حــدود  20سیاســت و راهبــرد بــرای مدیریــت
فعالیته ــای پرورش ــی
تعییـ ــن  3اولویـ ــت راهبـ ــردی بـ ــر اسـ ــاس مطالبـ ــات
رهبـ ــر معظـ ــم انقـ ــاب و نیازهـ ــای روز جامعـ ــه و تدویـ ــن
کارویژههایـ ــی بـ ــرای هریـ ــک از آنهـ ــا
این سه اولویت راهبردی عبارت است از:
 .1توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و قرآن و عترت
تحلیــل محتــوا و موضو عبنــدی بیانــات و مطالبــات
رهب ــر انق ــاب در ح ــوزه نم ــاز از نظ ــام آم ــوزش و پ ــرورش و
تفکی ــک و گ ــردآوری راهبرده ــا و اقدام ــات انج ــام ش ــده و
آنچ ــه بای ــد انج ــام ش ــود ب ــه ص ــورت ی ــک کت ــاب.
جشـــنواره فرهنگـــی هنـــری گلدســـتههای ســـرو در
ح ــوزه فرهن ــگ اقام ــه نم ــاز
آموزش عمومی قرآن در قالب بسته آموزشی ارتقای
آمـــوزش عمومـــی قـــرآن بـــرای دانشآمـــوزان ،معلمـــان،
مربیــان و مدیــران
 .2توسعه مهارتهای ارتباطی و فضایل اخالقی.
در قالب طرح توانمندسازی روانی-اجتماعی دانشآموزان،
شـش فضیلـت محـوری (شـامل خـرد و دانـش ،شـجاعت و
انسانیت ،عدالت ،اعتدال و میانهروی ،تعالی و معنویت) در
نظر گرفته شـده کـه هرکـدام چنـد زیرشـاخص و در مجموع
 24زیرشـاخص دارنـد .بـرای هرکـدام از آنها نیـز یک محتوا
تولید و در قالب دورههای آموزشی و توانمندسازی در اختیار
دانشآموزان و خانوادهها قـرار میگیرد.
 .3ایجاد روحیه امید و نشاط در دانش آموزان .دشمنان
انقالب اسالمی همواره به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در
ً
مردم هستند و در مقابل ،رهبر معظم انقالب قویا به دنبال
تقویت روحیه امید و نشاط در نسل جوان و نوجوان هستند.

کارویژههای آنها نیز عبارت است از:
 .1دستورالعمل امر به معروف و نهی از منکر در مدارس که
برای اولین بار تدوین و ابالغ شده است؛ شامل ایجاد دو ساختار
تشکیالتی یاوران معروف و یادآوران معروف در مدرسه ،برگزاری
جشنواره مفلحون ،تولید محتوا و  ...سه فعالیت محوری نیز
برای هر سال تحصیلی در نظر گرفته شده است :یکی برای
دانشآموزان ،یکی برای مربیان و یکی برای خانوادهها .برای
مثال در یک سال سه معروف در نظر گرفته شده عبارت است
از :راستگویی ،احسان به والدین و وجدان کاری.
 .2منشور حمایت از کاالی ایرانی؛ شامل  13راهبرد و 63
راهکار که مخاطب آن معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها
هسـتند و در دو محور گفتمانسـازی از طریق میثاقنامه
حمایت از کاالی ایرانی و جشنواره فرهنگی  -هنری استفاده از
کاالی ایرانی و اجراییسازی عملی آن از طریق نمایشگاههای
نوشتافزار ایرانی ساماندهی میشوند.
 .3بحث حجاب و عفاف که برای آن  35اقدام طراحی
شـده اسـت؛ از جملـه نمایشـگاههای مدرسـهای عفاف و
حجاب با عنـوان ریحانـه در مـدارس ابتدایی با مشـارکت
خود دانشآمـوزان در طول سـال تحصیلی.
چالشهای فعلی معاونت پرورشی
در سطح مدارس
 .1حج ــم کار مربی ــان پرورش ــی در م ــدارس ب ــه ق ــدری
زیــاد شــده و بــرای آنهــا نقشهــا و وظایــف زیــادی تعریــف
شــده اســت ،به گونهای کــه نمیتواننــد به وظایــف اصلی
خ ــود ک ــه رص ــد مس ــائل تربیت ــی مدرس ــه و دانشآم ــوزان
اس ــت بپردازن ــد.
 .2کمبود مشاور و نیروی انسانی متخصص محسوس و
بهمراتب بیشــتر از معلمان آموزشی است و آسیب فقدان
آن نی ــز ب ــه مرات ــب بیش ــتر از معلم ــان آموزش ــی اس ــت ،ام ــا
کمتــر دیــده میشــود .بــر اســاس قانــون احیــا ،ب ـهازای هــر
چهــار دانشآمــوز یــک ســاعت مربــی پرورشــی الزم اســت.
ب ــر ای ــن اس ــاس  100ه ــزار مرب ــی تربیت ــی و  28ه ــزار مش ــاور
ک ــم داری ــم .از س ــوی دیگ ــر ،توانمندس ــازی مربی ــان کاف ــی
نب ــوده و ب ـهروزآوری نش ــده و نتوانس ــتهاند در حوزهه ــای
جدیــد ورود کننــد.

عدالت اجتماعی
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یکــی از شــعارهایی کــه در بــدو انقــاب اســامی همیشــه بر
زب ــان م ــردم ج ــاری ب ــود و اص ــوال ب ــرای نی ــل ب ــه ای ــن مقص ــود
ب ــود ک ــه انق ــاب اس ــامی ای ــران پی ــروز ش ــد ،برق ــراری عدال ــت
اجتماع ــی و آزادی ب ــود .موض ــوع عدال ــت چن ــان مه ــم اس ــت
کــه بــه عنــوان یکــی از اصــول مــذب بــرای شــیعه مطــرح اســت
بـــه طـــوری کـــه بـــدون اعتقـــاد بـــه اجـــرای ایـــن اصـــل حتـــی
نمیتـــوان نـــام شـــیعه بـــر خـــود نهـــاد .امـــا در عصـــر فنـــاوری
اطالعـ ــات گزافـ ــه نخواهـ ــد بـ ــود ا گـ ــر بگوییـ ــم ایـ ــن مفاهیـ ــم
نی ــز نس ــبت ب ــه چه ــار ده ــه قب ــل ک ــه انق ــاب اس ــامی در آن
ب ــه وق ــوع پیوس ــت حداق ــل در مق ــام چگونگ ــی رس ــیدن ب ــا
تغییراتـــی اساســـی مواجهـــه شـــده اســـت .چنانکـــه ا گـــر در
چهــار دهــه قبل مســئله مــردم آن بــود که اجــازهی دسترســی
بـــه کتابهایـــی خـــاص را ندارنـــد ،امـــروز مســـئلهی هجـــوم

رســانههای دو ســویه مطرح اســت .به طوری که رســانههای
س ــنتی ک ــه اغل ــب ارتباط ــات یکس ــویه را مدیری ــت میکردن ــد
ام ــروز ج ــای خ ــود را ب ــه رس ــانههایی دادهان ــد ک ــه ارتباط ــات
چن ــد س ــویه را هدای ــت میکنن ــد و اص ــل کنش ــی وا کنش ــی در
آنه ــا ب ــه ط ــور همزم ــاان اج ــرا میش ــود.
ماهی ــت و ش ــکل عدال ــت اجتماع ــی و توزی ــع ث ــروت نی ــز در
روزگار ما که اقتصاد مهمل آن اســت به ســمت جهانی شــدن
می ــل ک ــرده و تعاری ــف آن نی ــز ب ــه کل ــی متح ــول ش ــده اس ــت.
بنابراین ا گر موض ــوع عدالت بخواه ــد در عرصههای مختلف
پیادهســازی شــود و شــکلی عینــی و ملمــوس بــه خــود بگیــرد
مــا نیازمنــد طرحــی دیگــر بــرای اقتصــاد هســتیم .طرحــی کــه
مبتن ــی ب ــر دانای ــی اس ــت و ب ــا دنی ــای ام ــروز مطابق ــت دارد.
آنچــه در این میــان بــرای نیــل به ایــن مقصــود اهمیــت دارد
ای ــن اس ــت ک ــه بدانی ــم؛ کارمن ــد ی ــا کارگ ــر ام ــروز ب ــرای اینک ــه
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اصالح آموزش و پرورش
تنها راه اجرای
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شــغلی بــه دســت بیــاورد نیازمنــد مهارتهــای اطالعاتــی
عال ـی و عالیت ــری اس ــت .ب ــه ط ــوری ک ــه در ص ــورت ع ــدم
کس ــب ای ــن مهارته ــا ب ــه زودی ش ــغل خ ــود را از دس ــت
خواهـ ــد داد .بـ ــه تعبیـ ــر دیگـ ــر بایـ ــد در کمتریـ ــن سـ ــطح
یعنـ ــی ایجـ ــاد شـ ــغل بـ ــرای نسـ ــل آینـ ــده و توزیـ ــع ثـ ــروت
بـــر مبنـــای عدالـــت طرحـــی نـــو در اندازیـــم .طرحـــی کـــه
ابت ــدای آن مس ــلما از آم ــوزش و پ ــرورش خواه ــد ب ــود .در
گفتوگوی ــی ک ــه ب ــا بس ــیاری از دانش ــمندان و متفک ــران
دانشـ ــگاهی دربـ ــارهی مشـ ــکالت نظـ ــام آموزشـ ــی ایـ ــران
داش ــتم ،بهاتف ــاق ب ــه ای ــن پاس ــخ میرس ــیدم ک ــه بیش ــتر
مشــکالتی کــه در صحنههــای مختلــف بــا آن مواجهیــم از
جملــه اقتصاد و عدالــت اجتماعــی وتولید علــم و فناوری؛
ریش ــه در همی ــن آم ــوزش و پ ــرورش ای ــران دارد.
آمــوزش و پرورشــی که ا گــر از این منظــر بخواهیــم بدان
ن ــگاه کنی ــم چندی ــن ق ــرن از آنچ ــه در نظ ــام بینالمل ــل
ام ــروز میگ ــذرد عق ــب افت ــاده اس ــت .و هی ــچ تناس ــبی ب ــا
واقعیــات دنیــای امــروز نــدارد .در رهیافتــی دیگــر میتوان
چنی ــن ادع ــا نم ــود ک ــه عدال ــت اجتماع ــی و آزادی ا کن ــون
هــر دو بــه طــور روز افزونــی بــه ایــن وابســته شــدهاند کــه هر
جامع ـهای چگون ــه ب ــا ای ــن س ــه مبح ــث برخ ــورد میکن ــد،
آموزش و پرورش ،فنــاوری اطالعاتــی ،آزادی بیان .با این
توصیــف هــر تحلیلی کــه مبتنــی بــر آسیبشناســی انقالب
اس ــامی و تهدیده ــای پی ــش رو و نی ــز اج ــرای خواس ــتهی
اصلـــی مـــردم از انجـــام و فرجـــام انقـــاب اســـت ،بایـــد بـــا
اصــاح آمــوزش و پــرورش همــراه شــود.
واقعیــت ایــن اســت کــه نظــام آمــوزش و پــرورش مــا کــه
ب ــرای جه ــان پی ــش از ظه ــور فن ــاوری اطالع ــات و جه ــان
جدیــــدی کــــه در آن بهســــر میبریــــم ،طراحــــی شــــده
هیـــچ یـــک از مقـــدرات جهـــان جدیـــد را درک نمیکنـــد.
در دنیایـــی کـــه مـــا در آن زندگـــی میکنیم(عصـــر جهانـــی
شـــدن و فنـــاوری اطالعـــات) ســـاختار آمـــوزش و پـــروش
حداق ــل ب ــه مفاهی ــم ت ــازهای نیازمن ــد اس ــت ک ــه آنق ــدر
عمی ــق باش ــند ک ــه دربرگیرن ــدهی ای ــن ش ــعارها در روزگار
حاض ــر باش ــند .ای ــن مفاهی ــم ق ــدر مس ــلم بس ــیار فرات ــر از
مسائل بودجه و تعداد شا گردان کالس و حقوق معلمان
و تعارضـ ــات سـ ــنتی برنامـ ــه و بسـ ــیاری دیگـ ــر از مسـ ــایل
کـــه در ایـــن مقدمـــه نمیگنجـــد ،خواهـــد بـــود .آنچـــه از
آمـ ــوزش و پـ ــرورش امـ ــروز در ایـ ــران میبینیـ ــم چهـ ــرهای

بس ــیار منس ــوخ ش ــده از آنچ ــه در جه ــان م ــدرن وج ــود
دارد اســت کــه بــرای بهبــود آن درســت مثــل رســانهها بــه
افزایش شــمار مجاری جدید و گســترش و تنوع برنامهای
نیــاز دارد .ا گــر قــرار اســت مــدارس نقــش محــوری در ایفــاد
نقــش شایســتهی مــردم در جامعـهی نویــن امــروز داشــته
باشــند ،حتــی ا گــر نقشهــای مولــد اقتصــادی مــورد نظــر
باشــد ،باز باید سیســتم حــق انتخابهای محــدود جای
خــود را بــه سیســتمی ببخشــد کــه در آن حــق انتخابهــا
بس ــیار زی ــاد باش ــد .در همی ــن راس ــتا پیونده ــای آم ــوزش
و پ ــرورش و  6اص ــل نظ ــام نوین ــی ک ــه فن ــاوری اطالع ــات
بـ ــه زندگـ ــی امـ ــروز تحمیـ ــل کـ ــرده یعنـ ــی؛ کنشپذیـ ــری،
تحرکپذیـ ــری ،تبدیلپذیـ ــری ،اتصالپذیـ ــری ،حضـ ــور
در هم ــه ج ــا و جهان ــی ش ــدن بای ــد برق ــرار ش ــود .تنه ــا ب ــا
داشـــتن چنیـــن آمـــوزش و پرورشـــی اســـت کـــه جوانـــان
ایرانــی را قــادر خواهــد ســاخت رونــد توســعه را در جهانــی
کـ ــه بـ ــا ازدیـ ــاد سـ ــرعت روز بـ ــه روز نوتـ ــر وشـ ــگفتانگیزتر
میشـــود ،رقـــم بزننـــد.
پرواض ــح اس ــت ک ــه در ای ــن تح ــول س ــاختاری نادی ــده
انگاشـ ــتن روابـ ــط میـ ــان نظـ ــام آموزشـ ــی آینـ ــده و نظـ ــام
رس ــانهای آین ــده ب ــه معن ــای فری ــب دادن دانشآموزان ــی
اس ــت ک ــه ه ــر دوی آنه ــا را ش ــکل خواهن ــد داد .ب ــه دیگــر
ســو در ایــن تحــول ســاختاری کــه دیــر یــا زود بایــد صــورت
بگیرد آمــوزش و پــرورش دیگر صرفــا اولویتی بــرای والدین
و معلمــان و اصالحگران تربیتــی نخواهد بود .زیــرا رهبران
جامعـ ــه ربـ ــط میـ ــان آمـ ــوزش و پـ ــرورش و رقابتپذیـ ــری
جهان ــی را در ص ــدر تمام ــی برنامهه ــای خ ــود میدانن ــد.
و بـــه ایـــن واقعیـــت آ گاه خواهنـــد بـــود کـــه مدرنســـازی
آموزش و پــرورش دقیقا به مدرنســازی اقتصــاد و جامعه
منجـــر خواهـــد شـــد و اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانایـــی را کـــه
رهبـــری معظـــم انقـــاب بارهـــا از آن بـــه عنـــوان تنهـــا راه
گـ ــذر از بنبس ـ ـتها و مشـ ــکالت فعلـ ــی یـ ــاد میکننـ ــد را
محق ــق خواه ــد س ــاخت .اقتص ــادی درونزا ب ــا تکی ــه ب ــر
اســتعدادها و منابــع داخلــی و شــناخت جهانــی کــه در آن
زندگــی میکنیــم .تنهــا ایجــاد چنیــن اقتصــادی اســت کــه
تحق ــق بخ ــش اصلیتری ــن آرم ــان انق ــاب یعن ــی برق ــراری
عدالــت اجتماعــی اســت و تنهــا در پــس چنیــن تحولــی در
جامع ــه اس ــت ک ــه میت ــوان دم از جهانیس ــازی انق ــاب
زد و ب ــدان دس ــت یاف ــت.
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سردار سرتیپ بسیجی دکتر «بهمن کارگر »؛

راهیاننـــــور
راوی عقالنیـــــت
در دفاع مقدس

ســـردار ســـرتیپ بســـیجی دکتـــر «بهمـــن کارگـــر» رییـــس بنیـــاد حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزشهـــای دفـــاع
مقـــدس و رئیـــس ســـتاد مرکـــزی راهیـــان نـــور در برهههـــای مختلفـــی از کارکردهـــا و اهمیـــت اردوهـــای
راهیـــان نـــور ســـخن گفتهانـــد ،آنچـــه میآیـــد گوش ــهای از ســـخنان او پیرامـــون ایـــن مســـاله اســـت.
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جمهـــوری اســـامی ایـــران در امـــورات دیگـــر کشـــورها
دخالـ ــت نمیکنـ ــد و مـ ــا فقـ ــط بـ ــه ملتهـ ــا آ گاهـ ــی داده
و در صورتـــی کـــه بخواهنـــد بـــه آنهـــا کمـــک میکنیـــم و
ام ــروز بای ــد مس ــلمانان دستبهدس ــت همدیگ ــر دهن ــد و
همانگون ــه ام ــام خمین ــی(ره) فرمودن ــد ،ا گ ــر ه ــر مس ــلمان
یــک ســطل آب بریزنــد ،رژیــم صهیونیســتی را آب خواهــد
ب ــرد.
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حماس ـ ـههای دوران دفـ ــاع مقـ ــدس آنقـ ــدر عظیـ ــم
اســــت کــــه بــــا یکهفتــــه نمیتــــوان آن را بــــه تصویــــر
کش ــید و م ــا ب ــرای نش ــان دادن ای ــن حماسـ ـهها در ۳۶۵
روز سـ ــال تـ ــاش میکنیـ ــم .انقـ ــاب اسـ ــامی ایـ ــران بـ ــه
مرزهــــای کشــــورمان محــــدود نمیشــــود و پیامهایــــی
کـ ــه امـ ــام خمینـ ــی(ره) و امـ ــام خامنهای(مدظلهالعالـ ــی)
ص ــادر ک ــرده و میکنن ــد ،مرب ــوط ب ــه تمام ــی مس ــلمانان
و مســتضعفان جهــان اســت؛ چرا کــه مــا انقــاب کردیــم تــا
هــم کشــور خودمــان نجــات پیــدا کــرده و هــم مســلمانان
(ره)
و مســتضعفان جهــان نجات پیــدا کننــد .امــام خمینی
فرمودنــد :در دفــاع مقــدس ،انقــاب اســامی صــادر شــد،
صــدور انقــاب اســامی ،همیــن مقاومتــی اســت کــه امروز
مــا در منطقــه شــاهد آن هســتیم؛ امــا گاهــی آنقــدر درگیــر
مســـائل داخلـــی هســـتیم کـــه از ایـــن عظمـــت ،قـــدرت و
اقتـــدار غافـــل میشـــویم.
انقـــاب اســـامی تنهـــا متعلـــق بـــه «ایـــران» نیســـت،
ام ــروز ایرانامالق ــرا و انق ــاب اس ــامی در جه ــان جری ــان
ً
پی ــدا ک ــرده اس ــت .دش ــمنان م ــا خصوص ــا آمری ــکا و رژی ــم
صهیونیســتی زودتــر متوجــه شــدند کــه انقــاب اســامی
صادر شده است ،لذا گروه تروریس ــتی «داعش» را ایجاد
کردنــد تــا جلــوی جریــان مقاومــت را بگیرنــد و ایــن گــروه
تروریســـتی در عـــراق ،ســـوریه و مناطقـــی کـــه مـــردم آن
بی ــدار ش ــدهاند ،تش ــکیل ش ــد؛ ص ــدور انق ــاب اس ــامی
ای ــران همچن ــان ادام ــه دارد و دش ــمن نمیخواه ــد ب ــه
ای ــن موض ــوع اعت ــراف کن ــد .س ــنت اله ــی ب ــر ای ــن اس ــت
کـ ــه هـ ــر ملتـ ــی مقاومـ ــت کنـ ــد ،پیـ ــروز اسـ ــت و بـ ــر ایـ ــن
اس ــاس ام ــروز در افغانس ــتان و کش ــورهای دیگ ــر ش ــاهد
ای ــن موض ــوع هس ــتیم.

جهادی  20ساله در طول  5سال
در زمینه نشــر معــارف انقــاب اســامی و دفــاع مقدس
کمکاریهایـ ــی بـ ــوده امـ ــا شـ ــتابی کـ ــه گرفتهایـ ــم قابـ ــل
تحســین اســت ،مــا در بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای
دف ــاع مق ــدس در پن ــج س ــال گذش ــته ،ب ــه ان ــدازه  ۲۰س ــال
کار کردهای ــم .نش ــر کت ــاب توس ــط بنی ــاد حف ــظ آث ــار و نش ــر
ارزشهای دفاع مقدس  ۳۰برابر شــده اســت .در حالیکه
در ط ــول  ۲۰س ــال  ۷۰۰عن ــوان کت ــاب چ ــاپ ش ــده ب ــود ،در
ط ــول چه ــار س ــال بی ــش از  ۴ه ــزار عن ــوان کت ــاب بهچ ــاپ
رسـ ــاندهایم.
در زمین ــه س ــاخت مرا ک ــز فرهنگ ــی و موزهه ــای دف ــاع
مقدس در ســطح کشــور در پنج ســال گذشــته توانستیم
 ۱۰مرکــز فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقــدس را بــه بهرهبــرداری
برســانیم؛ امروز در ســطح کشــور  ۱۵مرکــز فرهنگــی و موزه
دف ــاع مق ــدس وج ــود دارد ک ــه از ای ــن می ــان ش ــش مرک ــز
آم ــاده افتت ــاح اس ــت و دو مرکــز ه ــم ت ــا پای ــان س ــال آم ــاده
خواهـــد شـــد و انشـــاءاهلل در ابتـــدای ســـال  ،۹۹بیـــش
از  ۲۲مرکـ ــز فرهنگـ ــی و مـ ــوزه دفـ ــاع مقـ ــدس در کشـ ــور
بهرهب ــرداری ش ــدهاند .ای ــن مرا ک ــز پات ــوق پیشکس ــوتان
دفــاع مقــدس و همچنیــن جوانــان و نوجوانــان خواهنــد
ش ــد ت ــا در کن ــار ه ــم راجعب ــه دف ــاع مق ــدس و مقاوم ــت

راهیان نور در مقابل جنگ نرم
گفته میشــود جوانــان کشــور خســته شــدهاند؛ درحالیکه
تنه ــا س ــال گذش ــته هف ــت میلی ــون نف ــر از همی ــن جوان ــان ۱۵
ت ــا  ۳۰س ــاله ک ــه دف ــاع مق ــدس را ندیدهان ــد ،مناط ــق راهی ــان
نـــور را زیـــارت کردنـــد؛ از همیـــن موضـــوع نتیجـــه میگیریـــم
ک ــه جوان ــان خس ــته نش ــدهاند و ا گ ــر حقیق ــت دف ــاع مق ــدس
ک ــه رهب ــر معظ ــم انق ــاب اس ــامی ب ــر جلوگی ــری از تحری ــف و
فراموشـــی آن تا کیـــد داشـــتند را بـــدون مبالغـــه بـــرای مـــردم
بازگویــی کنیــم ،الگــوی بیبدیلــی بــرای جوانــان خواهــد بود.
ا کث ــر ای ــن جوان ــان در دوران دفاعمق ــدس حت ــی بهدنی ــا ه ــم
نیامــده بودنــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه ایــن رقــم در ســال ،۹۱
حــدود  ۳و نیــم میلیــون نفــر بــود .حــدود  ۵۰درصــد زائــران بــا
خ ــودروی ش ــخصی خ ــود ب ــه مناط ــق عملیات ــی هش ــت س ــال
دف ــاع مق ــدس س ــفر میکنن ــد .در مجموع ــه راهی ــان ن ــور یک ــی
از مس ــائل مه ــم ک ــه در ش ــورای سیاســتگذاری راهی ــان ن ــور
ب ــا حض ــور رئی ــس س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح برگ ــزار ش ــد ق ــرار
شـــد بـــه مســـئله کیفیـــت و کمیـــت بیشـــتر بپردازیـــم .البتـــه
رش ــد کم ــی و کیف ــی بای ــد هم ــراه ه ــم باش ــد و بای ــد در راهی ــان
ن ــور نش ــان دهی ــم ک ــه چ ــرا «م ــا پیروزی ــم».
از دیگــر کارها کــه باید توســط راویــان انجام شــود عقالنیت
در دفــاع مقــدس اســت کــه بایــد تبییــن شــود و درســت اســت
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فعالی ــت کنن ــد.
م ــا در بنی ــاد حف ــظ آث ــار و نش ــر ارزشه ــای دف ــاع مق ــدس
ا گرچ ــه در ط ــول پن ــج س ــال گذش ــته ب ــه ان ــدازه  ۲۰س ــال کار
کردیــم؛ امــا بهانــدازه  ۵۰ســال دیگــر کار داریــم و بایــد از فضــای
مج ــازی ک ــه ی ــک نقط ــه ق ــوت در جن ــگ ن ــرم اس ــت بهعن ــوان
ی ــک فرص ــت اس ــتفاده کنی ــم ت ــا بتوانی ــم ص ــدای خ ــود را ب ــه
م ــردم دنی ــا برس ــانیم.

کـ ــه شـ ــور مهـ ــم اسـ ــت ولـ ــی عقالنیـ ــت از آن مهمتـ ــر اسـ ــت.
کار دیگـ ــر بهروزرسـ ــانی یادمانهـ ــا چـ ــه ازلحـ ــاظ فیزیکـ ــی و
محتوایــی و تأسیســات متناســب بــا امــروز بهروزرســانی شــود
و حضــور فعــال در شــبکههای مجــازی و راهانــدازی پویشهــا
از کارهایــی اســت کــه بایــد انجــام شــود .یکــی از کارهــای الزم
در حـــوزه راهیـــان نـــور ،ایمنســـازی جادههـــای منتهـــی بـــه
یادمانهاس ــت ک ــه بای ــد بازس ــازی اص ــاح ش ــود.
معظ ــم رهب ــری فرمودن ــد؛ کاری ک ــه در راهی ــان ن ــور انج ــام
میدهیــد دشــمن نقشــه میکشــد تــا دفــاع مقــدس فرامــوش
و ب ــه انح ــراف کش ــیده ش ــود؛ پ ــس معل ــوم اس ــت ک ــه راهی ــان
نـــور کار خـــود را بهدرســـتی انجـــام میدهـــد .راهیـــان نـــور در
صراط ــی ک ــه م ـیرود بای ــد ص ــراط ن ــور باش ــد ،در راهی ــان ن ــور
بـــه مـــردم میگوییـــم کـــه ا گـــر در جنـــگ ســـیمخاردار را وارد
میکردیـــم امـــا امـــروز جمهـــوری اســـامی پیشـــرفته شـــده و
دشــمن درصدد اســت که مــا در زمینههــای مختلــف ازجمله
موشــکی و هســتهای پیشــرفت نکنیم و ا گــر روبهجلــو نبودیم
دنی ــا م ــا را تحری ــم و تهدی ــد نمیک ــرد .راهی ــان ن ــور ب ــه نس ــل
جـــوان میگویـــد کـــه مـــا در چـــه مقطعـــی بودیـــم و امـــروز در
چ ــه نقط ـهای از پیش ــرفت هس ــتیم.
جوانـ ــان مـ ــا زمـ ــان جنـ ــگ و قبـ ــل از انقـ ــاب نبودنـ ــد و
وظیفـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه در راهیـــان نـــور پیشـــرفتهای
چهلســاله انقــاب را نشــان دهیــم ،از دیگــر ثمــرات راهیــان
نـ ــور ایـ ــن اسـ ــت کـ ــه جوانـ ــان را آمـ ــاده نگهداریـ ــم کـ ــه ا گـ ــر
کش ــوری آم ــاده باش ــد دش ــمن نمیتوان ــد ب ــه آن زور بگوی ــد
و در جن ــگ تحمیل ــی چ ــون م ــا آم ــاده نبودی ــم دش ــمن ب ــه
م ــا حمل ــه ک ــرد؛ ب ــه همی ــن دلی ــل ا گ ــر آمادهباش ــیم ق ــدرت
بازدارندگ ــی خواهی ــم داش ــت .بای ــد کاری کنی ــم ت ــا م ــردم ب ــا
دفــاع مقــدس کــه یــک گنــج گرانبهایــی اســت آشــنا شــوند،
در راهی ــان ن ــور و حف ــظ و نش ــر آث ــار دف ــاع مق ــدس ا گ ــر م ــردم
ب ــا اه ــداف ش ــهدا را آش ــنا ش ــوند توطئهه ــای دش ــمن خنث ــی
خواهـ ــد شـ ــد و دس ـ ـتاندرکاران راهیـ ــان نـ ــور ادامهدهنـ ــده
راه ش ــهدا هس ــتند و بای ــد بدانن ــد ک ــه ش ــهدا زن ــده هس ــتند.
رهبر فرزانه انقالب فرمودند ،دش ــمن جنگ نرم را علیه ما
راه انداخــت مــا هــم راهیــان نــور را بــه راه انداختیــم .بحمدهلل
در حــال حاضــر راهیــان نــور در تمــام طــول ســال برقــرار اســت
و ایــام اوج ایــن حرکــت بــزرگ و مردمــی در راهیــان نــور جنــوب
کشــور در اســفند و فروردین ماه هر ســال بــا حضور و اســتقبال
خــوب مــردم برگــزار میگــردد.
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چگونگی شکلگیری و ساختاریابی اردوهای راهیان نور
در گفتگو با سردار نادر ادیبی ،دبیر ستاد راهیان نور کشور

راهی به سوی نور
¡ داود صالحی

قدمـت راهیـان نـور بـه دوران دفـاع مقـدس برمیگـردد و ما
همزمان با جنگ ،اردوهای بازدید از مناطق جنگی داشتیم؛
البته نه بـا این عنـوان و بـا ایـن سـازوکار .گروههـای مختلفی از
مردم و مسـئوالن برای کمک به رزمندگان و پشتیبانی از آنان
ً
به جبهههای جنـگ میآمدنـد ،در اردوگاهها و حتـی بعضا در
خطـوط مقـدم جنـگ حاضـر میشـدند و ملزومـات مـورد نیـاز
رزمندگان را به آنها میدادند .بعد از پایان جنگ هم بالفاصله
ً
عـدهای از رزمنـدگان عالقهمنـد بودنـد کـه مجـددا بـه مناطـق
جنگـی برگردنـد و مناطقـی را کـه در آن حضـور داشـتند دوبـاره
ببینند .از سال  1370جمعی از دانشجویان که از مؤثرترین افراد
و عناصر جامعـه هسـتند و میتواننـد در کارآمـدی نظام نقش
مؤثـری را ایفـا کنند تصمیـم گرفتنـد بـه مناطق جنگـی بیایند
و ببیننـد در دوران دفـاع مقـدس در ایـن مناطق چـه اتفاقاتی
افتـاده و رزمندگان اسلام چـه جانفشـانیهایی کردهانـد .آنها
به صـورت خودجوش بـه مناطق عملیاتـی رفتند و ایـن اقدام
آنان به تدریج به یک حرکت فرا گیر در دانشگاهها تبدیل شد و
عده زیادی از دانشجویان تمایل پیدا کردند از مناطق جنگی
بازدید کننـد .در آن سـالهای ابتدایـی میزان حضـور جوانان
ً
و خصوصـا دانشـجویان بـه حـدود  400هـزار نفـر رسـید کـه این
حجم افزایش نشان داد که مردم همچنان به دنبال آشنایی
با ارزشهـای دفاع مقدس هسـتند.
ً
این حجم حضور مردمی خصوصا در خوزستان که بیشتر
مـورد توجه قرار گرفتـه بود مسـتلزم این بود که سـاماندهی و
سـازماندهی الزم صورت گیرد و زمینه و بسـتر حضـور مردم را
مناسب و فراهم کند .از طرف دیگر ،در میان نیروهای مسلح
کـه خالقـان پیروزیهـا و حماسـههای دفـاع مقـدس بودنـد
و یگانهـای رزم در جنـگ را بـه عهـده داشـتند ایـن دیـدگاه
مطرح بود که باید برای آینده برنامهای داشته باشیم و حفظ
هویتهـای دفـاع مقـدس و انتقال ارزشهـای آن بـه جامعه
بایـد دارای مدل و سـاختاری باشـد .بالفاصلـه طراحی نقاط

~~در حال حاضر آخرین آماری که از بازدیدها وجود دارد
چه رقمی را نشان میدهد؟
ً
در طی دوازده سال گذشته هر سال رشد حدودا  10درصدی
را نسبت به سـال قبل از خود داشـتهایم .در آخرین آمار اخذ
شده ،از اردیبهشت  97تا اردیبهشت  98قریب به  7میلیون نفر
از مناطق مختلف راهیان نور بازدید داشتهاند .این جمعیت در
کاروانهای سازماندهی شده مانند دانشآموزی و دانشجویی،
کاروانهـای مردمی که با همکاری بسـیج اعـزام و انتقال آنها
انجام میشود ،کاروانهای مردمی خودجوش در مساجد و
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~~درباره راهیان نور از زوایای مختلف کمی ،کیفی،
سختافزار ،فرهنگسازی و غیره میتوان صحبت کرد.
اگر موافق هستید راجع به روح و کنه سفرهای راهیان
نور و اهدافی که در ابتدا دنبال میکرد و شاید کمتر
به این موضوع پرداخته شده باشد ،صحبت کنیم.
در ابتدا تاریخچهای از شکلگیری این حرکت بیان
بفرمایید و اینکه در ابتدا توسط چه کسانی و با چه
انگیزهای آغاز شد.

یادمانـی صـورت گرفت و شـکل و سـاختار سـاماندهی حضور
مردم در مناطق جنگی شـروع به طراحی شـد .سـپس سـتاد
راهیان نور در کشور شکل گرفت و در سیر تکامل آن قرارگاهها
و مجموعههایـی ایجـاد شـد کـه بتوانـد ایـن کار را بـه شـکل
بهتـر و کاملتـری بـه سـامان برسـاند .بـه گونـهای کـه ا کنـون
 11قـرارگاه در سـتاد مرکـزی راهیـان نـور وجـود دارد و اجـرای
سیاستهای کلی این حرکت را به عهده دارند .همچنین 57
ً
یادمان برای حضور مردم فراهم شده که تصویر نسبتا کاملی
از حـوادث و اتفاقـات جنگ ارائـه دهـد و اطالعـات مربوط به
حماسههای رزمندگان ارائه کند و مردم بدانند فرزندانشان
در چه مکانهایی و به چه شکل جان خود را تقدیم کشور و
اسلام کردند .به همین دلیل نقاط یادمانی ،مرا کز اسـکان،
روشهای اعزام و گستردهتر شدن برنامههای اعزام طر حریزی
شـد که در حـال حاضـر قریـب میلیونهـا نفـر در طول سـال از
مناطق یادمانی دفاع مقدس بازدید میکنند .برای مثال در
سال  1397قریب به یک میلیون نفر فقط از یادمان عملیات
مرصـاد در اسـتان کرمانشـاه بازدیـد کردهانـد .ایـن در حالـی
ً
اسـت کـه یادمانهـای پربازدیـد مـا عمدتـا در جنوب اسـت و
شـلمچه پربازدیدترین آنهاست.
ایـ ــن شـ ــرایط در کشـ ــور یکـ ــی از محوریتریـ ــن اقدامـ ــات
فرهنگـــی اســـت کـــه چش ــمانداز تربیـــت و پـــرورش جوانـــان
کش ــور را ترس ــیم میکن ــد و افق ــی ک ــه راهی ــان ن ــور حت ــی ب ــرای
دس ـتاندرکاران ایجــاد کــرده نشــانگر رویشهایــی اســت کــه
در ارتب ــاط ب ــا فرهن ــگ دف ــاع مق ــدس پدی ــد آم ــده و جوانان ــی
را ک ــه عاش ــق مبان ــی و اندیش ـههای انق ــاب اس ــامی و نظ ــام
هســتند پرورش داده اســت .در واقع یکــی از بهترین کارهای
فرهنگی کــه در کشــور در حــال انجام اســت اردوهــای راهیان
ن ــور اس ــت.
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~~جمعیت قابل توجهی است! یکی از اهداف این
ً
حرکت این بوده که مردم و خصوصا جوانان که
زمان انقالب و جنگ را درک نکردهاند با فرهنگ و
روحیات جبههها و حال و هوای رزمندگان و ایثارگری
آنان آشنا شوند و حس و حال و انگیزه ایثارگری در
طیفهای مختلف مردم شکل بگیرد .از این حیث
چقدر اردوهای راهیان نور موفق بوده و توانسته آن
جمعیت عظیم را به این هدف پیوند دهد؟
بلـــه ،یکـــی از اهـــداف اصلـــی مـــا در ارتبـــاط بـــا مـــردم
انتقـــال فرهنـــگ و تغییـــر نگرشهـــای مـــردم بـــه ســـمت
بهترینهـ ــا و ترازهـ ــای مناسـ ــبی اسـ ــت کـ ــه در انقـ ــاب
اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ایج ــاد ش ــد .برخ ــی از م ــردم ب ــا
ً
ای ــن موضوع ــات آش ــنایی زی ــادی ندارن ــد .طبع ــا یک ــی از
وظای ــف م ــا عمقبخش ــی ب ــه آش ــنایی آنه ــا و ایج ــاد ی ــک
الگ ــوی مناس ــب ب ــرای آن ــان و تغیی ــر در رفت ــار آن ــان اس ــت.
یکــی از وظایفــی کــه مــا بــرای راهیــان نــور ترســیم کردهایــم
رفتارســازی اســت و مــا بــا جدیــت بــه دنبــال آن هســتیم.
در واقــع ،شــبکههایی کــه در مجموعــه راهیــان نــور فعــال
اســت هدفــش ایــن اســت کــه مــردم رفت ــاری از خ ــود بــروز
دهن ــد ک ــه نش ــأت گرفت ــه از رفت ــار متعال ــی ش ــکلگرفته در
دف ــاع مق ــدس از جان ــب رزمن ــدگان باش ــد.
در ایــن کار توفیقــات زیــادی بــرای کشــور حاصل شــده
اســت .مــا بــا جمــع کثیــری از مــردم روبــرو هســتیم کــه نــه
فقط برای بازدید ،بلکه برای درس گرفتن و عبرت گرفتن
از وقایــع دفــاع مقــدس بــه مناطــق جنگــی میآینــد .ایــن
بــه کیفیســازی کار خیلــی کمــک میکنــد .حتــی کســانی
ً
ک ــه صرف ــا ب ــه قص ــد بازدی ــد ب ــه ای ــن مناط ــق میآین ــد ای ــن
بازدی ــد از ط ــرف م ــا غنیش ــده و پرب ــار اس ــت و ب ــا پیامه ــا
و درسهایـــی کـــه در شـــناخت شـــخصیتها و حـــوادث
دف ــاع مق ــدس نهفت ــه ،ت ــوأم ش ــده اس ــت و درنتیج ــه در
رفتارهـ ــای آنـ ــان در آینـ ــده و الگـ ــو گرفتـ ــن از رفتارهـ ــای
رزمن ــدگان اثرگ ــذار ب ــوده اس ــت.
بـر اسـاس نگرشسـنجیها ،ذائقهسـنجیها و
نظرسـنجیهایی کـه از زائـران راهیان نـور انجـام دادهایم

مشهود بوده است که این سفرها زمینه تغییرات زیادی را
در آنان ایجاد کرده و سیر آشنایی آنان با ارزشهای انقالب
ً
اسالمی رشد داشته است .شما این انس را کامال در مناطق
عملیاتـی مشـاهده میکنید و ظرف سـه روزی کـه به طور
میانگین زائران در مناطق عملیاتی هستند و در یادمانها
حضور دارند و روایات جنگ را میشنوند و با بازآفرینی هنری
بخشـی از صحنههـای دفاع مقـدس که توسـط همکاران
ما انجام میشود ،شما با عکسالعملهای بسیار مثبت
آنها نسبت به دفاع مقدس مواجه میشـوید .آنچه حائز
اهمیت است این است که بیش از  76درصد این زائران را
جوانان بین  15تا  30سال تشکیل میدهند و این یکی از
مواهب منحصربفرد یک اقدام فرهنگی در کشور ماست.
نسلی که پس از  30سال از پایان جنگ ،هیچکدام جنگ
را درک نکردهاند در این اردوها با خوبیها و فضائلی که در
دوران دفاع مقدس پدید آمده بوده انـس پیدا میکنند.
ایـن در بخـش مدیریتـی هـم بسـیار اثـر گـذار بوده اسـت و
راهیان نور در پرورش مدیران خالق ،مؤمن ،انقالبی و در
تراز مناسب نظام اسالمی – که شاخصهای آن در بیانات
رهبـر معظـم انقلاب تبییـن شـده اسـت – بسـیار تأثیرگذار
و موفـق بـوده اسـت و جوانانی کـه به ایـن اردوهـا میآیند
آمادگـی مییابنـد کـه در آینـده در تـراز یـک مدیـر انقالبـی
قـد علـم کننـد .بخشـی از ایـن جوانـان در شـبکه راویـان و
خادمان راهیان نور و نیز در شبکه مبلغان و روحانیون ما
ً
مشخصا قابل مشاهده هستند و این نشانگر تأثیرگذاری
مثبت این اردوهاست.
~~عدهای معتقدند تحولی که در ایام زیارت
مناطق عملیاتی در زائران رخ میدهد و افراد را
دچار دگرگونی و حتی اشک ریختن و همدردی با
ایثارگری ایثارگران میکند مقطعی و موقتی است
و پس از گذشت مدتی از بین میرود .آیا در فرآیند
فرهنگسازی در اردوهای راهیان نور برای این
موضوع فکر شده که اقدامات اثرگذار و تحوالت
تثبیت شده و ماندگار باشند؟
به نکته دقیقی اشاره کردید .ما روایت جنگ را نه فقط
در بیان ،بلکه در سرزمین دفاع مقدس و در مکان وقایع و
در آرایههای هنری و فعالیتهای فرهنگی از مرحله اعزام
و اسـکان و یادمانهـا و غیره ارائـه میکنیـم و در همه این

~~سئوال دیگر بنده درباره ارتباط با مخاطبان بعد از
سفر زیارتی است .آیا سازوکاری برای ارتباط با زائران و
حفظ آنان در قالب شبکههای اجتماعی یا برنامههای
فرهنگی یا تغذیه فکری و فرهنگی تدارک دیده شده
است؟
ً
بله این سئوال بعضا از ما پرسیده میشود که بعد از
راهیان نور چه میشود؟ ما برای زائران راهیان نور بستری
از فعالیتهای فرهنگی و زمینهای برای آشنایی با ارزشها
و فضائل انقالب اسالمی که در دفاع مقدس تجلی پیدا کرد

~~پس یک شبکه فعال از زائران پس از اردوها وجود
ندارد...
چ ــرا ،بخش ــی از ای ــن اف ــراد در ش ــبکه راوی ــان و خادم ــان
مـ ــا قـ ــرار میگیرنـ ــد و بـ ــا مـ ــا ارتبـ ــاط دارنـ ــد .بخشـ ــی دیگـ ــر
در مرا کــــز دیگــــری کــــه فعالیــــت همســــو دارنــــد فعالیــــت
میکنن ــد ک ــه کمابی ــش ب ــا راهی ــان ن ــور در ارتب ــاط هس ــتند.
ً
بخش ــی دیگ ــر ه ــم مج ــددا در س ــفرهای دیگ ــر ب ــا م ــا هم ــراه
ً
میش ــوند و از یادمانه ــای قبل ــی مج ــددا بازدی ــد میکنن ــد
ً
و یـ ــا یادمانهـ ــا و مناطقـ ــی را کـ ــه قبـ ــا تجربـ ــه نکردهانـ ــد
زیـ ــارت میکننـ ــد.
در واقع این دسته همچنان مخاطب راهیان نور هستند
و از ی ــک س ــفر ب ــه س ــفری دیگ ــر منتق ــل میش ــوند و همچن ــان
در دایــره مخاطبــان راهیــان نــور قــرار دارنــد .بخش دیگــری از
م ــردم در ش ــهرهای خ ــود ب ــا عوام ــل و خادم ــان راهی ــان ن ــور
مرتبـــط هســـتند و همـــکاری و تبـــادل فرهنگـــی میـــان آنهـــا
برق ــرار اس ــت.
آن دسته هم که ارتباط فیزیکی و ظاهری با راهیان نور
ً
ندارند در واقع ارتباط معرفتی و عاطفی دارند و بعضا در فضای
زندگی اجتماعی خود مبلغ راهیان نور و ترویج کننده فرهنگ
ً
و ارزشهای دفاع مقدس هستند .بنابراین یک شبکه ظاهرا
غیر مرتبط ،ولی در حقیقت دارای ارتباط فکری و معنوی
وجود دارد و بازخورد آن در سایر فعالیتهای فرهنگی کشور
که مرتبط با فرهنگ و ارزشهای انقالب اسالمی است خود
را نشان میدهد .اما به دلیل فراوانی جمعیت چند میلیونی
زائران ،ارتباط فیزیکی با یکایک آنها مقدور نیست.
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بخشهـا زیرشـاخههای متنوعـی وجـود دارد .مـا بـه دنبـال
چند بخش هستیم .یکی منطق جنگ است؛ منطق جنگ
نه فقط بـه معنـای جنگیدن ،بلکـه منطق انقالب اسلامی و
ارزشهایی که ما را به دفاع برمیانگیزد و توأم با اندیشههای
دینی ماسـت .بخش دیگر حماسه و شور اسـت .بخش دیگر
احساسـات و عواطـف اسـت .در واقـع تلاش میکنیـم همـه
اینهـا پابهپـای هـم و توأمـان پیـش برونـد .ا گر کسـی بگویـد با
احسـاس مخالفیـم یـا فقـط بایـد بـه منطـق جنـگ بپردازیـم
درک درسـتی از کار ما ندارد.
مـا معتقدیـم احسـاس بایـد بـا معـارف گـره بخـورد و رهبـر
معظم انقالب هم بر همین نکته تأ کید دارند .ا گر احساسات
و معارف دفاع مقدس با هم پیوند بخورد زمینه شـکلگیری
یک انسـان متعالی را پدید میآورد .ما در جنگ همه اینها را
داشتیم و تالش میکنیم همه اینها با هم به زائران انتقال پیدا
کند و فقط به یـک بخش جنگ بـه عنوان یک کار احساسـی
و هیجانی نگاه نکنیم .در واقع احساس ما نسبت به اسالم،
نسـبت بـه ولـی خـدا و نسـبت بـه ارزشهـای دینیمـان بایـد
احسـاس عقالنـی و کاملی باشـد کـه منطق پشـت سـر آن قرار
دارد .اوج این پیوند قیام حضرت سیدالشـهدا (ع) است  -که
منطـق جنگ مـا قیـام ایشـان اسـت – که مـا در اوج احسـاس
اشـکمان بـرای ایشـان و یـاران ایشـان سـرازیر اسـت و در عین
حال منطق کاملی از نهضت ایشان را در ذهن خود داریم که
باعث میشود در صحنهها حضور پیدا کنیم و ا گر آن منطق
نباشـد حس حضور هم ایجاد نمیشـود.
بنابرای ــن م ــا ب ــرای هم ــه ای ــن بخشه ــا برنام ــه و طراح ــی
داریم و سعی داریم کسی که در مناطق عملیاتی حضور پیدا
میکن ــد هم ــه اینه ــا را ب ــا قل ــب ،ذه ــن ،اندیش ــه و احساس ــش
درک کن ــد و بپذیرد.

فراهم میکنیم .این افراد پس از پایان سفر راهیان نور در سایر
اقدامات و برنامههای فرهنگی که در مجموعههای مختلف
فرهنگی کشور ارائه میشود قرار میگیرند و در واقع ،راهیان
نور یک حلقه از دهها حلقه زنجیره کار فرهنگی انقالبی در
کشور است .راهیان نور یک بخش مبنایی و زیربنایی در این
ً
زنجیره است و مخاطب ما بعدا میتواند از سایر برنامههای
فرهنگی همراستا استفاده کند و بر داشتههای فکری و عاطفی
خود بیفزاید .بدین ترتیب راهیان نور بستری را برای تسری
فرهنگ متعالی دفاع مقدس در الیههای مختلف جامعه و در
فرآیندهای مختلف فرهنگی ایجاد میکند که نتیجه و ثمره آن
در مساجد ،مدارس ،دانشگاهها ،ادارات ،هیئتهای مذهبی،
در پایگاههای بسیج و غیره استمرار و تداوم مییابد.

33

یادمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
34

~~سئوال دیگر بنده درباره آن دسته از افرادی است
که بدون انگیزه بازدید مناطق عملیاتی و بدون توجه
به اینکه به زیارت مشهد شهدای دفاع مقدس
میروند به این سفر میآیند .حتی برخی ممکن است
ً
از سر تفریح و خصوصا برای اینکه در ایام تعطیالت
نوروز به تفرج بپردازند و یک سفر گردشگری و
تفریحی در یکی از شهرهای کشور داشته باشند به
این سفر بیایند .چقدر از مخاطبان شما اینگونه
هستند و آیا برنامههای فرهنگی راهیان نور این
دسته از مسافران را نیز پوشش میدهد؟
اول ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه ســفرهای راهیــان نــور
در ط ــول س ــال و در ش ــهرهای مختلف ــی انج ــام میگی ــرد؛
هرچنـــد تمرکـــز آن در منطقـــه جنـــوب اســـت و بـــه دلیـــل
شـ ــرایط آبوهوایـ ــی و وجـ ــود تعطیـ ــات ،در ایـ ــام نـ ــوروز
بیشــتر امــکان آن بــرای هموطنان فراهــم اســت .بنابراین
ً
لزوم ــا ی ــک س ــفر تفریح ــی در ای ــام ن ــوروز نیس ــت و در هم ــه
ای ــام س ــال انج ــام میش ــود.
نکتـ ــه دیگـ ــر اینکـ ــه اغلـ ــب خانوادههـ ــا و افـ ــرادی کـ ــه
بـــه ســـفر راهیـــان نـــور میآینـــد ابتـــدا ایـــن انگیـــزه و ایـــن
کش ــش در آنه ــا ایج ــاد ش ــده ک ــه بدانن ــد در س ــرزمینهای
درگیـــر جنـــگ و در مکانـــی کـــه رزمنـــدگان مـــا بـــا دشـــمن
متج ــاوز جنگیدهان ــد چ ــه اتفاقات ــی افت ــاده و آن مناط ــق
چگونهانـ ــد و چـ ــه شـ ــرایط و ویژگیهایـ ــی دارنـ ــد .حتـ ــی
ً
بســیاری از آنهــا قبــا ایــن ســفر را تجربــه کردهانــد و ا کنــون
بــرای برخــورداری از ابعــاد روحــی و معنــوی آن دوبــاره بــه
ســفر میآینــد .برخــی نیــز خودشــان رزمنــده یــا از خانــواده
رزمنـــدگان و ایثارگـــران بودهانـــد و یـــا از نزدیـــک جنـــگ را
لمــس کردهانــد ،ولــی بــرای آشــنایی بیشــتر و برخــورداری
از ح ــس و ح ــال معن ــوی آن دوره و زن ــده ش ــدن خاط ــرات
روزه ــای دف ــاع مق ــدس ب ــه ای ــن س ــفر میآین ــد.
بخش زیادی از مخاطبان ما هم آشنایی چندانی با این
مفاهیم و حال و هوا ندارند و همانطور که عرض شد بسیاری
از آنهـا را جوانانی تشـکیل میدهند کـه بعـد از جنگ متولد
شـدهاند و طعم جنـگ را حتـی در پشـت جبهه و در شـهرها
ً
نچشیدهاند .بنابراین ما دقیقا تمرکز خود را بر این بخش از
زائران که ا کثریت آنها را تشکیل میدهند گذاشتهایم؛ یعنی
بنای کار ما تبلیغ و فرهنگسازی و روایتگری برای کسانی
است که اغلب با دفاع مقدس و جزئیات وقایع آن و شرایط

و چندوچون آن آشنایی ندارند یا آشنایی مختصری دارند.
در این دسته از مخاطبان ،چندان فرقی نمیکند که کسی
بـا انگیزه تفریـح آمده باشـد یـا با انگیـزه آشـنایی بـا موضوع.
زیـرا در واقعیـت هـر دو نفـر دارای اطالعـات کمـی از موضـوع
هستند و ما باید برای آنها بستههای فرهنگی غنی و اطالعاتی
ً
مفید داشته باشیم .اتفاقا همانطور که شما در سئوال خود
ً
پرسیدید بخشی از زائران ما خصوصا خانوادهها از سفر خود
قصد تفریح و تفرج در ایام تعطیالت هم دارند ،ولی در عمل
از همان بهره معنـوی و دریافت مفهومی و ادرا کی که سـایر
مخاطبان برخوردار شـدهاند ،آنها نیز برخوردار شدهاند.
~~ضمن اینکه این یک امتیاز برای راهیان نور
محسوب میشود که بتواند بخشی از مسافران
نوروزی یا مسافران تفریحی را به مناطق جنگی جذب
کند و پیام فرهنگی خود را به آنها نیز برساند...
ً
ً
بله دقیقا .اساسا یکی از اهداف ما این است که این سفرها
بعد تفریحی و گردشـگری نیز داشـته باشـد و بسیار مشتاق
هسـتیم کـه مسـافران راهیـان نـور بـه دیگـر مناطـق دیدنـی
شـهرهای مقصد هم سـری بزنند و در سـفر خود بـا فرهنگ
و آداب و رسوم بخشی از میهن خود نیز آشنا شـوند .در این
راستا حتی برنامهریزیها و رایزنیهایی با مسئوالن دولتی
در شـهرها و اسـتانهای مرتبط با این موضوع داشتهایم تا
این سـفرها به رونق اقتصادی ،توسـعه بخش گردشگری و
ً
افزایش درآمدهای مردم منطقه و خصوصا آشنایی مردم با
فرهنگ بومی آن مناطق هم کمک کند .اما نکتهای که ما
در این سـالها دریافتهایـم این اسـت که غالب مردم کشـور
مشتاق آشنایی با تاریخ و وقایع دفاع مقدس و جانفشانیهای
شهدا و رزمندگان و فرزندان دلیر خود هستند و تمایل دارند
در برنامههایـی که بـه تکریـم و بزرگداشـت شـهدا و ایثارگران
میپردازد حضور یابنـد .به همین دلیل کسـانی که با قصد
سفر تفریحی به مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس
ً
میآینـد طبعـا ایـن نیـت را هـم در دل دارند کـه در کنار سـفر
تفریحی ،در یک برنامه فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس هم
ً
شـرکت کنند؛ در غیر این صورت میتوانستند اساسا شهر و
منطقه دیگری را که شاید جذابیتهای گردشگری بیشتری
داشته باشد به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند و رنج
سفر به بیابانهای خوزستان را که جاذبه مادی و تفریحی
خاصی ندارد بـر خود هموار نکنند.
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همزمان با آغاز اردوهای راهیان نور
سری به یادمان والفجر یک زدهایم

سفر به
کانالهای خاکی
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عملیات والفجر یک یکی از بزرگترین عملیاتهای انجام
شده در دوران دفاع مقدس در روز  20فروردین سال 1362
در جنوب استان ایالم و در منطقه چم هندی انجام شد.
این عملیات بزرگ که هفت روز به طول انجامید سرشار از
صحنههای فدا کاری و ایثار رزمندگان اسالم در برابر دشمن
متجاوز بعثی بود .یادمان این عملیات که در سال 1391
سـاخته شـد به دالیـل متعـددی از جملـه مجـاورت آن با
مرز عراق ،نامناسـب بودن جاده دسترسـی و آلوده بودن
زمینهـای اطـراف آن بـه انـواع مینهای بـه جـای مانده
از دوران دفاع مقدس تا اسـفند ماه  1396مورد اسـتفاده
قرار نگرفتـه بود .پس از رفع موانع و مشـکالت و بر اسـاس
توافق بین ستاد مرکزی راهیان نور و موزه انقالب اسالمی
و دفـاع مقـدس ایـن یادمـان بـه منظـور تکمیـل ،تجهیز و
مدیریـت بـرای بهرهبـرداری و پذیرایـی از زائریـن راهیـان
نـور در اسـفندماه سـال  96بـه مـوزه وا گـذار شـد .یادمـان
شهدای عملیات والفجر یک در جنوب استان ایالم57 ،
کیلومتری جنوب شرق شهر دهلران 63 ،کیلومتری شرق
شـهر شـوش و  32کیلومتری جنوب غرب دشت عباس و
در زمینی به مساحت تقریبی  250هزار مترمربع واقع شده
اسـت .در بخش ابنیه ،احداثات و تأسیسات که در ضلع
غربی یادمان واقع شده است حسینیه ،سنگرهای رینگی
اسکان ،مهمانسرا ،سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه قرار
دارد که به منظور اسکان کاروانهای راهیان نور و اجرای
برنامههای فرهنگی احداث و مورد استفاده قرار میگیرد.
بخـش منطقـه عملیاتی یادمـان نیز شـامل قسـمتی از
زمیـن منطقـه عملیـات والفجـر یـک و عـوارض طبیعـی و
مصنوعی ،میادین مین و موانع آن است که پس از انجام
عملیات مینروبی توسط ستاد مینزدایی استان ایالم با
تعیین حدود و ثغور آن برای بازدید زائران شهدا آماده شده
است .در این بخش از طریق فضاسازی فرهنگی هنری،
اجرای سیسـتم صوت ،حفر کانـال و محصور کـردن آن با
سـیم خادار حلقوی امکان بازدید بخشهایـی از منطقه
برای زائرین کاروان های راهیان نور فراهم گردیده است.
از جمله اقدامات مهم انجام شده در این یادمان میتوان
به تجهيز و راهاندازي کامل حسينيه ،اجراي سيستم صوت،
فضاسـازي فرهنگـي داخـل و نمـاي حسـينيه ،فضاسـازي
فرهنگـي و ايمنسـازي کانالهـا از طريـق نصـب پرچـم و
سـيم خـاردار حلقـوي بـه طـول يـک کيلومتـر ،فضاسـازي

فرهنگي و معنـوي يادمان از طريـق ايجاد نمادهـاي دفاع
مقدس ،نصب پرچمهاي الوان ،طراحي و ساخت تابلوهاي
با مفاهيم دفاع مقدس ،سـاخت نمادهـاي دفاع مقدس
مثل سنگرهاي انفرادي و گروهي ،ساخت و نصب تابلوهاي
راهنماي يادمـان در جادههاي دسترسـي ،ايجاد سـکوي
روايتگري در ضلع شمالي يادمان ،ايجاد ايستگاه صلواتي و
پذيرايي از زائرين يادمان در ورودي حسينيه و نصب عاليم
و تابلوهاي هشدار دهنده در محيط پيراموني يادمان براي
راهنمايي و ايمني زائرين اشاره کرد.
با توجه به اینکه دسترسی کاروانها به این یادمان با
مشکالتی روبرو بوده است تسطيح و ترميم جاده دسترسي
اصلي و داخلي با استفاده از گريدر و لودر ،شنريزي جاده
دسترسـي مرزي از پاسـگاه چم هندي تا يادمان به طول
 2کيلومتر ،تسـطيح و شـنريزي محوطه داخلـي يادمان
و پارکينـگ اتوبوسهـا و انتقـال و کاشـت  15نفـر نخـل در
ضلـع جنوبـي يادمـان ،ایـن فضـا را بـرای حضـور زائریـن و
اسـتفاده از حال و هوای معنوی آن آماده کرده است.
يادمان والفجر یک با تالش خالصانه ،مستمر و شبانهروزي
خادمين شهدا از روز اول اسفند ماه  1396آماده پذيرايي از
زايرين راهيان نور گرديد که در طول دوره اول خود در حدود
 13هزار نفر زائر در قالب  33کاروان و خودروهاي شخصي از
آن بازديد کرده و قدمگاه و قتلگاه شهداي عمليات والفجر
يک و شـهداي تفحص را زيارت نمودند .در سـال  97نیز با
بازدید بیش از  10هزار نفر و اسکان  6هزار نفری از مصادیق
مدیریت جهادی و تدابیر مدیریت موزه انقالب اسلامی و
دفـاع مقـدس بـوده اسـت کـه بـا کمتریـن هزینه بیشـترین
بازدیدکننده را داشته است .کارونها با روايت عمليات والفجر
يک در سکوي روايتگري توسط راوي ستاد مرکزي راهيان
نـور و هدايت درکانالهـاي داخل منطقه عملياتي توسـط
خادمين شهدا به فضاهای آن دوران نزدیک میشوند و با
نوشیدن شربت در ايستگاه صلواتي و اقامه نماز جماعت ظهر
و عصر در حسينيه شهداي والفجر يک ،تجربهای معنوی
از حضور در فضایی که روزی قدمگاه رزمندگان اسالم بوده
است پیدا میکنند .با نزدیک شدن به ایام سال نو و شروع
اردوهای راهیان نور این یادمان که جزو مناطق بکر به جا
مانده از دوران دفاع مقدس است میتواند مقصد مناسبی
بـرای کاروانهـای راهیـان نـور و زائرینـی کـه بـا خودروهای
شخصی به این مناطق سفر میکنند باشد.
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سفر به یادمانهای دو عملیات بزرگ خیبر و بدر؛

هور و طالئیهاش

¡ سمانه پرهام
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از خاطرهانگیزترین مناطق دوران دفاع مقدس است.
این مکان خاطرهانگیز در شرق و شمال دشت آزادگان
است .صد کیلومتر طول دارد و عرض آن بین پانزده تا
هفتاد و پنج کیلومتر متغیر است.
هور زادهی رودخانههای کرخه ،دجله و دویرج است.
آب آن را کد و کم عمق و سرتاسر آن پوشیده از نی ،چوالن
و انواع گیاهان مردابی است و این پوشش به آن منطقه
حال و هوایی بخشیده که حس عاشقی و معنویت دارد.
وسعت هور در دوران دفاع مقدس 3 ،هزار و صد کیلومتر
مربع بود .در اواخر جنگ تحمیلی ،نیزارهای انبوه هور ،مامن
و مخفیگاه مبارزان شیعه عراقی ،مخالفان حکومت صدام
حسین و کسانی بود که از خدمت سربازی در ارتش عراق
فرار کرده بودند ،به همین دلیل ارتش عراق به خشک کردن
مناطق وسیعی از هور دست زد .کمی بعد نیز پس از جنگ
تحمیلی ،سدهای متعددی بر روی رودخانههای حوزه آبریز
هورالعظیم زده شد .از این رو ا کنون وسعت هور کم شده
است .ا گرچه بخشهایی از هور در حال خشک شدن است،
اما در مناطق عمیقتر ،هور همچنان زنده است .نیهای

بلند ،بیشتر مناطق هور را پوشانده است ،اما به تدریج
آبراههایی به وجود آمده که محل تردد سا کنان هور است.
در هور امکان تردد محدود به وسیله بلم و قایق وجود دارد.
پیش از آغاز جنگ ،اهالی دهها روستا و آبادی حاشیه هور ،با
استفاده از این تاالب و آبزیان آن ،اقتصاد خانوادههای خویش
ً
را تامین میکردند .اما امروز تقریبا تمام روستاهای مجاور هور
به جز شهر رفیع به طور کلی از بین رفتهاند .راههای متعددی
برای دسترسی به این تاالب زیبا وجود دارد؛ از جمله راه آسفالته
سوسنگرد – بستان – چزابه و هویزه – رفیع ،همچنین راه آسفالته
اهواز به سیدخلف و طالئیه و راه شنی و نظامی پاسگاههای طبر
به شطعلی ،جاده طبر – شطعلی و جاده شرکت نفت ،از دیگر
راههای دسترسی برای دیدار با هور است .در منطقه هورالعظیم،
نیروهای ایرانی عملیاتهای خیبر و بدر را در سالهای 62
و  63انجام دادند .بسیاری از فرماندهان و نامهای ماندگار
جنگ تحمیلی در عملیاتهای مختلفی که در این منطقه
انجام شد ،به شهادت رسیدند .در جریان جنگ تحمیلی،
هورالهویزه مانع بزرگی برای عبور نیروهای نظامی بود .به همین
دلیل ،در آغاز جنگ ،ارتش عراق نتوانست از هور عبور کند
و محور پیشروی خود را از دو سوی هور (چزابه در شمال و

با هجوم سراسری ارتش بعث عراق ،مناطق مختلفی از
خا ک ایران به اشغال نیروهای عراقی درآمد .یکی از محورهای
اصلی حمله عراق ،منطقهای به نام طالئیه بود .این منطقه در
غرب استان خوزستان و در منتهیالیه جنوب غربی شهرستان
دشت آزادگان است.
برای رسیدن به طالئیه ،پس از طی مسافتی حدود 45
کیلومتر از جاده اهواز – خرمشهر ،به یک سهراهی به نام طالئیه
میرسی .از آنجا ،یک جاده فرعی به سمت غرب و تا نزدیکی
مرز ایران و عراق میرود .این منطقه تا شعاع چند کیلومتری،
طالئیه نامیده میشود .مرکز این منطقه ،گنبد طالییرنگ
است که حسینیه شهدای طالئیه است .در اطراف آن نیز
خا کریزها و آبگرفتگیهایی وجود دارد.
مرز ایران در محدوده طالئیه به صورت یک زاویه قائمه است
که به آن «دال طالئیه» گفته میشود .اصل کلمه طالئیه ،طالیه
است به معنی مرز که اصطالحی محلی است و به قطعه زمینی
اطالق میشود که حائل بین دو سرزمین ناهمگون است .یک
منطقه آبگرفتگی به نام هور است و یک منطقه خشکی در
زمین متصل به هور است.
ساحل هور .طالئیه در حقیقتِ ،
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طالییه در جنوب هور) قرار داد.
فرماندهانسپاهاسالم،برپایههمینآسیبپذیریدشمندر این
منطقه ،عملیاتی طراحی کردند که خیبر نام گرفت .محمدابراهیم
همت و حمید با کری در این عملیات شهید شدند .در عملیات
بدر نیز مهدی با کری ،عباس کریمی ،ابراهیم جعفرزاده فرمانده
تیپ الغدیر ،ولیاهلل چراغچی ،اسماعیل صادقی رئیس ستاد لشکر
ی بن ابیطالب (ع) ،علی تجالیی ،عبدالحسین برونسی ،کاظم
عل 
نجفی رستگار و حجتاالسالم شاهآبادی به شهادت رسیدند.
علی هاشمی فرمانده سپاه ششم امام صادق (ع) و قرارگاه سری
نصرت نیز طی هجوم سراسری مجدد دشمن پس از پذیرش
قطعنامه  598در این منطقه به شهادت رسید و پیکرش مفقود
شد و در سال  ،1389پس از  21سال پیکر مطهر شهید به آغوش
امت بازگشت و در گلزار شهدای اهواز به خا ک سپرده شد.
ا کنون در این منطقه یادمان شهدای هور به صورت نمایی
از قایق عاشورا که در دوران دفاع مقدس مورد استفاده قرار
میگرفت ،در قالب خا کریزی ساخته شده است .یادمان شهدای
هور ،یکی از محورهای عملیات خیبر ،بدر و عملیاتهای آبی
 خا کی رزمندگان اسالم ،در انتهای جاده شهید همت و درمقابل جزیره مجنون شمالی عراق قرار دارد.

در خیبر
طالئیه؛ کلید ِ
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مهمترین عملیاتی که در آن منطقه انجام گرفت ،عملیات
خیبر بود .در طرح عملیات ،قرار بود رزمندگان قرارگاه نجف
با عبور از طالئیه به سمت اهداف تعیین شده حرکت کنند و
با الحاق با رزمندگان قرارگاه کربال ،یک پیروزی بسیار بزرگ را
برای ایران به ارمغان آورند؛ اما موانع و استحکامات زیادی
به طور مهندسی و حسابشده در منطقه طالئیه به وجود
آمده بود .ارتش بعث عراق  18روز بعد از آزادی خرمشهر و
زمانی که اعالم آتشبس یکطرفه کرد ،دژ مستحکمی در
طالئیه ایجاد کرد که این دژ سد محکمی در برابر پیشروی
نیروهای رزمنده شد .به هرحال روند عملیات خیبر به
گونهای پیش رفت که فرماندهان بنا بر فرمان امام خمینی
(ره) تصمیم به حفظ جزایر مجنون شمالی و جنوبی گرفتند.
به دست آوردن این جزایر نیز دستاورد بزرگی برای ایران
بود .محور طالئیه علیرغم استحکامات و موانعی که در
آن منطقه به کار برده شده بود ،نقش مهمی در حفظ این
جزایر و ادامه عملیات داشت .طالئیه متصل به جزیره
جنوبی و پوشیده از سیمهای خاردار و میدانهای مین
مختلف بود و عملیات بر محور طالئیه و جزایر متمرکز بود.
پیروزی در عملیات خیبر در گرو شکستن خط طالئیه بود و
در خیبر بود .طالئیه به شدت زیر آتش دشمن
طالئیه ِ
کلید ِ
بود .نقطه کانونی این آتشها نیز سه راهی شهادت بود.
جایی که امروز در یادمان شهدای طالئیه ،وعده قرار و
عاشقی دلدادگان با شهداست .عراق هرچه خمپاره و
کاتیوشا داشت بر سر رزمندگان ریخت و سه راهی شهادت
به قیامتی از آتش تبدیل شده بود .زمین طالئیه به قدری
گلوله خورده بود که دیگر رنگ خا ک نداشت .طالئیه به
رنگ باروت و خون درآمده بود.
عراق عالوه بر آتش زیاد ،به دو طرف جاده نیز آب انداخته
بود و عبور و مرور را بسیار دشوار کرده بود .رزمندگان تالشهای
بسیار زیادی انجام دادند تا خط شکسته شود ،اما هر بار
با ناموفقی روبرو شدند ،تا اینکه نیروهای لشکر  27محمد
رسول اهلل (ص) و  14امام حسین (ع) به فرماندهی سرداران
شهید محمد ابراهیم همت و حسین خرازی توانستند
خط را بشکنند؛ اما عراق هرچه نیرو داشت به منطقه آورد
و طالئیه را از چنگ ایران درآورد .همت در عملیات خیبر
سرش را داد و به سردار خیبر معروف شد .خرازی نیز در این
عملیات دستش را داد و به علمدار خمینی معروف شد.
طالئیه همچون شلمچه است و شاید به همین دلیل این

دو یادمان ،زائران بسیاری دارد .رزمندگان هم در طالئیه و
هم در شلمچه جانانه ایستادگی و مقاومت کردند .این دو
منطقه به قدری توسط دشمن مینگذاری و سیمخاردار
چیده شده بود که در حالت عادی امکان عبور و مرور نبود؛
چه برسد به زمانی که آتش شدید دشمن بر سر رزمندگان
باشد .قفل طالئیه بسته مانده بود.
رزمندگان باید از طالئیه عبور میکردند و به رزمندگانی
که در جزایر عمل میکردند ،ملحق میشدند تا ضمن حفظ
جزایر ،شرایط برای ادامه عملیات فراهم شود و جای پای
محکمی به دست آید و این از نگاه همت و دیگر فرماندهان
حفظ آبروی ایران بود .آنان برای حفظ آبروی ایران و اسالم،
در طالئیه ایستادگی کردند و مردانه جنگیدند .اما رزمندگان
و فرماندهان هرچه کوشیدند ،نشد که نشد و راه طالئیه
بسته ماند .فرماندهان بسیار ناراحت شدند و در خود فرو
رفتند .امام پیامی برای فرماندهان فرستادند و عنوان
فرمودند« :شما پیروز هستید .به هیچ وجه نگران این
عدمالفتحها نباشید و خودتان را برای عملیات بعدی
آماده کنید».
مهدی با کری که برادرش در آن عملیات شهید شده بود.
میکروفون به دست گرفت و خطاب به دیگر فرماندهان گفت:
«برادرها! مگر غیر از این است که ما به تکلیف میجنگیم؟
مگر غیر از این است که پیغمبر خدا عزیزترین عزیزانش را
در همین جنگ از دست داد و خم به ابرو نیاورد؟ حاال
که امام اینطور فرموده ،ما باید خودمان را برای عملیات
بعدی آماده کنیم».
پس از پایان جنگ ،به دلیل دشواریهایی که مسیر
طالئیه داشت ،نیروهای کمیته جستجوی مفقودین در
سال  72برای نخستین بار توانستند به طالئیه بروند .در
این منطقه ،از حد فاصل کوشک تا دال طالئیه و تا دهانه
نهر صویب در غرب این منطقه ،طی سالها حدود  3هزار
شهید از یگانهای مختلف تفحص شد.
در جریان تفحص ،در یک نقطه از منطقه طالئیه ،پیکر
مطهر  74شهید تفحص شد .در همین نقطه برای زوار
طالئیه ،حسینیهای بنا شد با گنبد طالیی معروف که در
سرزمین مقدس و طالیی طالئیه درخشش دارد.
طالئیه چیزی بیش از یک نام است .مکانی است مقدس
که هزاران جوان ایرانی در آن دیار به خون غلتیدند .آنها
در بین اهل آسمان ،مشهورتر از اهل زمین هستند.
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معرفی موزه تاریخ نظامی شیلی

قیام علیه استعمار
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¡ علی بدرخانی

داس ــتان مب ــارزه ب ــا اس ــتعمار داس ــتان همیش ــگی ایس ــتادگی در براب ــر ظل ــم و س ــتم اس ــت.
آمری ــکای جنوب ــی درس ــت پ ــس از کش ــف و اش ــغال ،ب ــه ج ــوالن گاه مس ــتعمران غرب ــی تبدی ــل
شــد .جنایــت ،قتــل و تــاراج میــراث مــادی و معنــوی تنهــا دســتاورد امپراطوریهــای اســتعمارگر
در ایـــن خطـــه از جهـــان بـــود .ســـالها تـــاش نهضتهـــای کوچـــک و بـــزرگ رهاییبخـــش
چنـــدان ثمـــری نداشـــت تـــا آنکـــه ســـیمون بولیـــوار رهبـــری مبـــارزات مردمـــی بـــرای اســـتقالل
آمری ــکای جنوب ــی را در دس ــت گرف ــت .او ک ــه خ ــود زاده ونزوئ ــا ب ــود هی ـچگاه آزادی س ــرزمینش
را ب ــه چش ــم ندی ــد ام ــا آزادی بس ــیاری از کش ــورهای آمری ــکای التی ــن از کلمبی ــا گرفت ــه ت ــا ش ــیلی
مره ــون تالشه ــای ای ــن فرمان ــده انقالب ــی و سیاس ــتمدار ونزوئالی ــی اس ــت .ام ــروز در تمام ــی
کشــورهای اســپانیایی زبــان آمریکایی جنوبــی همــواره از ســیمون بولیوار بــه نیکی یاد میشــود
و ب ــه ی ــاد وی بناه ــا و یادبوده ــای زی ــادی س ــاخته ش ــده اس ــت.
کش ــور ش ــیلی نی ــز متاث ــر از مب ــارزات اس ــتقاللطلبانه س ــیمون بولی ــوار ،س ــرانجام ب ــا هدای ــت
رهب ــران آزادیبخ ــش خ ــود در س ــال  1818اس ــتقالل خ ــود را کس ــب ک ــرد .ا کن ــون و دهه ــا س ــال
پ ــس از آن ح ــوادث تل ــخ و ش ــیرین ،م ــوزه تاری ــخ نظام ــی ش ــیلی در ش ــهر س ــانتیا گو ک ــه در ن ــوع
خــود بینظیــر و در ســطح ملــی باعــث پیوندهــای جدایــی ناپذیــر میــان شــهروندان شــیلیایی
اســت ،پــژوا ک و آیینــه تمــام نمــای سلحشــوری ســا کنان آمریــکای جنوبــی بــه شــمار م ـیرود.
ای ــن مجموع ــه ش ــامل بیس ــت س ــالن اس ــت و پن ــج ق ــرن از تاری ــخ س ــرزمین ش ــیلی را روای ــت
میکن ــد .بازدیدکنن ــده در قال ــب ی ــک ت ــور تاریخ ــی و ش ــگفتانگیز و ط ــی س ــه مرحل ــه ب ــا تاری ــخ،
واقعیته ــا و و هوی ــت س ــرزمین ش ــیلی آش ــنا میش ــوند .مأموری ــت ای ــن م ــوزه معرف ــی ه ــر چ ــه
بیشــتر تاریــخ نظامــی ارتــش شــیلی بــه بازدیدکننــدگان ،ارزشگــذاری بــه میــراث فرهنگــی ایــن
کشـــور و کمـــک بـــه تقویـــت هویـــت ملـــی مردمـــان شـــیلی اســـت .آشناســـازی شـــهروندان بـــا
هوی ــت مل ــی مهمتری ــن ه ــدف م ــوزه تاری ــخ نظام ــی ش ــیلی میباش ــد؛ از ای ــن رو م ــوزه مطاب ــق
ب ــا برنامهه ــای وزارت آم ــوزش و پ ــرورش کش ــور ش ــیلی ،خدم ــات آموزش ــی ب ــه ش ــهروندان و
بـــه ویـــژه دانشآمـــوزان ارائـــه میدهـــد.
م ــوزه تاری ــخ نظام ــی ش ــیلی ،م ــوزهای کام ــا تاریخنگاران ــه اس ــت .رون ــد پ ــردازش و انتق ــال
پی ــام در ای ــن م ــوزه ب ــر اس ــاس تبیی ــن س ــیر تاریخ ــی کش ــور در س ــالهای مختل ــف میباش ــد.
ایــن مجموعــه در واقــع یــک کتــاب تاریخــی مصــور و قابــل لمــس اســت کــه بازدیدکننــدگان را در
رونــد اتفاقــات تاریخــی غــرق میکنــد .ســاختمان مــوزه بــا نــام آلــکازار ،بنایــی قدیمــی و مربــوط
ب ــه ق ــرن نوزده ــم اس ــت .معم ــاری ای ــن بن ــا ب ــه سرپرس ــتی معم ــار هن ــری وروکت ــور ویلن ــو ص ــورت
پذیرفــت .ســاختمان آلــکازار بــه عنــوان میــراث فرهنگــی شــیلی چندیــن ســال مدرســه نظامــی
ب ــود ت ــا آنک ــه در س ــال  1997ب ــه دس ــتور ارت ــش ب ــه م ــوزه تاری ــخ نظام ــی ش ــیلی تبدی ــل ش ــد.

سالنهای بازدید

نمایشگاههای موقت

مـ ــوزه تاریـ ــخ نظامـ ــی دارای سـ ــالنهای جهـ ــت برگـ ــزاری
نمایشـ ــگاههای موقـ ــت اسـ ــت .ایـ ــن مجموعـ ــه بـ ــه عنـ ــوان
بخشــی از تقویــم ســاالنه خــود ،در دورههــای زمانــی مختلــف
نمایشــگاههای موقتــی را بــا مضامیــن مختلــف ارائــه میکند.
تیمه ــای م ــورخ و متصدی ــان م ــوزه کار سرپرس ــتی ،ارزیاب ــی و
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هف ــت س ــالن ابتدای ــی م ــوزه روایتگ ــر وقای ــع و سرگذش ــت
س ــرزمین ش ــیلی از ق ــرن پانزده ــم ت ــا ق ــرن نوزده ــم اس ــت .در
ایـــن مرحلـــه از بازدیـــد ،مخاطبیـــن نخســـت بـــا سرگذشـــت
قبایـ ــل بومـ ــی سـ ــا کن ،قبایـ ــل و سرخپوسـ ــتان ایـ ــن خطـ ــه
آشـ ــنا میشـ ــوند .آداب و سـ ــنن و شـ ــیوه امـ ــرار معـ ــاش ایـ ــن
م ــردم ب ــرای مخاطبین ــی ک ــه ب ــا فرهن ــگ آمری ــکای جنوب ــی
آش ــنا نیس ــتند بس ــیار ش ــگفتانگیز اس ــت .ام ــا داس ــتان ب ــه
اینجــا ختــم نمیشــود؛ بــا ورود کاشــفان اســپانیایی ،کــم کــم
کلنیس ــازیها ،اس ــتثمار و اس ــتعمار س ــرزمینهای س ــا کنین
بوم ــی آغ ــاز میش ــود .س ــرزمین بک ــر ب ــا مناب ــع غن ــی معدن ــی
چش ــم اس ــتعمارگران غرب ــی را ک ــور ک ــرده ب ــود .ارت ــش اس ــپانیا
در رقابـــت بـــا ارتشهـــای انگلســـتان ،فرانســـه و پرتغـــال بـــه
دنبـــال کســـب منافـــع بیشـــتر از ســـرزمینهای تـــازه کشـــف
شـــده بودنـــد و در ایـــن مســـیر از ارتـــکاب هـــر جنایتـــی دریـــغ
نمیکردنــد .جنایــت و ظلــم ایــن غاصبــان بیرحــم تــا جایــی
پیــش رفــت کــه انــدک انــدک زمزمههــای مقاومــت و آزادی از
گوشــه کنــار ســرزمینهای مختلــف بــه ویــژه شــیلی بــه گــوش
میرســـید .بـــا شـــعلهور شـــدن قیـــام ســـیمون بولیـــوار علیـــه
اس ــتعمار ،جنگه ــای آزادی بخ ــش در ش ــیلی نی ــز آغ ــاز ش ــد.
بازدیدکنندگان در ادامه هفت سالن ابتدایی عالوه بر آشنایی
با رهبـران نهضت علیـه اسـتعمار ،بـا ما کتهایـی از مهمترین
نبردهـا رو بـه رو میشـوند .برخـی ادوات آن دوران و تصاویـر
مختلف از صحنههـای نبـرد در مسـیر بازدید دیده میشـوند.
آخرین موضوع از سـالنهای هفت گانه اول مربوط به برناردو
اوهیگینز ،وطنپرستترین فرد سرشناس در شیلی به همراه
خوزه دسن مارتین ،است که پس از شکست نیروهای استعمارگر
در کوههای آند شیلی ،اولین دولت مستقل را تشکیل دادند.
بخ ــش دوم م ــوزه تاری ــخ نظام ــی ش ــیلی وقای ــع و ح ــوادث

قــرن نوزدهــم را در  6ســالن مجــزا بررســی میکنــد .مخاطبین
مــوزه در ایــن بخــش ابتــدا بــا رونــد شــکلگیری قانون اساســی
شــیلی آشــنا میشــوند .ارمغــان آزادی و رهایــی از بنــد ظلــم،
حاصــل مقاومت و سلحشــوری مردمان شــیلی بود اما کشــور
بــرای رســیدن بــه آرامــش هنــوز راه درازی را در پیش داشــت.
اختــاف نظرهــا بــر ســر نحــوه تشــکیلدولت ،آغــاز جنــگ علیــه
کنفدراســیون پرو  -بولیوی و گســترش جنگها بــه اقیانوس
آرام ،از دیگ ــر موضوع ــات ای ــن چن ــد س ــالن اس ــت ک ــه تاری ــخ
را ب ــه خوب ــی تبیی ــن میکن ــد.
بخــــش ســــوم ،بخــــش پایانــــی ایــــن مجموعــــه اســــت.
موضوعات هفت سالن انتهایی مسائل مربوط به اواخر قرن
نوزدهم و قرن بیستم را شــامل میشود .تاریخ معاصر شیلی
نیز بــه علــت ویژگیهــای موقعیــت جغرافیایــی ،کشــیدگی آن
از شــمال ت ــا جن ــوب آمریــکای التی ــن و مناب ــع معدن ــی ف ــراوان
به ویــژه معادن مــس ،همواره درگیر کشــمکشهای سیاســی
و مس ــلحانه ب ــوده اس ــت .جن ــگ داخل ــی  ،1891نف ــوذ پ ــروس
در ارتـــش شـــیلی ،مأموریتهـــای نظامـــی و جنـــگ جهانـــی
اول ،ارت ــش و اصالح ــات اجتماع ــی در ش ــیلی ،ارت ــش و س ــهم
آن در وقایع سیاســی کشــور ،جنگ جهانــی دوم و تأثیر آن در
ارتــش شــیلی ،جنــگ ســرد و در نهایــت پروژههــای ا کتشــافی
ش ــیلی در ق ــاره قط ــب جن ــوب ،مهمتری ــن موضوع ــات ای ــن
ســـالنها هســـتند.
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اج ــرای نمایش ــگاههای موق ــت را ب ــر عه ــده دارن ــد.
برنامهه ــای فرهنگ ــی م ــوزه نی ــز متن ــوع میباش ــد .روز
کتاب ،روز میــراث دفــاع ،روز بچههــا ،برگــزاری کارگاههای
تابس ــتانی و زمس ــتانی ک ــودکان هم ــراه ب ــا خانوادهه ــای
خــــود ،ســــازماندهی بازیهــــا و مســــابقات ،از دیگــــر
برنامههــای ســرگرم کننــده در مــوزه بــه شــمار م ـیرود کــه
هــر یــک در جــذب مخاطــب بیشــتر نقــش بســزایی دارنــد.

را از طریــق iOS App Storeیــا  Google Playبارگیری کرد.
س ــاعات کار م ــوزه تاری ــخ نظام ــی ش ــیلی س ــه ش ــنبهها ت ــا
جمعههــا از ســاعت  9:30تــا  17:00و شــنبهها  ،یکشــنبهها
و تعطیــات از ســاعت  10:00تــا  17:00میباشــد.
گنجینه و آ ثار موزه

تورهای راهنمایی

ورود به موزه بـرای همه مخاطبان رایگان اسـت .بخش
راهنمایـان دارای تیمـی از معلمـان تاریخ اسـت که علاوه بر
هدایت مخاطبان ،با ایجـاد تورهای راهنمـا در موزه ،نقش
آموزش مفاهیم تاریخی را نیز ایفا میکنند .گروههای مدارس با
برنامهریزیهای قبلی ،بازدیدی کامال سازماندهی شده دارند.
نظام آموزشی کشور شیلی به منظور پشتیبانی از موضوعات
مورد مطالعه دانشآموزان در کالس درس و آشنایی هر چه
بیشتر با تاریخ کشور ،تورهای آموزشـی را با هماهنگی موزه
ترتیب داده است .این نوع تورها تنها در روزهای سه شنبه
تا جمعه و هر روز در  3سـانس ارائه میشـود و دانـش آموزان
با انتخاب یکی از موضوعات کشـف و فتح شیلی ،استقالل
شیلی ،جنگ اقیانوس آرام یا جنگهای جهانی از توضیحات
بهرهمند میگردند.تورهای عمومی نیز با همراهی راهنمایان
انجام میشود و مخاطبان یک بازدید کلی از موزه خواهند
داشـت .این تورها تنها از سه شـنبه تا شـنبه و هر روز در سه
سانس ارائه میشـود .تمامی بازدیدهای گروهی با حداقل
 15نفـره و حدا کثـر  45نفر صـورت میپذیـرد و زمـان تقریبی
بازدید از کل مجموعه  1ساعت و  30دقیقه است.
راهنمــای صوتــی بــه دو زبــان انگلیســی و اســپانیایی از
طریــق برنامــه موبای ــل م ــوزه ارائــه میش ــود و میت ــوان آن

گنجینه موزه شامل آثار متنوع و با ارزشی است که مسیر
حرکت ،تحول تاریخی ملت و ارتش را به معرض نمایش
میگذارد .این گنجینه ارزشمند که با تالش تیمهای حفاظت
و تحقیق ،بایگانی و مستندسازی گردآوری شده است؛ به
بازدیدکنندگان و محققان این امکان را میدهند که از طریق
مشاهدات عینی ،گزارشی دقیقتر و کاملتر از تاریخ و سرگذشت
شیلی کسب کنند .مهمترین آثار به نمایش درآمده در موزه
شامل؛ نقاشیهای تاریخی ،یونیفورمهای نظامی ،اسناد و
کتابها ،مدالها ،ادوات و اسلحههای نظامی ،عکسها،
تجهیزات ارتباطات از راه دور و برخی آالت مارش نظامی
و موسیقی میباشد .این گنجینه که به شکلی مطلوب
و هنرمندانه در سالنها به نمایش درآمدهاند ،به واسطه
سیستمهای بهروز و شیوههای حفاظت استاندارد کامال
تحت کنترل هستند تا به عنوان میراث جاوید بشری برای
نسلهای آینده باقی بمانند.
كتابخانه موزه
ایـ ــن کتابخانـ ــه خدمـ ــات پژوهشـ ــي در مـ ــورد تاريـ ــخ
ش ــيلي ،تاري ــخ ارت ــش و عل ــوم نظام ــی ب ــه دانش ــجويان و
عم ــوم م ــردم ارائ ــه میده ــد .ای ــن مجموع ــه بی ــش از 17
ه ــزار جل ــد کت ــاب را ش ــامل میش ــود ک ــه از ای ــن می ــان آث ــار
مهــم میــراث فرهنگــی همچــون کتــب تاریخــی ،نشــریات،
نقش ــهها و اســـناد گونا گـــون را میتـــوان برشـــمرد.
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شیرخدا و رستم
دستانم آرزوست

¡ مجتبی عبادیفتح
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یکــی از آثــاری کــه در ابتــدای تــاالر آســتانه مــوزه انقالب
اســامی و دفــاع مقــدس چشــم را بــه خــود خیــره میکنــد،
مینیاتـــوری بـــزرگ در ابعـــاد  346* 600 cmاســـت کـــه بـــا
تکنیــک الیــت با کــس و چــاپ روی پارچــه ،صحنــه کندن
درب قلعـــه خیبـــر توســـط حضـــرت علـــی(ع) را بـــه تصویـــر
میکشـ ــد .ایـ ــن تصویـ ــر ،یکـ ــی از نگارگریهـ ــای موجـ ــود
در کت ــاب «حبی ــب الس ــیر ف ــی اخب ــار اف ــراد البش ــر» ب ــا ن ــام
کوتـ ــاه حبیـ ــبالسـ ــیر تالیـ ــف غیاثالدیـ ــن بـ ــن همـ ــام
الدیـــن حســـینی معـــروف بـــه غیاثالدیـــن خواندمیـــر از
ادب ــا و مورخ ــان نام ــدار ق ــرن ده ــم هج ــری اس ــت .ای ــن
کتــاب ،یکــی از مهمتریــن آثــار خواندمیــر اســت کــه نســخه
خطــی آن بــا شــماره ثبــت  2237در گنجینــه نســخ خطــی
مجموع ــه کاخ گلس ــتان نگه ــداری میش ــود.
موضــوع ایــن کتاب ســه جلــدی کــه خواندمیــر نگارش
آن را بـــه زبـــان فارســـی در ســـال  927ه.ق آغـــاز و در 930
ه.ق بــه پایــان رســاند ،تاریــخ عمومــی جهــان اســت .جلــد
اول در بـــاب تاریـــخ قبـــل از اســـام ایـــران و عـــرب و روم و
پیامب ــران اس ــت .جل ــد دوم درب ــاره ائم ــه اثن ــی عش ــری،
مــکارم بن ــی امیــه و بن ــی عب ــاس و س ــاطین معاصــر آن ــان،
و جل ــد س ــوم نی ــز پیرام ــون سلس ــلههای مغ ــول ،تیم ــوری
و اوای ــل عه ــد صف ــوی اس ــت ک ــه حکومته ــای محل ــی را
نیـ ــز دربـ ــر میگیـ ــرد .حبیبالسـ ــیر ،پـ ــس از روضةالصفـ ــا،
معروفتری ــن تاری ــخ فارس ـ ِـی بع ــد از دوره مغ ــول بهش ــمار
میرود .ویژگی این کتاب ،در مقایســه بــا دیگر تاریخهای
فارسـ ــی ،جامعیـ ــت و تنـ ــوع مطالـ ــب و ابتـ ــکار مؤلـ ــف در
تاریخنـ ــگاری اسـ ــت .ویژگـ ــی دیگـ ــر ایـ ــن کتـ ــاب ،بسـ ــط
مطال ــب عه ــد تیم ــوری و اوای ــل حکوم ــت صف ــوی اس ــت
ک ــه از ای ــن لح ــاظ ،حت ــی ب ــر روضةالصف ــا نی ــز ترجی ــح دارد.
امــا بــدون شــک یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای آن ،وجود
 35ن ــگاره (مینیات ــور) نفی ــس اس ــت ک ــه ب ــا ظراف ــت کام ــل
صحنههایــی از داســتانهای موجــود در کتاب را بــه تصویر
کشـــیده اســـت و یکـــی از آنهـــا ،نـــگاره مـــورد بحـــث یعنـــی
(ع)
فت ــح قلع ــه خیب ــر میباش ــد .در ای ــن اث ــر ،حض ــرت عل ــى
ب ــا صورت ــی پوش ــیده و ن ــورى در اط ــراف س ــر ،از س ــپاهیان
دیگر ممتــاز اســت .دو ســپاه در برابر هم قــرار دارند .ســپاه
اولیــا بــا صورتهایــى آرام و بــا عمامههایــى شــبیه عمامــه
حضرت على(ع) و سپاه کفر در باالى خیبر .نشان پهلوانى

در ســنگین خیبر اســت با یک دســت.
امام در بلند کردن ِ
در گوش ــه تابل ــو س ــه نف ــر ناظ ــر وج ــود دارن ــد ک ــه آنه ــا نی ــز از
اولیـــاى حـــق هســـتند .در بـــاالى کار صخرههـــا ،گلهـــا،
ابره ــا و آس ــمان بیش ــتر فض ــاى ملکوت ــى و غیب ــى دارن ــد.
تاری ــخ ای ــران در سراس ــر دوران اس ــامی یعن ــی پ ــس از
 9ق ــرن از زم ــان ورود اس ــام ب ــه ای ــران ت ــا قب ــل از روی کار
آم ــدن سلس ــله پادش ــاهی صف ــوی و ب ــرای بره ـهای کوت ــاه
در زمــان آلبویه هیـچگاه شــاهد حا کمیــت دولتی شــیعی
مذهب نبــوده اســت .در دوران صفــوی« ،مذهب» نقش
ً
مهم ــی در رون ــد مطالع ــه فرهن ــگ و هن ــر داش ــت ،طبع ــا از
ایــن رهگــذر مقولــه هنــر نیــز از تغییــر ایدئولــوژی و تحوالت
اجتماعـ ــی کـ ــه در عصـ ــر صفـ ــوی رخ داده بـ ــود بیبهـ ــره
نمانـــد و در واقـــع عـــاوه بـــر مـــردم ،هنرمنـــدان ایرانـــی و
شـــیعه مذهـــب هـــم ســـعی کردنـــد کـــه اندیشـــه ،تفکـــر،
عناصر شــیعی ،ارادت بــه خانــدان پیامبر(ص) و ائمــه اطهار
ً
و مخصوص ــا ش ــخص «عل ــیبنابیطال ــب»(ع) و همچنی ــن
موضوع ــات ،احادی ــث و وقایع ــی همچ ــون حادث ــه کرب ــا،
معــراج پیامبــر و ...کــه در حــوزه تفکــر شــیعی بــود ،در هنــر
و آث ــار هن ــری خ ــود منعک ــس کنن ــد .بخص ــوص ک ــه گوه ــر
هن ــر ش ــیعی ایران ــی در نگارگ ــری آن تجل ــی یافت ــه اس ــت.
نگارگریه ــای حبی ــب الس ــیر ،از نخس ــتین و در عی ــن
ح ــال فاخرتری ــن نمونهه ــای نگارگ ــری ش ــیعی هس ــتند.
این کتــاب در واقع نقطه اتصــال هنر عصر تیمــوری و عصر
صف ــوی اس ــت .در دوره تیم ــوری ،نگارگ ــری ب ــه باالتری ــن
اوج و ترقــی خــود رســید؛ بــه طــوری کــه ایــن هنــر در عهــد
تیمــوری نــه تنهــا تقلیدهای هنــری و ســبکهای نقاشــی
چی ــن را ک ــه از عص ــر مغ ــول وارد ای ــران ش ــده ب ــود م ــورد
ج ــذب و اقتب ــاس ق ــرار داد ،بلک ــه در مس ــیر تکامل ــی خ ــود
سرانجام اســتقاللی را نمایان ســاخت که منعکس کننده
روح هنــری ایرانیان بــود و به همین ســبب اســت که عصر
تیمــوری را «دوره طالیــی هنــر نقاشــی ایــران» نامیدهانــد.
ابعاد تکامــل طبیعــی هنــر نقاشــی و مینیاتــور قــرن نهم به
کیفیت ــی منس ــجم ش ــد ک ــه ام ــروزه میتوانی ــم آن را تح ــت
عنوان مستقل «سبک دوره تیموری» بپذیریم و اثر مورد
بح ــث ،بس ــیاری از ای ــن ویژگیه ــا را در خ ــود ج ــای داده
اس ــت .وج ــود ای ــن مینیات ــور در ت ــاالر آس ــتانه ،ب ــه خوب ــی
توانس ــته اس ــت درآمیختگ ــی فرهن ــگ و تفک ــر ش ــیعی را ب ــا
هنــر ایرانــی نمایــان ســازد.
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سه روایت از آخرین دقایق
حیات سه فرمانده شهید دوران دفاع مقدس؛

همت ،باکری و خرازی
¡ کبری سنگوریزاده

سردار خیبر

آقا  مهدی

عملیــات بــدر ،عملیــات ســخت و تلخــی بــرای رزمنــدگان و
فرماندهــان بــود .هــدف از اجــرای عملیــات ،تســلط بــر شــرق
دجلــه و دسترســی بــه جــاده العمــاره – بصــره بــود.
نیروهای آذربایجانی لشکر  31عاشورا به فرماندهی مهدی
با ک ــری توانس ــته بودن ــد از ه ــور و دجل ــه عب ــور کنن ــد و خ ــود را
غ ــرب دجل ــه برس ــانند؛ ام ــا جناحه ــای لش ــکر تامی ــن نش ــده
ب ــود و فش ــار پات ــک دش ــمن نی ــز بس ــیار ش ــدید ب ــود .نیروه ــا و
فرمان ــده لش ــکر عاش ــورا در ش ــرایط س ــختی گی ــر ک ــرده بودن ــد.
مه ــدی با ک ــری ب ــه س ــختی بخش ــی از نیروه ــا را بتدری ــج ب ــه
عق ــب فرس ــتاد.
احم ــد کاظم ــی ب ــه س ــاحل ش ــرقی دجل ــه رف ــت ت ــا مه ــدی
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بیســت روزی از آغاز عملیات خیبر گذشــته بــود .نیروهای
لشـــکر  27محمـــد رســـول اهلل (ص) خســـته از نبـــردی ســـخت
و جانـــکاه بودنـــد .حـــاج همـــت بـــرای یـــاری گرفتـــن ،راهـــی
مق ــر لش ــکر  41ث ــاراهلل ب ــه فرمانده ــی قاس ــم س ــلیمانی ش ــد.
ح ــاج قاس ــم ب ــه س ــیدحمید میرافضل ــی ک ــه مع ــروف ب ــه
ســید پابرهنــه بــود ،دســتور داد تــا یــک گروهــان از نیروهایــش
را ب ــه س ــمت چ ــپ جزی ــره مجن ــون جنوب ــی یعن ــی آنجای ــی
(ص)
کـ ــه حـ ــاج همـ ــت و نیروهـ ــای لشـ ــکر محمـ ــد رسـ ــول اهلل
مس ــتقر بودن ــد ،بب ــرد.
حــاج همــت و ســید پابرهنــه از ســنگر خــارج شــدند .حــاج
ترک موتور نشست.
همت موتورش را روشن کرد و میرافضلی ِ
حــاج همــت و ســید بــرای اینکــه بــه محــل اســتقرار نیروهــای
لش ــکر ث ــاراهلل برون ــد ،بای ــد از پایی ــن پ ــدی رد میش ــدند ت ــا ب ــه
ج ــاده برس ــند .عراقیه ــا روی آن نقط ــه دی ــد کام ــل داش ــتند
و درســـت بـــه مـــوازات نقطـــه مرکـــزی پـــد ،تانکـــی را مســـتقر
کـــرده بودنـــد و هـــر وقـــت ماشـــین یـــا موتـــوری پاییـــن و بـــاال
میش ــد و ن ــور آفت ــاب ب ــه شیشهش ــان میخ ــورد ،تان ــک تی ــر
مس ــتقیمش را ش ــلیک میک ــرد.
حــاج همــت موتــورش را بــا گلمالــی اســتتار کــرده بــود؛ امــا
در یــک آن ،گلولهای شــلیک شــد .صــدای گلولــه و انفجارش
موج ــی را ب ــه وج ــود آورد .ب ــه ط ــوری ک ــه مه ــدی ش ــفازند ک ــه
ب ــا موت ــورش عقبت ــر از موت ــور ح ــاج هم ــت ،حرک ــت میک ــرد،
به زمین خــورد و بــرای مــدت کوتاهــی حافظهاش را از دســت
داد .ش ــفازند از بی ــن دود و گ ــرد و خ ــا ک عب ــور ک ــرد .در ی ــک
لحظ ــه ،موت ــوری را دی ــد ک ــه س ــمت چ ــپ ج ــاده افت ــاده ب ــود،
دو جنــازه هــم کنــار آن بودنــد.
شــفازند بــا خــود گفــت :اینهــا کــی شــهید شــدند کــه مــن
از صب ــح ت ــا ح ــاال آنه ــا را ندی ــدم؟ او هم ــه چی ــز را فرام ــوش
کـــرده بـــود .اولیـــن نفـــر را کـــه برگردانـــد ،دیـــد تمـــام بدنـــش
س ــالم اس ــت؛ ام ــا ص ــورت ن ــدارد .م ــوج انفج ــار ،ص ــورت او را
ب ــرده ب ــود و قاب ــل شناس ــایی نب ــود.
شـــفازند حافظ ــهاش برگشـــت و همـــه چیـــز یـــادش آمـــد.
ع ــرق س ــردی روی پیش ــانیاش نشس ــت .دوی ــد و ب ــه س ــراغ
جن ــازه دوم رف ــت .نمیتوانس ــت ب ــاور کن ــد ک ــه او میرافضل ــی
اس ــت .س ــید را از لب ــاس س ــادهاش ش ــناخت.
حــاج همــت و ســید میرافضلی ،هــر دو یــک نقطه مشــترک

داشتند و آن هم چشـمهای زیبایشان بود .خداوند فرموده
اســت کــه هرکــس را دوســت داشــته باشــد ،بهتریــن چیــز او را
میگیــرد و چــه چیــزی بهتــر از چش ـمهای آنهــا؟
پیک ــر ش ــهید هم ــت ب ــه زادگاه ــش یعن ــی ش ــهرضا ب ــرده و
در آنجـــا بـــه خـــا ک ســـپرده شـــد .در بهشـــت زهـــرای تهـــران
نی ــز قب ــری ب ــه یادب ــود ب ــرای او بن ــا کردن ــد.
شــهادت حاج همــت ،بــرای تاریخ جنــگ ،برای لشــکر 27
محم ــد رس ــول اهلل (ص) و ب ــرای پ ــادگان دوکوه ــه ،روز دیگ ــری
ب ــود .به ــار س ــال  ،63بچهه ــای تبلیغ ــات لش ــکر  ،27تصوی ــر
بزرگــی از حاج همــت را بر دیوار ســاختمان دو طبقه ســتاد که
محل فرماندهــی او بود ،کشــیدند .ایــن تصویر هنــوز هم بعد
از س ــالیان س ــال ،زینتبخ ــش پ ــادگان دوکوه ــه اس ــت و ی ــاد
او زین ــت دله ــا .ش ــهید مرتض ــی آوین ــی میگوی ــد« :م ــن هرگ ــز
اجــازه نمیدهــم کــه صــدای حــاج همــت در درونم گم شــود.
ایــن ســردار خیبــر ،قلعــه قلــب مــرا نیــز فتــح کــرده اســت».
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با ک ــری را مج ــاب کن ــد زودت ــر ب ــه عق ــب بازگ ــردد .ام ــا دی ــد
همه چیــز متالشــی شــده ،قایقهــا را آتــش زدهانــد و راهی
ب ــرای رفت ــن ب ــه غ ــرب دجل ــه نیس ــت .احم ــد ب ــا مه ــدی
با کــری تمــاس گرفــت .آتــش دشــمن بــه قــدری زیاد شــده
ب ــود ک ــه چ ــارهای ج ــز اص ــرار ب ــه مه ــدی با ک ــری برای ــش
باق ــی نمان ــده ب ــود .احم ــد کاظم ــی ب ــه با ک ــری گرف ــت :ت ــو
را خــدا ،تــو را بــه جــان هــر کــس دوســت داری ،هــر جــوری
هســت خــودت را بیــا برســان بــه ســاحل ،بیــا ایــن طــرف.
با کــری گفــت :تــو پاشــو بیــا ،احمــد! کاظمــی گفــت :اینجــا
ب ــا ای ــن آت ــش ،نمیتوان ــم .ت ــو الاق ــل ...با ک ــری نگذاش ــت
ح ــرف احم ــد تم ــام ش ــود و گف ــت :ا گ ــر بدان ــی اینج ــا چ ــه
جـــای خوبـــی شـــده ،احمـــد .پاشـــو بیـــا؛ بچههـــا اینجـــا
خیل ــی تنه ــا هس ــتند.
فاصلــه بیــن احمــد و مهــدی ،هفتصــد متــر بــود .راهــی
نبود کــه احمــد پیــش مهــدی بــرود .احمــد چنــد بــار دیگر
هــم تمــاس گرفــت و اصرار کــرد ،امــا فایــدهای نداشــت.
محســن رضایی فرمانده کل ســپاه به چند نفر ســپرده
ب ــود ک ــه ب ــه مه ــدی بگوین ــد زودت ــر ب ــه عق ــب برگ ــردد ،ام ــا
فایــدهای نداشــت .رضایــی بــه ناچــار خــود پــای بیســیم
رفــت؛ امــا هرچــه پیــام فرســتاد ،کســی جــواب نــداد.
هیــچ یــک از فرماندهــان نمیدانســتند در آن لحظــات
ســخت و تلــخ عملیــات بــدر کــه کار گــره خــورده بــود ،چــه
بـــر مهـــدی با کـــری میگـــذرد .هرکـــس پیـــام م ــیداد کـــه
برگ ــردد ،او چی ــزی نمیگف ــت و بلک ــه او را دع ــوت میک ــرد
ک ــه ب ــه آنج ــا ب ــرود!
شرایط سختی بر جنگ حا کم شده بود .مهدی با کری

حاضر نبــود به عقــب بازگــردد .او نمیتوانســت نیروهایش
را تنهــا بگــذارد و میخواســت آخریــن نفــر برگــردد و شــاید
شــرم داشــت کــه دســت خالــی از دجلــه بازگــردد .مهــدی
با کــری در آن ســوی دجلــه ،تیــری بــه بدنــش اصابــت کــرد
و به شــهادت رســید .نیروهــای باقیمانده لشــکر عاشــورا،
پیکــر فرمانــده را در قایق گذاشــتند تا بــه عقــب برگردانند؛
اما قایق حامل پیکر وی ،هدف گلوله آر.پی.جی دشمن
قرار گرفت و پیکر شهید با کری هیچگاه به خا ک بازنگشت
و خــودش را بــه دریــا رســاند .انــگار مهــدی با کــری نیــت
کــرده بــود کــه بازنگــردد؛ حتــی پیکــرش .محســن رضایــی
بــا احمــد کاظمــی کــه بــه ســاحل دجلــه رفتــه بــود ،تماس
گرفــت .احمــد گفــت :داریــم میآییــم عقــب .منتهــی روی
پــل ازدحــام اســت .وضــع ناجــوری پیــش آمــده .محســن
از وضعیت مهــدی با کری پرســید .احمد با بغضــی در گلو
گفــت :آقــا مهــدی هــم اســت ،مســالهای نــدارد! محســن
بــه احمــد گفــت :چــرا حقیقــت را بــه مــن نمیگویــی؟ چــرا
نمیگویی مهدی شهید شــده؟ احمد نتوانست خودش
را نگه دارد .محســن رضایــی هم که ایســتاده بــود ،زانو زد
و ســاعتها گریــه کــرد.
ام ــام خامن ـهای در خص ــوص مه ــدی با ک ــری فرم ــوده
اســت« :با ســابقهای کــه لشــکر عاشــورا دارد و با یاد ســردار
ب ــزرگ گرام ــی ای ــن لش ــکر ،ش ــهید مه ــدی با ک ــری ،عزی ــزی
کــه کمتــر وقتــی اســت کــه یــاد گرامــی او از خاطــر مــن بــرود
و چهـ ــره مومـ ــن او و دل خاضـ ــع و خاشـ ــع و روح سرشـ ــار
از ایمـ ــان او و از کلماتـ ــی کـ ــه از ایـ ــن روح برمیخاسـ ــت،
فرام ــوش بکن ــم».

علمدار خمینی
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حس ــین خ ــرازی در اوج عملی ــات خیب ــر ،ب ــه محل ــی رس ــید
کـــه دشـــمن آتـــش زیـــادی روی آن نقطـــه میریخـــت .او بـــه
یــاری رزمنــدگان شــتافت کــه نا گهــان خمپــارهای در کنــارش
نشس ــت و او را از ج ــا کن ــد و ب ــا ورود جراحت ــی عمی ــق ب ــر پیک ــر
خس ــتهاش ،دس ــت راس ــت او قط ــع ش ــد.
پیکر زخم خوردهاش به بیمارستان یزد انتقال یافت .پس از
بهبودی ،رازی را برای مادرش بازگو کرد که هرگز به کس دیگری
نگفت« :حالم هرلحظه وخیمتر میشد؛ تا اینکه یک شب ،بین
خواب و بیداری ،یکی از مالئک مقرب درگاه الهی به سراغم آمد
و پرسید :حسین ،آیا آماده رفتن هستی یا قصد ماندن داری؟
گفتم :میل ماندن دارم تا با آخرین توان به مبارزه در راه دین
خدا ادامه دهم ».او تا لحظه آخر ،هرگز از وظیفهاش غافل نماند
و دست از جهاد نکشید .او در آنجا علمدار شد .بعد از قطع شدن
دستش ،کار کردن با دست چپ را شروع کرد .تمرین امضا،
بستن فانسقه ،تمرین تیراندازی و خیلی کارهای دیگر .برای
تیراندازی هم کالش تاشو که تغییراتی در آن داده شده بود،

در اختیارش گذاشتند تا با آن تیراندازی کند .حاج حسین شد
مثل روز اول .از زمانی که دست راستش قطع شد تا زمانی که به
شهادت رسید ،به هیچ کس اجازه نداد کارهایش را انجام بدهد.
عملیـات کربالی پنـج بـه آخرهای خـود رسـیده بـود و آتش
دشمن سبکتر شده بود .شهید احمد کاظمی آمد سنگر حاج
حسـین تا با هم به جلسـه قرارگاه بروند .با یکدیگـر راه افتادند
و رفتند .هجده سـال بعد ،شـهید احمـد کاظمی ماجـرای آن
شـب را روایـت کـرد :بـا شـهید خـرازی راه افتادیـم برویـم بـرای
قرارگاه .من جیپ را میراندم و او بغل دست من نشسته بود.
آمـد و نزدیکتـر شـد ،دسـتش را گذاشـت روی شـانهام و گفـت:
احمـد ،مـن آمـادهام و هیـچ کاری نـدارم .همیـن دو سـه روزه
شهید میشوم .از این روشنتر و واضحتر میتوانست بگوید؟
در اوج پیـروزی عملیـات و در موقعـی کـه سـختیها پشـت سـر
گذاشته شده بود و عملیات رو به پایان بود .حاج حسین وقتی
متوجه شد ماشین غذای رزمندگان خط مقدم در بین راه مورد
اصابـت گلولـه دشـمن قـرار گرفتـه ،بـه شـدت ناراحت شـد و با
بیسیم از مسئولین تدارکات خواست تا هرچه زودتر ،ماشین
دیگری بفرسـتند و نتیجه را به او اطالع دهند .پس از گذشت
چند سـاعتی ،ماشـین جلوی سـنگر ایسـتاد و حاج حسین در
حالـی کـه دشـمن منطقـه را گلولهبـاران میکـرد ،بـرای بررسـی
وضعیت ماشین از سـنگر خارج شـد .یکی از تخریبچیها در
حال روبوسـی با او ،خواست پیشـانیاش را ببوسد که نا گهان
قامت چون سرو حسـین بر زمین افتاد .ترکشهای درشتی بر
سـر و گردن او اصابت کرده بود .هشـتم اسـفند مـاه  1365بود
و حاج حسـین از زمین به سوی آسمان پر کشـید و پیشانی او
جایگاه بوسه عرشـیان شد.
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همانگونــه کــه نقــش افــراد در مواجهــه بــا جنــگ متفــاوت
اس ــت .نق ــش ملته ــا نی ــز چنی ــن اس ــت .ام ــا بای ــد دانس ــت
ک ــه ای ــن تفاوته ــا هرگ ــز ب ــه معن ــای برت ــری ملت ــی ب ــر مل ــت
دیگــر و یا فــردی بــر فــرد دیگــر نیســت .گویــی حدیث پایــداری
و مقاوم ــت تودهه ــا ک ــه جوه ــره اصل ــی آن ایس ــتادگی اس ــت
حدی ــث نامک ــرری اس ــت ک ــه از ه ــر زبان ــی ک ــه بش ــنوی خ ــوش
ً
اس ــت .ا گ ــر چ ــه عموم ــا هنگام ــی ک ــه س ــخن از پیش ــینه ادب
پایـــداری میشـــود ،ســـابقهی آن را بـــه جنـــگ جهانـــی دوم
نســبت میدهند ،اما دومینیک هیبرد اصطالح شاعر جنگ
را مرب ــوط ب ــه جن ــگ جهان ــی اول میدان ــد .او معتق ــد اس ــت:
اصط ــاح ش ــاعر جن ــگ ب ــرای برنامهری ــزان درس ــی و مباح ــث
عموم ــی مه ــم اس ــت و ا گرچ ــه تعری ــف دقی ــق هم ــه پس ــندی
ب ــرای آن وج ــود ن ــدارد ،ام ــا جایگزین ــی ه ــم ن ــدارد .او عام ــل
مش ــترک هم ـهی ش ــعرهای جن ــگ را جن ــگ میدان ــد ،البت ــه
نهفق ــط ب ــه عن ــوان مضم ــون آنه ــا بلک ــه ش ــیوه تأثیرپذی ــری
ش ــاعران جن ــگ از جن ــگ ه ــم جال ــب اس ــت.
برخ ــی اندیش ــمندان ش ــاعر جن ــگ را بهان ــدازه خ ــود س ــال
1914م – ســال آغــاز جنگ جهانــی اول – مهــم میدانند چون
از او انتظ ــار میرف ــت ی ــک نماین ــده ،ی ــک پیامب ــر ...قهرم ــان
و تس ــکیندهنده باش ــد .برخ ــی ه ــم معتقدن ــد ش ــاعر جن ــگ
بای ــد ب ــه جن ــگ اعت ــراض کن ــد و برخ ــی دیگ ــر نی ــز رویک ــردی
ادب ــی و ن ــه سیاس ــی را م ــا ک ق ــرار میدهن ــد.
در س ــال 1915م توج ــه عموم ــی ب ــه س ــرباز ش ــاعران جل ــب
ً
گشت و شعرســرایی مردانی که واقعا خودشان میجنگیدند
تقوی ــت ش ــد .ا گرچ ــه اغل ــب آن آث ــار ارزش ادب ــی اندک ــی دارن ــد
و بیشـــتر منظومهانـــد تـــا شـــعر .بهاینعلـــت برخـــی بـــر ایـــن
باورن ــد جن ــگ بیش ــتر خ ــود ش ــاعران را پ ــرورش داد ت ــا ش ــعر
جن ــگ را .رزمن ــدگان ش ــاعر در گ ــزارش ت ــرس غیرقاب ــل بی ــان،
موف ــق بودن ــد.
ادبیـــات جنـــگ جهانـــی نخســـت بـــه حـــوزهی پژوهشـــی
تبدیـــل شـــده اســـت کـــه رشـــتههای متنـــوع بســـیاری را در
برمیگی ــرد .حوزههای ــی مانن ــد ش ــعر (چ ــه خ ــوب و چ ــه ب ــد،
شــــخصی یــــا حماســــی) یادداشــــتها و روز نگاشــــتهای
رزمندگان(خواه مشــهور ،خواه عــادی) خود زیسـتنگاری(از
جملـــه نمونههـــای غیـــر داســـتانی و داســـتانی آن) داســـتان
کوتاه و رمانها(خواه نوشته رزمندگان ،خواه غیر رزمندگان)
و نامهها(بــــه جبهههــــا و از جبهههــــا) را بهعنــــوان جنــــگ

جهانـــی نخســـت بررســـی کردهانـــد.
ً
بــه نظــر میرســد تقریبــا هــر نــوع نوشــتهای را ا کنــون بتوان
« ادبیــات» در نظــر گرفــت .امــا ســابقه مباحــث نظــری جــدی
درب ــاره ادبی ــات مقاومــت بــه جنــگ جهان ــی دوم برمیگــردد.
پ ــس از جن ــگ جهان ــی در اروپ ــا و ب ــه وی ــژه فرانس ــه ،متفک ــران
و هنرمن ــدان تح ــت تأثی ــر جن ــگ و نهض ــت مقاوم ــت ب ــه ای ــن
برداشــت کلــی رســیدند کــه بایــد در تحــوالت جامعــه شــرکت
فعــال داشــته باشــند .مروجــان ایــن عقیــده از جملــه ســارتر و
کامــو قائــل بــه نوعــی التــزام و تعهــد در هنــر بودنــد.
شــــکری غالــــی ،شــــعر پایــــداری فرانســــه را در گرما گــــرم
جن ــگ جهان ــی دوم س ــرآغاز ادب پای ــداری میدان ــد و نق ــش
سخنس ــرایان در نب ــرد میه ــن ب ــر ض ــد نازیس ــم را نق ــش مه ــم
و ویـ ــژهای میدانـ ــد .وی در کتـ ــاب ادب المقاومـ ــه چنیـ ــن
میگویــــد :جنبــــش پایــــداری فرانســــه یکــــی از زیباتریــــن
چهرههـ ــای پیـ ــکار انسـ ــانی بـ ــود زیـ ــرا بیـ ــش از یکچهـ ــارم
میلیون از افراد غیر ارتشی در آن شرکت کردند با گرایشهای
گونا گ ــون .چکامهه ــای لوئ ــی آرا گ ــون از نخس ــتین آزمونه ــا
بودند که توانســت خــود را از دیــد کارگــزاران پنهان کند .شــعر
او ورد هر زبانی گشــت و او را سخنســرای پایــداری مینامند.
پ ــس ا گرچ ــه ب ــه نظ ــر دومینی ــک هیب ــرد ،آغ ــاز ش ــعر جن ــگ
(مقاومـ ــت) ،را میتـ ــوان جنـ ــگ جهانـ ــی اول دانسـ ــت .امـ ــا
ای ــن تاری ــخ بیش ــتر ب ــه مقدم ـهای ب ــرای حوزهه ــای پژوهش ــی
تبدی ــل ش ــده اس ــت .چ ــرا ک ــه ش ــعرهای ای ــن زم ــان حال ــت
روز نگاش ــت داش ــته و مؤلفههای ــی ک ــه م ــا در ش ــعر مقاوم ــت
ب ــه دنب ــال آن هس ــتیم ،در آن وج ــود ن ــدارد.
بــه عنــوان نمونــه هیبــرد در مــورد شــاعر جــوان ایتالیایــی-
ســیلیکن -که شــاعر جنــگ بــوده ،چنیــن میگوید :ســیلیکن
ب ــر اس ــاس مبان ــی محکم ــی مینویس ــد و یک ــی از آنه ــا ای ــن
ً
اســت کــه جنــگ کال پلیــد اســت و شــعر راســتین نبایــد چیــزی
بــه جنــگ بگویــد یــا حتــی بــه نظــر نرســد کــه چنیــن میگویــد.
ســیلیکن در شــعر «آغاز روز در ســنگرها» خواننده را در تلهای
قـــرار میدهـــد کـــه پوچـــی جنـــگ و مســـؤولیت انســـان را در
برابــر آن مشــاهده کنــد.
همانگونـ ــه کـ ــه مشـ ــاهده کردیـ ــم ،اشـ ــعار شـ ــاعر جـ ــوان
ایتالیایی که شــاعر جنگ اســت ،به جای اینکه تهییجکننده
و ترغیبکننـ ــده بـ ــه سـ ــوی مقاومـ ــت باشـ ــد .همـ ــه فلسـ ــفه
پایــداری و مقاومــت را زیر ســؤال میبــرد .پس آنچه بــه عنوان
آغ ــازی ب ــرای ادبی ــات مقاوم ــت میت ــوان قائ ــل ش ــد ،ب ــه بع ــد
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از جن ــگ جهان ــی دوم در اروپ ــا برمیگ ــردد .ازآنجا ک ــه ای ــن
آغــاز همزمــان بــا رواج نظریــه التــزام و تعهــد در شــعر بــوده،
ش ــاعران خ ــود را متعه ــد دانس ــتند ک ــه نس ــبت ب ــه آنچ ــه
در جامع ــه روی میده ــد ،بیتف ــاوت نباش ــند ح ــوادث و
پیش ــامدهای نا گ ــوار چ ــون جن ــگ قت ــل و غ ــارت و آوارگ ــی
از اولی ــن زمینهه ــای ش ــکوفایی ادبی ــات مقاوم ــت اس ــت،
چرا که حــوادث بــا شــعر رابطـهای دوســویه دارنــد حوادث
بــر هــر انســانی تأثیــر میگــذارد و در شــاعر بهگونـهای دیگــر.
بــه طــور کلــی حــوادث و رویدادهــا بــر ادبیــات مقاومــت
جه ــان تأثی ــر بس ــزایی گذاش ــته « نیم ــه دوم ق ــرن بیس ــتم
جه ــان بس ــتر ح ــوادث تلخ ــی ب ــود حوادث ــی کــه در ترس ــیم
ادب مقاومــت ملتهــا نقــش ویــژهای داشــت .حا کمیــت
تفک ــر مارکسیس ــتی ب ــر اغل ــب جنبشه ــای آزادیبخ ــش
و رواج اندیش ـ ـههای قومیتگرایـ ــی و ناسیونالیسـ ــتی در
کشورهای تازه استقاللیافته ،مفاهیم ادب مقاومت را در
حــوزه وطنپرســتی تفاخــر بــه پیشــینه تمــدن و فرهنــگ،
قهرمانپــروری ،نمــای آزادیهــای اجتماعــی و در شــکل
ً
نســبتا مطلوب خــود ســتایش جوهــره انســانیت ،محدود
کرده بــود .بــر این اســاس احساســات بشــری تظاهــری جز
ب ــروز هیجان ــات س ــطحی چ ــون انتق ــام و نف ــرت نداش ــت،
در قلمـــرو ادیـــان الهـــی نیـــز کـــه بنیـــاد جوامـــع دینـــی بـــر
آن اســـتوار اســـت ،تنهـــا اســـام دارای تعلیمـــات خـــاص
در زمینـــه جهـــاد و دفـــاع از وطـــن اســـت .حتـــی الهیـــات
سیاســی و رهاییبخــش کشــورهای عــرب متأثــر از تعالیــم
مارکسیستی و ناسیونالیستی اس ــت .در کوران سالهای
پــس از جنــگ جهانــی دوم ،پرســتش وطــن و ســرزمین به
تأثی ــر از ادب پای ــداری روس ــیه ،در کش ــورهای خاورمیان ــه
و امری ــکای جنوب ــی و حت ــی آس ــیای دور رواج داش ــت.

زمینههــای پیدایــش ادبیــات مقاومت
پایداری یکی از واقعیتهای مهم زندگی بشر است در
کنــار دو جریان مــرگ و زندگــی ،یکــی از برتریــن ویژگیهای
هن ــر انس ــانی ای ــن اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط مکان ــی
و زمانـــی دســـت بـــه خلـــق اثـــر میزنـــد و عـــاوه بـــر اینکـــه
روایت کننــده اســت ،باعث بســیج جمعــی در برابر ســلطه
میش ــود .ب ــرای پیدای ــش و ب ــه وج ــود آم ــدن ادب و ش ــعر
مقاومت(ب ــه ط ــور کل ــی هن ــر مقاوم ــت) بای ــد زمینهه ــا و

عوامل ــی وج ــود داش ــته باش ــد.
در یک نــگاه کلی هنگامی کــه جامعهای دچــار نظامی
مس ــتبد ی ــا غاص ــب ش ــود ،ب ــه ط ــوری ک ــه آزادی و حق ــوق
اولیـــه اجتماعـــی افـــراد ســـلب شـــود ،ادبیـــات مقاومـــت
ش ــکل میگی ــرد .مهمتری ــن عوام ــل عبارتن ــد از :اس ــتبداد
و اختنـــاق داخلـــی ،عـــدم آزادی بیـــان ،حا کمیـــت ضـــد
مردمــی و اجتمــاع ،غصــب ســرزمین و ســرمایههای ملــی،
تجــاوز بــه اعتقــادات و ارزشها(اعــم از دینــی و غیردینــی).
نکت ـ ـهای در اینجـ ــا قابـ ــل ذکـ ــر اسـ ــت ،ممکـ ــن اسـ ــت
ادبیاتـــی در زمـــان و مـــکان خاصـــی در مقابـــل حکومتـــی
ً
کامـــا مردمـــی قـــد علـــم کنـــد و بـــه خاطـــر منافـــع جزئـــی
ی ــا گروه ــی خوی ــش ب ــه س ــرایش ش ــعر مقاوم ــت بپ ــردازد.
ً
مســـلما ایـــن مقاومـــت ،مقاومتـــی مثبـــت و مـــردم مـــدار
نیســت .از ایــن نــوع اشــعار بایــد بــا عنــوان اشــعار سیاســی
ً
ی ــاد ک ــرد ،ک ــه معم ــوال نش ــانگر ط ــرز تفک ــر خاص ــی در براب ــر
تفکــر حا کــم و رایــج و مردمــی در جامعــه اســت( .کــه البتــه
ش ــاید در مواقع ــی میتوان ــد تهییجکنن ــده م ــردم ب ــر ض ــد
حا کمی ــت باش ــد ،چ ــه ب ــه ح ــق و چ ــه ب ــه ناح ــق).
ای ــن نکت ــه ب ــه روش ــنی نش ــان میده ــد :تعری ــف م ــا از
ادبیــات پایــداری و مقاومــت بایــد خاصتــر و دقیقتــر ارائه
ش ــود .منطق ــی ب ــه نظ ــر نمیرس ــد ک ــه ی ــک تعری ــف از ش ــعر
مقاوم ــت و پای ــداری ارائ ــه دهی ــم ،آن ــگاه ش ــعر حماس ــی،
شــعر اعتــراض ،شــعر انتقادی ،شــعر کارگــری ،شــعر انقالب
و شــعر سیاســی را که هــر کــدام تعریــف خاصی دارند ،شــعر
مقاومت بدانیم .شاید بتوان آنها را زیرشاخهای از شعر
مقاوم ــت دانس ــت ول ــی ب ــه خ ــودی خ ــود نمیتوان ــد ش ــعر
مقاومــت باشــند(.برای نمونــه میتــوان از شــعر مقاومــت
و مردمـــی فلســـطین علیـــه نظـــام غاصـــب صهیونیســـتی
یادک ــرد ک ــه هرچن ــد ب ــر ض ــد حا کمی ــت اس ــت ام ــا ب ــا ش ــعر
ً
مقاومتــی که مثــا در زمــان حکومــت ملی مصدق توســط
عــدهای تــودهای حافــظ منافــع شــوروی ســروده میشــد،
تفاوت بنیادی ــن دارد).
دربــــاره خاســــتگاه ادب مقاومــــت و ریشــــههای آن
میتـ ــوان سـ ــه خاسـ ــتگاه یـ ــا ریشـ ــه بـ ــرای شـ ــکلگیری
ادب مقاومـ ــت عنـ ــوان کـ ــرد:
اول.خاســتگاه انســان شــناختی؛ هنرمنــد انقالبی چرا
ب ــه خل ــق و آفرین ــش ادبی ــات مقاوم ــت هم ــت میگم ــارد؟
پاســخ این اســت که این رفتار در تعالی و رشــد شــخصیت

ادبیــات پایــداری و حوزههای آن
همانگونــه کــه یادداشـتهای قبــل آمــد ادبیــات پایداری
ّ
ادبیاتی اســت کــه با تکیــه بــر ویژگــی ملیت یــا دین ،انســانها
را به مبارزه علیه اس ــتبداد ،حقارت و بندگ ــی ،ترغیب میکند
و یـ ــا بـ ــه توصیـ ــف صحنههـ ــای نبـ ــرد میپـ ــردازد .ایـ ــن نـ ــوع
اشــعار متناســب با تکیهگاه خــود ،انواعــی دارد:
 .1س ــرودههایی ک ــه ب ــا تکی ــه ب ــر ملی ــت ب ــه ش ــرح اح ــوال و
اعمال خارقالعاده قهرمانان جنگ و مبارزهی آنها متمرکز
میش ــود .ه ــم چ ــون تم ــام اش ــعار حماس ــی مل ــی گذش ــتهی
م ــا مث ــل :گشتاس ــب نام ــه ،گرشاس ــب نام ــه ،ش ــاهنامه ،امی ــر
حمــزه ،حســین کــرد شبســتری و ...
 .2حماسـههای تاریخی و مذهبی که ســرودههایی است
در توصیـــف جنگهـــای ســـاطین گذشـــته و دالوریهـــای
س ــپاهیان مم ــدوح و خ ــواری دش ــمن و گاه ش ــخصیتهای
بـ ــزرگ مذهبـ ــی .از ایـ ــن نـ ــوع اشـ ــعار در بیشـ ــتر دیوانهـ ــای

ویژگیهــای کلی ادبیــات مقاومت
بیـ ــن ادبیـ ــات مقاومـ ــت بـ ــا دیگـ ــر حوزههـ ــای ادبیـ ــات،
گذشـــته از بیـــان هنرمندانـــه ،ویژگیهـــای مشـــترک زیـــر بـــه
چشــــم میخــــورد:
بهرهگیــری از نماد؛آنچــه این نــوع ادبیــات را به اســتفاده از
نمــاد نا گزیر کرده اســت ،نــه فقط حا کمیــت فضــای اختناق،
تهدید و ارعاب ،کــه زیبایی ،ایجــاز و قدرت نماد در رســاندن
مــراد و مقصــود بوده اســت.
چهره انسانی عام داشتن؛ نمونههای شاخص و برجسته
ادب پایداری هرچند نمودها و نمادهای قومی ،منطقهای و
ملـی را در خویـش دارنـد ،اما بـه دلیل آنکـه زبان وجـدان عام
بشری هستند ،همه انسانها در هر زمان و مکان میتوانند
با آنها ارتباط درونی بیابند .به دیگر زبان ادبیات پایداری،
فرازمانـی و فـرا مکانی اسـت و هـر کـس در همـه گاه و همه جا
میتواند در آیینهی آن آثار خود را بیابد یا چهره سیاه زشتکاران
و اندوه نشسـته بر چهره دردمندان و شکوه ایستادن و ستیز
با بیدادگریها را در آنها تماشا کند.
مشـترکات ادبـی ،زبانـی ،فکـری؛ آثـار مانـدگار و موفـق
ادب پایـداری همچـون آثـار بـزرگ ادبـی در حوزههـای دیگـر،
میتوانند در قالب سبکهای گونا گون تجلییافته ،از نظرگاه
و ساختهای گونا گون ادبی ،زبانی و فکری تحلیل و ارزیابی
شـوند .ایـن آثـار از زیباییهـای لفظی و معنـوی سرشـارند ،از
نظرگاه زبانی قابلتحلیل و تأملند و از نظرگاه فکری و اندیشگی
مضامیـن بلنـد و اصیل انسـانی در آنها متجلی اسـت.
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هنرمنــد ریشــه میدوانــد آنــگاه کــه نظــام ارزشــی فــرد از قلمــرو
منافـــع شـــخصی فراتـــر م ــیرود و انســـان خـــدا گونـــه شـــده و
درص ــدد خ ــدا گون ــه ک ــردن جامع ــه خ ــود و جه ــان برمیآی ــد.
نا گزیـ ــر بـ ــا ضـ ــد ارزشهایـ ــی کـ ــه نمودهـ ــای کفـ ــر و شـ ــرکند
میس ــتیزد ،هن ــر و ادبی ــات او نی ــز ب ــه ای ــن س ــمت رو میکن ــد؛
یعن ــی ادبی ــات مقاوم ــت نض ــج مییاب ــد.
دوم .خاســتگاه جامعهشــناختی؛ ادبیات مقاومت در غار
متول ــد نمیش ــود ،بلک ــه معل ــول عوام ــل و ش ــرایط اجتماع ــی
خـــاص نیـــز هســـت؛ یعنـــی ابتـــدا بایـــد در جامعـــه صاحبـــان
زر و زور وج ــود داش ــته باش ــند و ی ــا جامع ــه توس ــط بیدادگ ــران
داخل ــی ی ــا خارج ــی از نظ ــر فرهنگ ــی ،اقتص ــادی ،سیاس ــی و
ی ــا نظام ــی م ــورد هج ــوم باش ــد ،آن ــگاه هنرمن ــد و ادی ــب ،ب ــه
عنـــوان روشـــنفکر یـــا مصلـــح اجتماعـــی بـــا زبـــان یـــا قلـــم بـــه
مب ــارزه برخی ــزد.
س ــوم .خاس ــتگاه معرفتی(ایدئولوژیک)؛ ادبیات مقاومت
همانگون ــه ک ــه محص ــول ش ــرایط اجتماع ــی و روان ــی خاص ــی
اســـت ،معلـــول نگـــرش خـــاص بـــه خـــدا ،جهـــان ،جامعـــه و
انس ــان و دی ــن نی ــز هس ــت .یعن ــی ه ــر ن ــوع معرف ــت و نگرش ــی
ادبیات انقالب یا ادبیات مقاومت را پدید نمیآورد .میتوان
چنین نتیجــه گرفت کــه خاســتگاه ادبیــات مقاومــت حاصل
نوع ــی تح ــول اس ــت ی ــا در خ ــود و ی ــا در جامع ــه.

ق ــرن  5و  6ﻫ دی ــده میش ــود مانن ــد :دیوانه ــای عنص ــری،
ان ــوری ،فرخ ــی و رش ــیدالدین وط ــواط.
 .3س ــرودههایی ب ــا عن ــوان اعت ــراض علی ــه ظل ــم و مقابل ــه
بـــا حا کمـــان جـــور بـــا هـــدف آ گاه ســـاختن مـــردم و ترغیـــب
آنهـــا بـــرای مقابلـــه بـــا ستمپیشـــگان ماننـــد :ســـرودههای
ناصرخسـ ــرو ،سـ ــیف فرغانـ ــی و بسـ ــیاری از شـ ــاعران دورهی
مشـ ــروطیت.
 .4ســــرودههایی کــــه بــــا مضمــــون عدالتخواهــــی و
نو عدوس ــتی از ظل ــم حا ک ــم ب ــر کش ــورهایی چ ــون فلس ــطین،
بوسـ ــنی ،ویتنـ ــام و  ...ابـ ــراز درد میکنـ ــد.
 .5سـ ــرودههایی برگرفتـ ــه از اعتقـ ــادات مـ ــردم در مـ ــورد
انقـ ــاب اسـ ــامی و دوران هشـ ــت سـ ــال دفـ ــاع مقـ ــدس.
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امـروزه تاریـخ شـفاهی یکـی از روشهـای پژوهشـی نویـن اسـت .نوشـتن خاطـرات شـفاهی
نخبـگان ،صاحبنظـران و حتـی مـردم عـادی ،ایـن امـکان را بـه گردآورنـدگان میدهـد تـا ضمـن
انجـام پژوهـش ،گام بلنـدی در نگهـداری ،حفـظ و انتقـال فرهنگهـا ،سـنت ،آدابورسـوم و
اطالعـات گونا گـون بدهـد.
ً
از می ــان ان ــواع مطال ــب تاری ــخ ش ــفاهی ،مطالب ــی دارای اهمی ــت اس ــت ک ــه اف ــراد ش ــخصا در
آن وقای ــع حض ــور داش ــته باش ــند و از نزدی ــک خ ــود ش ــاهد رخداده ــا باش ــند .تاری ــخ ش ــفاهی
جن ــگ تحمیل ــی ع ــراق علی ــه ای ــران یک ــی از ان ــواع مختل ــف تاری ــخ ش ــفاهی میباش ــد ک ــه دارای
ارزش و اعتبـــار خاصـــی اســـت .تاریـــخ شـــفاهی جنـــگ تحمیلـــی بـــه ایـــن علـــت دارای اهمیـــت
فـــراوان اســـت کـــه هنـــوز زمـــان زیـــادی از پایـــان جنـــگ نگذشـــته اســـت و آثـــار و عالئـــم جنـــگ
قابلرؤیــــت اســــت.
بهراحتــــی ِ
بهعلــت طوالنــی بــودن جنــگ تحمیلــی در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس و تعــداد زیــادی
ْ
شـ ــهدا و بحـ ــث ایثارگریهـ ــای شـ ــهدا ،ذکـ ــر خاطـ ــرات جبهـ ــه و جنـ ــگ ،داسـ ــتانهای اسـ ــارت
جذابیـــت خـــاص خـــود را دارنـــد .آزادگان جنـــگ تحمیلـــی ،اســـیران ایرانـــی بودنـــد کـــه ســـالیان
زی ــادی را در اردوگاهه ــا و زندانه ــای بعثیه ــا ب ــه س ــر بردن ــد و ش ــکنجه و صدم ــات زی ــادی را در
ط ــی ای ــن س ــالها متحم ــل ش ــدند .گرفت ــن خاط ــرات اردوگاه ،ک ــه مس ــائل زی ــادی را در برمیگی ــرد
و خ ــود ح ــاوی اطالع ــات خوب ــی از م ــدت اسارتش ــان میباش ــد.
رویکرد در تاریخ شفاهی به دو شکل :موضوعمحوری (بررسی یک واقعه یا رخداد) ،فردمحوری
(بررســی رخدادهایــی کــه بــرای یــک فــرد بــه وقــوع پیوســته)؛ میباشــد .کتــاب «خیبریهــا» بــه
کوشش خانم افســانه صادقی دهچشمه توسط انتشــارات موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
بــه چــاپ رســیده اســت .ایــن روایــت بــر مبنــای فردمحــوری در تاریــخ شــفاهی جم ـعآوری شــده
کــه متشــکل از پانــزده جلســه مصاحبــه بــا آقــای حــاج محســن نوریمقــدم یکــی از رزمنــدگان و
آزادگان هشــت ســال دفــاع مقــدس میباشــد .در ایــن پژوهــش ســعی بــر شــده کــه در ابتــدا بــه
ذکر خاطــرات  19ماهــه حضور ایشــان در جبهه و شــرکت در چندیــن عملیات در مناطــق مختلف
درگیر جنــگ پرداخته شــود .در بخش بعــدی کار که هدف اصلــی پژوهش حاضر روایت داســتان
اســارت میباشــد ،تالش اســت که به بازروایــی گــذران زندگی اســرا به روایــت آقای حاج محســن
نوریمقــدم از دوران اســارت هفتســاله اســرای عملیــات خیبــر در اردوگاه موصــل دو پرداختــه
شــود .در نوشــتار پیـشرو داســتان اتفاقــات رخ داده و سرگذشــت هــزاران اســیر ایرانــی بــه دســت
بعثیهــا را در قالــب یــک پژوهــش تاریــخ شــفاهی بــه رشــته تحریــر درآورده اســت .همچنیــن بــه
ســبب حضــور او در واحــد تخری ـب تیــپ  21امــام رضــا (ع) ایــن اثــر میتوانــد عملکــردی از تیــپ 21
امام رضا (ع) در مــدت زمان حضــور راوی در جبهههای جنگ باشــد .بخشــی از این کتــاب درباره
حضــور ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقــدس در عملیــات خیبــر اســت کــه بــه بهانه تالقــی بــا روزهای
ســالگرد ایــن عملیــات ،خواندنــی اســت.
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قبــل از شــروع عملیــات خیبــر دســتور انتقــال نیروهــا از
منطقــه عملیاتــی خیبــر به ســمت جنــوب صادر شــد .این
کار شــبانه و بــا رعایــت تمام نــکات امنیتــی صــورت گرفت.
بعــد از اینکــه نیروهــا را بــه جنــوب انتقــال دادنــد ،آنهــا را
در منطقــه ســایتهای چهــار و پنــج مســتقر کردنــد .افــراد
واحد ما در ســایت پنج ،در منطقه شــوش مستقر شدند.
همــان منطقــه عملیاتــی فتحالمبیــن و والفجــر مقدماتــی
بـ ــود .بـ ــا دیـ ــدن منطقـ ــه دوبـ ــاره خاطرههـ ــای عملیـ ــات
والفجــر مقدماتــی و ایــام عملیــات بــرای مــا تجدیــد شــد.
تیــپ  21امــام رضــا (ع) و لشــگر پنــج نصر هــر دو در ســایت
پن ــج منطق ــه مس ــتقر بودن ــد .در هم ــان س ــایت پن ــج ی ــک
دوره آموزش ــی فشــرده و انتهایی برای چک کردن آخرین
برنامههــای عملیاتــی هــم انجــام دادیــم .بیشــترین کاری
ک ــه در چن ــد روز مان ــده ب ــه عملی ــات انج ــام میدادی ــم کار
ب ــا «خــر ج گــود» ب ــود .روشه ــای مختلــف میــزان انفج ــار
و حف ــر آن ،ق ــدرت خ ــرج گوده ــا را محاس ــبه میکردی ــم و
آنهـــا را در داخـــل دیوارههـــا یـــا ســـقف پلهـــا و یـــا کـــف
پ ــل ق ــرار میدادی ــم و بع ــد منفج ــر میکردی ــم .ب ــا ای ــن کار
قدرت تخریــب آن را انــدازه میگرفتیم .بیشــتر از پلهایی
ک ــه در زم ــان حمل ــه نیمهتخری ــب ش ــده بودن ــد ،اس ــتفاده
میکردیـ ــم.
بعـــد از تمـــام شـــدن دورههـــای آخـــر آمـــوزش ،اوایـــل
اس ــفند م ــاه س ــال  1362ب ــود ک ــه م ــا را ب ــه منطق ــه هوی ــزه
منتقـــل کردنـــد .دوبـــاره شـــبانه بـــا رعایـــت تمـــام نـــکات
امنیتـ ــی ایـ ــن کار انجـ ــام شـ ــد .در عملیاتهـ ــای قبـ ــل
گاه ــی پی ــش میآم ــد ک ــه ب ــرای شناس ــایی ب ــه منطق ـهای
میرفتیــم .هنــگام بازگشــت بــه شــهر ،مشــاهده میکردیم
ک ــه م ــردم ش ــهر از انج ــام عملی ــات در آین ــده خب ــر دارن ــد
و همیـــن باعـــث لـــو رفتـــن عملیـــات و دادن هزینههـــای
سـ ــنگین میشـ ــد.
امــا در عملیــات خیبر تمــام مــوارد امنیتی رعایت شــده
ب ــود .شناس ــاییها بهط ــور دقی ــق انج ــام ش ــده و نیروه ــا
آمادگ ــی الزم را کس ــب ک ــرده بودن ــد .زمان ــی ک ــه ب ــه هوی ــزه
ً
رس ــیدیم ،منطق ــه کام ــا ب ــرای تمام ــی اف ــراد ناآش ــنا ب ــود.
چـــرا کـــه در آن منطقـــه تـــا قبـــل از آن عملیاتـــی را انجـــام
ن ــداده بودن ــد و بهص ــورت قرارگاه ــی مستقرنش ــده ب ــود.
م ــا در ق ــرارگاه «ش ــهید مجی ــد بقای ــی» مس ــتقر ش ــدیم.
نیروه ــای دیگ ــر ه ــم در قرارگاهه ــای دیگ ــر بودن ــد.

رسم بر این بود که نیروهایی که درگیر عملیات میشوند،
چند شب قبل از شروع عملیات وصیتنامههای خودشان
را بنویسـند .من هم با دیگر همسـنگرانم این کار را انجام
دادم .بعضـی از رزمندگانـی بودنـد کـه سـابقه یکـی دو
سـال حضـور در جبهـه را داشـتند ،بـا توجـه بـه حضـور در
عملیاتهایی که داشتند ،گاهی چند برگ وصیتنامه از
خودشان نوشته بودند .در این عملیات احساس خاصی
ً
داشتم .اوال به لحاظ موقعیت جغرافیایی منطقه عملیاتی
و دیگر به لحاظ وسعت عملیات و نیروهای شرکتکنندهای
که در منطقه مستقر بودند .عملیاتهای قبلی که در آنها
شرکت داشتم ،همه زمینی بودند .این عملیات اولین تجربه
عملیات آبی من بود .وسعت منطقه عملیاتی هم خیلی
ً
زیاد بود .تقریبا از طالئیه شـروع میشـد و تا نزدیکیهای
فکه ادامه داشـت .از لحـاظ امنیتـی هم خیلی ویـژه بود.
مشـخص بود که روی این عملیات حساب ویژهای برای
ضربـه زدن به دشـمن و قطع محورهـای ارتباطـی عراق از
«بصره به العماره» باز کرده بودند.

بعـــد از اینکـــه نیروهـــا را بـــه جنـــوب انتقـــال
دادن ــد ،آنه ــا را در منطق ــه س ــایتهای چه ــار
و پنــج مســتقر کردند .افــراد واحــد ما در ســایت
پنــج ،در منطقــه شــوش مســتقر شــدند .همــان
منطقه عملیاتی فتحالمبین و والفجر مقدماتی
بـ ــود .بـ ــا دیـ ــدن منطقـ ــه دوبـ ــاره خاطرههـ ــای
عملیـ ــات والفجـ ــر مقدماتـ ــی و ایـ ــام عملیـ ــات
ب ــرای م ــا تجدی ــد ش ــد.

طبــق نقشــه عملیات ــی قــرار ب ــود کــه طالئیــه را از پشــت
خ ــط دش ــمن ب ــه تص ــرف خودم ــان دربیاوری ــم .از ط ــرف
دیگـــر مـــا در منطقـــه عملیاتـــی خا کریزهـــای مثلثـــی در
شــلمچه قــرار داشــتیم .ایــن خا کریزها در ســمت راســت
شــلمچه و در موقعیت طالئیه و شــلمچه بودند .یعنی در
زاویــه خــط مــرزی مــا کــه بهصــورت هندســی  90درجـهای
قـــرار میگرفـــت .همـــان موقعیـــت  90درجـــه خا کریزهـــا

عراقیها هم با تمام امکانـات ،موانعی را در
آنجا ایجاد کرده بودند؛ انواع کانالها ،میادین
مین ،سـیمخاردارها و انـواع خا کریزها .ابتدا
خا کریزها مثلثیشکل بودند که دسترسی به
آنها کار بسیار سختی بود و امکان نفوذ به داخل
آنها وجود نداشت .طی دو مرحله عملیاتی که
انجام دادیم ،توانستیم خا کریزها را بشکنیم.
اما امکان استقرار و پشتیبانی وجود نداشت.

موقعیــت اســتقرار یگانــی در شــهر ،محــل اســتقرار واحــد
تخریــب و اطالعــات ،اســتقرار گردا نهــا و فیلــم مســیر راه
را هم نشــان دادنــد کــه تمام ایــن اطالعــات را شناســایی
کــرده بودنــد .ما ههــا روش رانندگی بــا قایق را بــه گروهی
از رزمند ههــا آمــوزش داده بودنــد .بــرای اولینبــار بــود
کــه نیروهــا از قایــق اســتفاده میکردنــد .آ نهــم در یــک
فضای خیلی محدود کــه در بعضی جاها عرض رودخانه
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نقط ــه اس ــتراتژی دش ــت ه ــم ب ــود و بهراحت ــی میتوانس ــتیم
از آنج ــا ب ــه بص ــره ورود پی ــدا کنی ــم.
عراقیهـا هـم بـا تمـام امکانـات ،موانعـی را در آنجـا ایجـاد
کـرده بودنـد؛ انـواع کانالهـا ،میادین میـن ،سـیمخاردارها و
انـواع خا کریزهـا .ابتـدا خا کریزهـا مثلثیشـکل بودنـد کـه
دسترسـی بـه آنهـا کار بسـیار سـختی بـود و امـکان نفـوذ بـه
داخل آنها وجود نداشت .طی دو مرحله عملیاتی که انجام
دادیم ،توانستیم خا کریزها را بشکنیم .اما امکان استقرار و
پشـتیبانی وجود نداشـت .بعد از شکسته شـدن خا کریزها
بچهها بـه عقب برمیگشـتند .بـا شکسـته شـدن خا کریزها
نیروهـا توانسـتند از هورالهویـزه راه جدیدی را بـاز کنند.
کار شناس ــایی ای ــن عملی ــات ،توس ــط رزمن ــدگان «ق ــرارگاه
ویــژه نــوح» صــورت گرفتــه بــود .بچههــای ایــن قــرارگاه شــب
عملیـ ــات آمدنـ ــد و مـ ــا را توجیـ ــه عملیاتـ ــی کردنـ ــد .در ایـ ــن
عملی ــات گ ــردان م ــا ق ــرار ب ــود ک ــه ب ــه «ش ــهر القرن ــه» حمل ــه
کنـ ــد .بچههـ ــای قـ ــرارگاه نـ ــوح ،نقشـ ــه شـ ــهر القرنـ ــه را بـ ــرای
توضی ــح دادن ب ــه اف ــراد واح ــد تخریب ــی م ــا آورده بودن ــد.

بــه دو متــر میرســید .قایقهــا هــم بهصــورت منظــم و
ُپشــت َسـ ِـر هــم حرکــت میکردنــد .فقــط کافــی بــود یکــی از
قایقهــا بــه علــت خرابی در بیــن مســیر از حرکت بایســتد،
و یــا اینکــه پروانههــای آن داخــل علفهــای رودخانــه
گیــر کنــد تــا باعــث از دســت رفتــن کنتــرل قایــق و از
مســیر خــار ج شــدن آن میشــد .بــا ر خ دادن هریــک از
ایــن اتفاقــات موجــب تصادفــات خیلــی ســختی میشــد.
همیـ ــن اتفـ ــاق نهتنهـ ــا موجـ ــب غرقشـ ــدن تعـ ــدادی از
رزمنـــدگان میشـــد ،بلکـــه ترافیـــک ســـنگینی از قایقهـــا در
داخ ــل رودخان ــه را ب ــه وج ــود مـ ـیآورد.
در همی ــن عملی ــات چن ــد م ــورد از ای ــن اتفاق ــات رخ داد
و م ــن خ ــودم ش ــاهد از بی ــن رفت ــن رزمندگان ــی ب ــودم ک ــه ب ــا
غرقش ــدن قای ــق و بل ــد نب ــودن ش ــنا ،ج ــان خودش ــان را در
آب از دســت دادنــد .کمکی هــم از دســت کســی برنمیآمد و
مــا چــارهای جــز ادامــه دادن مســیرمان نداشــتیم .بنابرایــن
بدون توجه به اتفاقاتی که ر خ میداد ب ــرای انجام عملیات
بـــه جلـــو پیـــش میرفتیم.مـــورد دیگـــری هـــم کـــه در ایـــن
عملیـــات شـــاهد آن بودیـــم ،بحـــث طـــول مســـیر عملیاتـــی
ب ــود .تع ــدادی زی ــادی از رزمن ــدگان در ای ــن مس ــیر ب ــه عل ــت
طوالن ــی ب ــودن مس ــافت ،راه را گ ــم میکردن ــد .ازآنجاییک ــه
چندی ــن لش ــکر بهط ــور همزم ــان در ح ــال حرک ــت از نقط ــه
رهای ــی بودن ــد ،ام ــکان گ ــم ک ــردن مس ــیر عملیات ــی در بی ــن
رزمن ــدگان زی ــاد ب ــود.
عراقیها فکــر نمیکردند کــه از این نقطه حملهای توســط
نیروه ــای م ــا ص ــورت بگی ــرد .بنابرای ــن بچهه ــای شناس ــایی
و اطالعاتـــی قـــرارگاه نـــوح در قالـــب گروههـــای ماهیگیـــری و
بهعن ــوان نیروه ــای بوم ــی عراق ــی داخ ــل ش ــهر ش ــده بودن ــد و
از دجل ــه و ف ــرات ،تم ــام مس ــیرها را شناس ــایی و فیلمب ــرداری
کـــرده بودنـــد .تمـــام ایـــن فیلمهـــا را هـــم مـــا دیدیـــم .شـــب
عملیـ ــات آنچـ ــه را کـ ــه آموختـ ــه بودیـ ــم دوبـ ــاره در گـ ــردان و
بی ــن بچهه ــای خودم ــان تمری ــن کردی ــم.
ب ــا ش ــروع عملی ــات ،نزدی ــک غ ــروب نم ــاز مغ ــرب و عش ــاء
را در خشـ ــکی خواندیـ ــم و بـ ــه سـ ــمت هـ ــور حرکـ ــت کردیـ ــم.
چن ــد کیلومت ــر را در ش ــب پی ــاده رفتی ــم .ب ــا رس ــیدن ب ــه کن ــار
رودخانــه ســوار قایقها شــدیم .چنــد ســاعتی را بــا قایقهای
موتــوری در رودخانــه حرکــت کردیــم .ازدحــام و ترا کــم نیروهــا
خیل ــی زی ــاد ب ــود.
ا کثـــر یگانهـــا از راه آبـــی حرکـــت میکردنـــد تـــا بـــه نقطـــه
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خطــیای ب ــهن ــام «ری ــگ» برس ــند .خ ــط م ــرزی آب ــی م ــا
در هورالهویـــزه بـــود.
ش ــب عملی ــات قایق ــی ک ــه نیروه ــای واح ــد م ــا در آن
ب ــود ،راه را گ ــم ک ــرد .و ب ــه ج ــای اینک ــه ب ــه «هورالعظی ــم»
و «القرن ــه» بروی ــم س ــر از منطق ــه اس ــکان نیروه ــای لش ــگر
 8نج ــف اش ــرف و جزی ــره مجن ــون درآوردی ــم .زمان ــی ک ــه
پی ــاده ش ــدیم ،متوج ــه ش ــدیم هم ــه بچهه ــای اصفه ــان
هس ــتند .عل ــت ای ــن ک ــه راه را اش ــتباه رفت ــه بودی ــم ی ــک
تش ــابه اس ــمی ب ــود.
در ابت ــدای عملی ــات ق ــرار ب ــود واح ــد تخریب ــی م ــا ب ــه
همــراه گــردان رعــد و یاســین از تیــپ امــام رضــا ،همزمــان
وارد ش ــهر القرن ــه ش ــویم .بن ــا ب ــر ای ــن ب ــود ک ــه ب ــه هم ــراه
ایـــن گردانهـــا زمانـــی کـــه بـــه شـــهر رســـیدیم ،ماشـــینی
پیـ ــدا کنیـ ــم و وسـ ــایل انتحـ ــاری بـ ــرای منهـ ــدم کـ ــردن
پله ــا را ب ــا آن حم ــل کنی ــم .چی ــزی ک ــه گ ــروه را از مس ــیر
خ ــارج ک ــرد ای ــن ب ــود ک ــه فرمان ــده گ ــردان یاس ــین ب ــرادر
اس ــماعیل کریمی ــان ب ــود.
زمانی کــه به مــا گفتنــد :گــردان کریمــی به ســمت چپ
بپیچــد ،راهنمــای قایــق از آنجاییکــه یکــی از فرماندهــان
گــردان نجــف اشــرف هــم کریمــی نــام داشــت ،قایــق را بــه
س ــمت جزی ــره مجن ــون ب ــرد .بع ــد از رس ــیدن ب ــه جزی ــره
مجنـــون و متوجـــه شـــدن از اشـــتباه ســـریع ســـوار قایـــق
ش ــدیم و ب ــه س ــمت هورالعظی ــم برگش ــتیم.
زمانــی کــه خــط شکســته شــد و میخواســتیم بــه شــهر
القرنــه برویم ،اولیــن اقدامــی که انجــام دادیم؛ شناســایی
وضعیت محورهای عملیاتی و کسب اخبار منطقه تحت
نف ــوذ عراقیه ــا ب ــود .زمان ــی ک ــه میخواس ــتیم وارد ش ــهر
شـــویم ،اولیـــن کاری کـــه میکردیـــم ،ســـعی میکردیـــم از
لحـــاظ اخب ــار ،خبره ــا را مطل ــع شـــویم و وضعی ــت ســـایر
محوره ــای عملیات ــی را ه ــم چــک کنی ــم.
ً
تقریبــا ســاعت دوازده بامــداد بود ،کــه عملیات شــروع
شــد .عدهای از یگانها شــب قبل از ما مأموریت داشــتند
ک ــه وارد خ ــط بش ــوند .زمان ــی ک ــه م ــا وارد خ ــط ش ــدیم،
دیدیــم کــه آنهــا در خــط حضــور دارنــد و عملیــات شــروع
شــده اســت .گردان مــا در ایــن عملیــات مأموریت داشــت
پلهای ــی ک ــه بی ــن ج ــاده العم ــاره ت ــا رودخان ــه دجل ــه و
ف ــرات ق ــرار داش ــت را ُمنه ــدم کن ــد.
گروه پانزده نفری ما مأموریــت انهدام این دو پل بزرگ

را داشــت .زمانــی کــه مــا بــه خــط رســیدیم رزمندگانــی کــه
از قب ــل آنج ــا بودن ــد خ ــط را فت ــح ک ــرده بودن ــد و وارد ش ــهر
القرنــه شــده بودنــد .از تیــپ  21امــام رضــا هــم گــردان رعــد
وارد شـــهر شـــده بـــود .هـــوا هـــم کمکـــم رو بـــه روشـــنایی
میرفـ ــت .بعـ ــد از اینکـ ــه نمازمـ ــان را کنـ ــار هورالعظیـ ــم
خواندیـــم ،مأموریـــت پیـــدا کردیـــم کـــه بـــه داخـــل شـــهر
القرنـــه برویـــم و بـــرای حمـــل «خـــرج گودهـــا» و وســـایل
انفج ــار ماش ــین پی ــدا کنی ــم.
بــه خــط شــهر القرنه کــه رســیدیم ،چــون خط شکســته
شــده بود ،فقط تعدادی از چادرهای عراقی و چند سنگر
ت ــک نف ــره آنج ــا نگهبان ــی میدادن ــد .بیش ــتر از نیروه ــای
مردم ــی در ش ــهر مان ــده بودن ــد ،آنه ــم فق ــط اف ــرادی ک ــه
س ــن باالی ــی داش ــتند .م ــا ب ــه داخ ــل چادره ــا رفتی ــم ت ــا
تجهی ــزات عراقیه ــا را ب ــا خودم ــان ببری ــم .داخ ــل چ ــادر
یــک رادی ــو ب ــود کــه آن را برداش ــتیم.
چهار نفــر از گروه ما بــرادران «عبــاس پیرایش ،حســین
سالمی و داورزنی» به همراه من برای پیدا کردن ماشین
مأمــور شــدیم وارد شــهر شــویم .نزدیک بــه صد متــر مانده
بود کــه به دجلــه برســیم ،متوجــه شــدیم کــه نیروهایمان
بــه عقــب برمیگشــتند .گفتیــم« :بــرای چــه بــه عقــب بــر
میگردید؟» .گفتند« :عراقیهــا به کنار رودخانه آمدهاند
و امــکان مقاومــت نداریم .باید بــه عقــب برگردیم».
بچههــــا همــــه سراســــیمه بــــه عقــــب برمیگشــــتند.
درحالیکــه همــه نیروهــا از لــب رودخانــه دجلــه بــه ســمت
هورالعظی ــم در ح ــال عقبنش ــینی بودن ــد ،دی ــدم مع ــاون
گ ــردان یاس ــین ،ب ــرادر قاس ــم ژی ــان ک ــه در عملیاته ــای
ً
قب ــل ب ــا او آش ــنا ش ــده ب ــودم ،جن ــازه ش ــهیدی ک ــه تقریب ــا
چن ــد تک ــه ش ــده ب ــود را داخ ــل چفی ـهای میگذاش ــت ک ــه
ب ــا خ ــود ب ــه عق ــب برگردان ــد.
در ایــــن عملیــــات صحنههــــای عجیــــب زیــــادی
دیـ ــدم .یکـ ــی از ایـ ــن صحنههـ ــا دیـ ــدن سـ ــر جداشـ ــده
یکــی از رزمنــدگان در حــال فــرار بــود .زمانــی کــه در حــال
عقبنشـــینی بـــود ،بـــر اثـــر اصابـــت گلولـــه تـــوپ ســـرش
از بـ ــدن جـ ــدا شـ ــد و تـ ــا چنـ ــد لحظـ ــه بـ ــا سـ ــر کنـ ــده راه
میرف ــت و بع ــد از چن ــد ق ــدم ب ــر روی زمی ــن افت ــاد و ب ــه
شـ ــهادت رسـ ــید .مـ ــا هـ ــم چـ ــارهای جـ ــز عقبنشـ ــینی
نداشـ ــتیم .کمکـ ــم بـ ــه پشـ ــت خا کریـ ــز هورالعظیـ ــم،
لـ ــب آب برگشـ ــتیم.

کلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

شاعران در زمانه حسرت
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گزیده شعر جوان انقالب اسالمی و دفاع مقدس

آسمانیتر   از کبوتر
¡ قاسم بای

چشمهایت بهانهی باران
گونههایت تبـی روان دارند
آستینهای خالیات ای مرد!
بیشک از عاشقی نشان دارند
هیچ حرفی نمیزنی ّاما
در نگاهـت هزار تفسیر اسـت
سرفههایت هزار و یک شب از-
شوق پرواز ،داستان دارند
توی شهری که محو ماشینهاست
روز و شب سفرهی دلت پهن است
تو غم کهنهی سفر ،برخی-
غم دیرین آب و نان دارند
ِ
جنگ یک امتحان سنگین بود
ّ
عدهای رد شدند ّاو ِل کار

بعد جنگ ای دریغ آمدهاند
ِ
گوئیا قصد امتحان دارند
خا ک ما از حماسه خالی نیست
ای تهمتن! کجاست فردوسی؟
که ببینـد هنوز آرشها
بر لب مرزهـا کمان دارند
بیپر و بال میشود گاهی
آسمانیتر از کبوتر شد
ّ
شک ندارم که قلههای غیور
زیر پای خود آسمان دارند
هر که در راه عشق میمیرد
زندهتر از همیشه میماند
مرگ مثل شما یقین دارد
که شهیدان شهر جان دارند

کلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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آئین آیینه
¡ علیرضا عزیزپور

ما اقتدا كردیم بر آئین آیینه
با حسرتی جانکاه؛ با آهی نهادینه

میآید از آن سوی مرز سایهروشنها
تا بشکند دیوارها را چینه در چینه

دستانمان جغرافیای بینهایتهاست
چشمانمان دریاست از اندوه در سینه

هر شب شبیه قاصدک از باد مى پرسیم:
«كى مىرسد پایان دوریهای دیرینه؟»

در گوش شبنم خواندهایم :آن مرد میآید
 -سرشار از ّامید و لبریز از طمأنینه-

در غربت آیینهها خوابیدهایم آرام
بیدار مىگردیم در یک صبح آدینه...

پرستوها    
¡ معصومه سادات شاکری

هواشناسی
گاهی اشتباه میكند.
در تابستانی
كه بند پوتینهایت را میبستی،
به چشم خودم دیدم
زمستان
جاخوش كرد روی موهای مادر
ّ
چقدر درآسمان نقاشیهاش
 77میكشید...
پیرزن همسایهمان
دنیایی داشت برای خودش.
انگار همهی سربازها،
پسرانش بودند

هر روز ،بادامها را
یكی یكی امتحان میكرد
مبادا! كام شان تلخ شود.
از تو كه پنهان نیست
چشمم به آیینه شمعدان كه میافتد
هواییات كه میشوم
میروم زیر باران
هی بهانه میگیرم.
مادر میگوید:
انگشت بگذار روی لبهات
با دو دل كه نمیشود عاشق باشی،
پرستوها ،مسیرشان را
خوب بلدند...
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تما ݣݣشــا

ســینما،

تلویزیــون،

تصویــر
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منوچهر محمدی در گفتگو با «سرو»؛

روح زمانـ ــه و
ساخت آ ثار هنری
¡ سمیرا افتخاری

منوچه ــر محم ــدی از جمل ــه تهیهکنن ــدگان سینماس ــت ک ــه فیلمهای ــش هم ــواره از ت ــم اجتماع ــی
برخــوردار بودهانــد و یــا نگاهــی دیگــر بــه مقولــه جنــگ ودفــاع مقــدس داشــتهاند .او کــه دانشآموخته
رش ــته جامعهشناس ــی اس ــت از اواس ــط ده ــه  60وارد س ــینمای ای ــران ش ــد و از آن زم ــان تا کن ــون آث ــار
متع ــددی را تولی ــد ک ــرده اس ــت .محم ــدی میگوی ــد م ــن ب ــه عن ــوان ی ــک تهیهکنن ــده س ــینما در ش ــرایط
کنونـــی همچنـــان اعـــام آمادگـــی میکنـــم کـــه حاضـــر بـــه دایـــر کـــردن یـــک دفتـــر حقوقـــی و وکالتـــی
در زمینـــه صیانـــت از حقـــوق فیلمســـازان و پیگیـــری قانـــون کپیرایـــت در خـــارج از کشـــور هســـتم.
قانون ــی ک ــه میتوان ــد دس ــتاورد مهم ــی در زمین ــه اقتص ــاد فرهن ــگ ب ــرای جمه ــوری اس ــامی ای ــران
باش ــد .ب ــا او درب ــاره س ــینمای انق ــاب و دف ــاع مق ــدس ب ــه گفتگ ــو پرداختی ــم ک ــه در ادام ــه میآی ــد.

ابتـدا باید بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد و آن اینکـه نبایـد تصور

~~اشاره کردید به نقش دولتمردان ،به نظر شما نقش
ً
مدیران در دهههای گذشته و مشخصا دهه  60و 70

~~آقای محمدی به نظر شما نسبت سینمای دفاع
مقدس با کلیت سینمای پس از انقالب اسالمی
چگونه است؟ به زعم شما تا چه اندازه در پرداختن به
موضوع دفاع مقدس در سینما موفق بودهایم؟

~~با وجود کمبود ابزار فنی و تکنیکی اما در دهههای
گذشته با آ ثار موفقی در سینمای حرفهای ایران مواجه
بودیم که در روزگار کنونی با وجود مجهز شدن به این
ابزار و امکانات ،کمتر شاهد تولید این آ ثار ماندگار در
سینمای ایران هستیم ،دلیل آن چیست؟

ت ـ ــماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

برای اینکه قدر و منزلت سینمای ایران را در ارتباط با مسائل
دفاع مقدس بدانیم به نظرم نیاز به یک سنجش قابل قیاس
و نزدیک داریم ،آن هم با کشوری که چند سالی با آن درگیر
جنگ بودیم یعنی عراق و رژیم و حکومت صدام .آنها جنگی را
علیه ما شروع کرده بودند که خودشان نام آن را نبرد قادسیه
نامگذاری کرده و به شکلی تمایل به این مسئله داشتند که این
جنگ را به سمت این مفهوم سوق بدهند که در اصل جنگ
میان عرب و فارس است و ما را با حکومتی همچون ساسانیان
مقایسه میکردند .وقتی فیلمسازی در این حوزه را به نسبت
میزان کاری که در کشور متجاوز یعنی عراق صورت گرفته است
مقایسه میکنیم به روشنی درخواهیم یافت که عراق در طول این
مدت تنها به ساخت چند فیلم مبادرت ورزیده در حالیکه ما از
همان ابتدای جنگ با توجه به امکانات و تواناییهای ناچیزی
که به لحاظ فنی در اختیار داشتیم تمامعیار وارد میدان شده
و در قالب سینمایی ،مستند و اشکال دیگر سمعی و بصری
کارهای فراوانی را تولید کردهایم .سینما گران از همان روزهای
نخست در قالب رفتن به جبهه به منظور ساخت مستند و یا
پرداخت داستانی به مقوله جنگ توجه در خوری نشان دادند
که قابل قیاس با آنچه در عراق صورت گرفت نیست و همانطور که
اشاره شد عراق ظرف این چند سال تنها به عدد انگشتان دست
فیلم سینمایی ساخت .رونق سینمای دفاع مقدس به ویژه
ً
در دهه  60طبیعتا به سبب ادای دینی بوده است که بچههای
سینمای جنگ آن را به درستی ادا کردند و طی این سالها هم
به سینمای جنگ و حاشیه جنگ توجه نشان دادند هر چند
که این عرصه با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است اما
ً
تقریبا در کمتر سالی بوده که ما حداقل شاهد تولید یکی دو اثر
شاخص در زمینه دفاع مقدس در سینمای ایران نبوده باشیم.

ً
شـود که لزوما تمام محصوالت سـینمای ایران باید آثار فاخر
هنـری و شـاهکارهای برجسـتهای به حسـاب آینـد ،این یک
اصل اسـت هم در سـینمای ایران و هم در سـینمای جهان.
این موضوع را باید در ذیل حوزه صنعت سینما تعریف کنیم
که البته همـواره تولیداتـی در این عرصه در حال انجام اسـت
که این کار باید انجام شـود تا این صنعت پابرجا باقی بماند.
آنچـه که اشـاره شـد بیشـتر مربـوط بـه دغدغـه هنرمند اسـت
و ایـن مسـئله باید کالبدشـکافی شـود کـه چه مشـکلی پیش
آمده اسـت که فیلمسـازانی کـه در کارنامـه آنها آثار شـاخصی
به چشـم میخورد یـا دیگـر کار نمیکنند و یـا ا گـر کار میکنند
آثار آنهـا کیفیـت و قـوت سـابق را نـدارد ،به نظـرم این امـر نیاز
به یـک بحـث کارشناسـی دارد .در یک نـگاه کلی بایـد بگویم
کـه روح زمانـه در ایـن زمینـه مؤثـر اسـت و بایـد بررسـی شـود
ً
کـه هنرمنـد در چـه شـرایطی بـه سـر میبـرد و اساسـا اولویـت
و دغدغههـای او چیسـت؟ مـن بـه عنـوان فـردی کـه از دهـه
 60تا کنـون در سـینمای ایـران فعالیـت دارم بایـد بگویـم کـه
علیرغم پیشـرفت فناوری و تکنولوژی اما فیلمسـازی در این
اوضاع و شرایط به مراتب سـختتر از دهه  60شده است چرا
کـه مـا در شـرایط کنونـی بـا حجـم باالیـی از سـوء تفاهمـات و
جناحبندیهـا و فضاسـازیهایی روبـرو هسـتیم کـه در دهـه
 60کمتر شاهد آن بودیم و در دهه  90میزان این مسائل آنقدر
زیاد شده است که فیلمساز در آرامش خیال و آسودگی زیست
نمیکند و امنیت او دچار خدشه شده است .من که روزگاری
جسورانه در سینما حضور داشتم دیگر در شرایط فعلی جرئت
نمیکنم که فیلم بسازم و همانطور که گفتم سادهترین تعریف
و دلیلی که بتوان برای آن اشـاره کرد ایجاد یک ناامنی است
که در من فیلمساز به وجود آمده اسـت و اینکه ا گر قرار باشد
فیلمی بسازم به شـکل تخریبی با آن برخور میشود .فیلم را
باید به مثابه یک بار شیشه به حسـاب آورد که ا گر قرار باشد
از البیرنتهـای گونا گـون عبـور کنـد ،هـر کسـی کـه در بیـرون
گود نشسـته اسـت بخواهد به سـمت آن سـنگی پرتـاب کند،
متأسفانه چیز دیگری از آن بار شیشه باقی نخواهد ماند .در
یک کالم بایـد گفت که متأسـفانه فضـای عمومـی و فرهنگی
پیرامون سینمای ایران بسیار ناامن است ،حجم ممیزیها
بسـیار باالسـت و دولتمردان نیز در عرصه اجرایی ،فرهنگ و
هنر و سـینما محافظهکار شـدهاند.
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در توفیق نسبی فیلمهای سینمایی تا چه اندازه
موثر بود؟
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آن زمان ما با مدیران دغدغهمند و یک فضای شفافتری
مواجه بودیم و فضای حا کم بر سینما از این حیث نیتخوانی
نمیشد و به این شکل نبود که از همان ابتدا با این تصور و
ذهنیت که گروه از ساخت فالن فیلم قصد و غرضی را دنبال
میکند تبلیغات منفی علیه آن را شروع کنند .البته آن زمان
نیز نگرشهای منفی در مورد تولید فیلم بود ،خاطرم هست
که وقتی قرار بر ساخت فیلمی همچون «از کرخه تا راین» شد
جریاناتی علیه این فیلم به پا خاست و تالش کردند تا این
فیلم را به زمین بزنند که البته تا مرز توقیف فیلم هم پیش
رفتند اما موفق نشدند .در حال حاضر آن جریانات مسلح به
رسانه و فضای مجازی نیز شدهاند و این امر موجب شده است
تا میزان ناامنی را برای فیلمساز تا حدود زیادی باال ببرند.
~~تا چه اندازه با این مسئله که میگویند رسالت
سینما فرهنگسازی است موافق هستید؟
این امر یک جریان دوسویه است .ابتدا باید گفت که
هنرمند هم مثل باقی افراد جامعه در حال زندگی است و
صبح که از خانه بیرون میآید از اولین برخوردهای اجتماعی
و محرکهای اجتماع و مسائل خانوادگی و ...تأثیر میگیرد
و این تأثیرات در بستر اثر او به طور طبیعی منعکس میشود
و البته از آن طرف نیز سینما یک رسالتی دارد که مشکالت
و مسائل اجتماعی را باید به شکل دردمندانه و مصلحانه
ً
مطرح کند و وقتی این مورد قبول واقع نمیشود طبعا موجب
سرخوردگی بیشتر فیلمساز میشود .در هر حال ا گر شرایطی
به وجود آید که سینما را در حد و اندازه سینما ببینیم و نه
بیشتر ،و آن را با همین نسبت مورد ارزیابی قرار دهیم نتیجه
خوبی خواهیم گرفت .طبق آخرین آمارها جمعیتی حدود
 24تا  25میلیون نفر از افراد جامعه بالقوه امکان رفتن به
سینما را دارند ،این آمار قابل رصد است و حتی میتوان تأثیر
تماشای فیلم بر روی اندیشه و افکار آنها را نیز در جریان یک
تحقیق به دست آورد؛ اما از طرف دیگر افکار و سبک زندگی
افراد جامعه در معرض تأثیر از دیگر مدیومهای رسانهای
نیز هست ،همچون رسانه ملی و شبکههای اجتماعی و
فضای مجازی و لذا ا گر بخواهیم همه آنها را به روی دوش
سینما بگذاریم این امر موجب برآوردن نیازها نمیشود،
بلکه بسیاری از دالیل موجب آن میشود که فضای عمومی

جامعه به سمت تعادل و آرامش تمایل پیدا کند.
~~ آیا طی این سالها و در سینمای پس از انقالب
چهره جهانی خوبی را توانستهایم به دست آوریم؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید از ُبعد کمی شروع
کنیم و از این نظر باید بگویم که نه وجهه خوبی نداشتیم.
ایـن را تنهـا مـن نمیگویم بلکـه واقعیـت موجود و بررسـی
بازارهای جهانی گواه این مسئله هستند.
از نظر حضور جشنوارهها و رویدادهای سینمایی طی
این چند سال و به نسبت دهه  60و  70نسبت به دهه  80و
 90یک افول چشمگیر داشتهایم .در بیان دلیل این اتفاق
مثالی میزنم ،فرض کنید ورزشکاری را تربیت کرده و او را
به یک سطحی از توانایی رساندهایم ،اما هیچ نوع بستر و
زمینهای برای او به منظور حضور در میادین ورزشی جهانی
ایجاد نکردهایم در چنین شرایطی من بعید میدانم که علیرغم
شایستگی او موفق شود چرا که زیرساختهای الزم ابتدایی
برای سینمای ایران فراهم نشده است .سالهاست که
فریاد میزنیم و خسته شدیم در این مورد که ما نتوانستیم
مسئله کپیرایت سینمای ایران را چه در داخل و چه خارج
ً
از کشور حل کنیم .ما یک بازار نسبتا وسیع و معناداری از
سینما را خارج از مرزها داریم و حداقل ایرانیان مقیم خارج
از کشور طالب چنین سینمایی هستند ،وقتی نمیتوانیم
این کپیرایت را حراست کنیم لذا هیچ آوردهای نداشته که
ا گر این آوردههای اقتصادی جمع شود اتفاقات شگرفی در
سینمای ایران خواهد افتاد .ابهام در کپیرایت در داخل
موجب شده است محصوالت ما قاچاق شود و سود آن به
جیب قاچاقچیان رود و در خارج از کشور نیز با چنین موضوعی
مواجهیم .وقتی آوردههای سینمای ما به درستی حراست
نمیشود چگونه باید توقع داشته باشیم که یک تهیهکننده
تالش کند که حتی در منطقه و در میان کشورهای همزبان
همچون تاجیکستان و افغانستان که حتی فیلمهای ما نیاز
به ترجمه و دوبله ندارند توفیقی به دست آوریم؛ کشورهایی
که در عرصههای سیاسی و دیپلماتیک ما کمکهای جدی
به آنها کردهایم اما در تعامالت و تبادالت و روابط خارجی
حتی بسترهای الزم برای حضور سینمای ایران در آنها فراهم
نشده است .به طور مثال در زیرساختهای دیپلماتیکی که
دولت در حال انجام آنهاست در پروتکلهای منعقد شده با
این کشورها چرا نباید یک فیلمساز حضور داشته باشد که

~~ آقای محمدی با این توصیفات چشمانداز شما از
سینمای ایران چگونه است؟
بــرای پاســخ به ایــن پرســش مثالــی میزنــم .منطقـهای در
چین وجــود دارد به اســم «اوی قــور» که افرادی کــه جمعیت
آنهــا بالــغ بــر  200میلیــون نفــر اســت در آن زندگــی مــی کننــد و
همگی آنها هم مسلمان هســتند .تصور می کنید چه چیزی
موجب شــده اســت این اتفــاق بیفتــد و در روزگاری کــه عرضه
محصــوالت فرهنگــی بــه ایــن شــکل نبــوده اســت اســام بــه
آنجــا بــرود تــا جایــی کــه حتــی بــر روی اســکناسهای آنجــا
نیــز خطوطــی همچون خــط فارســی نقش بســته اســت؟ بله،
صــدور فرهنگــی بــه شــکلی کــه بــه طــور مثــال در مقطعــی آنهــا
سعدی را که روزگاری به جهانگردی مشغول بود به نزد خود
به اســارت بردنــد و تأثیــر فرهنــگ ایرانــی از طریــق شــعر و کالم
پارســی در آنجــا بیحــد و حصــر اســت .نفــوذ فرهنــگ ایرانــی
تــا جایــی بــود کــه منطقــه وســیعی از شــبهقاره هنــد و چیــن و
خاورمیانه و بخشهایی از بینالنهرین و شامات را در برگرفته
بــود ،تا جایــی کــه زبــان دیوانســاالری در آنهــا نیز فارســی بود.
آنها حتــی بــرای معماری متوســل بــه معمــاران ما میشــدند.
مگر تاج محل در هندوســتان را معماری غیرایرانی ســاخت؟
نفوذ فرهنگی در آن زمان بدون دخالت دولتها بوده است،
تنها با انگیزههای شــخصی و دغدغهمندی فــردی یا گروهی

~~با ذکر این مثال تا اندازهای روشن شده که آینده
سینمای ایران در چه مرتبهای قرار دارد؟
مــن بهعنــوان یــک تهیــه کننــده ســینما در شــرایط کنونــی
همچنــان اعــام آمادگی میکنــم که حاضــر به دایر کــردن یک
دفتر حقوقی و وکالتی در زمینه صیانت از حقوق فیلمسازان
و پیگیــری قانــون کپیرایــت در خــارج از کشــور هســتم .طبق
آماره ــا م ــا  4میلی ــون ایران ــی داری ــم ک ــه در خ ــارج از کش ــور
زندگ ــی میکنن ــد ک ــه در بدبینانهتری ــن ش ــکل تش ــکیل ی ــک
میلیــون خانــوار را میدهنــد .عرضــه فیلــم در خــارج از کشــور
در ش ــرایط کنون ــی چی ــزی کمت ــر از  10دالر نیس ــت .ا گ ــر فیل ــم
ب ــا چنی ــن قیمت ــی ب ــه بینن ــدگان خ ــارج از کش ــور عرض ــه ش ــود
میدانی ــد چ ــه س ــودی عای ــد س ــینمای ای ــران میش ــود .م ــا
حاضر هســتیم کــه ایــن نقدینگی بــه اضافــه کمکی کــه دولت
به ما میکند موجب تشــکیل این دفتر حقوقی شــود تا پیگیر
حقــوق بینالمللــی خــود باشــیم .تنهــا فیلمهایــی همچــون
«مارمول ــک» میدانی ــد چن ــد ب ــار از ش ــبکههای ماه ــوارهای
تا کنون پخش شــده اســت؟ در حالیکه هیچ عوایدی نصیب
فیلمســاز و تهیهکننــده آن نشــده اســت.
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محصوالت سینمایی در قالب معاهدههای فرهنگی فیمابین
عرضه شود .تنها یک توجیه در مورد این اتفاق وجود دارد و آن
اینکه ا گر وزارت خارجه با تردید نسبت به این مناسبات اقدام
ً
میکند دلیلش آن است که اساسا به دنبال دردسر نمیگردد،
لذا ترجیح میدهد این مسائل از اساس مطرح نشده و در کناری
گذاشته شود .در حالیکه ا گر به این مهم توجه شود حضور معنادار
و ماندگارتری را شاهد خواهیم بود .زمانی که تمام دنیا نسبت به
حضور سیاسی و اجتماعی ما در عرصه جهانی دچار زاویه شده
است و از آن ممانعت به عمل میآورد ،مؤثرترین و بیحاشیهترین
شیوه ارائه خود ،حضور فرهنگی است .ا گر حتی در یکی دو سال
اخیر به اخبار منطقه توجه کرده باشید ،ما در ابعاد سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی متهم به دخالت در امور کشورها هستیم
و در چنین شرایطی ا گر حضور فرهنگی داشته باشیم و بر روی
آن سرمایهگذاری کنیم این امر بسیار به نفع فرهنگ ایرانزمین
است و موجب خواهد شد که کمتر در ابعاد سیاسی نسبت به
ما گارد داشته باشند.

از هنرمنــدان و فرهنگدوســتان ایرانــی .مــا وقتــی هما کنــون
نیــز در مالــزی و شــهر کواالالمپــور مکانــی بــه نــام "دامــن ســرا"
داریــم ایــن نشــان از ایــن دارد کــه تــا چــد حــد نفــوذ فرهنــگ
ایرانی و اســامی در آنها تأثیر داشته اســت .یک بار در جریان
اجــاس غیرمتعهدها جشــنواره فیلمی برگزار شــد کــه از ایران
نیز فیلمهایی از رضا میرکریمی و رخشــان بنیاعتماد و ...در
آن شــرکت داشــتند و «زیر نور ماه» ســاخته رضــا میرکریمی در
آن جشنواره به عنوان فیلم برتر شناخته شــد و ما جایزه اول
این جشنواره را از دست پادشاه مالزی دریافت کردیم .البته
در کمال ناباوری شــاهد بودیم که حتی یکی از سفرای ایران
در مالزی بــا وجود دعوتــی کــه از آنها به عمــل آمده بــود در آن
مراســم حضور نداشــتند .این امر نشــان از چه دارد؟ نشــان از
بیتفاوتی و علیالســویه بودن مقولهای به نام ســینما در نزد
دولتمــردان و مقامــات دیپلماتیــک ایــران .تــازه بعــد از اینکــه
مــا موفق بــه دریافــت این جایزه شــدیم ،شــب کــه مــا در هتل
اقامــت داشــتیم از ســفارت بــه مــا زنــگ زدنــد و از ما پرســیدند
کــه در هتــل بــه ســر میبریــد و مــا گفتیــم بلــه .تعجــب کردیــم
کــه چرا تــا بــه آن لحظــه ســراغی از مــا گرفته نشــده بــود و حالی
از ما پرســیده نشــده بــود و اینچنیــن مورد تفقــد قــرار گرفتیم.
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جواد شمقدری کارگردان سینما از چهار دهه سینمای انقالب میگوید؛

برخی مدیران مرعوب
روشنفکری پس از انقالب شدند

¡ سمانه فخری

~~آقای شمقدری به نظر شما سینمای ایران با گذشت
چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی ایران از ابتدای
انقالب تا به امروز تا چه اندازه توانسته است عملکرد
موفقی داشته باشد؟
س ــینمای ای ــران در ای ــن چه ــار ده ــه ب ــا ف ــراز و نش ــیبهای
بســیاری مواجــه بــوده اســت و از طرفــی جریانــات مختلفی در
آن مدخــل بوده کــه نتایــج گونا گونــی را در پی داشــته اســت.
از ُبع ــد تکنیک ــی ،پرداخت ــن ارزشه ــای هن ــری و همچنی ــن
دای ــره اف ــرادی ک ــه توانس ــتهاند پ ــا ب ــه عرص ــه س ــینما گذاش ــته
و در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد ،شــرایط بهتــری در ســالهای
پــس از انقــاب رقــم خــورد .نــگاه اخالقــی در راســتای تطبیــق
سـ ــینما بـ ــا ارزشهـ ــای معنـ ــوی و هویتـ ــی ایرانـ ــی و انقـ ــاب
اس ــامی در ط ــی ای ــن چه ــار ده ــه و در قی ــاس ب ــا س ــینمای
ً
پیــش از انقــاب اســامی ایــران کــه اساســا مبتــذل ،ســخیف
ً
و بعض ــا مس ــتهجن ب ــود در عرص ــه فیلمس ــازی ای ــران دی ــده
ش ــد .در مجموع ــه س ــینمای ای ــران میت ــوان چه ــار جری ــان را
شناس ــایی ک ــرد ک ــه ای ــن جریان ــات ه ــر ک ــدام نتای ــج متفاوت ــی
را دربردارن ــد .نخس ــت س ــینمایی اس ــت ک ــه خ ــود را وام ــدار
انقــاب اســامی ،حــوادث انقــاب و وقایــع تاریخــی میدانــد
ً
و اساس ــا ماهی ــت س ــینمای انقالب ــی ای ــن اس ــت ک ــه تمای ــل
بســـیاری بـــه ارزشگرایـــی دارد .فیلمهـــای دفـــاع مقـــدس و
آث ــار اخالق ــی ،تاریخ ــی و دین ــی در زم ــره ای ــن دس ــت آث ــار ق ــرار
دارن ــد .جری ــان دوم ک ــه متأس ــفانه ب ــا سیاســتهای غلط ــی
کــه ســالهای نخســت پــس از انقــاب طراحــی شــد بــر جریــان
نخســت غلبه کرد ،ســینمای جشنوارهپســند بود؛ سینمایی

ک ــه کار چندان ــی ب ــه مخاط ــب ن ــدارد و مخاط ــب ایران ــی ه ــم
چنــدان بــه تماشــای آن راغــب نیســت و بیشــتر در ایــن راســتا
ســاخته میشــوند کــه بتواننــد نظــر مدیــران و برگزارکننــدگان
جش ــنوارههای خارج ــی را جل ــب کنن ــد در حالیک ــه متولی ــان
ای ــن رویداده ــا نی ــز تنه ــا تمای ــل ب ــه تماش ــای آث ــار س ــینمایی
حــاوی ســیاهنمایی از فیلمســازان ایرانــی دارنــد .بــه تعبیــری
ایـ ــن فیلمهـ ــا جشنوارهپسـ ــند هسـ ــتند و بـ ــا هـ ــدف کسـ ــب
جایزه و اپوزیسیونسازی مورد توجه فستیوالهای خارجی
قـــرار میگیرنـــد و در مجمـــوع ایـــن آثـــار هـــم در داخـــل و هـــم
خــارج مــورد توجــه قــرار گرفتنــد .جریــان ســوم بــه ســینمایی
اختصــاص داشــت کــه هنرمنــدان آن پــز روشــنفکری دارنــد و
جری ــان چه ــارم ک ــه البت ــه ب ــه نوع ــی در همی ــن جری ــان س ــوم
ج ــای میگی ــرد ،ب ــه دنب ــال حف ــظ جری ــان صنعت ــی تج ــاری
ً
س ــینما ب ــوده و صرف ــا جنبــه ســرگرمکننده دارن ــد .بــه هــر روی
ای ــن ه ــم نوع ــی از س ــینما اس ــت ک ــه کارک ــرد خ ــود را داش ــته
و ت ــا ح ــدی متأث ــر از س ــینمای پی ــش از انق ــاب ب ــوده اس ــت.
بیش ــتر در دههه ــای  70و  90ب ــه وق ــوع پیوس ــته و ب ــه نوع ــی
برگرفتـــه از سیاس ــتهای دولـــت اصالحـــات و دولـــت فعلـــی
ب ــوده اس ــت ،ش ــکلی از س ــینما را در پ ــی داش ــته ک ــه ب ــه نوع ــی
از ش ــاخصهای فرهنگ ــی و هویت ــی ایرانی ــان فاصل ــه گرفت ــه و
ً
بعضــا بــا عناوینــی ماننــد مبتــذل ،بفــروش و ســخیف قلمــداد
شــدهاند .در ســالهای اخیر تولید آثار این جریان ســینمایی
رو بــه افزایــش بــوده در حالیکــه نه تنهــا موجبــات افتخــار را به
دنب ــال ندارن ــد بلک ــه ت ــا ح ــدی اس ــتمرار جریان ــات س ــینمایی
پیـــش از انقـــاب را در بـــر داشـــتهاند .در ســـالهای  56و 57
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جــواد شــمقدری کارگــردان و فیلمنامهنویــس ســینمای ایران اســت کــه فعالیت خــود را با ســینمای
فیلـــم کوتـــاه آغـــاز کـــرد و پـــس از آن در حـــوزه هنـــری ،ســـیمافیلم ،مرکـــز ســـینمای تجربـــی و انجمـــن
س ــینمای دف ــاع مق ــدس فعالی ــت ک ــرد .او همچنی ــن در دول ــت نه ــم مش ــاور رئی ــس جمه ــور در ام ــور
هن ــری و در دول ــت ده ــم در س ــالهای  88ت ــا  92مع ــاون س ــینمایی وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی
بــود .شــمقدری معتقــد اســت ا گــر مــا ســبک زندگــی را یکــی از مهمتریــن شــاخصهای فرهنگــی حتــی
مهمتـــر از گویـــش و رفتـــار قلمـــداد کنیـــم ،پـــس ســـینما در فرهنگســـازی نقـــش جـــدی ایفـــا میکنـــد.
آنچ ــه میآی ــد گفتگوی ــی اس ــت ب ــا او.
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و در جریانـــات پیـــش از انقـــاب اســـامی ایـــران ،یکـــی از
انگیزهه ــای م ــردم ب ــرای حمل ــه ب ــه س ــینماها ،مواجه ــه
ب ــا همی ــن آث ــار س ــینمایی س ــخیف و تصاوی ــر مس ــتهجن
پوستر آثار سینمایی در پردههای س ــینما بود .متأسفانه
ای ــن جری ــان ط ــی س ــالهای اخی ــر رش ــد پی ــدا ک ــرد ام ــا در
مجموع جریان نخســت همچنان در دســت فیلمسازانی
اســت که دل در گرو انقالب دارند و دســت پرورده انقالب
اســـامی ایـــران هســـتند .ایـــن جریـــان دارای شـــاخص و
قــدرت بیشــتری بــه لحــاظ هنــری و کیفی بــوده و چه بســا
همی ــن جری ــان نخس ــت زمینهس ــاز تح ــول در س ــینمای
ای ــران ب ــوده اس ــت و ا گ ــر آنه ــا نبودن ــد چ ــه بس ــا بس ــیاری
از مدی ــران و سیاســتگذاران عط ــای س ــینما را ب ــه لق ــای
آن میبخشـ ــیدند.
~~آقای شمقدری با توجه به این توضیحات و اینکه
امروز سینمای ایران چندان خوشایند نیست و
حال خوبی ندارد؛ اما به چه دلیل در همان دوران
ابتدایی دهه  ،60ما نتوانستیم آنگونه که باید و
شاید فیلمی درباره انقالب اسالمی ایران داشته
باشیم و فیلمسازان به چه دلیل به سراغ این
موضوع نرفتند که عظمت و بزرگی این انقالب را در
قاب سینما به تصویر کشند؟
در آن مقطع این نیاز پیش آمد که بای ــد درباره انقالب
اسـ ــامی ایـ ــران فیلمهایـ ــی سـ ــاخته شـ ــوند در حالیکـ ــه
ســالهای دفاع مقــدس هــم بــا فاصلــه دو ســال از انقالب
آغـــاز شـــده بـــود و بـــه نوعـــی ســـاخت فیلمهایـــی دربـــاره
انقالب نیــز آغاز شــد؛ امــا سیاسـتگذارانی که در ســال 62
بــر اریکــه ســینمای ایــران نشســتند ،راه را به روی ســاخت
ای ــن آث ــار بس ــتند و ب ــه ج ــای آن س ــینمای روش ــنفکرنما
و جشنوارهپســـند را ترغیـــب کردنـــد .بـــه جـــای آنکـــه بـــه
انق ــاب و موضوع ــات انق ــاب اس ــامی ای ــران و وقای ــع آن
تاریــخ در عرصــه ســینما پرداختــه شــود ،آنهــا ایــن عمــل را
پروپا گان ــدا میدانس ــتند و ب ــه س ــینمای جشنوارهپس ــند
با حضــور روشــنفکرانی کــه ذهنیــات و تفکــرات غربزدگی
خــود را در غالب هنری ارائــه دهند ،بها دادند .متأســفانه
ً
این نــوع ســینما جایگزیــن ســینمای انقالبــی شــد و اتفاقا
در جشــنوارههای مختلــف جوایــزی را بــه همــراه داشــت.
ا گ ــر اش ــتباه نکن ــم در س ــال  63فیلم ــی ب ــا عن ــوان «زن ــدان

دول ــه ت ــو» ب ــه کارگردان ــی رحی ــم رحیمپ ــور درب ــاره انق ــاب
ســاخته شــد کــه بــه جهــات مختلــف اثــر خوبــی هــم بــود.
ایــن فیلــم بــه راحتــی کنــار گذاشــته شــد و در عــوض اثــری
با عنوان «مترســک» ســاخته حســن محمــدزاده بها داده
شــد که موضوعی اجتماعــی و خانوادگی داشــته و همواره
هـ ــم وجـ ــود داشـ ــته اسـ ــت مـ ــورد توجـ ــه قـ ــرار میگیـ ــرد و
جای ــزه ه ــم دریاف ــت میکن ــد .مدی ــران از هم ــان زم ــان ب ــه
گون ـهای سیاس ـتگذاری کردن ــد ک ــه راه ب ــرای فیلمه ــای
انقالب ــی بس ــته ش ــد ک ــه ش ــاید ب ــه نوع ــی ب ــرای بس ــتن راه
در راس ــتای س ــاخت آث ــار دف ــاع مقدس ــی ه ــم برنامـ ـهای
داش ــتند ک ــه موف ــق ب ــه انج ــام ای ــن کار نش ــدند.
~~طی این سالها مدیران مختلف از فضاهای
فکری متعدد بر مسند سازمان سینمایی که پیش
از آن معاونت امور سینمایی نام داشت ،نشستند.
نقش مدیران سینمایی در اتخاذ این رویکرد تا چه
اندازه اهمیت دارد؟ این پرسش را از این رو مطرح
میکنم که در بسیاری از برهههای سینمایی ما
شاهد آن بودیم که معاونت سینمایی ،سازمان
سینمایی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آنگونه
که باید قدرت تصمیمگیری در حوزه سینما را
نداشته و هر نهاد و سازمانی ساز خود را زده و بر
مبنای اصول ،قواعد و چارچوبهای خود رفتار کرده
است .مدیران سینمایی تا چه اندازه در تضعیف
قدرت سینمایی اثر داشته و نقش ایفا کردهاند؟
ا گ ــر بخواهی ــم تقس ــیمبندی کنی ــم ک ــه ه ــر جری ــان ی ــا
نه ــاد چ ــه تأثی ــری در ای ــن رون ــد داش ــته اس ــت ،نیازمن ــد
دق ــت و قضاوت ــی منصفان ــه هس ــتیم ام ــا در مجم ــوع و در
کنار فیلمسازانی که تعهدی نداشته و نخواستند انقالب
و ارزشهــای آن را ببیننــد ،بــه همــان مقــدار مدیرانــی کــه
تعهد نداشــته و مرعوب جریان روشــنفکری در ســالهای
پ ــس از انق ــاب اس ــامی ای ــران ش ــدند ه ــم نقش ــی در ای ــن
مســئله ایفــا کردنــد و شــاهد رخ دادن اتفاقاتی نامناســب
در عرص ــه س ــینما بودی ــم .فیلمس ــازان و مدی ــران ه ــر دو
در ای ــن ب ــاب نق ــش داش ــتند .ح ــال ه ــر کج ــا ک ــه ای ــن دو
ب ــا ه ــم کن ــار آمدن ــد ،جریان ــی ک ــه قص ــد بیاعتنای ــی ب ــه
انقــاب را داشــت ،نمــود پررنگتــری در ســینما پیــدا کــرد
و هــر کجــا یکــی از آنهــا قــدرت گرفــت و توانســت بــر جریــان
مقاب ــل غلب ــه کن ــد ،دیدی ــم ک ــه س ــینمای انق ــاب و دف ــاع

~~به نظر شما سینمای ایران در سالهای اخیر تا چه
اندازه توانسته است عملکرد موفقی در عرصههای
جهانی داشته باشد و آیا توانسته است رسالتی را که
بر عهده داشته انجام داده و نقش پیامآوری برای
جهانیان ایفا کند یا خیر؟
ا گ ــر بح ــث ای ــن باش ــد ک ــه س ــینما اب ــزاری اس ــت ک ــه بای ــد
ً
بـــا مخاطـــب در ارتبـــاط باشـــد ،مخاطبـــان قطعـــا میلیونـــی
هس ــتند و در ای ــن بخ ــش میتوانی ــم بگویی ــم ک ــه س ــینمای
ً
ایران اساســا هیــچ موفقیتی نداشــته ضمــن آنکه بــه احتمال
زی ــاد در م ــواردی البیه ــای صهیونیس ــتی ای ــن اج ــازه را ب ــه
ســــینمای ایــــران ندادهانــــد؛ امــــا در بعــــد جشــــنوارهها ،از
آنج ــا ک ــه هماهنگیهای ــی ب ــرای س ــاخت برخ ــی فیلمه ــا ب ــا
هـــدف حضـــور در جشـــنوارههای خارجـــی وجـــود داشـــت و
برخ ــی آث ــار در جش ــنوارههای خارج ــی ب ــه نمای ــش درآمدن ــد
و دی ــده ش ــدند ،میتوانی ــم بگویی ــم در ای ــن بح ــث اتفاقات ــی
رخ داده اســت؛ امــا اینکــه در مجمــوع موفقیــت ایــن فیلمهــا
آیـــا بـــه نفـــع یـــا ضـــرر ســـینمای ایـــران بـــوده اســـت و اینکـــه
ایـــن آثـــار چـــه تصویـــری از ایـــران را در غـــرب نشـــان دادنـــد،
قض ــاوت دیگ ــری را میطلب ــد ک ــه ب ــه نظ ــر م ــن ض ــرر آن بس ــیار
بیش ــتر از س ــود آن ب ــوده اس ــت .درای ــن می ــان س ــینمایی ک ــه
بتوان ــد ارزشه ــا و فا کتوره ــای هویت ــی انق ــاب اس ــامی را ب ــه
جهانی ــان نش ــان ده ــد ،ن ــه تولیدات ــش ب ــه ق ــدر کاف ــی ب ــود و
ن ــه سیاس ـتگذاریها کم ــک ک ــرد ک ــه آث ــار ب ــه ا ک ــران جهان ــی
راه یابنـــد و چنـــد بـــاری هـــم کـــه بـــرای نمایـــش ایـــن آثـــار در
عرصههــای بینالمللــی تــاش شــد ،البیهــای صهیونیســتی
ب ــا آن مقابل ــه کردن ــد .مگ ــر در م ــواردی ک ــه برخ ــی فیلمه ــای
مـ ــا در کنـ ــار سـ ــریالهایمان از شـ ــبکههای خارجـ ــی پخـ ــش
ش ــدند و در عرصهه ــای جهان ــی دی ــده ش ــدند.

همانطور که گفتم در سینمای ایران رقابتی میان چند جریان
وجود دارد .البته میخواهم اصالحی درباره توضیحاتم از جریان
سوم در اینجا داشته باشم .جریان سوم به دست هنرمندانی
که پز روشـنفکری و انتقادی دارند رقم خورد و شـاهد سـاخت
فیلمهایی خانوادگی و اجتماعی با قالبهای مختلف بودند؛ اما
طبق توضیح ابتدایی من از جریانات سینما ،هر چند که برخی
تولیدات جریان چهارم نیاز جامعه بود اما برخی دیگر بسیار مضر
ً
بودند که اتفاقا برخی از آنها به جشنوارههای جهانی سینمایی
با درجات مختلف هم راه یافتند .دوباره تکرار میکنم ما پس از
انقالب با چهار جریان در عرصه سینما مواجه بودیم .نخست
جریانی که به دنبال هویتبخشی به آرمانهای انقالب و دفاع
مقدس بود .جریان دوم چشم به عرصههای جهانی دوخت و
تالش کرد با سیاهنمایی سینمای ایران را به پیش برد .جریان
سوم نگاهی انتقادی به موضوعات اجتماعی و خانوادگی داشت
و جریان چهارم که سینمایی مبتذل را به دنبال داشت .حال
در عرصه سـینما این چهار جریان در رقابت با یکدیگر هستند
و هـر یـک حامیـان خـود را دارنـد .البته مـردم نیـز در ایـن میان
میتواننـد نقش تعییـن کننـدهای ایفا کننـد .این بدان شـرط
اسـت که همه مـردم وارد صحنه شـوند .بهطـور مثـال گروهی
هستند که به شکل حرفهای سینما را دنبال میکنند که شاید
جمعیت آنها به چیزی حدود  10میلیون نفر رسد ،ا گر به سراغ
سینمای مبتذل رفته و به افزایش فروش این دست آثار کمک
کنند ،این روند بر دیگر جریانات نیز اثر میگذارند .این در حالی
اسـت که شـاید  70میلیون ایرانی هرگز پا به سالنهای سینما
نگذارند .در هـر حال ا گـر راه را بـرای ایـن موضـوع بازگذاریم که
مخاطب ایرانی آزادانه به این پرسش پاسخ دهد ،من معتقدم
که جریـان نخسـت ،حمایـت عمـوم مخاطبـان را در بـر خواهد
گرفت .همـه اینهـا بـه آن برمیگـردد که کـدام یـک از ایـن چهار
جریـان در رقابـت و تقابـل بـا یکدیگر دسـت پیـش گیـرد .به هر
ً
روی هر چهار جریان مدعی بوده و گاها موفقیتهایی را هم به
دست آوردهاند اما اینکه امروز شاهد آنیم که سینمای مبتذل
از سـایر رقبـا پیشـی گرفته بسـیار خطرنا ک اسـت .هـر مقطعی
آمـاده و مناسـب پیشـی گرفتن جریان نخسـت اسـت البتـه در
سایه حمایتهای دقیق و مؤثر نهادهای مختلف که متأسفانه
برخـی از ایـن نهادها تصویـر دقیقی از اوضـاع کنونی نداشـته و
نمیدانند که در مسـیر تقویت کـدام جریان گام برداشـتهاند.
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مقــدس جلــوه کــرد .بــا نگاهــی بــه ادوار مختلــف در مییابیــم
کـ ــه در برهههایـ ــی فیلمسـ ــازان توانسـ ــتند بـ ــر سیاس ـ ـتها و
برنامهریــزی مدیــران غلبــه کننــد و اینگونــه بــود که ســینمای
انقــاب و دفاع مقدس رشــد کــرد یــا در دورهای دیگــر مدیران
توانس ــتند ب ــا ش ــجاعت و ش ــهامت ،جریان ــی ک ــه در ح ــال دور
ک ــردن س ــینمای ای ــران از ارزشه ــای انقالب ــی ب ــود را ب ــه خ ــود
آورده و ت ــاش کردن ــد آن جریان ــات ارزش ــی را پررن ــگ کنن ــد.
ب ــه ه ــر روی ه ــم مدی ــران و ه ــم فیلمس ــازان ه ــر دو ب ــه ی ــک
ان ــدازه در ای ــن مس ــیر نق ــش داش ــتند.

~~آقای شمقدری با این توصیفات چه چشماندازی را
برای آینده سینمای ایران متصور هستید؟
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برخی از آنها به نـام انقالب وارد گود شـده امـا میبینیم که
در حال تقویت جریان چهارم هستند .در خوشبینانهترین
حالت این مدیران جریان دوم و سوم را هدایت میکنند و
متأسفانه به دلیل شانتاژهای رسانهای علیه جریان نخست،
این جریـان را بـه کلی کنـار میگذارنـد و امروز هم به شـدت
شاهد وقوع این مسئله هستیم.
~~آیا میتوان گفت عملکرد بسیاری از مسئوالن
سینمایی در سالهای اخیر به این دلیل است که
خواسته یا ناخواسته در جای خود ننشستهاند؟
ً
اساسا نیمی از مدیران ما در عرصههای فرهنگی نباید
در این جایگاه قرار میگرفتند .به ویژه آنکه ما بتوانیم در
عرصههای فرهنگی و هنری و بخصوص حیطه تخصصی
سینما نتایج درخشانی را انتظار داشته باشیم.
~~آقای شمقدری شما تا چه اندازه به این امر
معتقد هستید که سینما رسالت فرهنگی داشته و
باید در راستای فرهنگسازی گام بردارد؟
البته که هدف سینما همین است .بدون شک ایجاد
سبک زندگی در اذهان و افکار عمومی و رفتار مردم جهان
ً
یکی از اهداف اصلی سینمای هالیوود است .قطعا ا گر ما
ســبک زندگــی را یکــی از مهمتریــن شــاخصهای فرهنگی
حتــی مهمتــراز گویــش و رفتار قلمــداد کنیــم ،پس ســینما
در فرهنگســازی نقش جدی ایفا میکند.
~~به چه دلیل این شکل از فرهنگسازی را در
سینمای ایران شاهد نیستیم؟
تنها یکی از همان چهار جریانی که بارها بر روی آن
تأ کید داشتهام این دغدغه را دارند .سه دیگر یکی چشم به
جشنوارههای جهانی دارد که در آن فضا مورد تقدیر قرار گیرد.
دیگری به دنبال پر کردن جیب خود است و سرآخر هم جریانی
به دنبال گرفتن پز روشنفکری و انتقادی است تا بتواند نیشی
به نظام جمهوری اسالمی ایران وارد کند.
~~با توجه به اینکه ما سینمای جنگ و دفاع مقدس
را داریم و در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
ایران ،آ ثار بسیار خوبی در این حوزه تولید شدند و
ً
بعضا شما هم در این زمینه تولیداتی داشتید ،فکر
میکنید این سینما تا چه اندازه موفق عمل کرده چرا

که محصوالت سینمای دفاع مقدس هم با فراز و
نشیبهای بسیاری روبه رو بوده و برخی توانستهاند
عملکرد موفقی داشته باشند .آیا سینمای دفاع
مقدس توانسته است پیام انقالب را به مخاطبان
منتقل کند آن هم در حالیکه امروز با نسلی مواجه
هستیم که شاید چندان با آن فضا آشنایی ندارد.
ا گر بخواهیم نگاهی منصفانه داشته باشیم باید گفت
که سینمای دفاع مقدس عملکرد خوبی داشته است .هر
چند که با انتظارات و سقف سینمای ایران در پرداختن
به عرصه دفاع مقدس به عنوان مجموعهای از اتفاقات
فرهنگی و هویتی بسیار کوتاه است .به هر روی در تقابل با
دیگر جریانات سینمای ایران ،سینمای دفاع مقدس همواره
ً
با هجمهای از بیمهریها رو به رو بوده و بعضا مورد غفلت
مدیران ما هم قرار گرفته است و به طور متوسط طی چهار
دهه پس از انقالب اسالمی هر سال یک فیلم خوب داشته
باشد .از این لحاظ سینمای دفاع مقدس عملکرد خوبی
داشته هر چند که هنوز هم متناسب با هویت و ارزشهای
دفاع مقدس این سینما جای پیشرفت دارد .همانطور که
مقام معظم رهبری نیز تأ کید داشتند که باید حداقل صد
برابر بیش از اینها در عرصه سینمای دفاع مقدس کار میشد.
~~و سخن پایانی...
من فکر میکنم که الزم است نهیبی جدی زده شود تا
افراد و جریاناتی که سبب شدند امروز کارنامه درخشانی
از سینمای ایران در برابر ما نباشد ،شناسایی شده و از
این عرصه کنار گذاشته شوند .متأسفانه همچنان شاهد
مماشات با این جریانات هستیم و میبینیم که در زمان کنار
گذاشتن ،باز هم در حق جریان نخست اجحاف میشود و
ً
بعضا میبینیم مدیرانی که با پرچم جریان نخست به ویژه
در بخشهایی مانند صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی وارد این عرصه شدند و به راحتی مرعوب سه جریان
دیگر شده و فراموش میکنند که با چه هدف و انگیزهای
پا به حوزه سینمای ایران گذاشتهاند و این همان آسیبی
است که موجب شده تصویر درخشانی که انتظار داریم پس
از چهار دهه از سینمای ایران شاهد نباشیم .دیدن تصویر
فعلی خاطرمان را نگران و مکدر کرده که ناشی از بیتوجهی
برای جدا کردن خوب و بد از یکدیگر و عدم اصالح روشها
و رویکردها است.
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نقدهایی کوتاه بر فیلمهای گفتمان انقالب در جشنواره فجر سی و هشتم

امیدواری و نا امیدی

¡ صدرا حنیف
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چهل و یک سال پس از ّ
تعرض امام(ره) به ماهیت سینما که؛ «ما با سینما مخالف نیستم ،با فحشا مخالفیم»،
سینما کما کان راه خودش را میرود و گاهی نیم نگاهی به موضوعات انقالب ،جنگ و مسائل مرتبط با آنها
دارد .بسیاری از فیلمسازان نسل اول همچون حاتمیکیا از دریچهی یک انقالبی و رزمنده با سینما تعامل
داشتهاند و تعدای از جوانترها تنها به هوای اینکه سوژههای انقالب و جنگ دراماتیک و سینماییاند و
یا شاید حامیان دست به نقدتری دارند .با این همه تعداد قابل توجهی از فیلمهای خوب بعد از انقالب را
مسائل انقالب به خود اختصاص داده است فارغ از اینکه فیلمی کنشی بوده باشد یا وا کنشی ،مسالهی
خود انقالب باشد یا منتج شده از آن .در میان فیلمهای امسال سه فیلم «آبادان یازده شصت»« ،درخت
گردو» و «لباس شخصی» صراحتا به دهه شصت و موضوع جنگ پرداختند« ،خروج» و «روز بلوا» مسئلهی
امروز انقالب را از دریچهی سیاست و اجتماع طرح کردند و «روز صفر» با موضوعی سیاسی – امنیتی فیلمی
ملی بود که اتفاقا جایزه بهترین فیلم از دریچه نگاه ملی را هم از آن خود کرد .لباس شخصی را ندیدم اما
درباره دیگر فیلمها به اولویت خوش آمدم چند خطی مینویسم .با این تذکر که نقد ،موافق و مخالفش
چیزی به اضافهی فیلم است نه منهای آن ،و فیلمساز فارغ از اینکه چه فیلمی ساخته ،ا گر با نقد راه بیاید،
یعنی فهمیده است که با فیلمش زمینهای برای دیالوگ ساخته ،و همین حداقل میتواند برایش کافی باشد،
حتی ا گر فیلم بدی ساخته باشد.

روز صفر؛ تولد یک ملت

جاست که قهرمان فیلم با بازی عالی امیر جدیدی که یک
مامور امنیتی جمهوری اسالمی است و مسئول پروژهی ریگی
برایمان جا میافتد .قهرمانی که در پایانبندی فیلم بعد از
اینکه ریگی را به دام میاندازد در بین مردم گم میشود ،تصویر
النگ
از فوکوس به سمت فولو میرود و از بستهی قهرمان به ِ
مردم ،و صدای او که از تولد یک ملت میگوید.

هنوز که هنوز است سینما و داستان سینمایی با
پروتا گونیست و آنتا گونیست زنده است ،با قهرمان و ضد
قهرمان و جدال بینشان .فقدان یکی از این دو فیالمثل
تراژدی را تبدیل به کمدی ناخواسته میکند .فیلمساز هر
چقدر قهرمان شخصیتپرداخته شدهای بسازد ،بیحضور
یک بدمن قوی راهی به پیش نمیبرد .سعید ملکان در
یک شروع طوفانی چند دقیقهای ارتشی میسازد با هدفی
ضدامنیتی بر علیه ایران ،ارتشی تروریستی که عبدالمالک
ریگی بر صدرش مینشیند و با نطقی ایدئولوژیک از هدفش
برای عملیات نابودی ایران میگوید ،ساعد سهیلی در نقش
ریگی در کمال پختگی افتتاحیه فیلم را جمع میکند .حاال
با آنتا گونیستی ّ
جدی و خطرنا ک روبرو هستیم و از همین

روز بلوا؛ لحظه تصمیم

بهروز شعیبی خیلی خوب درام را میشناسد ،با میزانسن و
دکوپاژ شخصیت میسازد ،نه فقط با دیالوگ و ظاهرسازی .یک
روحانی جوان (یا یک بورژوای مذهبی) با سبک زندگیای که
به ظاهر جمع بین دنیا و آخرت را میکند و همه چیز سر جایش
است ،زن خوب و بچههای خوب و برنامههای تلویزیونی و

چقــدر از ایــن قصههــای کوچــک و جزئی کــه انــگار همهی
جنــگ و سرنوشــتش بــه آن مربوط بــوده اســت کــم گفتهایم.
چــه کســی بــه عقلــش میرســید در آن بهبه ـهی آغــاز جنــگ
رادیو نفت آبادان را حفظ کند و به جای اسلحه ،میکروفن به
کوچک بزرگ کــم نداریم،
دســت بگیرد .از این داســتانهای
ِ
اما بســیار بســیار کم گفتهایم و ســاختهایم .بــه واقعش کاری
ندارم و تحقیقی هم دراین باره نکردم اما این فیلم مخاطب
را به ایــن باور میرســاند که ا گــر رادیو نفــت نبود حتمــا آبادان
هم مانند خرمشهر سقوط میکرد ،کار بزرگ ،جدیت و تالش
در همــان کاری اســت کــه بلدیــم هرچنــد کوچــک باشــد یــا
بیاهمیــت بــه نظــر بیایــد ،نــه دخالــت در کاری کــه هیــچ از
آن نمیدانیــم ،ایــن مســالهی مهــم جامعـهی ماســت .فیلــم
هرچند در بازی یا خالء روایت یا افتادن ریتم و جای دوربین
و فیلمنامه و ...ایراداتی دارد اما دوستداشتی و گرم است.
از ایــن فیلمهــا کــم داریم.

خروج؛ خروج

آبادان یازده شصت؛ رادیو نفت

درخت گردو؛ همان همیشگی

س ــالها قب ــل ش ــهید آوین ــی در یادداش ــتی ب ــرای از کرخ ــه
تـ ــا رایـ ــن نوشـ ــته بـ ــود ظهـ ــور حاتمیکیـ ــا در سـ ــینما اتفاقـ ــی
ماننــد انقــاب اســامی اســت .تــا آن روز و چندیــن ســال بعــد
ح ــرف آوین ــی درس ــت ب ــود ،ام ــا بع ــد از آژان ــس فیل ــم ب ــه فیل ــم
حاتمیکیـــا نـــزول کـــرد و چیـــز دیگـــری شـــد .امـــروز هرچنـــد
خوشآمــد فیلمســاز مــا نباشــد امــا خــود او کاری کــرده اســت
که نمیشــود بدون نوشــتن درباره او از فیلمهایــش حرف زد.
فیلمســــازی کــــه سالهاســــت خــــودش را ضمیمــــهی
فیلمهایـ ــش کـ ــرده اسـ ــت نبایـ ــد توقـ ــع داشـ ــته باشـ ــد کـ ــه
فیلمـ ــش را بـ ــدون او ببینیـ ــم و از همیـ ــن نقطـ ــه اسـ ــت کـ ــه
نقـــد فیلمهـــای او تبدیـــل بـــه نقـــد خـــود او شـــده اســـت .از
ب ــه ن ــام پ ــدر ش ــخصیتپردازی و داس ــتانگویی منحص ــر ب ــه
فــردش را گــم میکنــد و تمــام شــخصیتهایش بــه تیپهایی
سـ ــطحی تنـ ــزل پیـ ــدا میکننـ ــد ،از «چ» غـ ــرق سـ ــی جـ ــی آی
و جلوههــــای ویــــژه میشــــود ،و حــــاال «خــــروج» ،خــــروج
حاتمیکیـ ــا از سـ ــینما اسـ ــت.
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شهرت اجتماعی و خیریه و کالسهای دانشگاه و ...یک حاجی
بازاری سنتی که خود را صاحب و اسپانسر انقالب میداند هم
پدرزنش است .همهی اینها به هم میریزد و کار به سیستمی
میرسد که برای اصالحش امیدی نیست ،اما روحانی بورژوا
میتواند عبا و قبای قدیمیاش را به تن کند و خود را بیابد .روز
بلوا همان لحظهی تصمیمی است که ا گرچه نمیتوان سیستم
را نجات داد اما میتوان – و باید – خود را دوباره بازیافت.

محمد حس ــین مهدویان با همان همیشگی به جشنواره
آم ــده ب ــود .هم ــان ف ــرم همیش ــگی ک ــه دوس ــتان و منتق ــدان
خــودش را دارد و هــر موضوعــی را تبدیــل به یــک موضعگیری
خ ــاص میکن ــد .او ب ــه ده ــه ش ــصت عالقهمن ــد اس ــت و ب ــرای
روایـــت داســـتانهای آن دهـــه بـــه ســـبک خـــاص خـــودش
رســیده اســت .این بار داســتان بمباران شــیمیایی سردشت
را از نقط ــه نظ ــر پ ــدری ک ــه س ــه فرزن ــد و همس ــرش را از دس ــت
میدهد روایــت میکند کــه انصافــا در بعضی صحنهها بســیار
تکاندهن ــده اس ــت .س ــعی مهدوی ــان در ع ــدم موضعگی ــری
اســت که فیلمهایــش را قابــل پیشبینــی میکند .اما ســینما
بایــد غافلگیــر کننــده باشــد .مهدویــان بــا ایــن شــیوه خیلــی
دوام نم ـ ـیآورد ،هرچنـ ــد سـ ــینما را میشناسـ ــد و میتوانـ ــد
فیلــم بــد نســازد امــا بــرای فیلــم خــوب و عالــی ســاختن نبایــد
خ ــود را محص ــور کلیش ـههای از پی ــش س ــاخته ک ــرد.
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با «میشل ستبون» در موزه؛

نسل جدید
عمق تاریـــخ
را نمیدانــد!
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¡ جواد صدفی

برگزاری نمایشگاه آثار «میشل ستبون» در گالری فکه موزه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد انقالب
اسالمی در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس بهانهای برای گفتگویی متفاوت با او شد .ستبون که
الجزایری تبار است کارنامه درخشانی از پوشش وقایع هنگ کنگ و آلبانی در دههی هشتاد میالدی دارد.
این عکاس بینالمللی بابت انعکاس اخراج میلیونها پناه جو در نیجریه ،برنده جایزه نخست ورلد پرس
فوتو شده است .عکسهای او از ایران شامل تصاویری از انقالب اسالمی ایران است که در نوفل شاتو
و تهران و قم تهیه شدهاند .این مجموعه وقایعی از انقالب و صحنههایی از دربار را به تصویر میکشد.

من هنــوز دارم با جدیــت و دقــت روی اتفاقــات خاورمیانه
تعمق میکنــم و در همین راســتا کتــاب جدید من بــا موضوع
افغانس ــتان ب ــه زودی منتش ــر خواه ــد ش ــد .در ط ــول جن ــگ
ایـــران و عـــراق بارهـــا در عـــراق بـــودم و در آنجـــا بـــه عکاســـی
پرداختـــم امـــا در مـــورد ســـوریه کـــم کارکـــردم ،چـــون خیلـــی
در ح ــوزهی تخصص ــی م ــن نیس ــت .م ــن س ــابقهی  50س ــاله
در پیگیـــری و ثبـــت رویدادهـــای افغانســـتان دارم و روی آن
تجربی ــات کار میکن ــم ت ــا بتوان ــم ب ــه آنه ــا عم ــق ببخش ــم.
تمــام بــاال و پاییــن شــدنهای سیاســی چهــل ســال اخیــر
افغانســـتان را مطالعـــه کـــردهام ولـــی حتـــی در مـــورد ا کنـــون
ایـــران هـــم خیلـــی نمیدانـــم چـــون اون اوایـــل انقـــاب بـــه
صـ ــورت تخصصـ ــی و تمـ ــام وقـ ــت روی حـ ــوادث ایـ ــران کار
میکـ ــردم امـ ــا االن نـ ــه.

خیلــــی دقیــــق نمیشناختمشــــان ولــــی میدانــــم از
تاثیرگذارتریـ ــن شـ ــخصیتهای منطقـ ــه بودنـ ــد .مـ ــن بـ ــرای
مالقات با ایشان درخواســت دادم و ایشان هم قبول کردند.
همچنی ــن میدان ــم ب ــرای ایرانیه ــا بس ــیار مه ــم و تاثیرگ ــزار
بودنــد درحالــی کــه خیلــی از جوانهــای ایــران نقــش ایشــان
و ابعــاد مختلــف شــخصیت وی را درک نکردهانــد .بهنظــر من
ت ــرور ایش ــان توس ــط آمری ــکا اقدام ــی کام ــا غیرقانون ــی اس ــت.
بـــر اســـاس کـــدام قانـــون آمریـــکا از یـــک کشـــور دیگـــر اقـــدام
میکنــد بــرای کشــتن کســی در کشــوری دیگــر؟ چــه وا کنشــی
جامع ــه جهان ــی نش ــان م ـیداد ا گ ــر همی ــن اتف ــاق ب ــرای ی ــک
ژن ــرال آمریکای ــی ی ــا فرانس ــوی رخ مـ ـیداد؟ ای ــران در کش ــور
همســایه خــودش حضــور داشــت ،آمریــکا چــه توجیهــی دارد
کـ ــه هـ ــزاران کیلومتـ ــر آنطرفتـ ــر از خـ ــا ک خـ ــودش در سـ ــایر
کشـــورها دخالـــت میکنـــد؟
اروپـ ــا درک نمیکنـ ــد و وا کنشـ ــی نشـ ــان نمیدهـ ــد .مـ ــن
شــخصا ملــت آمریــکا را میپســندم امــا دولــت ســلطهگر آمریــکا
را ن ــه .م ــن ایران ــی نیس ــتم ام ــا کام ــا مقاوم ــت م ــردم ای ــران
را درک میکن ــم و احت ــرام زی ــادی قائ ــل هس ــتم ب ــرای اینک ــه
میخواهنـــد خودشـــان بـــرای خودشـــان تصمیـــم بگیرنـــد.
بهعنـ ــوان یـ ــک خارجـ ــی میبینـ ــم کـ ــه مـ ــردم ایـ ــران عمیقـ ــا
بـــرای تســـلط بـــر سرنوشـــت خـــود در مقابلـــه بـــا ســـلطهگران
تـ ــاش میکننـ ــد .بـ ــه عنـ ــوان یـ ــک هنرمنـ ــد سـ ــعی میکنـ ــم
گذش ــته را ب ــه ح ــال پیون ــد بزن ــم ت ــا م ــردم بتوانن ــد بهت ــر ب ــرای
خودشــان تصمیم بگیرند .انســانها در تصمیمگیــری آزادند
ولــی بــرای تصمیمگیــری بهتــر نیــاز دارنــد کــه گذشــتهی خــود
را بدانن ــد ،مش ــکل ای ــن اس ــت ک ــه م ــردم دنی ــا فق ــط رادی ــو و
تلویزی ــون را میش ــنوند ب ــدون اینک ــه تفک ــری کنن ــد .نس ــل
جدی ــد عم ــق تاری ــخ را نمیدان ــد و همی ــن باع ــث بس ــیاری از
اشتباهات میشود .اخیرا کتابی در مورد افغانستان نوشتم
بــه اســم «گرانتریــن دوســت مــن» ،داســتان در مــورد یکــی از
دوس ــتانم اس ــت ک ــه ب ــه به ــای گران ــی وارد طالب ــان ش ــد .م ــن
مواف ــق طالب ــان نیس ــتم و فق ــط میخاه ــم نش ــان ده ــم ک ــه
چـــرا کســـانی وارد طالبـــان میشـــوند .افغانســـتان کشـــوری
اس ــت ک ــه  40س ــال اس ــت درگی ــر جن ــگ اس ــت و تص ــور کنی ــد
چهه ــا ک ــه نمیش ــد در ای ــن چه ــل س ــال ک ــرد.

~~نظر شما در مورد گروهکهای تروریستیای که طی
ده سال اخیر در خاورمیانه شکل گرفتهاند چیست؟
من هم مثل همه این گروهکها را بهشدت خطرنا ک میدانم
اما بهنظرمـن نکته مهـم این اسـت که بدانیـم که ایـن گروهها
همینطوری بوجـود نیامدهانـد و نتیجهی یک تفکر هسـتند،
باید بدانیم که تـا دانهای نکاریم چیزی رشـد نمیکند .پاسـخ
دادن به این سوال که ریشـهی این تفکرات از کجاست بسیار
مشکل است و به همهی اتفاقات جهان گره میخورد .ما هنوز
هم در دورهی اسـتعمارگری قرار داریم ،استعمارگری از جنس
انگلستان که برای منافع خودش جهان را تقسیم کرد و حتی
مفهـوم کشـور کویـت یـک اختـراع انگلیسـی اسـت بـرای غارت
راحتتر نفت منطقه ،حتی مرزبندی افغانسـتان و پا کسـتان
را انگلیس تعیین میکند .برای شناخت افغانستان باید تاریخ
را بشناسـید ،پا کسـتان را بشناسـید .وظیفهی من این اسـت
که این اتفاقات را زنجیرهوار بههم متصل کنـم .در جوانی فکر
میکردم دنیا رو به بهتر شـدن اسـت و همه چیز بهتر میشـود
اما اشتباه میکردم و این تفکرم شکست خورد .زیرا کل منطقه
را در زمانی که جوان و دانشجو بودم در سال  1969بدون هیچ
ایدهای گشـتهام و  50سال بعد همه جای دنیا بههم ریخته و
این یک فاجعـهی بزرگ اسـت .چرا؟ چرا اینطور شـده اسـت؟
تنها کشور منطقه که در امان اسـت ایران است.
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~~با توجه به سوابق درخشان شما در ثبت مصائب
آوارگان نیجریه آیا در مورد اتفاقات خاورمیانه کار
مشابهی کردهاید؟

~~نظر شما درمورد سردار شهید سلیمانی و ترور
ایشان توسط آمریکا و کال حوادثی از این دست که
منطقه را ناامن کرده چیست؟

77

~~چرا دوباره به ایران بازگشتید؟
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ایــران داســتان بســیار طوالنـیای بــرای مــن محســوب
میشـــود .عکسهایـــی کـــه مـــن از انقـــاب ایـــران ثبـــت
کــردم عکسهــای مــن هســتند ولــی ایــن داســتانی اســت
کــه متعلــق بــه مــردم ایــران اســت و بهتریــن راه بــرای مــن
ای ــن اس ــت ک ــه گذش ــته را ب ــه آنه ــا نش ــان ده ــم.
~~بهتر است کمی به عقبتر برگردیم ،زمانی که
شما با امام(ره) همراه شدید.
در جوانـ ــی وقتـ ــی کـ ــه دانشـ ــجوی معمـ ــاری بـ ــودم و
میخواســتم عــکاس شــوم اتفاقــات ایــران در حــال وقــوع
بود ،بــرای من ایــن اولین فرصت بود .کســی فکــر نمیکرد
حکومــت شــاه ســقوط کنــد .چــون حکومــت دیکتاتــوری
س ــرکوبگر و خونری ــزی در ای ــران برق ــرار ب ــود.
ســال  1978کــه بــه ایــران آمــدم حــس میکــردم چیــزی
ق ــرار اس ــت رخ بده ــد .م ــردم میخواهن ــد چی ــزی را تغیی ــر
دهند اما وقتــی  2میلیــون نفر بــه خیابان آمدنــد مطمئن
شـ ــدم کـ ــه شـ ــاه سـ ــقوط خواهـ ــد کـ ــرد .وقتـ ــی در نوفـ ــل
لوشـــاتو نـــزد امـــام رفتـــم ده نفـــر حلقـــه اطـــراف ایشـــان را
تشـــکیل میدادنـــد.
چــون امــام بســیار رفتــار ســاده و صمیمـیای داشــتند
بس ــیار ج ــذب ش ــخصیت ایش ــان ش ــدم .ایش ــان ب ــه م ــن
گفتن ــد ک ــه بای ــد ب ــه ای ــران ب ــروی چ ــون م ــن مه ــم نیس ــتم
و ایــن مــردم در خیابانهــا هســتند کــه مهمتریــن نیــروی
حاضر در صحنه هستند .ایشــان همچنین به من گفتند
کــه وظیفـهی تــو ایــن اســت کــه بــروی و از انقالب اســامی
مــردم ایــران عکــس بگیــری!
~~احتماال عکسهایتان طرفداران زیادی هم پیدا کرد.
بعد از انقالب چون تصاویر زیادی از شاه در روزهای آخر
موجود نبود ،با ایـن تصاویر پـول زیادی بهدسـت آوردم،
چـون عمال عکـس دیگـری از شـاه موجـود نبود .مـردم آن
ظلم را فراموش کردهاند ولی من وقتی عکسها را میبنیم
برایـم زنـده میشـود کـه رژیم شـاه چـه رژیـم خونخـواری
بـود .یکـی از تصمیمات مـن این بـود کـه روی محلههای
فقیر نشین ایران متمرکز بشوم چون اینها مهمترین افراد
مورد حمایـت امام بودند.
کسی قبل از این عکسها آنها را ندیده بود و عکسهایی

با این کیفیت از آنها وجود نداشت .در ماه نوامبر که امام
به عراق تبعید شدند مشـکل ویزا بین ایران فرانسه نبود
و من به ایـران سـفرکردم ،بسـیاری از متفکرین فرانسـوی
از امـام حمایـت کردنـد .در اولیـن دیـدار در جمعی بسـیار
دوستانه با امام صحبت کردم ،گفتند اتفاقات مربوط به
ایـران را دنبال کردهای؟ خیلـی دوسـتانه و مهربان با من
صحبت کردند و از فعالیتهایم پرسیدند.
بسیار صمیمی و ساده در باغچه پارچهای پهن کردند،
نمــاز خواندنــد و دوبــاره بازگشــتند و بــه ادامـهی صحبــت
پرداختی ــم .چ ــه کس ــی فک ــر میک ــرد ای ــن س ــادگی بتوان ــد
همچنین انقالبی ایجاد کند؟ ایشان انگار یک وظیفهی
الهی داشتند و انگار ماموریتی داشتند ،البته من عکاس
جوان ــی ب ــودم و نبای ــد خیل ــی چیزه ــا را میفهمی ــدم ام ــا
تم ــام اتفاق ــات س ــال  79ب ــه بع ــد را دنب ــال ک ــردم .باق ــی
عکاســانی کــه آمدنــد خیلــی زود ایــران را تــرک کردنــد ولــی
من تــا انتهــا مانــدم و مقاومــت کردم چــون مطمئــن بودم
رژی ــم س ــاقط میش ــود.
~~حال و هوای مردم ایران در روزهای انقالب
چگونه بود؟
صمیمیـ ــت مـ ــردم و ارتش ـ ـیها بسـ ــیار برایـ ــم جالـ ــب
ب ــود .م ــردم مهرب ــان و مهمانن ــواز ای ــران ب ــه م ــن ج ــا و
اس ــکان و غ ــذا میدادن ــد .بیس ــت و هف ــت ه ــزار عک ــس
از انقـ ــاب جمـ ــع کـ ــردم و روز بـ ــه روز مربـ ــوط بـ ــه هـ ــر
اتفاق ــی ک ــه بودهان ــد ثب ــت و تاریخنگاریش ــان ک ــردم.
ایـــن علـــت اختـــاف زمانـــی موجـــود بیـــن عکسهـــای
م ــن اس ــت.
مــن در دوشــان تپــه هــم حضــور داشــتم و بســیار برایــم
جالــب بــود اینکــه چــرا ارتــش مقابل ـهای بامــردم نمیکنــد
و ب ــا م ــردم آنق ــدر راح ــت صحب ــت میکنن ــد .خوش ــحالی
و لبخن ــد پپروزمندان ـهی ام ــام وقت ــی ک ــه از م ــرز رد ش ــدیم
را از خاط ــر نمیب ــرم ،وقت ــی ک ــه گفتن ــد م ــا دیگ ــر در ای ــران
هس ــتیم ،وقت ــی در بهش ــت زه ــرا(س) ش ــروع ب ــه س ــخنرانی
کردن ــد و ب ــا حض ــور صده ــا ه ــزار نف ــر س ــکوتی مطل ــق ب ــود،
روز حیرتانگی ــزی ب ــود.
یکــی از عکسهایــم از محــل زندگــی امــام در قــم اســت،
چند وقــت پیــش بعــد از ســالها بــه آنجــا برگشــتم و بدون
پرسیدن آدرس را یافتم ولی آن روح سابق را نداشت.

79

حاݣݣفظــه

تاریــخ،

واقعــه،

عبــرت

حافظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
80

سید جمالالدین اسدآبادی
در بیان حضرت آیتاهلل خامنهای

پرچم ـ ــدار
بیداری اسالمی

¡ علی شیرینزاد

حافظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ی در ســال  1217شمســی در
ســید جمالالدیــن اســدآباد 
اسدآباد همدان متولد شد .از پنج سالگی به فرا گیری دانش
نــزد پــدر خــود پرداخــت و بــا اســتعداد و نبــوغ خــود،بـهزودی
با تفســیر قــرآن آشــنا شــد .او بــرای ادامــه تحصیــل بــه قزوین و
ســپس تهران مهاجرت کــرد و در یــازده ســالگی (ســال )1228
عازم نجف شــد و از محضر دو مرجع تقلید بزرگ زمان،شــیخ
مرتضی انصــاری و مالحســینقلی همدانی بهــره برد.
سید جمال در پانزده س ــالگی (س ــال  )1232بنا به دستور
ش ــیخ انص ــاری ع ــازم هندوس ــتان ش ــد و ضم ــن آش ــنایی ب ــا
ٌ
عل ــوم جدی ــد س ــعی ک ــرد ت ــا م ــردم و خصوص ــا مس ــلمانان را
علی ــه اس ــتعمار انگلس ــتان بس ــیج کن ــد .ام ــا ب ــه دلی ــل س ــلطه
همهجانبـ ــه انگلیس ـ ـیها پـ ــس از یـ ــک سـ ــال و نیـ ــم آنجـ ــا را
ت ــرک ک ــرد و ع ــازم عثمان ــی ش ــد و چ ــون ب ــا حس ــادت علم ــای
درب ــاری آنج ــا مواج ــه ش ــد ب ــه مص ــر مهاج ــرت نم ــود .س ــید
جمالالدیـ ــن در مصـ ــر توانسـ ــت یـ ــک نهضـ ــت فکـ ــری ضـ ــد
اس ــتعماری و ض ــد انگلیس ــی را پایهگ ــذاری کن ــد و تش ــکیالتی
بـــه نـــام انجمـــن مخفـــی را بـــه وجـــود آورد ،امـــا بـــر اثـــر فشـــار
انگلس ــتان مجب ــور ب ــه ت ــرک مص ــر ش ــد .حرک ــت س ــید جم ــال،
توس ــط ش ــا گردانش ازجمل ــه ش ــیخ محم ــد عب ــده دنب ــال و در
س ــالهای بع ــد زمینهس ــاز قی ــام م ــردم مص ــر علی ــه اس ــتعمار
انگلس ــتان ش ــد .س ــید جم ــال پ ــس از ت ــرک مص ــر ،مدت ــی در
هنـــد اقامـــت کـــرد و ســـپس راهـــی اروپـــا شـــد .در پاریـــس بـــا
همــکاری محمد عبــده اقدام بــه انتشــار روزنامه عــروه الوثقی
ک ــرد و ب ــه پاس ــخگویی ب ــه ارنس ــت رن ــان ک ــه مقاالت ــی علی ــه
اســام در یکــی از روزنامههــای پاریــس مینوشــت  ،پرداخــت.
س ــید جم ــال بعده ــا ب ــه دع ــوت ناصرالدی ــن ش ــاه ب ــه ای ــران
آمـ ــد و گمـ ــان میکـ ــرد کـ ــه میتوانـ ــد بـ ــا نزدیکـ ــی بـ ــه شـ ــاه،
اندیشـ ـههای اصالح ــی خ ــود را ب ــه اج ــرا بگ ــذارد ،ام ــا چ ــون
ماهیــت و طبع شــاهانه بــا هیــچ اصالحی موافــق نبود و ســید
نی ــ ز شـــاه را آشـــکارا عامـــل بدبختـــی مـــردم معرفـــی میکـــرد،
از ای ــران اخ ــراج ش ــد.
س ــید جم ــال وقت ــی ب ــرای دومی ــن ب ــار ب ــه ای ــران آم ــد  ،ب ــه
آســتانه حضــرت عبدالعظیم در شــهر ری تبعید شــد و در آنجا
علیرغ ــم کنت ــرل مأم ــوران ،م ــردم را ب ــه قی ــام علی ــه بیدادگ ــری
ش ــاه تش ــویق میک ــرد؛ ل ــذا ناصرالدی ــن ش ــاه دس ــتور اخ ــراج
او را در حال ــی ک ــه بهش ــدت بیم ــار ب ــود ص ــادر ک ــرد .او پ ــس از
اخــراج از ایــران وارد بصــره شــد و نامـهای بــه آیتاهللالعظمــی

ش ــیرازی نوش ــت و از ظلمه ــای ف ــراوان ش ــاه ب ــه م ــردم ای ــران
انتقاد کــرد .ایــن نامه در صــدور فتوای مشــهور تحریــم تنبا کو
از جانـــب آی ــتاهلل میـــرزای شـــیرازی تأثیـــر بســـزایی داشـــته
اسـ ــت .حضـ ــور سـ ــیدجمالالدین در طـ ــی سـ ــالهای -71
 1270در عـ ــراق تأثیـ ــر زیـ ــادی در حیـ ــات فکـ ــری  ،سیاسـ ــی و
اسـ ــامی شـ ــهرهای شیعهنشـ ــین گذاشـ ــت؛ بهطـ ــوری کـ ــه
همــگان او را رهبــر حرکــت «تجدید در اســام» میشــناختند.
س ــیدجمال اواخ ــر عم ــر خ ــود را در عثمان ــی س ــپریک ــرد
و غی ــر مس ــتقیم تح ــت نظ ــر س ــلطان عبدالحمی ــد ،امپراط ــور
عثمانـ ــی قـ ــرار داشـ ــت .وقتـ ــی خبـ ــر قتـ ــل ناصرالدیـ ــن شـ ــاه
توســـط میـــرزا رضـــا کرمانـــی ،از شـــا گردان ســـید جمـــال ،بـــه
اس ــامبول رس ــید  ،س ــلطان عبدالحمیــد ب ــه ه ــراس افت ــاد و
دسـ ــتور قتـ ــل سـ ــید جمـ ــال را داد و سـ ــرانجام در  19اسـ ــفند
 9( 1275م ــارس  )1897او را مس ــموم س ــاختند و جن ــازه او را
در قبرســتان مشــایخ اســامبول بــه خــا ک ســپردند .در ســال
 ،1324فی ــض محمدخ ــان  ،س ــفیر وق ــت دول ــت افغانس ــتان
در ترکی ــه ،موافق ــت ای ــن کش ــور را ب ــرای نب ــش قب ــر س ــید ب ــه
دس ــت آورد و بقای ــای جس ــد س ــید جمالالدی ــن را ب ــه کاب ــل
انتق ــال دادن ــد.
ســید جمالالدین اســدآبادی منادی بیداری مسلمانان
و بازگشـــت بـــه اســـام و بدعتزدایـــی بـــود و اتحـــاد اســـام و
پرهیـ ــز از تفرقـ ــه بیـ ــن مذاهـ ــب اسـ ــامی را تبلیـ ــغ میکـ ــرد و
حت ــی ب ــر مذه ــب و ملی ــت خ ــود تأ کی ــد نمیک ــرد ،ت ــا جای ــی
کـ ــه برخـ ــی او را افغانـ ــی و سـ ــنی مذهـ ــب میدانسـ ــتند .امـ ــا
برخ ــی از پژوهش ــگران تاری ــخ و مصلح ــان اجتماع ــی ب ــا س ــید
جمــال مخالفنــد و او را از پیشــگامان غربگرایــی و غربزدگی
در کش ــورهای اس ــامی میدانن ــد؛ چرا ک ــه از مظاه ــر تم ــدن
غربــی ماننــد مطبوعــات و تکنولــوژی بهــره میگرفــت و زمینــه
انتق ــال آن ب ــه س ــرزمینهای اس ــامی را فراه ــم میک ــرد .آنه ــا
معتقدن ــد س ــید جم ــال ش ــیفته و فریفت ــه تم ــدن غرب ــی ب ــود
و آن را میسـ ــتود و میکوشـ ــید کشـ ــورهای اسـ ــامی نیـ ــز بـ ــه
س ــمت تم ــدن غرب ــی حرک ــت کنن ــد.
برای قضاوت در این خصوص به دی ــدگاه حضرت آیتاهلل
خامنـ ـهای ب ــه عن ــوان یک ــی از فع ــاالن سیاس ــی و اجتماع ــی
قـــرن اخیـــر کـــه صاحبنظـــر در عرصـــه سیاســـی و فرهنگـــی و
تاریخ ــی اس ــت مراجع ــه کردی ــم ت ــا نظ ــر ایش ــان را درب ــاره س ــید
جم ــال مالحظ ــه کنی ــم .از دی ــد معظمل ــه فعالیته ــای س ــید
جمالالدی ــن از چن ــد ویژگ ــی مه ــم برخ ــوردار اس ــت:
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حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در مصاحبــه بــا روزنامــه
جمه ــوری اس ــامی در تاری ــخ  30خ ــرداد 1360درب ــاره
س ــید جم ــال چنی ــن اظه ــار نظ ــر کردهان ــد:
س ــید جم ــال کس ــی ب ــود ک ــه ب ــرای اولی ــن ب ــار بازگش ــت
بــه اســام را مطــرح کــرد ،کســی بــود کــه مســئله حا کمیت
را و خی ــزش و بعث ــت جدی ــد اس ــام را اولی ــن ب ــار در فض ــای
عالـ ــم بـ ــهوجـ ــود آورد ....او مطـ ــرح کننـ ــده ،بـ ــه وجـ ــود
آورنـ ــده و آغازگـ ــر بازگشـ ــت بـ ــه حا کمیـ ــت اسـ ــام و نظـ ــام
اس ــام اس ــت .ای ــن را نمیش ــود دســتکم گرف ــت و س ــید
جمـــال را نمیشـــود بـــا کـــس دیگـــری مقایســـه کـــرد .در
عالــم مبــارزات سیاســی ،او اولیــن کســی اســت کــه ســلطه
اس ــتعماری را ب ــرای م ــردم مس ــلمان آن زم ــان معن ــا ک ــرد.
قب ــل از س ــید جم ــال چی ــزی ب ــه ن ــام س ــلطه اس ــتعماری
بـ ــرای مـ ــردم مسـ ــلمان حتـ ــی شـ ــناخته شـ ــده نبـ ــود .او
کسـ ــی بـ ــود کـ ــه در ایـ ــران ،در مصـ ــر ،در ترکیـ ــه ،در هنـ ــد،
ً
در اروپـــا ،کال در خاورمیانـــه ،در آســـیا و در آفریقـــا ســـلطه
سیاس ــی مغربزمی ــن را مط ــرح ک ــرد و معن ــا ک ــرد و م ــردم
را بــه ایــن فکــر انداخــت کــه چنیــن واقعیتــی وجــود دارد و
ش ــما میدانی ــد آن زم ــان ،آغ ــاز عم ــر اس ــتعمار ب ــود چ ــون
ً
اس ــتعمار در اول نش ــرش در ای ــن منطق ــه اص ــا ش ــناخته
شـ ــده نبـ ــود و سـ ــید جمـ ــال اولیـ ــن کسـ ــی بـ ــود کـ ــه آن را
شناس ــاند .اینه ــا را نمیش ــود دس ـتکم گرف ــت .مب ــارزات
سیاســی ســید جمــال چیــزی اســت کــه قابــل مقایســه بــا
هیچیــک از مبــارزات سیاســی افــرادی کــه حــول و حــوش
کار س ــید جم ــال حرک ــت کردن ــد نیس ــت.
 .2بیداری اسالمی و بازگشت
مسمانان به خویشتن
ایشـ ــان در دیـ ــدار کارگـ ــزاران نظـ ــام اسـ ــامی در 13
بهمــــن  1370فرمودهانــــد:
ملتهـــای اســـامی بایـــد بـــه اســـام برگردنـــد .البتـــه
دروازههـــا گشـــوده شـــده اســـت .قـــرن گذشـــته  -یعنـــی
قرن ســیزدهم هجــری  -قــرن فریادگــری فریادگران اســام
ب ــود .از اوای ــل ق ــرن ک ــه می ــرزای ش ــیرازی ،مرج ــع تقلی ــد
بــزرگ اســام ،در برخــورد بــا کمپانــی انگلیســی ،آن فتوای
قاط ــع را داد و ی ــک مل ــت را ب ــه حرک ــت درآورد ،ت ــا واقعـ ـه

مش ــروطیت در ای ــران ،ت ــا حرکته ــای اس ــامی در هن ــد،
تا بیــداری اســامی در غــرب دنیــای اســام ،در خاورمیانه
و در منطق ـ ه ش ــمال آفریق ــا و بزرگان ــی ک ــه س ــخن گفتن ــد و
ً
ســـید جمااللدینهـــا و دیگـــران و دیگـــران ،تقریبـــا قـــرن
فریاد و قــرن مبــارزات بــود ،و قرن بعــد ،قرن تجربه اســت.
ایشــان در جمــع مســؤوالن وزارت امــور خارجــه و ســفرا
و کارداران جمه ــورى اس ــامى ای ــران در تاری ــخ  19م ــرداد
 1371نی ــز ب ــر ای ــن مس ــئله تأ کی ــد کردهان ــد:
امـروز گرایش اسلامى در دنیا رو به رشـد اسـت و هر جا
که نـگاه کنیـد  -هر جـا کـه رد پایى از مسـلمانان هسـت -
مىبینیـد حرکتى وجـود دارد .حال یک وقـت این حرکت
در سطح فرهنگى است ،یک وقت در سطوح کار سیاسى
و مالیـم اسـت ،یـک وقـت هـم در سـطوح تنـد و بـه طـور
خودجـوش .از شـرق ،گرایـش مسـلمانان را بـه سـمت
اسلام مالحظـه کنیـد؛ در اندونـزى و در مالـزى و بعـد در
شـبهقاره و کشـمیر و بعـد در همین کشـور ترکیـهاى که در
آن ایـن همه با مذهـب مبارزه شـده ،یا موضوع اسلام در

او مطــرح کننــده ،بــه وجــود آورنــده و آغازگــر
بازگش ــت ب ــه حا کمی ــت اس ــام و نظ ــام اس ــام
اسـ ــت .ایـ ــن را نمیشـ ــود دس ـ ـتکم گرفـ ــت و
ســــید جمــــال را نمیشــــود بــــا کــــس دیگــــری
مقایســـه کـــرد.
در عال ــم مب ــارزات سیاس ــی ،او اولی ــن کس ــی
اسـ ــت کـ ــه سـ ــلطه اسـ ــتعماری را بـ ــرای مـ ــردم
مس ــلمان آن زم ــان معن ــا ک ــرد.

آفریقـا و شـمال آفریقـا را ببینیـد و گرایشهـا و احساسـات
اسلامى را در آنجاهـا کـه مسـلمانان در اقلیـت هسـتند؛
مثل اروپا .در همه اینهـا یک حرکت اسلامى وجود دارد.
این حرکت اسالمى ناشى از چیسـت؟  ...این ،مربوط به
زمان ما هم نیسـت .ریشـههایش عمیقتر اسـت .از صد،
صدوپنجاه سال پیش ،این حرکت شروع شده است... .
نوآورى اسالمى و بیدارى اسالمى ،حرکتى است که در دنیا

 .3وحدت امت اسالمی
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار شـرکتکنندگان
در هماندیشـی علمـای اهـل تسـنن و تشـیع در تاریخ 25
دیمـاه  1385میفرماینـد:
شــما میبینید برجســتگان مبــارزه با اســتعمار و اســتکبار،
روی مسئله «وحدت امت اسالمی» تکیه مضاعف کردهاند.
شــما ببینیــد ســیدجمااللدین اســدآبادی (رضواناهَّللتعالــی
علی ــه) مع ــروف ب ــه افغان ــی و ش ــا گرد او ش ــیخ محم ــد عب ــده و
دیگ ــران و دیگ ــران ،و از علم ــای ش ــیعه مرح ــوم ش ــرفالدین

در بیــن روشــنفکران محیطهــای اســامی
ایــن فکــر را رواج دادنــد کــه دیــن بــه کلــی بــا
سیاســت کاری نداشــته باشــد و برود کنار .بعد
هم روشنفکران دینی ،امثال سید جمالالدین
و شا گردهایش و علمایی در هند ،علمایی در
ایــران ،علمایــی در عــراق ،بــا ایــن تــز مخالفــت
کردنــد ۱۰۰ .ســال یــا بیشــتر مبــارزه کردنــد بــا تــز
جدایــی دیــن از سیاســت.

عامل ــی و ب ــزرگان دیگ ــری ،چ ــه تالش ــی کردن ــد ب ــرای اینک ــه در
مقابلــ ه ب ــا اس ــتعمار نگذارن ــد ای ــن وس ــیل ه راح ـ ِـت در دس ــت
اس ــتعمار ،ب ــه ی ــک حرب ـ ه علی ــه دنی ــای اس ــام تبدی ــل ش ــود.
 .4پیوند دین با سیاست
اروپاییهــا آمدنــد تــز جدایــی دیــن از سیاســت را مطــرح

 .5حاکمیت اسالم و حکومت اسالمی
بیانــات فوق رهبــر معظم انقــاب به یک حقیقــت باالتر
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ریشـهدار اسـت .مـا هم کـه توفیـق پیـدا کردیم تـا ایـن حرکت
را به یـک مرحلـه اسـتثنایى و بىسـابقهاى برسـانیم و دولت
تشـکیل دهیـم ،متأثـر از آن جـو جهانـى بودیم .بدون شـک،
سالها نهضت سـید جمااللدین و بعد از سید جمااللدین،
شا گردان و افکار او در شرق ،هند ،مصر و ایران ،در ایجاد این
ذهنیـت مؤثـر بودهاند.

ً
کردنــد .گفتنــد اصــا دیــن را بایســتی گذاشــت کنــار؛ حکومت
ً
ب ـهکل از دیــن جداســت ،یــک امــر کامــا عرفــی اســت ،هیــچ
ارتباطــی بــه دیــن و مبانــی دینــی نــدارد ... .بعــد هــم آوردنــد
این را در داخل کشورهای اســامی چون احساس میکردند
آن چیزی که ممکن اســت بایســتد و مقاومت کنــد در مقابل
حرکت اســتعمار کــه در قــرن نوزدهــم در اوج خود قرار داشــت
 که میآمدند کشــورهای اســامی را میگرفتنــد  -آن چیزیکــه ممکــن بــود مقاومــت بکنــد ایــن دیــن بــود ،انگیــزه دینــی؛
کــه بیاینــد نگذارند کــه در هنــد ایــن را دیدنــد ،در عــراق این را
دیدند ،در ایران به شــکلهای دیگــری آن را دیدند ،در بعضی
از کشــورهای دیگــر عربــی در شــمال آفریقــا ایــن را مشــاهده
کردنــد .در بیــن روشــنفکران محیطهــای اســامی ایــن فکــر
را رواج دادنــد کــه دیــن بــه کلــی بــا سیاســت کاری نداشــته
باشــد و بــرود کنــار .بعــد هــم روشــنفکران دینــی ،امثــال ســید
جمالالدیــن و شــا گردهایش و علمایــی در هنــد ،علمایــی در
ایــران ،علمایی در عــراق ،با این تــز مخالفت کردند ۱۰۰ .ســال
یــا بیشــتر مبــارزه کردنــد بــا تــز جدایــی دیــن از سیاســت.
عـــاوه بـــر ایـــن بیانـــات کـــه در شـــروع درس خـــارج فقـــه
معظمل ــه در  19ش ــهریور  ۱۳۸۰ای ــراد ش ــده اس ــت ،ایش ــان در
دیــدار نمایندگان مجلــس در  7خــرداد  1382نیــز فرمودهاند:
امــــروز صدوپنجــــاه ســــال اســــت کــــه برجســــتهترین و
دینــــى ملــــت مــــا پرچــــم
شــــریفترین عناصــــر سیاســــی و
ِ
حا کمی ــت اس ــام را بلن ــد کردهان ــد و پای ــش س ــینه زدهان ــد و
بس ــیاری در ای ــن راه ج ــان دادن ــد؛ امث ــال ّ
مدرسه ــا ،آخون ــد
خراســـانیها و ســـید جمالالدینهـــا ... .ایـــن ،مربـــوط بـــه
ـروز م ــا نیس ــت ک ــه بگویی ــم دی ــن و سیاس ــت یک ــی اس ــت،
ام ـ ِ
ـرف امــروز نیســت؛ ایــن حــرف ،صدوپنجــاه ســال ریشــه
 ...حـ ِ
ـدر برجســـتهترین زبـــدگان ایـــن کشـــور در راه مبـــارزه
دارد .پــ ِ
ـان پ ــا ک در ای ــن راه ش ــهید
ب ــرای ای ــن فک ــر درآم ــد؛ ه ــزاران ج ـ ِ
ّ
س بـــه آن عظمـــت ســـینه را بـــرای ایـــن قضیـــه
شـــدند؛ مـــدر ً ِ
س ــپر ک ــرد؛ اص ــا مش ــروطیت ای ــران ب ــرای همی ــن پی ــش آم ــد،
ا گرچ ــه بع ــد منحرف ــش کردن ــد؛  ...بع ــد ه ــم ک ــه ام ــام بزرگ ــوار
آم ــد ،از ّاول حرکت ــش را ب ــر ای ــن اس ــاس ق ــرار داد و مل ــت ای ــران
هـــم ایـــن را خواســـتند و میخواهنـــد.
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از پیوند دین و سیاست در اندیشه سید جمالالدین
اشــاره دارد و آن حا کمیــت اســام و تشــکیل حکومــت
اســامی اســت .ایشــان در دیــدار جمعــی از روحانیــون
در  2اردیبهشت  1377میفرمایند:
ی ــک نکت ــه اساس ـ ِـى دیگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه ام ــروز ع ــاوه
بـــر اینکـــه بایـــد بـــه مســـائل اعتقـــادی اســـام پرداخـــت
و اعتق ــاد ب ــه اس ــام را در ذهنه ــا و دله ــا راس ــخ نم ــود،
بای ــد اعتق ــاد ب ــه حا کمی ــت اس ــام را ه ــم راس ــخ ک ــرد .ای ــن
مطل ــب واض ــح اس ــت .ای ــن ام ــری اس ــت ک ــه مس ــلمانان
ّ
عالــم در طــول قرنهــای متمــادی و بخصــوص متفکریــن
بــزرگ در قــرن اخیــر  -از ســید جمــال اســدآبادی تــا اقبــال
اله ــوری ،ت ــا ب ــزرگان فک ــر و اندیش ــه ،ت ــا علم ــای بزرگ ــی در
داخــل کشــور خــود مــا  -دنبــال آن بودهانــد کــه دیــن خدا
را حا ک ــم کنن ــد و ای ــن ادام ــه راه پیغمب ــران ب ــوده اس ــت.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای بــار دیگــر در اجتمــاع بزرگ
م ــردم شهرس ــتان تربتج ــام در  9ش ــهریور  1378ب ــر ای ــن
حقیق ــت تأ کی ــد کردهان ــد:
حقیقـ ــت ایـ ــن اسـ ــت کـ ــه انقـ ــاب اسـ ــامی و نظـ ــام
ـادی
جمهــوری اســامی ،محصــول تــاش ســالهای متمـ ِ
ّ
ـران
دلسـ ــوزان دنیـ ــای اسـ ــام اسـ ــت ... .تـ ــاش متفکـ ـ ِ
ـارز مســلمان در همه نقاط اســامی و
ـوز مبـ ِ
ـنفکر دلسـ ِ
روشـ ِ
در کشــورهای اســامی  -چه در ایــران ،چه در کشــورهای
عربی و چه در شبه قار ه هند  -در طول مدت صدوپنجاه
ســال ادامــه پیــدا کــرد .همـه ایــن تالشهــا بــرای ایــن بــود
که اسالم از انزوای مس ــاجد و کنج خانهها و اعماق دلها

بــه صحن ـه جامعــه بیایــد؛ اســام حکومــت تشــکیل دهــد
و طب ــق قوانی ــن قرآن ــی ،خط ــوط اصل ــی زندگ ــی انس ــانها
را معی ــن کن ــد .ا گ ــر س ـ ّـید جمالالدی ــن ی ــا ش ــا گردان س ـ ّـید
جمالالدیـــن در کشـــورهای عربـــی و در هنـــد و در ایـــران
تــاش کردنــد ،بــرای ایــن تــاش کردنــد .درســت نقطـهی
مقاب ــل حرکت ــی ب ــود ک ــه اس ــتعمارگران و ّ
طراح ــان فک ــری
ِ
و سیاس ــی آنه ــا در دنی ــای اس ــام ش ــروع ک ــرده بودن ــد.
آنهـــا بـــرای اینکـــه بـــر منابـــع اســـامی و کشـــورهای
ّ
اســــامی تســــلط پیــــدا کننــــد ،میخواســــتند کــــوه
مســتحکمی مثــل قوانیــن اســامی ســر راهشــان نباشــد؛
ل ــذا ای ــن فک ــر را تقوی ــت و تروی ــج کردن ــد ک ــه اس ــام کاری
بــه سیاســت نــدارد ،کاری بــه امــور جامعــه نــدارد ،کاری
ب ــه اداره حکوم ــت ن ــدارد؛ اس ــام فق ــط عب ــادت ک ــردن
اســت ،یــا ّ
حدا کثــر احــکام ازدواج و طــاق و جمــع کــردن
م ــرده و از ای ــن قبی ــل را دارد! ام ــا متفک ــران مس ــلمان در
همه نقــاط اســامی ،عکــس ایــن ســخن را که لب ســخن
اســـام و قـــرآن اســـت بـــه صـــدای بلنـــد بیـــان کردنـــد و
ّ
گفتنـــد «و مـــا ارســـلنا مـــن رســـول اال لیطـــاع بـــاذن اهلل»
(س ــوره نس ــاء /آی ــه )۶۴
رهبـ ــر معظـ ــم انقـ ــاب در خطبههـ ــای نمـ ــاز جمعـ ــه
ته ــران در  15بهم ــن  1389در ی ــک جمل ــه س ــید جم ــال
را چنی ــن توصی ــف کردهان ــد «س ــید جمااللدی ــن ب ــزرگ،
ـارز ب ــزرگ  »...ک ــه نش ــان
آن م ــرد اس ــام ِ
ـجاع مب ـ ِ
خواه ش ـ ِ
از عظم ــت ش ــخصیت آن مب ــارز ش ــهید در ن ــگاه معظمل ــه
دارد.

مسلمانان عالم در طول قرنهای متمادی
ّ
و بخص ــوص متفکری ــن ب ــزرگ در ق ــرن اخی ــر  -از
س ــید جم ــال اس ــدآبادی ت ــا اقب ــال اله ــوری ،ت ــا
بـــزرگان فکـــر و اندیشـــه ،تـــا علمـــای بزرگـــی در
داخـــل کشـــور خـــود مـــا  -دنبـــال آن بودهانـــد
ک ــه دی ــن خ ــدا را حا ک ــم کنن ــد و ای ــن ادام ــه راه
پیغمب ــران ب ــوده اس ــت.
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¡ غفار زارعی

بع ــد از ش ــکلگیری انق ــاب مش ــروطه در س ــال 1285
شمس ــی و اعم ــال قی ــود و محدودیتهای ــی ب ــرای نظ ــام
سـ ــلطنتی ،از منزلـ ــت و ارزش نظـ ــام سیاسـ ــی قاجاریـ ــه
تاح ــدودی کاس ــته ش ــد .درواق ــع از دوره محمدعلیش ــاه
بـــه بعـــد ،حکومـــت قاجـــار دچـــار نوعـــی زوال محـــدود و
تدریجـــی شـــد .محدودیـــت قانونـــی و ایجـــاد نهادهـــای
جدیــــد قانونگــــذاری نظیــــر مجلــــس شــــورا و قانــــون
اساسـ ــی زمینـ ــه را بـ ــرای بـ ــروز بحـ ــران سیاسـ ــی و عـ ــدم
مشـ ــروعیت نظـ ــام حکومتـ ــی قاجارهـ ــا فراهـ ــم آورد .بـ ــا
اینکـــه از عمـــر انقـــاب مشـــروطه چنـــدان نمیگذشـــت و
خـــود مشـــروطهخواهان نیـــز بـــه گروههـــا و گرایشهـــای
ً
مختل ــف و بعض ــا متض ــاد تقس ــیم ش ــده بودن ــد ،ام ــا نف ــوذ
بیــش از پیــش علمــا و روحانیــون در مجــاری امــور کشــور و
نی ــز تس ــلط مش ــروطهخواهان ب ــر س ــاختار ق ــدرت ،دس ــت
درب ــار و درباری ــان را در بهرهمن ــدی از مطام ــع و دس ــتیابی
بــه اهــداف خودکامانــه نســبت بــه گذشــته تــا حــد زیــادی
بس ــته ب ــود.
ویژگیهـــای شـــخصی و ضعـــف و سســـتی احمدشـــاه
ب ــرای اداره کش ــور نی ــز اقت ــدار حکوم ــت مرک ــزی را ب ــا نوع ــی
بیتدبی ــری و بیبرنامگ ــی مواج ــه ک ــرده ب ــود .خاط ــرات
تل ــخ دوران کودک ــی و مش ــاهده خل ــع پ ــدر از پادش ــاهی و
تبعیــد او بــه خــارج ،احمدشــاه را بــه فــردی بســیار بدبیــن
و منفـــی تبدیـــل کـــرده بودنـــد کـــه هیچگونـــه دلبســـتگی
واقع ــی ب ــه س ــرزمین اج ــدادی خ ــود نداش ــت.
در کل این نوع شــیوه اداره کشــور ،تامینکننده منافع
انگلیس ــیها در ایـــران نبـــود .حتیاالمـــکان انگلیس ــیها
ً
میخواس ــتند احمدش ــاه ب ــا اقت ــدار و ق ــدرت کاف ــی ،اوال
از گس ــترش نف ــوذ کمونیس ــم در ای ــران جلوگی ــری کن ــد و
ً
ثانی ــا ضمان ــت تس ــلط انگلی ــس ب ــر ح ــوزه اقتص ــاد ای ــران
ً
خصوص ــا نف ــت را ب ــدون احس ــاس خط ــر از داخ ــل (علم ــا و

ً
مش ــروطهخواهان) و خارج (عمدتا روسیه) حفظ نماید.
انگلیـــس تنهـــا بـــه دنبـــال منافـــع خـــود بـــود و فرقـــی
نمیکـــرد چـــه کســـی در رأس قـــدرت باشـــد ،ولـــی تغییـــر
قــدرت بایــد تدریجــی و آرام اتفاق میافتــاد تا کار از دســت
انگلیس خارج نشود و به دست علما و مشروطهخواهان
نیفتــد .لــرد کــرزن ،وزیــر امورخارجــه انگلیــس در تلگرافــی
در  16دیم ــاه  1299ب ــه نورم ــن ،وزیرمخت ــار انگلی ــس در
ایـــران کـــه زمینـــه تغییـــر حکومـــت را از طریـــق کودتایـــی
فراهـــم میکـــرد مینویســـد« :مـــن هـــم بـــا شـــما موافقـــم
ک ــه در ای ــران ه ــر ش ــخص دیگ ــری ب ــرای س ــلطنت تعیی ــن
ً
ش ــود ،محتم ــا از ش ــاه فعل ــی بهت ــر خواه ــد ب ــود ،ول ــی ا گ ــر
قــرار باشــد دولــت ایــران بــه بقــای خــود ادامــه دهــد ،الزم
ً
اســـت کـــه در ایـــن شـــرایط از فـــرار شـــاه جـــدا جلوگیـــری
بهعمــل آیــد ».انگلیسـیها ســعی داشــتند بــا نگهداشــتن
ش ــاه در رأس قدرت و جلوگیری از فرار او ،از وقوع حوادث
غیرقابلپیشبینــی در ایران جلوگیــری کنند تا در فرصت
بهت ــر ،گزین ــه موردنظ ــر را در رأس کار ق ــرار دهن ــد.
در حقیق ــت حا کم ــان واقع ــی ای ــران و کارگ ــردان اصل ــی
بازیه ــای سیاس ــی در کش ــور ،انگلیســیها بودن ــد .بع ــد
از شکســت بریتانیا در بهثمررســاندن قرارداد 1919( 1298
م) می ــان کا ک ــس و وثوقالدول ــه ک ــه ب ــه موج ــب آن ای ــران
ً
کامـ ــا تحتالحمایـ ــه انگلیـ ــس درمیآمـ ــد ،آنهـ ــا سـ ــعی
کردنــد اهدافشــان را از طریــق دیگــری عملــی ســازند .آنهــا
ازیکسـ ــو زمینههـ ــای کودتـ ــا علیـ ــه احمدشـ ــاه را آمـ ــاده
میکردنــد و ازســویدیگر بــه او اطمینــان میدادنــد انجام
کودت ــا ،مش ــکلی ب ــرای س ــلطنت او ایج ــاد نخواه ــد ک ــرد.
انگلیســیها ه ــدف از کودت ــا را تنه ــا تغیی ــر نخســتوزیر و
تش ــکیل ی ــک دول ــت ق ــوی عن ــوان میکردن ــد ک ــه بتوان ــد
از گس ــترش مس ــلک بلش ــویکی در ای ــران جلوگی ــری کن ــد.
مقابل ــه ب ــرای نف ــوذ و گس ــترش کمونیس ــم در ای ــران ،ب ــه
بهانـــه خوبـــی بـــرای انگلیس ــیها تبدیـــل شـــده بـــود تـــا
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اه ــداف سیاس ــی خ ــود را دنب ــال کنن ــد.
امــا بــرای اقــدام بــه کودتــا و محــدود کــردن تــوان ســلطنت
و نیـــز کاســـتن از نقـــش علمـــا و مشـــروطهخواهان ،بـــه یـــک
فرمان ــده نظام ــی مطمئ ــن ،مقت ــدر و مطی ــع نی ــاز ب ــود.
انگلیسیها پس از تحقیق و بررسی سوابق افسران قزاق،
ســرانجام به ســابقه رضاخــان در همــکاری با استاروسلســکی
در بران ــدازی کل ــرژه از فرمانده ــی نیروه ــای ق ــزاق ایران ــی پ ــی
بردنــد و متوجــه شــدند کــه او از جســارت و توانایــی الزم برای
رهبری نظامی کودتا برخوردار اس ــت .ژنرال آیرونس ــاید ،یکی
از فرماندهان نظامی انگلیس در ایران ،درباره مصاحبه خود
ب ــا رضاخ ــان  5روز قب ــل از کودت ــا ،مینویس ــد« :ب ــا رضاخ ــان
مصاحبـــه کـــردم و او را بهطورقطـــع بـــه فرماندهـــی قزاقهـــا
گماشتم.

در فکـــر بـــودم نوشـــتهای از او بگیـــرم ولـــی آخـــر ســـر بـــر آن
شــدم که نوشــته بــه درد نمیخــورد .دو شــرط بــا او گذاشــتم:
یکیاینک ــه از پش ــتس ــر ب ــه م ــن خنج ــر نزن ــد .دوماینک ــه ش ــاه
نبایــد بههیچوجــه از ســلطنت خلــع شــود .رضــا خیلــی راحت
ق ــول داد و م ــن دس ــت او را فش ــردم و ب ــه اس ــمایس گفت ــم ک ــه
بگ ــذارد او بهتدری ــج راه بیفت ــد».
ای ــن مس ــاله نش ــان میده ــد ک ــه هم ـهکاره کودت ــا درواق ــع
ً
انگلیس ـیها بودنــد و آنهــا از رضاخــان صرفــا در حــد یــک ابــزار
در جه ــت اعم ــال ق ــدرت در درون حا کمی ــت سیاس ــی ای ــران
در زمـــان حـــال و آینـــده اســـتفاده میکردنـــد؛ چنانکـــه خـــود
آیرونســاید اعتراف میکنــد« :همه مــردم چنین میاندیشــند
کــه مــن کودتــا را طراحــی و رهبــری کــردم .گمــان میکنــم ا گــر
در معنای ســخن دقیق شــویم ،واقعا من اینکار را کردهام».
حتــــی خــــود رضاخــــان نیــــز بعــــد از بهقدرترســــیدن،
رویکارآم ــدن خ ــود را ب ــه انگلیس ـیها نس ــبت میده ــد و ب ــه
چند تن از سیاســتمداران مهــم از جمله مســتوفیالممالک،
مشــیرالدوله ،سیدحســن تقـیزاده ،محمــد مصــدق و یحیی
دولتآبـ ــادی آشـ ــکارا میگویـ ــد« :انگلیـ ــس مـ ــرا بـ ــه قـ ــدرت
رس ــانید .بااینح ــال م ــن ب ــه ای ــن مملک ــت خدم ــت ک ــردم».
رضاش ــاه درواق ــع غاف ــل از ای ــن ب ــود ک ــه در ط ــول  20س ــال
ش از هر چیز بــه منافع انگلیس
دوره صدارت و ســلطنتش بی 
خدمـــت کـــرده اســـت؛ زیـــرا همـــان کســـانی کـــه رضاخـــان را
روی کار آوردن ــد ،بعدازاینک ــه ب ــودن او را در مس ــند ق ــدرت ب ــه
نف ــع و ص ــاح خوی ــش ندیدن ــد ،وی را از س ــلطنت خل ــع و ب ــا
حق ــارت تبعی ــد کردن ــد.
بعدازاینکـ ــه ژنـ ــرال آیرونسـ ــاید بـ ــا حرکـ ــت قـ ــوای قـ ــزاق از
قزویـــن بـــه ســـمت تهـــران موافقـــت کـــرد ،چنـــد روز قبـــل از
کودت ــا از طری ــق ع ــراق ای ــران را ت ــرک ک ــرد ت ــا بههن ــگام وق ــوع
کودت ــا ،در ای ــران نباش ــد .انگلیس ـیها تم ــام جوان ــب موض ــوع
را پیشبینـــی کـــرده بودنـــد؛ بنابرایـــن بـــه حضـــور مســـتقیم
آیرونســاید ضرورتــی نبود .ســرانجام نیــروی  2500نفــری قزاق
بـــه ســـوی تهـــران حرکـــت کـــرد و روز یکشـــنبه دوم اســـفند،
اردوی ق ــزاق ب ــه فرمانده ــی رضاخ ــان میرپن ــج ب ــه
چهارفرســخی تهــران در شــاهآباد
رســـید.
آنهــــا در شــــاهآباد
اس ــتراحت کردن ــد
تــا شــبانه وارد
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ً
تهــران شــوند و کار را یکســره کننــد .قزاقها کامــا از لحاظ
لباس ،کفش و سازوبرگ ضروری تامین ش ــده بودند و در
میــان راه ،مقداری پــول نیــز در میان آنهــا تقســیم گردید.
ازسـ ــویدیگر انگلیس ـ ـیها بـ ــرای پیشـ ــگیری از برخـ ــورد
نیروهـ ــای قـ ــزاق و ژاندارمـ ــری ،سـ ــعی کردنـ ــد نیروهـ ــای
ژاندارمـــری را کـــه زیـــر نفـــوذ ســـوئدیها اداره میشـــد ،از
ته ــران خ ــارج کنن ــد و هنگام ــی ک ــه نتوانس ــتند ،آنه ــا را در
باغشــاه و یوس ـفآباد کــه مقــر آنهــا بــود ،باقــی گذاشــتند؛
ام ــا ب ــه آنه ــا تفن ــگ بیفش ــنگ داده ش ــد.
ً
بـ ــا ایـ ــن اقـ ــدام ،عمـ ــا نیـ ــروی ژانـ ــدارم بـ ــه حاشـ ــیه
رانـ ــده شـ ــد و دسـ ــت قزاقهـ ــا بـ ــرای وصـ ــول بـ ــه هـ ــدف
باز مانــد .ســرانجام نیمهشــب کودتاچیــان وارد پایتخت
شـ ــده و نقـ ــاط اصلـ ــی و مهـ ــم شـ ــهر را تصـ ــرف کردنـ ــد.
ســــاختمانهای شــــهربانی (نظمیــــه) مــــورد هجــــوم
و تخریـ ــب واقـ ــع شـ ــد و حـ ــدود ده نفـ ــر نیـ ــز کـ ــه اغلـ ــب
پاسـ ــبان بودنـ ــد کشـ ــته شـ ــدند.
در نتیجه ایــن اقدام ،کابینــه محمدولیخان تنکابنی
(س ــپهدار) س ــاقط ش ــد و ق ــوای ق ــزاق ب ــا اع ــام حکوم ــت
نظام ــی ،کنت ــرل پایتخ ــت را بهدس ــت گرفتن ــد .توقیفه ــا
توســط عوامــل کودتــا از همــان روز اول کودتــا شــروع شــد.
خانوادههـ ــای مهـ ــم و سرشـ ــناس مثـ ــل نخس ـ ـتوزیران
سابق ،وزیران سابق ،شخصیتهای متمول و ثروتمند و
نیز سرکردگان گروههای مخالف قرارداد ایران و انگلیس،
رهبـ ــران حـ ــزب دموکـ ــرات و عوامـ ــل بلشـ ــویک در میـ ــان
دستگیرشــدگان بودنــد.
بعــــد از اتمــــام اقــــدام نظامــــی و برقــــراری آرامــــش
نســــبی در شــــهر ،ســــیدضیاءالدین طباطبایــــی کــــه از
روزنامهنـ ــگاران طرفـ ــدار انگلیـ ــس بـ ــود و چـ ــون نظامـ ــی
نبـ ــود میتوانسـ ــت جنبـ ــه نظامـ ــی کودتـ ــا را کمرنـ ــگ و
تلطی ــف کن ــد ،مأم ــور تش ــکیل کابین ــه ش ــد ت ــا بهعن ــوان
یک محلل و برطرفکننده موانع پیشروی سیاستهای
انگلیــس در ایــران ،به ایفــای نقــش بپــردازد .امــا کابینه او
موقت ــی و مقدم ـهای ب ــرای س ــایر اقدام ــات انگلی ــس ب ــود،
لــذا خیلــی زود ایــن کابینــه ســیاه پایــان یافــت و مقدمــات
س ــفر س ــیدضیاء ب ــه خ ــارج فراه ــم ش ــد.
بعــد از ســیدضیاء ،نوبت به مهــره نظامی کودتــا ،یعنی
رضاخــان میرپنــج ،رســید و او بــه مقــام سردارســپهی ارتقــا
یاف ــت و همزم ــان ک ــه فرمانده ــی نیروه ــای نظام ــی را ب ــه

عه ــده داش ــت ب ــه نخس ـتوزیری نی ــز رس ــید.
ژنــرال آیرونســاید میگفــت« :ایــران روزهــای دشــواری
در پیــــش رو دارد و نیازمنــــد رهبــــر اســــت و ایــــن مــــرد
(رضاخــان) بــدون تردیــد آدم پرارزشــی اســت ».ایــن مرد
ً
بــه قــول انگلیسـیها پــرارزش ،بعــدا بــا حمایــت انگلیــس
دودمـ ــان قاجاریـ ــه را برداشـ ــت و بسـ ــاط مشـ ــروطیت و
جمهوریـ ــت را در کشـ ــور برچیـ ــد و کمتـ ــر از  5سـ ــال بعـ ــد
در آبانمـ ــاه .1304ش سـ ــلطنت پهلـ ــوی را آغـ ــاز کـ ــرد و
حا کـــم مطلقالعنـــان ایـــران شـــد.
کودتـ ــای سـ ــوم اسـ ــفند .1299ش ،مبنایـ ــی جدیـ ــد و
ش ــیوهای نوی ــن ب ــرای اس ــتثمار ای ــران توس ــط مهرهه ــای
سیاســـی انگلیـــس بـــود .در شـــیوه جدیـــد انگلیس ــیها،
بهرهب ــرداری از مناب ــع اولی ــه داخ ــل کش ــور ،و نی ــز تروی ــج
نوگرای ــی و تح ــول اجتماع ــی ب ــه س ــبک و س ــیاق زندگ ــی
غــرب ،از طریــق گماشــتن مهرههــای مطیــع و تابــع انجــام
میشـ ــد .کودتـ ــای سـ ــوم اسـ ــفند وابسـ ــتگی سیاسـ ــی و
اقتصـــادی ایـــران را بـــه غـــرب بیشـــتر و افزونتـــر کـــرد.
ً
رضاخـ ــان عمـ ــا بـ ــه بـ ــازوی پرتـ ــوان انگلیس ـ ـیها در
ایـ ــران تبدیـ ــل شـ ــد و بـ ــا تمدیـ ــد قـ ــرارداد نفـ ــت 1312
( 1933م) جلــــوی ملیشــــدن صنعــــت نفــــت ایــــران را
ب ــرای  20س ــال گرف ــت .ب ــه تب ــع تمدی ــد ق ــرارداد مذک ــور،
آمریـ ــکا بهعنـ ــوان شـ ــریک جدیـ ــد اسـ ــتعمارگر انگلیـ ــس
ب ــر نظ ــام اقتص ــادی ،سیاس ــی و اجتماع ــی ای ــران حا ک ــم
شــد .گســترش مدرنیســم و ســبک زندگــی غربــی ،شــکل
جدیــدی از دینزدایــی و مخالفــت بــا مذهــب را در طول
مـ ــدت حکومـ ــت پهلـ ــوی اول و دوم بـ ــر جامعـ ــه ایـ ــران
مسـ ــتولی سـ ــاخت تـ ــا تأمیـ ــن منافـ ــع اسـ ــتعمار تـ ــا حـ ــد
امـــکان بـــدون مانـــع پیـــش رود.
بــــا ایــــن حــــال ازآنجا کــــه حکومــــت کودتــــا درکل از
مش ــروعیت و مقبولی ــت مردم ــی برخ ــوردار نب ــود و م ــدام
علی ــه آن مخالف ــت و مب ــارزه ص ــورت میگرف ــت ،ه ــم در
اســفند ( 1299روی کار آمــدن پهلــوی اول) و هــم در 28
مــرداد ( 1332تثبیــت ســلطنت پهلــوی دوم) مــورد تنفــر
عموم ــی ق ــرار گرف ــت .ای ــن تنف ــر عموم ــی ،س ــرانجام ب ــه
ش ــکلگیری تح ــرکات و اقدام ــات ضدحکوم ــت پهل ــوی
در ابعــاد گســترده منجــر شــد تــا اینکــه بــا پیــروزی انقــاب
اسالمی در بهمن سال  ،1357بساط استبداد و استعمار
در ای ــران بهکل ــی برچی ــده ش ــد.
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نقش آیتاهلل کاشانی
در ملی شدن صنعت نفت ایران؛

تدبیر و مبارزه

¡ مهرداد صالحی
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مل ــی ش ــدن صنع ــت نف ــت ای ــران در آغ ــاز س ــال  1330و
پی ــروزی م ــردم مس ــلمان ای ــران در ای ــن نهض ــت عظی ــم،
یکـــی از برگهـــای زریـــن تاریـــخ کشـــورمان در مبـــارزه بـــا
اســتبداد داخلــی و اســتعمار خارجــی اســت کــه روحانیــت
همچـ ــون همیشـ ــه نقشـ ــی مهـ ــم در آن داشـ ــته اسـ ــت.
هرچنـــد عـــدهای در ایـــن  70ســـال تـــاش کردهانـــد ایـــن
دســـتاورد بـــزرگ و ملـــی را جـــدا از تالشهـــای روحانیـــت
و حوزههـــای علمیـــه و تنهـــا منحصـــر بـــه جنبـــش ملـــی و
روش ــنفکران ملیگ ــرا جل ــوه دهن ــد؛ ب ــا ای ــن ح ــال مب ــارزه
روحانیـ ــت در عرصـ ــه ملـ ــی ـ اسـ ــامی از سـ ــالها پیـ ــش از
مش ــروطه آغ ــاز ش ــده ب ــود و پ ــس از آن نی ــز ت ــداوم داش ــت
تــا بــه نهضــت اســامی دهــه چهــل و ســرانجام بــه پیــروزی
انقــاب اســامی انجامیــد .جنبــش تحریــم تنبا کــو و دفــاع
از صنایــع داخلــی ،تأســیس شــرکت اســامیه در اصفهــان
در ده ــه پی ــش از مش ــروطه و ش ــکلگیری جنب ــش تحری ــم
اجنـــاس خارجـــی ،مخالفـــت آی ــتاهلل مـــا علـــی کنـــی بـــا
اعط ــای امتی ــاز ب ــه ب ــارون ژولی ــوس رویت ــر و م ــوارد دیگ ــری
از ایـ ــن دسـ ــت ،نمونههایـ ــی از تـ ــاش روحانیـ ــت بـ ــرای
گش ــودن جبه ــه مب ــارزه ب ــا اعط ــای امتیازه ــای مل ــی ب ــه
بیگانــگان اســت .نهضــت ملی نفــت نیز بــه دلیــل حمایت
بخــش میانــی روحانیــت از آن ،بویــژه در شــهرهای بزرگــی
ماننــد اصفهــان ،انگیــزهای بــرای زنــده شــدن احساســات
مذهب ــی در عرص ــه سیاس ــت ش ــد و آیــتاهلل کاش ــانی ب ــار
دیگر بــا احیای برخــی از اندیشـههای آیتاهلل مــدرس ،در
خصوص پیوستگی دین و سیاست ،گام سرنوشتساز و
انکارناپذیــری را در گشــودن ایــن جبهــه بــر عهده داشــت.
در تم ــام مراحل ــی ک ــه صنع ــت نف ــت ب ــرای مل ــی ش ــدن
طی کــرد ،علمــا و از جمله آیتاهلل کاشــانی نقــش محوری
و رهب ــری داش ــتهاند .حض ــور علم ــا در ای ــن جری ــان س ــبب
ش ــد ه ــم طرف ــداران مص ــدق و عام ــه م ــردم در ادام ــه ای ــن
راه اس ــتقامت بورزن ــد و ه ــم مخالف ــان مل ــی ش ــدن نف ــت
(اع ــم از خودفروخت ــگان داخل ــی و س ــفارتهای بیگان ــه)
ناخـ ــودآ گاه ایـ ــن نهضـ ــت را دارای سمتوسـ ــوی دینـ ــی
بدانن ــد.
آیــتاهلل کاش ــانی ب ــرای جلوگی ــری از تصوی ــب ق ــرارداد
نفت بــا انگلیــس در مجلس ،اعالمیـهای خطــاب به ملت
ای ــران ،درب ــاره مل ــی ک ــردن صنع ــت نف ــت ص ــادر ک ــرد و از

همـــه افـــراد مملکـــت درخواســـت کـــرد کـــه ملـــی شـــدن
صنع ــت نف ــت ای ــران در مناط ــق کش ــور ب ــدون اس ــتثنا را
مطالب ــه کنن ــد.
پــس از انتشــار ایــن اعالمیــه ،اجتمــاع بزرگی در مســجد
ش ــاه س ــابق برگ ــزار گردی ــد و س ــخنرانان راج ــع ب ــه ابط ــال
ق ــرارداد نف ــت ب ــه س ــخنرانی پرداختن ــد و خواس ــتار مل ــی
شــــدن صنعــــت نفــــت شــــدند .آیــــتاهلل کاشــــانی نیــــز
سـ ــخنرانیهایی علیـ ــه رزمآرا (نخسـ ــت وزیـ ــر وقـ ــت) کـ ــه
همچنـــان بـــر تصویـــب قـــرارداد الحاقـــی نفـــت پافشـــاری
میکــرد و ملــت ایــران را حتــی شایســته ســاختن لولهنــگ
هـ ــم نمیدانسـ ــت ،ایـ ــراد کـ ــرد کـ ــه در قطعنامـ ــه پایانـ ــی
آنه ــا ،ب ــار دیگ ــر از مل ــی ک ــردن صنع ــت نف ــت ای ــران ب ــه
عن ــوان خواس ــته عموم ــی ی ــاد ش ــده ب ــود.
رزمآرا گفتـ ــه بـ ــود مخالفـ ــان قـ ــرارداد نفـ ــت ا گـ ــر زیـ ــاد
پافشـ ــاری کننـ ــد ،مسـ ــجد را بـ ــر سـ ــر کاشـ ــانی و مجلـ ــس
را ب ــر س ــر مص ــدق خ ــراب خواه ــم ک ــرد؛ ام ــا در  16اس ــفند
 1329توسـ ــط فدائیـ ــان اسـ ــام اعـ ــدام انقالبـ ــی شـ ــد و از

هرچند عدهای تالش کردهاند این دستاورد
بـزرگ و ملـی را جـدا از تالشهـای روحانیـت و
حوزههـای علمیـه و تنهـا منحصـر بـه جنبـش
ملی و روشـنفکران ملیگرا جلـوه دهند؛ با این
حال مبارزه روحانیت در عرصه ملی-اسالمی
از سالها پیش از مشروطه آغاز و پس از آن نیز
تداوم داشت تا به نهضت اسالمی و سرانجام
به پیروزی انقلاب انجامید.

پــای درآمــد .آیـتاهلل کاشــانی در برداشــتن آخریــن گامها
ب ــرای مل ــی ک ــردن صنع ــت نف ــت و کوت ــاه ک ــردن دس ــت
بیگان ــگان از مناب ــع ث ــروت مل ــی و دخال ــت در ام ــور کش ــور،
همزم ــان ب ــا تش ــییع جن ــازه رزمآرا ،دس ــتور داد تظاه ــرات
مل ــی و همگان ــی در خیابانه ــای ته ــران برپ ــا ش ــود .ش ــاه
از طری ــق سرلش ــکر ضراب ــی ب ــرای آی ـتاهلل کاش ــانی پیام ــی
فرس ــتاد ت ــا مان ــع تندرویه ــای فدائی ــان اس ــام ش ــود و
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اجتماع ــی را ک ــه ق ــرار ب ــود در می ــدان بهارس ــتان برپ ــا ش ــود،
متوقـــف کنـــد؛ امـــا ایشـــان نپذیرفـــت و ســـرانجام تظاهـــرات
ب ــزرگ صده ــزار نف ــری در ته ــران ب ــه راه افت ــاد.
غیر از آیتاهلل کاشــانی ،علمــای دیگری نیز در شــکلگیری
نهض ــت مل ــی ک ــردن نف ــت نق ــش مهم ــی داش ــتند .آیــتاهلل
ســید محمدتقــی خوانســاری کــه از مراجــع تقلیــد وقــت بــود،
فتوای ــی ش ــرعی ب ــه ض ــرورت مل ــی ش ــدن صنع ــت نف ــت ص ــادر
ک ــرد .دیگ ــر مراج ــع تقلی ــد همچ ــون آیــتاهلل ص ــدر ،آیــتاهلل
حجــت و آی ـتاهلل فیــض نیــز فتاوایــی در همیــن زمینــه صــادر
کردن ــد ک ــه س ــبب ش ــد تودهه ــای وس ــیعی از م ــردم مذهب ــی
در سراســـر کشـــور بـــه حمایـــت از ملـــی شـــدن صنعـــت نفـــت
قیـــام کننـــد .آی ــتاهلل خوانســـاری در پاســـخ بـــه اســـتفتایی
در خص ــوص همراه ــی ب ــا نهض ــت مل ــی ش ــدن صنع ــت نف ــت
فرمودنــد :چگونه ممکن اســت اجــازه دهیم اجانــب ،نفتی را
کــه متعلــق بــه میلیونهــا مســلمان اســت ،ببرنــد و اینهــا را در
امر معیشــت ســرگردان کننــد؟ آیــا اهتمــام بــه امور مســلمین،
مصداق ــی بهت ــر از ای ــن دارد ک ــه میلیونه ــا مس ــلمان ب ــه ای ــن
فال ک ــت و ب ــا ای ــن وضعی ــت رقتب ــار نباش ــند؟  ...دیگ ــر چ ــه
ً
عـــذری بـــرای مـــا باقـــی میمانـــد ،خصوصـــا بـــا اینکـــه مثـــل
حضرت مســتطاب آیـتاهلل کاشــانی  ...کــه مجتهــدی عادل
و باش ــهامت ،دلس ــوز و ف ــدا کار ب ــرای مصال ــح دی ــن و دنی ــای
م ــردم اس ــت ،ب ــا ای ــن هم ــه جدی ــت م ــردم را بی ــدار میکنن ــد،
دیگ ــر مج ــال ع ــذری ب ــرای کس ــی باق ــی نمیمان ــد.
در شهرسـ ــتانها ،بیشـ ــترین حضـ ــور علمـ ــای شـ ــیعه در

نهضـ ــت ملـ ــی شـ ــدن نفـ ــت ،در بیانیههـ ــا و اعالمیههایـ ــی
جل ــوه میکن ــد ک ــه ط ــی آن حض ــور م ــردم در صحن ــه و دف ــاع
از ای ــده مل ــی ش ــدن صنع ــت نف ــت ،تکلی ــف ش ــرعی دانس ــته
ش ــده اس ــت .از هم ــه مهمت ــر اع ــدام انقالب ــی س ــپهبد رزمآرا
توســط گــروه فدائیان اســام بــه رهبــری شــهید نــواب صفوی
اســت که پــس از آن ،دیگــر هیچ یــک از نماینــدگان وابســته به
انگلیــس نتوانســتند در مقابــل ملــی شــدن صنعــت نفــت کــه
خواس ــته م ــردم ب ــود ،از خ ــود مقاوم ــت نش ــان دهن ــد .از ای ــن
رو ،گ ــزارش کمیس ــیون نف ــت ب ــه ش ــرح زی ــر جه ــت تصوی ــب
ب ــه مجل ــس تقدی ــم ش ــد و در  24اس ــفند  1329ب ــه تصوی ــب
مجلس شــورا و در  29اســفند به تصویب مجلس ســنا رســید:
«ب ــه ن ــام س ــعادت مل ــت ای ــران و بهمنظ ــور تأمی ــن صل ــح
جهانی ،امضا کنندگان ذیل پیشنهاد مینماییم که صنعت
نفــت ایــران در تمــام مناطــق کشــور بــدون اســتثنا ملی شــود؛
یعن ــی تم ــام عملی ــات ا کتش ــاف ،اس ــتخراج و بهرهب ــرداری در
دســت دولــت قــرار گیــرد».
انگلی ــس ک ــه از غ ــارت نف ــت ای ــران س ــود کالن ــی میب ــرد در
مقاب ــل مل ــی ش ــدن نف ــت از ابت ــدا مخالف ــت ک ــرد و ت ــا پ ــس از
تصوی ــب آن ،دس ــت از مخالف ــت برنداش ــت؛ ام ــا ب ــا مقاوم ــت
مــردم ایــران ،اســتعمار گامــی بــه عقــب نهــاد و ســه پیشــنهاد
ب ــرای ت ــداوم هم ــکاری در صنع ــت نف ــت ای ــران ب ــه مقام ــات
ایران ــی داد.
انگلیس در عین حال ایران را تحریم کرد و در ادریبهشــت
 1330از ملی شــدن نفــت ایــران در دادگاه الهه شــکایت کرد.
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س ــپس ب ــا ارس ــال رزمناوه ــای خ ــود ب ــه آبه ــای مج ــاور
ایـ ــران ،کشـ ــور را بـ ــه حملـ ــه تهدیـ ــد کـ ــرد؛ هرچنـ ــد ایـ ــن
تهدیــدات بــا وجــود موقعیــت ایــران و طــرح مســأله جهــاد
مس ــلمین مؤث ــر واق ــع نش ــد .س ــپس انگلی ــس ،آمری ــکا را
واســطه کــرد و بــا دولــت بعــدی کــه مصــدق رئیــس آن بود
ب ــه مذا کرات ــی پرداختن ــد .آمری ــکا ب ــرای شکس ــتن انحص ــار
انگلیــس تــا ســال  1331از ملــی شــدن نفــت ایــران و دولت
مصـــدق حمایـــت کـــرد ،ولـــی بـــا عمیـــق شـــدن نهضـــت
مل ــی و ب ــه دلی ــل ه ــراس از س ــلطه کمونیس ــم ش ــوروی در
ای ــران ،از انگلی ــس حمای ــت و ب ــا آن ــان ب ــه تواف ــق رس ــید.
حاصل این توافق ،کودتــای  28مرداد و ســرنگونی دولت
مص ــدق و انعق ــاد ق ــرارداد کنسرس ــیوم ب ــود.
بهیقیـ ــن ا گـ ــر فعالیتهـ ــای آی ـ ـتاهلل کاشـ ــانی نبـ ــود،
مص ــدق و جبه ــه مل ــی نمیتوانس ــتند در براب ــر فش ــارهای
انگلیــس و مخالفــان داخلــی ملــی شــدن نفــت ایســتادگی
کننـــد .پیامهایـــی کـــه ایشـــان خطـــاب بـــه کارمنـــدان و
کارگـــران شـــرکت نفـــت خوزســـتان صـــادر مـــی کردنـــد تـــا
تحرکات انگلیس برای خلع ید و کارشکنی در کار کارگران
و کارمن ــدان ش ــرکت نف ــت را خنث ــی کنن ــد ،تأ کی ــد داش ــت
بـــا حفـــظ اتحـــاد ،اتفـــاق و انتظامـــات از دولـــت مصـــدق
پشتیبانی کنند و از هرگونه اعتصاب که موجب اغتشاش
ش ــود ،خ ــودداری و از دس ــایس و حیلهه ــای انگلیس ـیها
و س ــایر مفس ــدان پی ــروی نکنن ــد .همچنی ــن وقت ــی س ــفیر
انگلیـــس طـــی بیانی ــهای از دکتـــر مصـــدق خواســـت کـــه
ای ــران بای ــد از مخاط ــرات الق ــای ی ــک طرف ــه ق ــرارداد نف ــت
پرهیـــز کنـــد و توجـــه داشـــته باشـــد کـــه حـــل اختـــاف از
طریــق دوســتانه ،موجــب جلــب ســرمایه خارجــی و ایجاد
اعتبــار بــرای کشــور خواهــد بــود ،آیـتاهلل کاشــانی از مردم
خواس ــت ت ــا در می ــدان بهارس ــتان تجم ــع کنن ــد و در ای ــن
تجمع ،ضمن اظهار تنف ــر از دخالت آمری ــکا در امور ایران،
ب ــر قاب ــل خل ــع ی ــد انگلی ــس از نف ــت ای ــران تأ کی ــد ک ــرد.
وقت ــی دول ــت انگلی ــس در اولی ــن اق ــدام خ ــود در قب ــال
ملی شــدن نفت ایران ،دولت دکتــر مصدق را بــه مداخله
نظام ــی تهدی ــد ک ــرد و چترب ــازان خ ــود را ب ــه حال ــت آم ــاده
ب ــاش درآورد ،آی ـتاهلل کاش ــانی ضم ــن ارس ــال پیام ــی ب ــه
م ــردم ع ــراق ک ــه نیروه ــای انگلیس ــی در آبه ــای کش ــور
آن ــان ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــران حض ــور یافت ــه بودن ــد ،از آن ــان
خواست تا با نیروهای دشــمن به مقابله برخیزند و کشور

خ ــود را از ل ــوث وج ــود اجنبیه ــا پ ــا ک کنن ــد .همچنی ــن
ط ــی بیانی ـهای اع ــام ک ــرد ک ــه در ص ــورت تهدی ــد نظام ــی
انگلســتان ،فت ــوای جهــاد ص ــادر خواهــد کــرد.
از سـوی دیگـر ،دولـت انگلسـتان کـه بـه هـر وسـیلهای
میکوشید دوباره به منابع سرشار نفت ایران دست یابد،
اقدام به آشوب و ایجاد زمینههای ناآرامی و نارضایتی در
میان مردم میکرد تا پشتوانه مردمی نهضت را از بین ببرد.
آیتاهلل کاشـانی در این زمینه هم علیرغـم اعتراضهایی
که بـه دولت داشـت (همچـون اعتراضات فدائیان اسلام
مبنی بر لزوم اجباری شدن نماز جماعت در ادارات ،الزامی
شـدن حجاب در سراسر کشـور ،ممنوع شـدن مشروبات
الکلـی و اخـراج کارمنـدان زن از ادارات) ،بـاز هـم از دولـت
مصدق حمایت کرد و در پاسـخ به خبرنگاری که در مورد
این طر حهای فدائیان اسالم سؤال کرده بود ،هوشمندانه
ً
بدون اینکه منکر آن شـود ،پاسـخ داده بود :فعال دفع شر
انگلستان مورد نظر است.

بهیقیـن ا گـر فعالیتهـای آیـتاهلل کاشـانی
نبـود ،مصـدق و جبهـه ملـی نمیتوانسـتند در
برابر فشارهای انگلیس و مخالفان داخلی ملی
شدن نفت ایستادگی کنند .از سوی دیگر ،دولت
انگلستان که به هر وسیلهای میکوشید دوباره
به منابع سرشار نفت ایران دست یابد ،اقدام
به آشوب و ایجاد ناآرامی در میان مردم میکرد
تا پشتوانه مردمی نهضت را از بین ببرد.

مصاحبـه و مذا کـره بـا خبرگزاریهـا و دیپلماتهـای
خارجـی ،از دیگـر فعالیتهـای آیـتاهلل کاشـانی پـس از
ملـی کـردن صنعـت نفـت و در حمایـت از دولـت مصـدق
بود؛ هر چند تمام این حمایتها که حمایت قاطبه ملت
را نیـز بـه دنبـال داشـت در شـرایطی صـورت میگرفـت کـه
مقتضـی عدم حمایـت بود و برخی سیاسـتهای اشـتباه
مصـدق منجر بـه شکسـت ایـن انقالب عظیـم بـا کودتای
آمریکایـی  28مـرداد شـد.
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نبردهای آبی  -خاکی
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¡ ریحانه جعفری

پ ــس از اج ــرای عملی ــات بی ــت المق ــدس و آزادس ــازی
خرمشـ ــهر ،ایـ ــران سیاسـ ــت تعقیـ ــب و تنبیـ ــه متجـ ــاوز را
در پیـ ــش گرفـ ــت و عملیاتهـ ــای موفـ ــق و ناموفقـ ــی را از
تابس ــتان  61تـــا پاییـــز  62اج ــرا ک ــرد.
ایــران در ایــن عملیاتهــا دریافت کــه عراق زمیــن را به
شــدت مســلح کــرده و موانــع بســیاری در برابــر رزمنــدگان
ایجاد شده اســت؛ از این رو تصمیم گرفت عملیاتهایی
را طراح ــی و اج ــرا کن ــد ک ــه دش ــمن را در جغرافی ــا غافلگی ــر
و در اســتفاده از توانمندیهایــش همچــون قــدرت زرهــی
ناتــوان کنــد.
محســـن رضایـــی فرمانـــده کل ســـپاه ،علـــی هاشـــمی
را مام ــور س ــاخت ت ــا ب ــا ایج ــاد ق ــرارگاه فوقس ــری نص ــرت
در ه ــور ب ــه شناس ــایی کام ــل و دقی ــق منطق ــه بپ ــردازد.
رضایـ ــی وقتـ ــی از نتایـ ــج شناسـ ــاییها مطمئـ ــن شـ ــد،
ب ــه فرمانده ــان اط ــاع داد ک ــه عملی ــات بع ــدی در ه ــور
خواهـــد بـــود.
هـــور بـــا بیـــش از  3هـــزار کیلومتـــر مربـــع وســـعت ،بـــه
سـ ــاحل شـ ــرقی دجلـ ــه دسترسـ ــی داشـ ــت و رزمنـ ــدگان
پـ ــس از عبـ ــور از هـ ــور میتوانسـ ــتند بـ ــه جـ ــاده العمـ ــاره –
بصـ ــره برسـ ــند.
عملیـــات خیبـــر بـــا هـــدف عبـــور از هـــور و رس ــیدن بـــه
جــاده العمــاره – بصــره طراحــی و اجرا شــد .ایــن عملیات،
مهمتریـــن عملیـــات پـــس از عملیـــات رمضـــان بـــود کـــه
در جبهـــه جنـــوب طر حریـــزی و در روز ســـوم اســـفند 62
آغ ــاز ش ــد.
بــرای ایــن عملیــات بیــش از  200گــردان رزمــی و حــدود
 500قایق آماده شــد .همچنین قــرار بود بخشــی از نیروها
ب ــا  80فرون ــد بالگ ــرد هوانی ــروز و نی ــروی هوای ــی و دریای ــی
ارتــش منتقــل شــوند کــه تنهــا  23بالگــرد آمــاده شــد.
اقدامــات مهمــی انجام شــد تــا دشــمن متوجــه اجرای
عملیــات نشــود و اصــل غافلگیــری بــه طــور کامــل محقــق
شــود ،امــا باالخــره عــراق از مدتها پیــش متوجه بخشــی
از طــرح عملیات شــد.

عملیــات خیبــر ،عملیــات جدیــد و متفاوتــی نســبت به
دیگــر عملیاتهــای پیــش از خــود بــود .فضــای درگیــری،
سازمان یگانهای درگیر در عملیات ،طر حریزی عملیات
و شـ ــیوههای جنگـ ــی متفـ ــاوت و مبتکرانـ ــه بـ ــود .بـ ــرای
اج ــرای ای ــن عملی ــات ،س ــپاه در م ــدت  2م ــاه یگانه ــای
پی ــاده خ ــود را ب ــه یگانه ــای آب ــی – خا ک ــی تبدی ــل ک ــرد و
هرکدام از ایــن یگانها  50تــا  100قایــق در اختیــار گرفتند.
خلبانهای بالگردهــای ارتش نیز در باتــاق گاوخونی
تمرینهـــای پـــرواز در شـــب انجـــام دادنـــد .بالگردهـــای
ایرانی چون مجهــز به دوربینهــای دید در شــب نبودند،
مجبــور بودنــد بــا تمریــن بــه پــرواز در شــب عــادت کننــد.
عملیات خیبر ،میدان و صحنه جدیدی را برای حمله
بـــه دشـــمن بعثـــی در جغرافیـــای خاصـــی از جبهههـــای
جن ــگ ب ــه وج ــود آورد و میت ــوان گف ــت ط ــرح عملی ــات
خیبــر پاســخ بــه بنبســت تا کتیکــی پدیــد آمــده در جنــگ
ب ــود؛ بنبس ــتی ک ــه از عملی ــات رمض ــان آغ ــاز ش ــده ب ــود.
دس ــتیابی ب ــه اه ــداف عملی ــات میتوانس ــت ای ــران را
بــه دریافــت خواســتههای خــود نزدیــک ســازد و جنــگ را
پایــان دهــد .ضمــن اینکــه تســلط بــر منطقــه نفتــی جزایــر
مجنـــون بـــا  50حلقـــه چـــاه نفـــت ،میتوانســـت ضامـــن
غرام ــت جن ــگ ب ــرای ای ــران باش ــد.
ـات عملیــات و نیروهای بومــی منطقه
نیروهای اطالعـ ِ
به عنوان نیروهای پیشــتاز یــک روز پیش از آغــاز عملیات
ب ــه داخ ــل ه ــور رفتن ــد و خ ــود را در حوال ــی جزای ــر مجن ــون
و در ســـیلبندهای غربـــی هـــور مخفـــی کردنـــد .مشـــکل
اصلی این نیروهــا وجود ماهیگیــران عراقــی و بالگردهای
گش ــتی ارت ــش ع ــراق ب ــود .از ای ــن رو گردان ــی تش ــکیل ش ــد
ت ــا مس ــیر تم ــام آبراهه ــای مه ــم داخ ــل ه ــور را ببن ــدد .ب ــه
صیاده ــای عراق ــی نی ــز کمپ ــوت و کنس ــرو و غ ــذا داده ش ــد
ت ــا وارد منطق ــه موردنظ ــر نش ــوند .ب ــرای توجی ــه نی ــز ب ــه
آنه ــا گفت ــه ش ــد ک ــه نیروه ــای ایران ــی در ح ــال تمری ــن
در منطق ــه ه ــور هس ــتند.
رزمنــدگان ایرانــی در ســاعت  6و  30دقیقــه بعــد از ظهر
ســوم اســفند ،ســوار بر قایقهــای خود شــدند و به ســمت
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اه ــداف حرک ــت کردن ــد .ام ــا عملی ــات در برخ ــی محوره ــا ب ــا
نا کامــی همــراه بــود و طــی چنــد روز نبــرد رزمنــدگان در برخــی
مواضــع مجبــور بــه عقبنشــینی شــدند .هرچنــد قطــع جــاده
بصــره – بغــداد ضربــه غیرقابــل جبرانــی میتوانســت بــه عــراق
وارد کن ــد ،ام ــا ام ــکان ت ــداوم اس ــتقرار نیروه ــا در ش ــرق دجل ــه
وج ــود نداش ــت و یگانه ــای عملکنن ــده ب ــر اث ــر فش ــار ش ــدید
دش ــمن ،ب ــه جزای ــر مجن ــون عقبنش ــینی کردن ــد.
بــرای حفــظ دو جزیــره ،در محــور طالئیــه عملیاتــی انجــام
ش ــد ت ــا راه ارتباط ــی جزی ــره جنوب ــی ب ــا خش ــکی برق ــرار ش ــود.
هرچن ــد ای ــن عملی ــات موف ــق نب ــود ،ام ــا جزای ــر حف ــظ ش ــد.
در نهایـــت پـــس از عقبنشـــینی یگانهـــا از شـــرق رودخانـــه
دجلـــه ،رزمنـــدگان تمـــام تـــوان خـــود را بـــرای حفـــظ جزایـــر
مجن ــون ب ــه کار بس ــتند.
همزمــان بــا پاتکهــای ارتــش عــراق بــه واحدهای مســتقر
در کنــار رودخانــه دجلــه ،حمالت بــه جزیــره جنوبــی مجنون
نیــز آغــاز شــد .در تهاجمــی کــه ارتــش عــراق در جزیــره جنوبــی
انجـ ــام داد ،تعـ ــدادی از رزمنـ ــدگان لشـ ــکر عاشـ ــورا از جملـ ــه

حمی ــد با ک ــری قائ ــم مق ــام ای ــن لش ــکر ب ــه ش ــهادت رس ــیدند.
تثبی ــت مواض ــع نیروه ــا در جزای ــر مجن ــون ت ــا روز یکش ــنبه
 5فروردیــن  1363بــه طــول انجامیــد .بارندگیهــای روزهــای
ابتدای ــی فروردی ــن ،جبههه ــای نب ــرد را آرام ک ــرد .ب ــاران ب ــه
نیروهــای ایرانــی فرصت داد تــا مواضع خــود را تحکیــم کنند.
ارت ــش ع ــراق ب ــرای بازپسگی ــری جزای ــر مجن ــون ح ــدود ی ــک
و نی ــم میلی ــون گلول ــه ت ــوپ و خمپ ــاره و تان ــک ب ــه ای ــن جزای ــر
ش ــلیک ک ــرد ،ام ــا نتوانس ــت پ ــس بگی ــرد.
از سویی دیگر عملیات خیبر به صحنه جدیدی از جنایت
جنگــی صــدام تبدیــل شــد .ارتــش عــراق در ایــن عملیــات بــه
ط ــور گس ــترده از گازه ــای ت ــاولزای خ ــردل علی ــه رزمن ــدگان
اس ــتفاده ک ــرد .نخس ــتین گ ــروه مصدوم ــان ش ــیمیایی ای ــن
حمــات کــه  8هواپیمــای عراقــی آنــان را بمبــاران شــیمیایی
ک ــرده بودن ــد ،در عص ــر روز هفت ــم اس ــفند  62ب ــه بیمارس ــتان
صحرای ــی تخلی ــه ش ــدند .کس ــانی ک ــه در مع ــرض ای ــن گازه ــا
قــرار گرفته بودنــد ،دچــار ســوختگی شــدید در نقــاط مرطوب
ب ــدن ش ــده بودن ــد.
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ارتــش بعثــی در عملیــات خیبــر ،ســاح شــیمیایی را بــه
عن ــوان یک ــی از موثرتری ــن ابزاره ــای مقابل ــه ب ــا رزمن ــدگان
پیــاده بــه کار گرفت .ایــران بــه منظــور معالجــه مجروحان
ش ــیمیایی ،تع ــدادی از آن ــان را در هفت ــه دوم اس ــفند ب ــه
کش ــورهای اتری ــش و س ــوئد اع ــزام ک ــرد .ای ــن اق ــدام باع ــث
ش ــد ت ــا محاف ــل خب ــری غرب ــی نس ــبت ب ــه جنای ــات ع ــراق
وا کنــش نشــان دهنــد؛ امــا شــورای امنیــت ســازمان ملل،
دولـــت عـــراق را بـــه خاطـــر تخطـــی از پروتـــکل  1925ژنـــو
در م ــورد کارب ــرد س ــاحهای ش ــیمیایی محک ــوم نک ــرد.
عملی ــات خیب ــر نتوانس ــت ب ــه ه ــدف اصل ــی خ ــود ک ــه
بســتن جــاده بصــره – العمــاره بــود ،دســت یابــد ،امــا ایران
در عقبنش ــینی از ش ــرق دجل ــه ،جزای ــر مجن ــون ش ــمالی
و جنوب ــی را ب ــه تص ــرف درآورد .مناب ــع نفت ــی ای ــن جزای ــر
میتوانس ــت ب ــه عن ــوان غرام ــت جنگ ــی در اختی ــار ای ــران
ق ــرار گی ــرد.
ایــن عملیات نشــان داد کــه ســپاه در طراحــی و اجرای
عملیات توانســته اســت یــک گام مهــم و رو به جلــو بردارد
کـــه تحـــول در عرصـــه نبـــرد را بـــه همـــراه دارد .همچنیـــن
ای ــن عملی ــات موج ــب ش ــد ت ــا ای ــران در تولی ــد تجهی ــزات
و فن ــاوری مهندس ــی و نی ــز س ــاخت ش ــناورهای دریای ــی،
تحول ــی اساس ــی در صنای ــع دفاع ــی ب ــه وج ــود آورد.
از فروردین سال  63نگاه فرمانده سپاه برای عملیات
ب ــه منطق ــه ه ــور معط ــوف ب ــود ت ــا ه ــم بت ــوان پیروزه ــای
عملیـــات خیبـــر در جزایـــر مجنـــون را تثبیـــت کـــرد و هـــم
بت ــوان گس ــترش بیش ــتری در منطق ــه ه ــور پی ــدا ک ــرد.
نخســـتین بـــار در نیمـــه تابســـتان  ،63طـــرح اجـــرای
عملیــات دیگــری در هــور مطــرح و ســپس شناســاییها و
طر حری ــزی آغ ــاز ش ــد .ای ــن عملی ــات «ب ــدر» ن ــام گرف ــت و
در واق ــع ادام ــه عملی ــات خیب ــر ب ــود؛ چرا ک ــه ه ــدف اصل ــی
آن عب ــور از هورالعظی ــم ،تص ــرف س ــاحل ش ــرقی رودخان ــه
دجل ــه و بس ــتن ج ــاده بص ــره – العم ــاره ب ــود.
ایـــن عملیـــات در بیســـتم اســـفند مـــاه ســـال  63آغـــاز
شــد .دشــمن در این عملیات غافلگیر نشــد و بلکه از قبل
خــود را بــرای عملیــات نیروهــای ایرانــی آمــاده کــرده بــود.
دغدغ ــه اصل ــی یگانه ــای خ ــودی در ای ــن عملی ــات،
عب ــور از موانع ــی ب ــود ک ــه ارت ــش ع ــراق ب ــر س ــر راه آن ــان ق ــرار
داده بـــود .باالخـــره نیروهـــای خطشـــکن بـــا اســـتفاده از
لباسهـ ــای غواصـ ــی و بکارگیـ ــری مسلس ـ ـلهای یـ ــوزی

و انـ ــواع نارنجکهـ ــا موفـ ــق شـ ــدند بـ ــدون تلفـ ــات زیـ ــاد
خطوط دشــمن را بشــکنند .پس از آنها نیروهــای اصلی
بـــا قایقهـــای خـــود بـــه منطقـــه شـــرق رودخانـــه دجلـــه
رس ــیدند و در س ــاحل دجل ــه پی ــاده ش ــدند.
در این عملیات که  6روز به طول انجامید ،زمینهای
بیــن منطقه هــور تــا رودخانــه دجلــه به تصــرف رزمنــدگان
اســام درآمد .در روز آخــر عملیات ،لشــکر عاشــورا از دجله
عبـ ــور کـ ــرد و خـ ــود را بـ ــه غـ ــرب ایـ ــن رودخانـ ــه رسـ ــاند و
حـ ــدود  70درصـ ــد از اهـ ــداف خـ ــود را هـ ــم تامیـ ــن کـ ــرد،
ام ــا ب ــا ش ــهادت مه ــدی با ک ــری و ع ــدم تامی ــن جناحه ــا
مجب ــور ب ــه عقبنش ــینی ش ــد.
پاتکهــــای دشــــمن و حمــــات پــــی در پــــی قــــوای
زرهــی و مکانیــزه ارتــش عــراق ،موجــب بازگشــت نیروهای
خــودی در روز  26اســفند به مواضــع قبلی شــد و عملیات
بـــدر پایـــان یافـــت .ارتـــش عـــراق در ایـــن عملیـــات نیـــز از
س ــاحهای ش ــیمیایی علی ــه رزمن ــدگان اس ــتفاده ک ــرد و
مرتکـــب جنایـــت جنگـــی شـــد؛ جنایتـــی کـــه بـــا ســـکوت
ســــازمانهای بینالمللــــی از جملــــه شــــورای امنیــــت
س ــازمان مل ــل هم ــراه ب ــود.
ا گرچــــه عملیاتهــــای خیبــــر و بــــدر بــــه اهــــداف
برنامهریزیشــدهاش نرســید ،امــا تصــرف دوبــاره منطقــه
رودخانه دجله و رس ــیدن به جاده بصره  -العماره نش ــان
داد کــه ایــران میتوانــد از موانــع ،اســتحکامات و مواضــع
ارت ــش ع ــراق عب ــور کن ــد و نق ــاط حس ــاس س ــرزمین ق ــوای
متجـ ــاوز را بـ ــه کنتـ ــرل خـ ــود درآورد و اینگونـ ــه میتوانـ ــد
ً
دول ــت ع ــراق را مرتب ــا تح ــت فش ــار نظام ــی ق ــرار ده ــد ت ــا
آن کش ــور را وادار ب ــه پذی ــرش ش ــرایط ای ــران ب ــرای خاتم ــه
دادن ب ــه جن ــگ کن ــد.
همچنی ــن ای ــن عملیاته ــا مش ــخص ک ــرد ک ــه ع ــراق
ب ــدون نگران ــی از وا کنشه ــای بینالملل ــی آم ــاده اج ــرای
هرگونـ ــه اقدامـ ــات غیرمجـ ــاز جنگـ ــی همچـ ــون حملـ ــه
شـ ــیمیایی اسـ ــت .بـ ــه هرحـ ــال مجموعـ ــه پیروزیهـ ــا و
نا کامیه ــا در ای ــن دو عملی ــات دس ــتاوردها و درسه ــای
بزرگ ــی ب ــرای فرمانده ــان و طراح ــان عملیات ــی داش ــت و
ای ــن درسه ــا موج ــب طراح ــی و اج ــرای عملی ــات آب ــی -
خا ک ــی والفج ــر هش ــت در منطق ــه ف ــاو ش ــد؛ عملیات ــی ک ــه
منج ــر ب ــه تص ــرف منطق ــه ف ــاو ش ــد و ی ــک پی ــروزی ب ــزرگ
ب ــرای رزمن ــدگان ایران ــی ب ــود.

¡ ریحانه جعفری

از ســـال  62تـــا ســـال  ،65عملیاتهـــای بـــزرگ ایـــران بـــرای برتـــری بـــر تـــوان نظامـــی ارتـــش عـــراق در
زمس ــتانها اج ــرا ش ــد .عملیاته ــای خیب ــر و ب ــدر در اس ــفند م ــاه برگ ــزار ش ــد ک ــه در ای ــن دو عملی ــات
تع ــدادی از فرمانده ــان ب ــه ش ــهادت رس ــیدند .عملی ــات والفج ــر هش ــت نی ــز ا گرچ ــه در بهم ــن م ــاه 64
آغ ــاز ش ــد ،ام ــا  75ب ــه روز ب ــه ط ــول انجامی ــد و ت ــا فروردی ــن  65ادام ــه داش ــت .عملیاته ــای کرب ــای
 4و  5نیـــز در دی مـــاه اجـــرا شـــد ،امـــا مرحلـــه تکمیلـــی عملیـــات کربـــای  5در اســـفندماه بـــه ســـرانجام
رس ــید و در ای ــن عملی ــات تع ــدادی از فرمانده ــان آس ــمانی ش ــدند.
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شهدای آخر سال
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شهید محالتی

شهید عباس کریمی
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حجتاالســـام والمســـلمین محالتـــی نماینـــده امـــام
خمینــی (ره) در ســپاه بــود .او از مبــارزان انقالبــی بــود کــه بــا
پیروزی انقالب اســامی ،نماینــده امام در مراســم حج در
ســال  58و نماینــده اولیــن دوره مجلس شــورای اســامی
شــد .او پس از مدتی از ســوی امــام ،نماینده ولــی فقیه در
سپاه شد.روز اول اسفند  ،64ساعت  12:30دقیقه ظهر،
هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان هنگامی
ک ــه از ته ــران ب ــه مقص ــد اه ــواز در حرک ــت ب ــود ،در آس ــمان
اهـــواز هـــدف دو موشـــک هـــوا بـــه هـــوای جنگندههـــای
عراقی قرار گرفــت؛ در این واقعه دلخراش شــهید محالتی
ب ــه هم ــراه بی ــش از چه ــل نف ــر از روحانی ــون ،نماین ــدگان
مجلــس و مســئوالن فرهنگــی کشــور بــه شــهادت رســید.
پیکر پا ک شــهید محالتی پس از تشــییع در حــرم حضرت
معصومــه (س) در قــم بــه خــا ک ســپرده شــد.
امام خمینی در پیامی به مناسبت شهادت حجتاالسالم
محالتی عنوان فرمودند« :امید آن است ولی نعم،
حجتاالسالم حاج شیخ فضلاهلل محالتی ،شهید عزیز
را که من و شما او را میشناسیم ،که عمر خود را در راه انقالب
صرف کرد و باید گفت یکی از چهرههای درخشان انقالب
بود و در این راه ،که راه خداوند است ،تحمل سختیها
نمود و رنجها کشید و با قامت استوار ایستادگی کرد ،اجازه
ورود در محضر شهدای صدر اسالم مرحمت فرماید».

عباس کریمی قهرودی پس از شهادت محمدابراهیم
همـــت ،فرمانـــده لشـــکر  27محمـــد رســـول اهلل (ص) شـــد.
کریمـــی از اهالـــی کاشـــان بـــود کـــه بـــا پیـــروزی انقـــاب و
تش ــکیل س ــپاه کاش ــان ،ب ــه هم ــراه جمع ــی ع ــازم ق ــم ش ــد
ت ــا از بی ــت رهب ــری ک ــه آن روزه ــا ام ــام در ق ــم س ــا کن ش ــده
ب ــود ،حفاظ ــت کن ــد.
او با آغاز غائله کردستان و فتنهآفرینی حزب دموکرات
و کوملـ ــه ،راهـ ــی کردسـ ــتان شـ ــد و بـ ــه جمـ ــع نیروهـ ــای
احمــد متوســلیان در ســپاه مریــوان پیوســت .آشــنایی او
ب ــا متوس ــلیان و هم ــت موج ــب ش ــد ت ــا ب ــا تش ــکیل ی ــگان
محمـــد رســـول اهلل (ص) از فرماندهـــان و کادر اصلـــی ایـــن
تی ــپ باش ــد.
در عملیــات خیبــر کــه حــاج همــت بــه شــهادت رســید،
کریمــی فرمانده تیــپ ســلمان لشــکر بــود و در نبــرد جانانه
لشــکر  27در طالئیــه نقش مهــم و اثرگذاری داشــت.
چهارمیـ ــن فرمانـ ــده لشـ ــکر محمـ ــد رسـ ــول اهلل (ص) در
روز  23اس ــفند  63در منطق ــه عملیات ــی ش ــرق رودخان ــه
دجلــه بــر اثــر اصابــت ترکــش گلولــه تــوپ بــه ناحیــه پشــت
س ــرش ب ــه ش ــهادت رس ــید.
پیکر غــرق در خون و گل حــاج عباس کریمــی زمانی به
تهران منتقل شد که تنها چند روز از اولین سالگرد شهادت
فرمانده پیشین لشکر یعنی حاج همت میگذشت.

شهید حمید باکری

شهید ولیاهلل چراغچی

شهید کاظم نجفی رستگار
خراسانیها با سه لشکر امام رضا (ع) ،نصر و شهدا در دفاع
مقدس حضور داشتند .ولیاهلل چراغچی یکی از فرماندهان
برجسته خراسانی جنگ است .او از قدرت برنامهریزی و طراحی
بینظیری برخوردار بود .در عملیات بستان ،طرح او برای
تصرف آنجا مورد توجه و تصویب تمامی فرماندهان قرار گرفت.
شهید حسن باقری میگفت :شهید چراغچی جزو معدود
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حمیــد بــرادر مهــدی با کــری و قائــم مقام لشــکر  31عاشــورا
بود که در عملیات خیبر به شــهادت رســید .محســن رضایی
فرمان ــده کل س ــپاه تصمی ــم داش ــت پ ــس از پای ــان عملی ــات
خیب ــر ،ب ــه دلی ــل توانمن ــدی ک ــه ای ــن فرمان ــده آذربایجان ــی
داش ــت ،فرمانده ــی ی ــک لش ــکر را ب ــه او بس ــپارد؛ ام ــا حی ــات
م ــادی او کف ــاف ن ــداد و آس ــمانی ش ــد.
حمی ــد پی ــش از پی ــروزی انق ــاب ،در اروپ ــا دانش ــجو ب ــود.
ام ــام ک ــه ب ــه فرانس ــه رف ــت و در حوم ــه پاری ــس س ــا کن ش ــد،
طاق ــت نی ــاورد و راه ــی مح ــل اقام ــت ام ــام ش ــد ت ــا رهب ــر خ ــود
را از نزدیک ببیند و ســخنان او را بشــنود .در فرانسه ،تصمیم
گرف ــت ع ــازم س ــوریه ش ــود و دوره آم ــوزش نظام ــی را در کن ــار
چریکه ــای فلس ــطینی و ضدصهیونیس ــم بگذران ــد.
حمیــد بعــد از پیــروزی انقــاب ،عضــو ســپاه ارومیــه شــد و
مســئولیت بســیج را برعهده گرفت .با شــروع جنــگ تحمیلی
نی ــز در دی م ــاه  59ب ــه جبه ــه آب ــادان رف ــت و مس ــئول مح ــور
ایســتگاه  7آبــادان شــد .مدتــی در آنجــا بــود و در اواخــر همــان
ســال بــه ارومیــه بازگشــت.
پــس از آن حمیــد با کــری در عملیاتهــای مختلفــی نقش
و مسـ ــئولیت داشـ ــت کـ ــه مهمتریـ ــن آنهـ ــا عملیاتهـ ــای
بیتالمقـ ــدس و والفجـ ــر چهـ ــار بـ ــود و در نهایـ ــت در خیبـ ــر
آســـمانی شـــد.

او س ــومین فرمان ــده ی ــگان سیدالش ــهدا (ع) ب ــود ک ــه ظه ــر
روز  25اســفند ســال  63و در جریــان عملیــات بــدر بــه همــراه
جمع ــی از فرمانده ــان آن ی ــگان در ش ــرق دجل ــه ب ــه ش ــهادت
رســید 13 .ســال پیکــرش در آغــوش آن منطقــه مانــد کــه پــس
از انج ــام عملی ــات تفح ــص ب ــه ن ــزد خان ــوادهاش بازگش ــت و
در جـــوار قبـــر شـــهید بروجـــردی در بهشـــت زهـــرا بـــه خـــا ک
س ــپرده ش ــد.
حاجکاظــم مشــق جنــگ را نــزد دکتــر چمــران آموخــت و در
کردس ــتان ب ــه جم ــع نیروه ــای احم ــد متوس ــلیان پیوس ــت.
ب ــا تش ــکیل تی ــپ محم ــد رس ــول اهلل (ص) ،از فرمانده ــان ای ــن
یـ ــگان شـ ــد و در عملیاتهـ ــای پیـ ــروز ایـ ــران از ثامناالئمـ ــه
تـــا بیتالمقـــدس نقشآفریـــن شـــد.
حاجکاظــم پــس از آزادی خرمشــهر ،همراه با قــوای محمد
رسـ ــول اهلل (ص) عـ ــازم سـ ــوریه شـ ــد و در شـ ــکلگیری جبهـ ــه
مقاوم ــت و ح ــزباهلل لبن ــان اثرگ ــذار ش ــد .پ ــس از بازگش ــت از
س ــوریه ب ــه ی ــگان ت ــازهتاس ــیس سیدالش ــهدا (ع) پیوس ــت و در
خدمــت علیرضــا موحددانــش مســئول عملیــات تیــپ شــد.
او پ ــس از ش ــهادت موحددان ــش فرمان ــده ی ــگان ش ــد و در
عملی ــات خیب ــر عه ــدهدار ای ــن مس ــئولیت ب ــود ،ام ــا پ ــس از
عملیــات خیبــر بــه دلیــل اختالفنظرهایــی کــه بــا فرماندهــی
جن ــگ داش ــت ،از فرمانده ــی ی ــگان اس ــتعفا داد و ب ــه عن ــوان
ی ــک رزمن ــده س ــاده در عملیاته ــا حض ــور پی ــدا ک ــرد.
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فرماندهانی است که سختترین نقاط را که برای انجام
مأموریت بـه او محـول میکنیـم ،آن را میپذیـرد .او رزم را
در غائله گنبد و در مقابله با چریکهای فدایی خلق آغاز
کرد و بـا آغـاز جنگ تحمیلـی ،عـازم جبههها شـد .ولیاهلل
چراغچی در عملیات بدر و در آخرین روزهای سال  63بر
اثر اصابت گلوله به سـر مجروح و در بیمارسـتان شـهدای
تهران بستری شـد .او پس از  23روز بیهوشی ،سرانجام
در  18فروردین ماه  64به شهادت رسید و پیکر مطهرش
در گلزار شهدای بهشـت رضا (ع) مشهد آرام گرفت.

نبـرد بود.
امام خامنهای چند سال پیش در دیدار خانواده شهید
برونسـی ،ضمن اشـاره مجـدد بـه خصوصیـات او ،شـهید
برونسی را از عجایب و استثناهای انقالب اسالمی خواندند
که باید به عنوان الگویی برای جوانان معرفی شود.
شهید علی تجالیی

شهید عبدالحسین برونسی

برونسی هم از سرزمین خراسان و از فرماندهان خراسانی
گرد بنا بود که به یک فرمانده
دفاع مقدس بود .او یک شا ِ
نظامی نخبه تبدیل شـد و در عملیات بدر و آن زمانی که
فرمانده تیپ جواداالئمه (ع) بود ،آسمانی شد.
ویژگی برجســته شــهید برونســی توســل بــه ائمــه اطهار
(ع) ب ــه خص ــوص حض ــرت زه ــرا (س) ب ــود .او در س ــختیها و
تنگناه ــای عملیات ــی ب ــه حض ــرت زه ــرا متوس ــل میش ــد و
از او م ــدد میخواس ــت .برونس ــی فرمانده ــی را از آن ائم ــه
میدانسـ ــت و خـ ــود را سـ ــربازی جانفـ ــدا خدمـ ــت آنـ ــان
میپنداشـ ــت .بخشهایـ ــی از ایـ ــن توس ـ ـلها در کتـ ــاب
«خا کهـــای نـــرم کوشـــک» بـــه قلـــم ســـعید عا کـــف بـــه
تصویـ ــر کشـ ــیده اسـ ــت و رهبـ ــر انقـ ــاب نیـ ــز بـ ــه جوانـ ــان
توصی ــه فرمودهان ــد ک ــه ای ــن کت ــاب را بخوانن ــد.
رهبـر انقلاب از جمله افـرادی اسـت که به دلیل سـابقه
زندگـی در شـهر مشـهد ،آشـنایی خوبـی بـا شـهید برونسـی
دارند و از صفای ضمیر او باخبر بودند .امام خامنهای بارها
در سـخنرانیهای خود از این شـهید نام بردهاند و از عارف
بنایی سـخن گفتهانـد کـه دروس آ کادمیـک نخوانـده بود
ً
و اصطالحـا بیسـواد بـود؛ امـا فرمانـده نخبـهای در میدان

تجالیی از فرماندهان برجسته آذربایجانی دوران دفاع
مقدس بود .نظامیگری را در نزد شهید سعید گالببخش
معروف به محسن چریک آموخت و سپس اقدام به آموزش
بسیاری از پاسداران کرد؛ پاسدارانی که در برابر ضدانقالب
در گنبد و کردستان ایستادند و از ایران اسالمی دفاع کردند.
تجالیــی کــه تجربــه جنگیــدن در کردســتان داشــت ،راهــی
افغانســتان و پا کســتان شــد تا به آموزش نیروهای مجاهد
مسلمان افغانستانی برای مقابله با ارتش متجاوز شوروی
بپردازد .او با آغاز جنگ تحمیلی به ایران برگشت و به همراه
جمعــی از آذربایجانیها عازم دهالویه و ســپس سوســنگرد
شــد .حماســه تجالیــی و یارانــش در دفــاع از سوســنگرد و
آزادســازی ایــن شــهر ،داســتانی جــذاب و تماشــایی اســت
که قالبیت نگارش چند کتاب و ســاختن چند فیلــم دارد.
تجالیی و نیروهایش در عملیاتهای مختلفی همچون
فتحالمبین نقش مهمی داشتند .در عملیات بیتالمقدس،
تجالیی جانشین تیپ عاشورا شد و در آزادی خرمشهر
نقشآفرین شد .علی ،برادر کوچکتری به نام مهدی داشت
که در عملیات والفجر مقدماتی از مهدی سبقت گرفت و به
شهادت رسید .حدود دو سال بعد مهدی نیز در عملیات
بدر کولهبار خود را بست و راهی آسمان شد .نام علی تجالیی
در کنار نام شهدای بزرگی همچون مهدی و حمید با کری،
حسن شفیعزاده ،یاغچیان و ...افتخار آذربایجان بزرگ ایران
است که در دفاع مقدس حماسههای بیشماری آفریدند.

قرارداد الجزایر؛ فریب یا پیروزی؟

¡ سمانه پرهام

قـــرارداد  1975الجزایـــر یـــک قـــرارداد مـــرزی بیـــن ایـــران و
ع ــراق اس ــت ک ــه پی ــش از انق ــاب اس ــامی در کش ــور الجزای ــر
و بیـــن محمدرضـــا پهلـــوی ،شـــاه ایـــران و صـــدام حســـین،
مع ــاون وق ــت رئی ــس جمه ــور ع ــراق ب ــه امض ــا رس ــید.
ایـ ــن قـ ــرارداد از زمـ ــان تصویـ ــب آن تـ ــا بـ ــه امـ ــروز ،فـ ــراز و
نشـ ــیبهای بسـ ــیاری داشـ ــته اسـ ــت .قـ ــرارداد الجزایـ ــر در
اس ــفند م ــاه س ــال  53توس ــط ای ــران و ع ــراق امض ــا ش ــد و در
خ ــرداد م ــاه س ــال  54ب ــه تصوی ــب نهای ــی رس ــید .ح ــدود 5
س ــال بع ــد و در  26ش ــهریور س ــال  1359ص ــدام حس ــین ک ــه
دیگ ــر آن زم ــان رئیسجمه ــور ع ــراق ب ــود ،آن ق ــرارداد را پ ــاره

و جنگـــی همهجانبـــه علیـــه ملـــت ایـــران تحمیـــل کـــرد.
پـــس از پایـــان جنـــگ تحمیلـــی ،صـــدام مجبـــور شـــد بـــه
قـ ــرارداد الجزایـ ــر بازگـ ــردد و بـ ــار دیگـ ــر آن را بپذیـ ــرد .پـ ــس از
ســقوط صــدام نیــز هرچنــد ســخنان متفاوتــی از داخــل عــراق
در خص ــوص ای ــن ق ــرارداد ش ــنیده ش ــد ،ام ــا در یک ــی دو س ــال
گذش ــته این قرارداد با امضای مقامات دو کشور تثبیت شد.
ق ــرارداد الجزای ــر در زم ــان تصوی ــب آن ،ق ــرارداد مطلوب ــی
بــرای ایران نبــود و بــرای اجرایــی شــدن آن بایــد مراقبتهای
سیاســی و نظامــی صــورت میگرفــت؛ امــا عــدم اجــرای کامــل
ایــن قــرارداد موجــب شــد تــا عــراق بهانـهای بــرای آغــاز جنــگ
در دســت داشــته باشــد.
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بازخوانی انعقاد قرارداد مرزی بین ایران و عراق
موسوم به قرارداد  1975الجزایر؛
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ایــران در حالــی قــرارداد الجزایــر را در ســال  54پذیرفت
که پیــش از آن دســت برتــر در درگیریهای مرزی داشــت.
برخ ــی اف ــراد و جریانه ــا در داخ ــل ای ــران معت ــرض بودن ــد
کــه رژیــم پهلــوی میتوانســت قــرارداد بهتــری امضــا کنــد.
قــــرارداد الجزایــــر هرچنــــد بــــا هــــدف پایــــان یافتــــن
درگیریهـ ــا بـ ــه امضـ ــا رسـ ــید؛ امـ ــا از همـ ــان زمـ ــان هـ ــم
احتم ــال میرف ــت ک ــه ای ــن ق ــرارداد ط ــرح فریب ــی ب ــرای
ایــران باشــد و در آینــدهای نــه چنــدان دور صــدام بــا پیــدا
کـ ــردن فرصتـ ــی از آن خـ ــارج خواهـ ــد شـ ــد و بـ ــه صـ ــورت
یکجانبـــه لغـــو خواهـــد کـــرد.
آن وقت ــی ک ــه سیاس ــتمداران دوره پهل ــوی از ق ــرارداد
 1975به عنــوان یک دســتاورد بزرگ نــام میبردنــد ،عراق
در ح ــال نق ــض تعه ــدات خ ــود و فراه ــم ک ــردن مقدم ــات
خــروج ایــن کشــور از قــرارداد  1975بــود؛ امــا تنهــا وا کنــش
دولــت ایــران بــه اقــدام عــراق ارســال یادداشــتی بــه عــراق
ب ــود ک ــه آن ه ــم بیپاس ــخ مان ــد!
قرارداد الجزایر پس از
سالها مناقشه مرزی
مناقشات مرزی ایران و عراق سابقهای طوالنی داشته
و از زمـان تاسـیس کشـور عـراق پـس از فروپاشـی حکومت
عثمانـی ایـن مناقشـات آغـاز شـد .در پـی ایـن مناقشـات
اردیبهشت ماه سال  48روابط ایران و عراق به شدت تیره
و جنگ تبلیغاتی طرفین شروع شد .حتی به ارتش ایران
آمادهبـاش داده شـد .دولـت عـراق در آن سـال اعلام کرد
که شـط العرب جـزو قلمرو عـراق اسـت و از ایران خواسـت
کشـتیهایش وارد این رودخانه نشوند.
شرایط به گونهای شد که نیروهای نظامی در نزدیکی
ارونـــدرود مســـتقر شـــدند .نیـــروی دریایـــی ایـــران بـــرای
حف ــظ حا کمی ــت خ ــود ب ــر ش ــط الع ــرب ،کش ــتی بازرگان ــی
ابنسـ ــینا را کـ ــه پرچـ ــم ایـ ــران بـ ــر بـ ــاالی سـ ــکان خـ ــود
برافراشـ ــته بـ ــود ،اسـ ــکورت کـ ــرد .عـ ــراق نیـ ــز در پاسـ ــخ،
اق ــدام ب ــه اخ ــراج ایرانی ــان از ع ــراق ک ــرد و بی ــش از  20ه ــزار
ایرانـــی را از آن کشـــور اخـــراج کـــرد .درگیریهـــای مـــرزی
ایـــران و عـــراق چنـــد ســـال ادامـــه یافـــت .ایـــران در ایـــن
درگیریهـــا دســـت برتـــر را داشـــت.
درگیریهـ ــای متعـ ــدد مـ ــرزی تلفـ ــات بسـ ــیاری از دو

کشـــور گرفـــت و موجـــب شـــد دو کشـــور ایـــران و عـــراق بـــا
درخواست شــورای امنیت و با میانجیگری کشور الجزایر
وارد فــاز مذا کــره و گفتگــو بشــوند .اســفند مــاه ســال  53با
گفتگوهای مسئوالن ایران و عراق در الجزایر ،پیشزمینه
امض ــای پیماننامــهای ب ــه وج ــود آم ــد .ص ــدام حس ــین
نای ــب رئی ــس جمه ــور ع ــراق ه ــم در نه ــم اردیبهش ــت م ــاه
س ــال  54هم ــراه ب ــا هیئت ــی ب ــه ته ــران آم ــد.
در نهایــت در تاریخ  13ژوئــن  23( 1975خرداد )1354
قــراردادی مــرزی بیــن ایــران و عــراق در بغــداد و در حضــور
عبدالعزیـــز بوتفلیقـــه عضـــو شـــورای انقـــاب و وزیـــر امـــور
خارجه الجزایر به امضای عباســعلی خلعتبری و سعدون
حم ــادی وزی ــران خارج ــه ای ــران و ع ــراق رس ــید .هرچن ــد
ایـ ــن قـ ــرارداد و تمـ ــام پیوس ـ ـتها و موافقتنامههـ ــای آن
در بغـــداد بـــه امضـــا رســـید ،امـــا چـــون هـــواری بومدیـــن
(رئیس جمهور الجزایر) و مقامات الجزایر در تمام مراحل
میانجیگ ــر بودن ــد ،ب ــه پیم ــان الجزای ــر مع ــروف ش ــد.
در معاهـده  1975مرزهای آبی دو کشـور بر اسـاس خط
تالـوگ و مرزهـای زمینـی بـر اسـاس پروتـکل قسـطنطنیه
( )1913تعیین شد .همچنین دو کشور موافقت کردند که
از رخنـه اخاللگـران در مرزهای دو کشـور جلوگیـری کنند.
این عهدنامه که داراى  8ماده ،سه پروتکل و ضمائم است،
اردیبهشت ماه سال  55به تصویب مجلس شوراى ملى و
مجلس سنای ایران رسـید .ایران ا گرچه در این عهدنامه
توانست حا کمیت مرزی خود را رسمیت ببخشد ،اما در مقابل
تعهداتی هم در قبال کشـور عراق پذیرفت .ایران پذیرفت
که دیگر از کردهای مخالف عراق حمایت و پشتیبانی نکند
و این دسـتاورد خوبی برای حزب بعث حا کم بر عراق بود.
بیتوجهی رژیم پهلوی به انتقادها
پــس از انعقــاد قــرارداد الجزایــر ،مقامات سیاســی ایران
امضای این معاهــده را «پیروزی ملــی» و «موفقیت بزرگ
سیاس ــت خارجی ایران» خواندند .اس ــداهلل علم از جمله
کســانی اســت که امضای ایــن معاهــده را پیــروزی خواند.
از آنجا که ایــران در درگیریهای قبــل از امضای توافق
الجزای ــر برت ــر ب ــود ،م ــردم منتظ ــر ق ــرارداد بهت ــری بودن ــد.
طــارق عزیــز وزیــر خارجـهی عــراق بعدهــا گفــت کــه «شــاه
ایــران پیــش از اعــام موافقــت بــا قــرارداد الجزایــر بــه تردید

تنها یک یادداشت
در پاسخ به نقض قرارداد
در به ــار س ــال  ،56ای ــران و ع ــراق میلهگذاریه ــای م ــرزی
را بــا نظــارت ناظــران بینالمللــی آغــاز کردنــد .در اردیبهشــت
وقتـ ــی نوبـ ــت بـ ــه میلهگـ ــذاری در منطقـ ــه مـ ــرزی میمـ ــک
رســـید ،ارتـــش ایـــران میبایســـت بخشهایـــی از میمـــک را
تـ ــرک میکـ ــرد .هنـ ــوز ارتـ ــش ایـ ــران جابجـ ــا نشـ ــده بـ ــود کـ ــه
عراقیهــــا نا گهــــان کار را نیمهتمــــام رهــــا کردنــــد و رفتنــــد.
کشـ ــور عـ ــراق در ایـ ــن زمـ ــان بـ ــا عـ ــدم میلهگـ ــذاری مـ ــرزی در
منطقـــه میمـــک ،معاهـــده  1975را نقـــض کـــرد.
پذیـرش قـرارداد  ،1975طـرح فریبـی بـود تـا عـراق بـا یـک
گام عقبنشـینی ،خیال ایران را از درگیریهای مرزی راحت
کند و بـا عدم اجـرای کامـل معاهـده ،بهانـه حمله به ایـران و
کشورگشایی را حفظ کند و در فرصت مناسب از آن بهره ببرد.
صـدام هرچنـد قـرارداد  1975را پذیرفتـه بـود ،امـا حا کمیـت
ایـران بـر شـطالعرب را اشـغال آن میدانسـت .صلاح علـی از
سیاسـتمداران عراق و بنیانگـذاران حزب بعث گفته اسـت:
« ...این {انقالب اسالمی در ایران} یک فرصت تاریخیست
که هر قرن یک بار اتفاق میافتد .آنها شـط العـرب و االحواز
را از مـا گرفتهانـد و حاال کشورشـان از هم پاشـیده اسـت».
عــــراق تــــا زمــــان پیــــروزی انقــــاب اســــامی درگیــــری و
تحرکاتـــی در مرزهـــا بـــه وجـــود نیـــاورد تـــا حساســـیت مـــردم
ای ــران برانگیخت ــه ش ــود .مس ــئوالن دول ــت ای ــران نی ــز ک ــه از
توافـــق کســـب شـــده ســـرخوش بودنـــد ،بـــه جـــای اینکـــه در
اج ــرای ق ــرارداد  1975تجدیدنظ ــر کنن ــد ،تنه ــا یادداش ــتی از
ســـوی وزارت خارجـــه ایـــران بـــه عـــراق داده شـــد کـــه عـــراق
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افتــاده بــود .بــه او خبــر دادیــم ا گــر پیمــان بســته نشــود ،ناچار
دســت کمونیس ـتها و مخالفــان حکومــت ایــران را در مرزهــا
ب ــاز خواهی ــم گذاش ــت .پ ــس ش ــاه ب ــا ق ــرارداد موافق ــت ک ــرد».
امیرعبــاس هویــدا نخســت وزیــر رژیــم پهلــوی در همــان ســال
و پ ــس از امض ــای ق ــرارداد ب ــه کش ــور ع ــراق س ــفر و ب ــا ص ــدام
دیـــدار کـــرد .صـــدام بـــرای اینکـــه بتوانـــد مخالفـــان خـــود را
راض ــی نگ ــه دارد ،در ای ــن س ــفر نخس ــت وزی ــر ای ــران را تحقی ــر
کـــرد؛ بدینگونـــه کـــه برخـــاف رویـــه مرســـوم در دیدارهـــای
رس ــمی ،ص ــدام حس ــین ب ــر روی ی ــک صندل ــی بلن ــد نشس ــت
و هوی ــدا ب ــر روی ی ــک مب ــل و پایینت ــر نش ــانده ش ــد.

ه ــم پاس ــخی ب ــه آن یادداش ــت ن ــداد .ای ــران ه ــم پ ــس از آن
هیـــچ اقدامـــی نکـــرد.
پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ،فرص ــت خوب ــی را ب ــرای ص ــدام
فراهــم کــرد تــا قــراردادی را کــه عــراق پذیرفته بــود ،فســخ کند
و آغازگ ــر جن ــگ بزرگ ــی باش ــد ک ــه ب ـه لح ــاظ زمان ــی بهعن ــوان
بزرگتری ــن جن ــگ ق ــرن بیس ــتم ش ــناخته میش ــود.
عراق پس از پیروزی انقالب تحرکات مرزی خود را آغاز کرد
و چند روز پیش از آغاز رسـمی جنگ ایران و عراق ،ارتفاعات
میمک را کـه از میلهگـذاری آن انصراف داده بـود ،جزو خا ک
عـراق اعلام کـرد و آن را بهاشـغال خـود درآورد .صدام سـپس
به ارتفاعات میمک رفت و آنجا را «سیف سعد» نامید .عراق
پس از ایـن حمله بـه سـازمان ملل متحد ،سـران کشـورهای
غیرمتعهد ،سازمان کنفرانس اسالمی ،اتحادیهی عرب و...
نامه نوشت و مدعی شد که «از زمان تیره شدن رابطهی ایران
و عـراق ،برخوردهایـی در مرزهـا روی داده و نیروهـای ایرانـی
مرتکب تجاوزهایی نسبت به اشخاص ،نفوذ به اراضی عراق
و خرابکاریهایی شدهاند که عراق آنها را دفع کرده است».
او در نهایت در  26شـهریور  1359پیش از آغاز رسمی جنگ،
معاهده الجزایر را فسـخ کـرد و چند روز بعد جنـگ با بمباران
هوایی تهـران و هجـوم زمینـی یگانهـای زرهـی و مکانیزه به
مرزهای کشـورمان آغاز شد.
 30شـ ــهریور و یـ ــک روز پیـ ــش از آغـ ــاز تهاجـ ــم سراسـ ــری
عــراق بــه ایــران ،ســعدون حمــادی وزیــر خارجــه عــراق بــرای
س ــازمانهای بینالملل ــی نوش ــت« :ای ــران تم ــام تعهده ــای
خــود را نســبت بــه معاهــدهی الجزایــر لغــو کــرده ،ولــی دولــت
جمه ــوری ع ــراق ب ــه حف ــظ رابط ــه خ ــوب ب ــا تم ــام کش ــورهای
همســایه ،مخصوصــا ایــران عالقهمنــد اســت و بــه هیــچ وجــه
قصـــد جنـــگ کـــردن یـــا توســـعهی دامن ــهی اختالفهـــا بـــا
ای ــران را بی ــش از آنچ ــه دف ــاع مش ــروط باش ــد ن ــدارد».
پـس از پایـان جنـگ ایـران و عـراق ،صـدام آتـش تـازهای را
برای عـراق برافروخـت و ایـن بار بـه کویـت حمله کرد کـه این
حمله وا کنشهای جهانی بههمراه داشت و عراق برای اینکه
خیالش از بابت ایران (طرف درگیر دیرینهاش) راحت باشد،
معاهـدهای که  10سـال پیش آن را فسـخ کـرده بود ،با ارسـال
نامهای به ایران ،آن را بهعنوان سـندی رسـمی بـرای تعیین
مرز آبـی ایـران و عـراق در ارونـدرود پذیرفـت و صـدام بهدلیل
تجربه جنگ با ایران تا پایان دورهای که رئیس جمهور عراق
بود ،تحـرکات مرزی آنچنانـی علیه ایـران انجام نداد.
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بمباران شیمیایی حلبچه ،نقش قدرتهای بزرگ
در تجهیز صدام و سکوت مجامع بینالمللی؛

داستان مظلومیت

¡ سمیرا لیالیی

توانایی عراقیها برای سـاخت جنگ افزارهای شیمیایی
به دهـه  1970برمیگـردد .منابـع اطالعاتی غیر رسـمی ایاالت
متحـده مدعـی بودند که عـراق سـاخت موسـتارد را در آوریل
 1970آغاز کرده است .همچنین گزارشات رسمی مقامات ایرانی
حا کی از آن بود که تالش عراق برای دسـتیابی به سالحهای
شیمیایی به پیش از سال  1976برمیگردد .عراقیها در پناه
عناوین پوششی فریبنده و با ادعای ساخت حشرهکشهای
اورگانوفسفر که از سال  1975در پی کسب و به دست آوردن
نیروهای انسـانی متخصص ،مواد ،تجهیزات و فنآوری الزم
از کشورهای آمریکا ،انگلسـتان ،آلمان(غربی) ،ایتالیا ،اتحاد
جماهیـر شـوروی سـابق ،آرژانتیـن ،برزیـل ،اسـپانیا ،هلنـد،
مصر ،فرانسـه و یوگسلاوی برآمدند و به تدریج کارخانههای
تولید مواد شـیمیایی عکاشـه ،القائم ،سـلمان با ک ،التاجی
و الفلوجـه را بنـا نهادند(.ا کبـری .)1382:13،عـراق در سـال
 ،1980بـا انتقـال مقادیـری ازعوامـل شـیمیایی و مـواد اولیـه
مربوطه از ذخایر شوروی سـابق ،وهمچنین خرید تجهیزات
ویـژه از کشـورهای اروپایـی و ایـاالت متحـده آمریـکا بـه تولیـد
مستقل جنگ افزارهای شیمیایی اقدام کرد .در سال  ،1982با
کمپانی درای ریخ آلمان که تامینکننده وسایل فنی شیمیایی
است قراردادی را منعقد کرد و جهت تولید عوامل اعصاب به
خرید مواد شیمیایی از منابع غربی از جمله آمریکا اقدام کرد.
یکی از مقامهای برجسته پنتا گون نیز گفته بود«ما میدانیم
کارخانههـای آلمان غربـی ،عـراق را در تولید جنـگ افزارهای
شیمیایی یاری میکنند ،یکی از آنها نقش برجستهای در این

مـورد دارد و هنـوز هـم در عـراق بـه کار خـود ادامـه میدهد».
ایـن کشـور بـا خریـد مـواد شـیمیایی از آمریـکا ،آلمـان غربـی،
هلند و کمک کارشناسـان آلمانی موفق شـد چندیـن تن گاز
اعصـاب در هر هفتـه تولید کنـد .برابـر گزارشها ،بیـش از 400
شـرکت تولیـد کننـده مـواد شـیمیایی ازعـراق بـرای تجهیـز به
سلاحهای شـیمیایی حمایـت کردنـد ،کـه ا کثـر آنهـا از آلمان
و انگلیس هستند.
به كارگیری سالحهای شیمیایی توسط عراق طی هشت
سال جنگ تحمیلی علیه ایران از آذر  1361آغاز شد .عراق به
منظور درهم شكسـتن مقاومت رزمندگان ایـران در تكهای
شـبانه از مقـدار محـدودی عامل تـاولزا اسـتفاده كـرد و پس
از آن در سـال  1362در پیرانشـهر و پنجویـن از سلاحهای
شـیمیایی بهـره بـرد .عـراق در اواخـر سـال  1363بـه علـت
اعتراضهـای اروپـا و همچنیـن علنـی شـدن ابعـاد گسـترده
كاربـرد ایـن جنگافزارهـا موقتـا از بكارگیـری ایـن سلاحها در
جنگ منصرف شد اما از اوایل زمسـتان  1364كه رزمندگان
ایـران با عملیات گسـترده توانسـتند شـهر فـاو عـراق را تصرف
كنند ،رژیم بعث عراق اسـتفاده از سلاحهای شـیمیایی را در
سـطح وسـیعی آغاز كرد و هزاران گلوله توپ و خمپاره حاوی
مواد سـمی بر مواضـع نیروهای ایـران شـلیك كرد و بـه دنبال
آن هم در اوایـل سـال  1366از جنگ افزارهای شـیمیایی به
طـور انبـوه در جبهه مركـزی سـومار اسـتفاده كرد.
بمبـاران شـیمیایی شـهر مرزی سردشـت توسـط عـراق در
هفتم تیـر  1366فجیعتریـن و وحشـتناكترین تهاجـم از این
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هنگامی که صدام حسـین در  13دسـامبر  2003در دخمهای کوچک ،در شـهرکی دور و در فاصلهای نزدیک
به شهر زادگاهش تکریت ،با آن وضعیت اسفنا ک ،گیسوان ژولیده و ریش تراشیده نشدهاش به درآمد ،بدون
شک از ترس انتقام روح بزرگ «انفال» ،حلبچه و سردشت زهره را ریخته و خود را باخته بود .شاید این هیوالی
کاخها و اتاقهای شـکنجه که ا کنون زندگیاش به صورت زیسـت حشـرهای در آمده بـود ،در اتـاق دو متریاش
در زیر زمین به اقدامات وحشـیانه خود و سـربازانش و نتیجه نهایی انفال میاندیشـید .چرا که او میدانسـت
که باید انگیزه خود را از حمله شـیمیایی به حلبچه و سردشـت که آغاز پایان یافتن حکومت وحشـت هیوالی
فراموش نشـدنی بود در دادگاه جنایات جنگی برای همگان تشـریح نمایـد .صدام بهتر از هر کس میدانسـت
که زنان ،مردان ،کودکان و طبیعت سوخته کردسـتان در دوره جنایاتش تنها ماندند و حتی روزنامهنگارانی که
از کاه کوه میسـازند ،بدنهای زخمی ،سـرهای باد کرده و اجسـاد سـوخته را رها کرده و به فراموشی سپردند.
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نوع بود كه منجر به كشته و مجروح شدن شمار بسیاری از
مردم غیرنظامی شد .جمهوری اسالمی ایران این تهاجم
را غیرانسـانی اعالم كرد و شـهر سردشت را نخسـتین شهر
قربانی جنگافزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران
هستهای هیروشیما و نا كازا كی نامید.
سـكوت مجامـع بینالمللـی در برابـر جنایـت جنگـی و
شـیمیایی صدام كه به كشته و مجروح شـدن شیمیایی
هزاران شهروند ایرانی منجر شد مانند چراغ سبزی برای
صـدام تلقـی شـد كـه حتـی مـردم عـراق بـه ویـژه منطقـه
كردستان هم از جنایات شیمیایی جان سالم به در نبردند.
همزمان با عملیات موفقیت آمیز «والفجر  »10و تصرف
برخی از مناطق شمال شرق عراق از جمله شهر حلبچه عراق
توسط نیروهای ایرانی كه با استقبال ا كراد آن منطقه همراه
بود ،صدام بر آن شد در اقدامی خصمانه و تالفیجویانه،
بیرحمانهترین گزینه یعنی بمباران شیمیایی را انتخاب
كند .این هدیه بهاری صدام برای مردم كشورش در آستانه
بهار  1367هزاران كشته و مجروح بر جا گذاشت كه آثار و
عواقب آن از جمله انواع سـرطانها و بیماریهای ریوی
همچنان بر روی مردم این شهر مشهود است.
جنگندههای عراقی در حالی بمبهای شیمیایی را از
فراز حلبچه بر سر مردم این منطقه فرو می ریختند كه این
شـهر در دسـت نیروهای ایرانی قـرار گرفته و كردهـا متهم
به همـكاری بـا ایران شـده بودنـد .خشـونت دولـت بعثی
عـراق با كردهـا بر هیچكس پوشـیده نیسـت و صـدام این
بار آشكارا آن را با بمباران شـیمیایی به نمایش گذاشت.
بمباران شیمیایی حلبچه یكی از جنایتهای بشری است
كه متاسفانه در سایه سكوت كشورهای غربی و مدعیان
دموكراسی به وقوع پیوست .این دومین بار بود كه عراق
پس از سردشت وحشیانهترین حمالت شیمیایی را علیه
مردم غیرنظامی در  25اسفند  1366در حلبچه انجام داد
كه حداقل  5000نفر از مردم كرد و مسـلمان این شهر را به
كام مرگ فرستاد و  7000نفر دیگر را مجروح كرد.
پیش از این ،شورای امنیت در برابر نامهها و هشدارهای
مكـرر ایـران و گزارشـات خاویـر پـرز دكوئیـار دبیـر كل وقـت
سـازمان ملل متحد مبنی بر اسـتفاده عراق از سالحهای
شیمیایی در جنگ با ایران ،فقط با صدور بیانیهای بدون
ذكر نام عراق ،اسـتفاده از این سلاحها را محكوم می كرد
كه این سـبب گسـتاخی هر چه بیشـتر صدام در اسـتفاده

گسـترده از ایـن سلاحها شـد .در ایـن شـرایط ایـران بـرای
آ گاهـی افـكار عمومـى ،علاوه بـر ایـن كـه شـمار زیـادى از
مجروحان سالحهاى شیمیایى را در بیمارستانهاى آلمان،
اتریش و سـوئد و دیگر كشـورهای اروپایی بسـترى كرد ،از
رسانههای خارجی برای به تصویر كشیدن جنایات صدام
در حلبچـه دعوت كـرد .انتشـار مصاحبههـا و عكسهاى
مجروحـان موجـب اعتـراض و خشـم افـكار عمومـى مردم
جهـان نسـبت بـه عـراق و شـوراى امنیـت شـد و آن شـورا
نا گزیر به دبیركل اجـازه داد كه كارشناسـانى را به مناطق
شـیمیایی و بیمارسـتانهای ایران اعزام كند.
به كارگیری سالحهای شیمیایی توسط عراق در حالی
انجـام گرفـت كـه ایـن كشـور جـزو  12كشـور امضـا كننـده
پروتكل ژنو در منع استفاده از سالحهای سمی خفهكننده
و تركیبات با كتریولوژیك قرار داشت .بسیاری از كشورهای
غربـی در تجهیـز عـراق بـه سلاحهای شـیمیایی از جملـه
گازهای سـمی به كار رفته در حلبچه نقش داشـتند.
در واقـع سـکوت مجامـع جهانـی و رسـانههای جمعی
غرب درقبال جنایات رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران و بکارگیری جنگ افزارهای شـیمیایی و
میکروبـی در جبهههـای جنـگ و همین طور علیـه برخی
شهرها و روستاهای مرزی ایران ،صدام را در پدید آوردن
فاجعه حلبچه گستاختر کرد .کشورهای اروپایی و آمریکا
کـه خـود در تجهیـز عـراق بـه سلاحهای مرگبـار شـیمیایی
نقش اصلی داشتند در قبال جنایت رژیم صدام در بمباران
شیمیایی حلبچه عمدتا سکوت اختیار کردند .کشورهای
عربی نیز که ا کثرا حامی رژیم صدام بودند همین موضع را
اتخاذ کردند .چنانچه دراجالس  20مارس  1988کشورهای
کنفرانـس اسلامی تحـت تاثیر ایـن مسـاله هیچ اشـاره ای
بـه حلبچـه نشـد .از طـرف دیگـر ،شـرکتهای آمریکایـی و
اروپایـی در سـاخت و توسـعه سلاحهای کشـتار جمعـی
شیمیایی و میکروبی عراق نقش بارزی داشتند .در مارس
 1984هنگامـی کـه سـازمان ملـل در گزارشـی بغـداد را بـه
دلیل اسـتفاده از گاز سـمی علیه سـربازان ایرانـی محکوم
کـرد ،دونالـد رامسـفلد فرسـتاده رئیـس جمهـوری وقـت
آمریـکا بـه عـراق رفـت و بـا طـارق عزیـز وزیـر خارجـه عـراق
دربـاره توسـعه همکاریهـا در زمینههـای نظامـی گفتگـو
کرد .حتی در سـال  1988هنگامی که ابعـاد جنایات رژیم
صدام در حلبچـه ابتدا توسـط جمهوری اسلامی ایران و
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سپس توسط رسانههای جهان فاش شد آمریکا جواز صدور
قار چهای ویروسی برای استفاده نظامی در عراق را صادر کرد.
در همان زمان انگلستان ابزار و ادوات نظامی به عراق فرستاد.
از طـرف دیگـر جـرج بـوش پـدر در  1988مانـع از محکومیـت
رژیـم صـدام در شـورای امنیـت بخاطـر جنایـت حلبچـه شـد.
ایـن درشـرایطی بود که سـه سـال بعـد جـرج بـوش در جریان
جنگ کویت موضوع حلبچه را نیز پیش کشید و کوشید از آن
به عنـوان اهرمی در محکومیـت صدام اسـتفاده کند .حدود
 15سال بعد از فاجعه حلبچه یعنی در سال  2003هنگامیکه
جـرج بـوش پسـر مقدمـات تهاجـم بـه عـراق را فراهـم میکـرد
حلبچـه بـار دیگـر بـه یـک اهـرم تبلیغاتـی علیـه صـدام تبدیل
شـد و بوش با اسـتناد به آن بر ضـرورت برخورد بـا رژیم صدام
و از بین بردن سلاحهای کشـتار جمعی در عـراق تا کید کرد!
رژیـم بعـث عـراق در طـول جنـگ تحمیلـی مـورد حمایـت
بسـیاری از کشـورها بـود .رهبـر معظـم انقلاب در تاریـخ
 1370/6/27در دیدار جمعی از فرماندهان سـپاه پاسداران
در ایـن بـاره فرمودهانـد« :در مقابل ما فقـط عراق نبود شـرق
بـود ،آمریـکا بـود ،مجموعـهی ناتـو بـود ،مرتجعـان منطقـه
بودنـد ،پـول بـود ،سلاح بـود ،تجهیـزات بـود ،تا کتیـک بـود،
خبر ماهـوارهای بـود .در یکـی از ایـن عملیات بـزرگ که طرف
مقابل تالش خیلی چشمگیری از خودش نشان میداد ،من
به رفقا گفتم که حدس میزنم االن در سنگرهای قرارگاههای
اصلی عراق ،نظامیهای غیرعراقی نشسـته باشند؛ که البته
احتمال زیاد میدادم غربی باشند؛ نحوهی حرکات اینطور
ً
ََ
نشان میداد .اصال نوع کار نشان میداد که یک نفس جدید
اسـت کـه دارد آنجـا کار میکنـد؛ بعد معلـوم شـد همینطور
بوده اسـت .همـهی دنیا بـه اینهـا کمـک کردند».
دولـت آمریـكا هـم زمـان چهـار عملیـات را بـرای حمایـت از
صدام و بر علیه ایران آغاز كرد؛ عملیات استانچ که تالشهای
دیپلماتیـك بـرای شناسـایی مبـادی ورود سلاح و جلوگیری
از ارسـال تجهیـزات جنگـی بـه ایـران بـود .تلاش بـرای تأمین
نیازهـای مالـی عـراق از طریـق شـركتهای آمریكایـی ،دادن
اطالعات نظامی مورد نیاز عراق از ایران ،عملیات ضد ایرانی
در سـازمانهای بینالمللـی کـه بـه محكومیت ایـران در این
سازمانها و جلوگیری از انتقال صحبتهای به حق مسئولین
ایرانی به دیگر كشـورها منجر شد.
بخـش عمـده اسـلحه مـورد نیـاز عراقیهـا در طـول جنـگ
توسط شوروی تأمین میشد .این كشور با در اختیار گذاشتن

تجهیـزات و جنـگ افزارهـای مـدرن ،كمـك زیـادی بـه صـدام
كـرد .پیشـرفتهترین هواپیماهـای جنگـی ،هلیكوپتـر ،تانـك
و سلاحهای دیگـر ،از جملـه تسـلیحاتی بـود كـه شـوروی در
طـول هشـت سـال جنـگ بـه عـراق داد .فرماندهـان ارتـش
روسـیه با حضور در ارتش عراق ،ضمـن دادن آموزش نظامی
به فرماندهـان عراقـی ،راههـای مقابله بـا حملات رزمندگان
اسلام و حملـه بـه ایـران را بـه آنهـا میآموختند.
دو كشور فرانسه و آلمان بیشتر از سایر کشورهای اروپایی،
عراق را حمایت کردند .هواپیماهای سوپر اتاندارد و موشكهای
لیزری كه از آخرین دستاوردهای صنعت نظامی فرانسه بود،
در اختیار ارتش عراق قرار گرفت .هواپیماهای سوپراتاندارد
به دلیل گران بودن ،به ارتش عراق اجاره داده شد تا خلبانان
عراقی با استفاده از آنها به راحتی بتوانند جبههها و شهرهای
ایران را بمباران كنند .زمانی که تمام این كمكها نتوانست
ارتش شكسـت خورده صـدام را نجـات دهد ،آلمان با ارسـال
مواد شیمیایی به یاری صدام شـتافت و او توانست  6000تن
بمـب شـیمیایی علیـه مـردم ایـران بـه كار گیـرد .كشـورهای
ایتالیا و بلژیك با ارسال موشكهای پیشرفته ضد زره و كمك
به عراق در سـاخت توپخانه دوربرد و بخشهـای دیگر ارتش
این كشور ،از جمله حامیان عراق بودند.
كشورهای عربی با در اختیار داشتن بیشترین منابع نفت
و گاز دنیـا ،عمدهتریـن پشـتیبان عـراق از نظـر مالـی و نیـروی
انسـانی بودند .حضور اسـیرانی از سـربازان کشـورهای اردن،
مصـر ،مرا کـش ،سـودان  ،سـومالی و کشـورهای عربـی خلیـج
فارس نشان دهنده اعزام نیروی انسـانی ازسوی کشورهای
عربی به عراق است .آسمان این كشورها نیز در طول جنگ در
اختیار عراق بود و هواپیماهای عراقی برای حمله به مناطق
حسـاس در خلیـج فـارس و تنگـه هرمـز و اسـتانهای جنوبی
كشورمان ،از آسـمان این كشورها اسـتفاده میكردند.
كشورهایی مثل برزیل و آرژانتین كه در صنعت نظامی در
ً
آن زمان تقریبا پیشرفته بودند ،تسلیحاتی را در اختیار عراق
قرار میدادند .بعضی كشورها هم یا توانایی كمك به عراق را
نداشـتند ،مثل كشـورهای آمریكای التین و آفریقایی یا آنكه
بیطرف بودند مثل تركیه و پا كستان .در این عرصه امتحان
و آزمـون الهـی ،سـربلندی و افتخـار برای نسـلهای آینـده به
یادگار ماند و مـردم عزیزمان ،بـدون دادن امتیاز یـا وا گذاری
بخش کوچکی از آب و خاك كشورمان ،بزرگترین و طوالنیترین
جنگ تاریخ معاصر را با پیروزی پشـت سر گذاشتند.
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گفتوگو با امالبنین حسینی
همسر فرمانده شهید لشكر فاطمیون

فرمانده جهاد
بدون مرز

¡ صغری خیلفرهنگ

~~خانم حسینی نحوه آشناییتان با ابوحامد چگونه
بود؟
مــن در خراســان رضــوی بــزرگ شــدهام .بســیار بــه انقــاب
و دف ــاع مق ــدس كش ــورمان عالقهمن ــد ب ــودم .ب ــرای همی ــن از
همــان دوران كودكــی مطالعاتــی در زمینــه كتابهــای دینــی
ً
و علمــی مخصوصــا مطالــب مربــوط بــه شــهدا و دفــاع مقدس
داشــتهام .علیرضا نیــز از همــان ابتدا در مســیر جنــگ و جهاد
در راه خ ــدا ب ــود .س ــال  1379ب ــود ك ــه همس ــایهمان ،علیرض ــا
را بــه مــادرم معرفــی و عكســی از ایشــان بــه مــن نشــان دادنــد.
عك ــس را ك ــه دی ــدم آرامش ــی خ ــاص در م ــن ب ــه وج ــود آم ــد
كـ ــه هرگـ ــز از یـ ــاد نمیبـ ــرم .آن زمـ ــان ایشـ ــان در افغانسـ ــتان
درح ــال جه ــاد ب ــا طالب ــان ب ــود .وقت ــی ب ــه ای ــران آمدن ــد ب ــا
هـــم دربـــاره ازدواج صحبـــت كردیـــم .مـــن تمـــام مالكهـــای
مــورد نظــر خــودم در خصــوص انتخــاب همســر را در او دیــدم.
خیل ــی ص ــادق ب ــود .مراس ــم عروس ــی را ه ــم ی ــك م ــاه بع ــد از
عق ــد برگ ــزار كردی ــم .زندگ ــی م ــا از  26اس ــفند  79همزم ــان ب ــا
عی ــد غدی ــر خ ــم در كم ــال س ــادگی آغ ــاز ش ــد و از هم ــان ابت ــدا
ب ــه ك ــم قان ــع بودی ــم.
بع ــد از دو س ــال از ازدواجم ــان خداون ــد دخت ــری ب ــه ن ــام
فاطمه به ما داد .پدرش او را بســیار دوســت داشــت و ارتباط
عجیب ــی ب ــا ه ــم داش ــتند .اس ــمش را فاطم ــه گذاش ــت زی ــرا

میگف ــت دوس ــت دارم ی ــك فاطم ــه داش ــته باش ــم .م ــا هرچ ــه
داریــم از حضــرت فاطمــه(س) داریــم .ارادت خاصــی بــه بیبــی
داش ــت.
پســرم حمیدرضا هــم در بحرانیتریــن زمــان زندگیمان به
دنی ــا آم ــد .وقت ــی حمیدرض ــا را در آغ ــوش میگرفت ــم میگفت ــم
مادر جــان! چــرا عجلــه كــردی و در میــان این همه مشــكالت
به دنیا آمدی .من و پدرت نمیخواهیم شــرمندهات شویم.
امــا مــا یــا علــی گفتیــم و وجــود ایــن فرزنــدان مســیر تــازهای را
در زندگیم ــان ب ــاز ك ــرد ك ــه ب ــر مش ــكالت م ــان فائ ــق آمدی ــم.
11فروردیــن  ،1390دختــرم طوبــی بــه دنیــا آمــد .طوبــی چهــار
ســال بیشــتر نداشــت كــه پــدرش شــهید شــد.
~~پس لقب ابوحامد چرا به ایشان داده شد؟ با وجود
اینكه شما فرزندی به این نام نداشتید.
وقتـــی ایشـــان در جهـــاد و جبهـــه ســـوریه شـــركت كردنـــد
ب ــه تناس ــب رس ــم و ع ــرف آنج ــا ب ــرای بچهه ــا اس ــم مس ــتعار
انتخ ــاب میكنن ــد .مث ــل ذوالفق ــار ،رض ــوان و ...ایش ــان اس ــم
حام ــد را انتخ ــاب میكنن ــد .ماهه ــای اول دوس ــتانی ك ــه ب ــا
ایش ــان بودن ــد ،همس ــرم را عم ــو حام ــد ص ــدا میكردن ــد .ب ــه
مـــرور زمـــان در كشـــورهای عربـــی عمـــو حامـــد بـــه ابوحامـــد
تغییـ ــر كـ ــرد .میگفـ ــت هـ ــر طـ ــور راحتنـ ــد صـ ــدا كننـ ــد .بعـ ــد
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علیرضا توسـلی ملقب بـه «ابوحامـد» یكـی از شـجاعترین فرماندهان میدانـی نبرد سـوریه ،در سـالهای
گذشته با سازماندهی رزمندگان افغانسـتانی از سراسـر جهان به خیل مدافعان حرم آل اهلل پیوست ،به این
ترتیب او به عنوان فرمانده «لشكر فاطمیون» (لشكر مخصوص رزمندگان افغانستانی حاضر در نبرد سوریه)
شناخته میشد .فرماندهی كه نبوغ خاص نظامی او در جنگهای چریكی ،زبانزد بود .فرماندهی كه در نهایت
در روز شـنبه  ۹اسـفند  ،٩٣در جریـان آزادسـازی تپـه «تل قریـن» در حومـه «درعا» ،به دسـت تروریسـتهای
«جبهه النصـره» به شـهادت رسـید .پیكـر پاك شـهید علیرضـا توسـلی ،در مشـهد مقدس تشـییع و بـه خاك
سـپرده شـد .شـهید توسـلی و سـایر مجاهدان افغانسـتانی كه این روزها خـار چشـم تكفیریها شـدهاند ،در
جنگ عراق علیه ایران نیز بیش از  ۲۰۰۰شهید افغانستانی تقدیم راه اسالم كردند .این آمار شاید بتواند پاسخ
محكمی بـه سـالها جوسـازی غیرانسـانی و محقرانـه رسـانهها در معرفـی مهاجران افغانسـتانی باشـد .حاال
«ابوحامدها» اثبات كردهاند كه مهاجر ،بیتوجه به این نگاهها ،آرمانگراسـت و مرز نمیشناسـد .شـهدایی
كه غریبانه در شهرهای مختلف ایران و افغانستان تشییع میشـوند .آنچه در پی میآید حاصل گفتوگوی
ما با امالبنین حسـینی ،همسر شهید توسـلی اسـت كه تقدیم حضورتان میگردد.
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~~شهید توسلی در مورد مسیری كه در زندگی خود
انتخاب كرده بود با شما صحبت میكرد؟
بلـــه؛ ایشـــان میگفتنـــد كـــه هـــر زمـــان كـــه احســـاس
تكلیــف دینی كند ،پــای كار خواهد بود .همیشــه دغدغه
داشــت و نســبت بــه فلســطین و لبنــان نگرانــی داشــت و از
مش ــكالت آنه ــا رن ــج میب ــرد .میگف ــت ا گ ــر روزی در قل ــب
امریــكا و هــر جــای دیگــر دنیــا ،اســام در خطــر باشــد ،بنابر
تكلی ــف حض ــور پی ــدا خواه ــم ك ــرد و ب ــرای جه ــاد و دف ــاع
از اس ــام حاض ــرم س ــر و ج ــان بده ــم .ب ــرای همی ــن بع ــد از
ازدواج بالفاصل ــه میخواس ــت دوب ــاره راه ــی افغانس ــتان
ش ــود ام ــا ب ــا اص ــرار دوستانش ــان هف ــت ماه ــی در ای ــران
مانــد و بعــد راهــی افغانســتان شــد .تــا ســال  81در همــان
مس ــیر بودن ــد .بع ــد از س ــرنگونی طالب ــان در افغانس ــتان،
پیشــنهادهای زیــادی برای گرفتــن مســئولیت اجرایی به
علیرضا شــد اما ایشــان نپذیرفت .اســلحه را كنار گذاشت
و مشـــغول كارهـــای فرهنگـــی شـــد .در كنـــارش بنایـــی و
ســـنگ كاری هـــم میكـــرد تـــا زندگیمـــان را بگذرانیـــم .از
ســـال  81تـــا  92كـــه بـــه ســـوریه رفـــت یـــك وقفـــه 10ســـاله
بیــن دوران جهادشــان افتــاد ،امــا همســرم عاشــق جهــاد
ب ــود و هرگ ــز آرمانهای ــش را فرام ــوش نك ــرد.
~~چطور شد كه تصمیم گرفت به سوریه برود؟
بعــد از اتمام جنــگ در افغانســتان و شكســت طالبان،
وقتــی علیرضــا بــه ایــران بازگشــت میگفت بعــد از ایــن من
آنج ــا وظیف ـهای ن ــدارم ،بع ــد از ای ــن میش ــود برادركش ــی.
زمان ــی كــه جنــگ  33روزه لبن ــان آغ ــاز ش ــد .بس ــیار پیگیــر
بــود و تالش كــرد خودش را بــه بــرادران حزب اهلل برســاند.
میگف ــت دع ــا كنی ــد ت ــا در كن ــار برادران ــم در لبن ــان باش ــم
چ ــون آنج ــا ه ــم جبه ــه ح ــق علی ــه باط ــل اس ــت .در م ــورد
حضورشــان در ســوریه هــم بــا  20نفــر از دوستانشــان راهی
ایــن كشــور شــدند .وقتــی تصمیــم گرفــت بــه ســوریه بــرود
بــا مــن صحبــت و مشــورت كــرد .مــن هــم بــه ایشــان گفتم
ك ــه ش ــما ب ــا كش ــور س ــوریه آش ــنایی نداری ــد و زب ــان آنه ــا را
نمیدانی ــد .در پاس ــخ گف ــت ك ــه اس ــام م ــرز ن ــدارد .م ــن
ه ــم ب ــه رفتن ــش رضای ــت دادم .اه ــل مان ــدن نب ــود22 .
اردیبهشــت مــاه  1392بــا دوســتانش راهــی شــد مدتــی از

ایش ــان بیخب ــر ب ــودم .دوران ــی ك ــه خیل ــی ب ــر م ــن س ــخت
گذشت .اما  12روز بعد تماس گرفت و صدایش را شنیدم
كـــه میگفـــت خیالتـــان راحـــت جـــای مـــا خـــوب اســـت،
مكالم ــه م ــا س ــه چه ــار دقیق ــه بیش ــتر ط ــول نكش ــید ول ــی
آرام شـــدم .مـــرداد مـــاه  92بـــود ،در فاصلـــه دو روز چهـــار
شــهید از تیــپ فاطمیــون را آوردنــد .بــا مــن تمــاس گرفــت
ً
وگفت چهــار كربالیــی داریــم حتما در مراسمشــان شــركت
كـــن .بـــه خانـــواده آنهـــا ســـر بـــزن .ســـام مـــرا برســـان و از
ط ــرف م ــن ب ــه آنه ــا تبری ــك و تس ــلیت بگ ــو .اص ــرار داش ــت
از خان ــواده ش ــهدا بخ ــواه ك ــه ب ــرای بچهه ــا دع ــا كنن ــد .در
میـــان بچههـــای تیـــپ فاطمیـــون یـــك جانبـــاز  18ســـاله
قط ــع نخ ــاع گ ــردن ب ــود ك ــه م ــادرش ب ــا افتخ ــار میگف ــت
ش ــكر خ ــدا ،ك ــه ف ــدای س ــر بیب ــی ،پس ــرم متب ــرك ش ــده
اس ــت و آم ــده اس ــت.
~~در مدتی كه به ایران بازمیگشت چه میكرد؟
اولیـ ــن بـ ــار بعـ ــداز هفـ ــت مـ ــاه بـ ــه ایـ ــران بازگشـ ــت.
مشــــغلههایش در جبهــــه مقاومــــت اســــامی مجــــال
مرخصـ ــی بـ ــه ایشـ ــان نم ـ ـیداد .در مدتـ ــی كـ ــه در ایـ ــران
ب ــود ،ب ــه خاط ــر ش ــرایط كاری  3ی ــا  4ب ــار بیش ــتر ب ــه خان ــه
نیام ــد .م ــا ه ــم درك میكردی ــم و همیش ــه میگفت ــم ش ــما
فق ــط ب ــرای م ــن و بچهه ــا نیس ــتید ،ش ــما متعل ــق ب ــه ی ــك
ملتیــد كــه بعــد از خــدا امیدشــان بــه شماســت .مــا راضــی
نبودی ــم ب ــه فك ــر م ــا باش ــد و در كارش خ ــأ ایج ــاد ش ــود.
زمانـ ــی هـ ــم كـ ــه منـ ــزل میآمـ ــد از تلفنهـ ــا و تماسهـ ــا
متوجـــه مشـــكالتش میشـــدم .بایـــد زخمیهـــا و شـــهدا
را تأیی ــد میك ــرد .همیش ــه م ــا را ه ــم ب ــه خوان ــدن س ــوره
والعصــر ســفارش میكــرد .وقتــی از مســئولیتش در ســوریه
س ــؤال میكردم میگفت خدمتگزار دوســتان مدافع حرم
هس ــتم .م ــن ن ــام س ــردار س ــلیمانی را هرگ ــز از زب ــان ایش ــان
نش ــنیدم .بع ــد از ش ــهادت همســرم از می ــان عكسهایــی
ك ــه بعده ــا منتش ــر ش ــد متوج ــه ش ــدم ك ــه ایش ــان رفاقت ــی
ه ــم ب ــا ح ــاج قاس ــم داش ــت.
~~چه میكردید با دلتنگیهایتان؟
وقتـــی بهانـــه م ــیآوردم كـــه دل بچههـــا تنـــگ شـــده
ت ــا از س ــوریه ب ــه مرخص ــی بیای ــد میگف ــت بچهه ــای م ــن
خودشـ ــان مجاهدنـ ــد و مـ ــن را درك میكننـ ــد .بـ ــه مـ ــن

~~چگونه از شهادت همسرتان اطالع یافتید؟
یكب ــار ب ــه او زن ــگ زدم گفت ــم ش ــهادت نصیب ــت میش ــود.
ابوحامد خندیــد و گفت :مــا كجا و شــهادت كجا! دعــا كنید.
گف ــت ك ــه پ ــر ط ــاووس قش ــنگ اس ــت ب ــه كرك ــس ندهن ــدش.
روز شــهادت نیز ابوحامد دو ســاعت قبــل از آن تماســی با من
داشــت و گفــت كــه قــرار اســت بــه مأموریــت بــرود و مشــخص
نیس ــت ك ــه ای ــن مأموری ــت ك ــی تم ــام میش ــود .ایش ــان دیگ ــر
از آن مأموری ــت ب ــاز نگش ــت .زمان ــی ك ــه ب ــا او صحب ــت ك ــردم
دگرگــون شــدم .ســپردمش بــه خــدا .از بیبــی مدد خواســتم.
گفت ــم ه ــر چ ــه ص ــاح خ ــدا باش ــد .ی ــك ح ــال عجیب ــی در م ــن
ایج ــاد ش ــد .اهمی ــت ن ــدادم و كاره ــای من ــزل را انج ــام دادم.
چند روزی گذشــت و من موفــق به تمــاس و ارتباط با ایشــان
نشـــدم .شـــهادت ایشـــان را از طریـــق ســـایتهای اینترنتـــی
متوجـ ــه شـ ــدم .اولیـ ــن بـ ــار خبـ ــر شـ ــهادتش را در اینترنـ ــت
خوان ــدم .ح ــال خاص ــی ب ــه م ــن دس ــت داد .گفت ــم« :ان ــاهلل و
انــا الیــه راجعــون» خــدا را شــكر كــردم كــه در نهایــت بــا تحمــل
مش ــقتها و س ــختیها ب ــه آرزوی ــش رس ــید.
نمیخواســــتم بــــا گریــــه آرام و لحظــــهای از آرمانهــــای
شـ ــهدا غافـ ــل شـ ــوم .مـ ــن میدانسـ ــتم بـ ــا صبـ ــوریام كـ ــه
(س) اس ــت ،همچن ــان اس ــتوار و ش ــعلهور
هدی ــه حضرتزین ــب 
خواهم مانــد .خــودم را آمــاده كــردم و خریدهــای الزم را برای
ً
مراس ــمش انج ــام دادم .اص ــا خ ــودم را نباخت ــم .ب ــا خ ــودم

~~آرمان شهید در مبارزه چه بود؟
همس ــرم در ب ــدو ورود ب ــه تش ــكیالت س ــه آرم ــان و انگی ــزه
داشــــت و دوستانشــــان را هــــم توجیــــه میكــــرد كــــه اول و
(س) و
در رأس همـ ــه كارهـ ــا ،دفـ ــاع از حرمیـ ــن بیبـ ــی زین ـ ـب 
بیبیرقیـ ـه(س) اس ــت .دوم تربی ــت نیروه ــای ی ــگان نظام ــی
بـــا مالكهـــای والیـــی و شـــیعی كـــه مرهـــون عنایـــت بیبـــی
(س) ب ــوده ك ــه قهرمانان ــه بجنگن ــد و صداق ــت و لیاق ــت
زین ــب 
خ ــود را ب ــه اثب ــات برس ــانند .س ــوم تغیی ــر نگ ــرش م ــردم ای ــران
نســبت بــه نیروهــای مهاجــر افغانســتانی .اینكــه اینــان فقــط
بـــه چشـــم یـــك كارگـــر دیـــده میشـــوند ،جـــای تأســـف دارد.
س ــرانجام تی ــپ فاطمی ــون ب ــا اقدام ــات و ایدهه ــای او موف ــق
شــد و ا كنــون میبینیــم كــه رشــادتهای نیروهــای ایــن تیپ
در س ــوریه موج ــب ش ــد نگ ــرش بس ــیاری از م ــردم نس ــبت ب ــه
مهاجری ــن تغیی ــر كن ــد و ب ــه برك ــت خ ــون ش ــهدا ،بچهه ــای
فاطمی ــون گل سرس ــبد ش ــدند.
~~گویا ابوحامد در دوران دفاع مقدس هم در كنار
رزمندگان كشور ما حاضر بودند .برایمان از حضور
ابوحامد و خاطراتش در هشت سال جنگ تحمیلی
بفرمایید؟
ایش ــان دروس ح ــوزوی را خوان ــده بودن ــد .دو س ــال قب ــل
از جن ــگ طلب ــه بودن ــد و بع ــد ه ــم ب ــه خاط ــر جن ــگ تحمیل ــی
هش ــت س ــاله ای ــران از ادام ــه تحصی ــل بازماندن ــد .ابوحام ــد
هرگـــز از حضـــورش در جنـــگ بـــرای مـــا حرفـــی نـــزد گاهـــی از
عكسهایـ ــی كـ ــه از ایشـ ــان مشـ ــاهده میكردیـ ــم ،متوجـ ــه
حضــــورش در غــــرب (كردســــتان) میشــــدیم .آن زمــــان 15
س ــال داش ــتند .بع ــد از جن ــگ تحمیل ــی ب ــرای ادام ــه جه ــاد
بــه افغانســتان میرونــد و بعــد هــم كــه آمدند ایــران و ســالها
بع ــد راه ــی س ــوریه ش ــدند .عالق ــه ب ــه جه ــاد ،مب ــارزه و حض ــور
در جبهـــه مقاومـــت اســـامی ،فرصـــت چندانـــی بـــه ایشـــان
نـــداد تـــا ادامـــه تحصیـــل دهـــد .بیشـــتر در دانشـــگاه جبهـــه
و جن ــگ فعالی ــت داش ــتند .ام ــا خیل ــی برای ــم از آن روزه ــای
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میگفـ ــت بـ ــه روحیـ ــه لطیـ ــف بچههـ ــا اهمیـ ــت بـ ــده و روی
آنهـــا كار كـــن .یكبـــار كـــه حـــدود یـــك مـــاه در ایـــران بودنـــد،
 5الــــی  6روز بیشــــتر در خانــــه نبودنــــد .مــــدام در جاهــــای
مختلـــف میرفتنـــد بـــرای كار و میآمدنـــد .مـــدام جلســـات
و مراجعــات مختلف داشــتند .طوری شــد كه پســرم میگفت
ك ــه پ ــدر معل ــوم نیس ــت هس ــت ی ــا نیس ــت؟ ابوحام ــد ه ــم او
را میبوســـید و میگفـــت پـــدر همیشـــه در كنـــار شماســـت و
در قل ــب شماس ــت .ا گ ــر خیل ــی دلتن ــگ ش ــدید عكسهای ــم
را ن ــگاه كنی ــد .خیل ــی ه ــم دع ــا كنی ــد .ای ــن ح ــرف را ی ــك م ــاه
قبــل از شــهادتش گفــت .در زمانهای خاص مــرا بــه راز و نیاز
ب ــا خ ــدا دع ــوت میك ــرد .ب ــه خوان ــدن دع ــای كمی ــل و زی ــارت
عاش ــورا و...میگف ــت ه ــر زم ــان ك ــه خیل ــی دل ــت س ــوخت آن
دل ســوخته را بــه بیبــی هدیــه كــن .خــود بیبــی دلتنگیهــا
را حـــل میكنـــد و آرامـــش میدهـــد .خیلـــی بـــه نمـــاز تأ كیـــد
میكردنـــد و میگفتنـــد اول نمـــاز بعـــد جهـــاد...

گفت ــم ا گ ــر ضع ــف از خ ــود نش ــان ده ــم ،روحی ــه بچهه ــا ب ــه
ه ــم میری ــزد .ابوحام ــد صادقان ــه ،ب ــا عش ــق ب ــه اه ــل بی ــت
(ع) جهـ ــاد كـ ــرد و دوسـ ــتدار آرمانهـ ــای اسـ ــام در آن سـ ــوی
مرزه ــا ب ــود .معتق ــد ب ــود انج ــام تكلی ــف م ــرز نمیشناس ــد و
او را محصـــور نكـــرد.
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مبــارزه ودفــاع جانانــه هشــت ســاله حــرف نــزد .مــن حتــی
تقاض ــا ك ــردم ك ــه خاطراتش ــان را بنویس ــد ول ــی میگفتن ــد
كــه خاطــرات پایانناپذیــر اســت و وقــت نمیشــود .حتــی
پیشــنهاد دادم صدایشــان را ضبــط كنیــم .ولــی بــه دلیــل
خل ــوص قب ــول نمیكردن ــد و میگفتن ــد ك ــه م ــن ب ــا خ ــدا
معاملـــه كـــردم و نمیخواهـــم بـــه شـــما ســـندی تحویـــل
دهـ ــم .بـ ــه همیـ ــن دلیـ ــل متأسـ ــفانه خاطراتـ ــی از دوران
حضورش ــان در دف ــاع مق ــدس در دس ــت نیس ــت .بس ــیار
ك ــم صحب ــت بودن ــد.

~~وظیفه شما به عنوان همسر شهید جبهه
مقاومت اسالمی چیست؟
شـ ــهدا وظیفـ ــه سـ ــنگینی بـ ــه دوش مـ ــا گذاشـ ــتهاند.
م ــا بای ــد ب ــه عن ــوان ره ــروان ش ــهدا اهدافش ــان را پیگی ــری
كنیــم .در ایــن مســیر تــاش كــرده وكوتاهــی نكنیــم .نبایــد
اجــازه دهیم كــه با شــهادت شــهدا كار تمــام شــود .حضور
و مجاه ــدت در ای ــن می ــدان مب ــارزه بای ــد ادام ــه داش ــته
باش ــد .م ــن ب ــه رزمن ــدگان تی ــپ فاطمی ــون میگوی ــم ك ــه
هرگ ــز روحیهت ــان را از دس ــت ندهی ــد .خواس ــت خ ــدا ای ــن
ب ــوده اس ــت .هرگ ــز كن ــار نكش ــید و اج ــازه ندهیدك ــه ای ــن
بیــرق ی ــك لحظــه ه ــم دچ ــار تزلــزل ش ــود ت ــا انش ــاءاهلل بــه
دس ــت خ ــود آق ــا برس ــد و منج ــر ب ــه پی ــروزی ق ــدس ش ــود.

~~بسیاری از شهدا به جبهه مقاومت اسالمی،
جبههای كه مد نظر امامخمینی(ره)هم هست،
معتقد بودند ،نظر شما در خصوص این جبهه
چیست؟

~~و سخن پایانیتان...

اعتقــاد ایــن شــهدا تشــكیل حكومــت جهانــی اســام
اس ــت .ابوحام ــد ه ــم معتق ــد ب ــود دف ــاع از اس ــام م ــرز
نمیشناس ــد .وقت ــی از ابوحام ــد میپرس ــیدم ك ــه چ ــه
میكنی ــد و هدفت ــان از ای ــن حض ــور چیس ــت ،میگف ــت:
دعـــا كنیـــد تـــا در ایـــن مســـیر توفیـــق خدمـــت داشـــته
باشــم .میگفتــم شــما بــا جــان و دل كار كنیــد و هــر چــه
را میخواهیــد فتــح كنیــد و بعــد بــه خانــه و كاشــانهتان
برگردی ــد ،ام ــا ابوحام ــد میگف ــت :ن ــه خان ــم ای ــن را از م ــا
نخواهی ــد .م ــا ت ــازه راه را پی ــدا كردهای ــم .ان ش ــاءاهلل ت ــا
پی ــروزی خ ــود ق ــدس مجاه ــدت خواهی ــم ك ــرد .فق ــط
شــــما دعــــا كنیــــد كــــه بتوانیــــم بــــه خواســــتههایمان
برســـیم.
ش ــهید ارادت خاص ــی ب ــه نظ ــام جمه ــوری اس ــامی و
والی ــت فقی ــه و ام ــام خمین ــی (ره )داش ــتند .خ ــوب ی ــادم
اســت زمانی كــه ازدواج كردیــم یك آلبــوم قدیمی داشــتند
ك ــه عكسه ــای ام ــام را در جاه ــای مختل ــف ب ــا اش ــخاص
مختلــف و با ظرافــت خاصی جمع كــرده بودنــد و در آلبوم
گذاشــته بودنــد و حتــی خاطــرات مربــوط بــه زمــان عكــس
و م ــكان آن را ه ــم تهی ــه ك ــرده بودن ــد .عالق ــه عجیب ــی ب ــه
ام ــام (ره) و نظام ــی ك ــه در ای ــران حا ك ــم اس ــت ،داش ــتند.
آنه ــا میخواس ــتند بس ــیج مردم ــی را در آن س ــوی مرزه ــا
تـــداوم ببخشـــند .اینكـــه بـــا تمـــام ارادتشـــان از حرمیـــن
ش ــریف دف ــاع میكردن ــد درس ــت اس ــت ام ــا اه ــداف آنه ــا
خیل ــی باالت ــر از آن ب ــوده اس ــت.

دلــم میخواســت محــل شــهادت همســرم را از نزدیــك
زی ــارت كن ــم ،ام ــا میدان ــم ك ــه امكان ــش نیس ــت .دی ــدن
مح ــل ش ــهادت ابوحام ــد ج ــزو حس ــرتهایم ش ــد .م ــن
دل س ــوختهام را هدی ــه ك ــردم ب ــه بیب ــی حض ــرت زین ــب
(س) .امـــا یـــك آرزو دارم آن هـــم دیـــدار بـــا امـــام خامن ــهای
اس ــت ك ــه امی ــدوارم خیل ــی زود محق ــق ش ــود.
در بزرگـ ــی لشـ ــكر فاطمیـ ــون همیـ ــن بـ ــس كـ ــه در یـ ــك
عملی ــات ك ــه چن ــد گ ــردان ب ــا ه ــم عملی ــات ك ــرده و هم ــه
گردانها به جــز گردان فاطمیون شكســت خورده بودند،
از حـــاج قاســـم ســـلیمانی ســـؤال شـــد كـــه نبـــرد را ادامـــه
بدهیــم یــا عقبنشــینی كنیــم .حــاج قاســم پرســیده بود:
آق ــای توس ــلی در عملی ــات هس ــت؟ گفت ــه بودن ــد :بل ــه ب ــه
عن ــوان فرمان ــده گ ــردان فاطمی ــون عم ــل میكن ــد .ح ــاج
قاســم پاســخ داده بــود پــس ادامــه بدهیــد كــه انشــاءاهلل
پیروزید .به بركت خدا و خون ش ــهدا بچههای فاطمیون
مجاهدته ــای زی ــادی را خلــق كردن ــد .ام ــا متأس ــفانه در
گمنام ــی هس ــتند و حماسهسراییش ــان ش ــناخته نش ــده
اســـت .دوســـتانش از ابوحامـــد خیلـــی برایمـــان گفتنـــد،
از درایتـ ــش ،از فرمانده ـ ـیاش و ...بـ ــا توجـ ــه بـ ــه شـ ــروع
ب ــدون مقدم ــه و س ــختی بس ــیار در كار جن ــگ غی ــر منظ ــم
و اینك ــه فرصت ــی ب ــرای س ــازماندهی نیروه ــا نب ــود و تم ــام
برنامههـ ــا درگیـ ــر و در حـ ــال جنـ ــگ هماهنـ ــگ میشـ ــد،
ابوحام ــد خ ــوب توانس ــت مدیری ــت كن ــد و نگ ــذارد ای ــن
اوض ــاع تأثی ــری ب ــر رون ــد مدیری ــت و س ــازماندهی بگ ــذارد.
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امـــر بـــه مشـــورت و هماندیشـــی از دســـتوراتی اســـت کـــه
در دیـــن اســـام بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه ،تـــا جایـــی
(ع)
کــــه پیامبــــر عظیمالشــــان اســــام(ص) و امامــــان معصــــوم
نیـــز بـــرای ترویـــج ایـــن مهـــم بـــه آن مبـــادرت داشـــتهاند .در
شــرایط کنونــی و بــا پیچیدگــی روابــط ســازمانی و فرآیندهــای
اجتماعــی ،تصمیمگیــری شــورایی پیرامــون مواضع بــا حضور
مس ــئوالن و کارشناس ــان مربوط ــه مس ــالهای اس ــت ک ــه بای ــد
ب ــدان توج ــه وی ــژهای داش ــت.
بر همیــن اســاس از دی ماه ســال  92شــورایی بــا محوریت
ب ــاغ م ــوزه دف ــاع مق ــدس و تروی ــج فرهن ــگ مقاوم ــت ش ــکل
گرف ــت ب ــه ن ــام «ش ــورای تروی ــج فرهن ــگ ایث ــار و مقاوم ــت»،
کــه بــه پیگیــری مصوبــات حــوزهی شــهر تهــران پیرامــون ایــن
ام ــری فرهنگ ــی بپ ــردازد و ب ــا کارشناس ــی و حض ــور مس ــئولین
مصوبات ــی را در ح ــوزهی راهب ــردی فرهن ــگ ایث ــار و مقاوم ــت
داشـ ــته باشـ ــد کـ ــه بـ ــا ضمانـ ــت اجرایـ ــی قابـ ــل سـ ــنجش و
اندازهگیـــری نیـــز باشـــد.
در واق ــع دوره اول ای ــن ش ــورا همزم ــان ب ــا تغیی ــر ن ــام ب ــاغ
مــوزه دفــاع مقــدس بــه مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقدس
و گسـ ــترده شـ ــدن اهـ ــداف و ماموریتهایـ ــی کـ ــه ماحصـ ــل
تدابی ــر رهب ــر معظ ــم انقالب(مدظلهالعال ــی) ب ــوده اس ــت ،ت ــا
ش ــهریور م ــاه  ،96ب ــا  65جلس ــه و  456مصوب ــه ب ــه کار خ ــود
پایـ ــان میدهـ ــد.
دور دوم ش ــورا ب ــا تغیی ــر ن ــام ب ــه «ش ــورای تروی ــج و تحکی ــم
فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادت» طبق مصوبه شورای اسالمی
شــهر تهــران در تاریــخ  ،96/04/04بــا همــان اعضــای حقوقی
و البتـ ــه راهبـ ــرد و حـ ــوزه نفـ ــوذ و تصمیمسـ ــازی گسـ ــتردهتر
ب ــا ریاس ــت دکت ــر محم ــد رض ــا ج ــوادی یگان ــه و دبی ــری دکت ــر
عل ــی اصغ ــر جعف ــری ب ــرای بررس ــی اه ــداف و وظای ــف ش ــورا
کار خ ــود را آغ ــاز میکن ــد.
دکتــر حمیــد علــی صمیمــی ،حجــت االســام و المســلمین
میثم امرودی ،سردار سرتیپ دوم پاسدار علی اصغر محسن
شــیخی ،دکتــر رضــا جاللــی ،مجتبی ولــی پــور ،جالل عباســی،
س ــید مجتب ــی تق ــوی ن ــژاد ،دکت ــر محم ــد ج ــواد حقش ــناس،
حجت االسالم سید رمضان موس ــوی مقدم ،حجت االسالم
ج ــواد ص ــادقزاده ،مجتب ــی س ــالک رازی از اعض ــای حقیق ــی
و حقوق ــی ای ــن ش ــورا هس ــتند ک ــه ه ــر ک ــدام بن ــا ب ــه س ــمت و
تخص ــص میتوانن ــد در تصمیمس ــازی و تصمیمگی ــری ح ــوزه

ایثــار و شــهادت نقــش مهمــی ایفــا کننــد.
ای ــن ش ــورا در س ــطح ش ــهر ته ــران توصی ــف ش ــده و تم ــام
دس ــتگاهها و نهاده ــای مرتب ــط از جمل ــه ش ــهرداری ته ــران و
تم ــام دس ــتگاهها و نهاده ــا و س ــازمانهای ش ــهر ته ــران بای ــد
بــرای اجــرای مصوبــات آن بکوشــند .برنامههــای ســازمانها
و دســتگاههای مرتبــط بــا ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در
ای ــن ش ــورا بررس ــی و م ــورد تصوی ــب ق ــرار میگی ــرد.
در ه ــر جلس ــه تع ــدادی از دس ــتگاهها و س ــازمانها ب ــرای
ارائــه برنامههایشــان به این شــورا دعــوت می شــوند و نظارت
کافــی روی تمــام برنامههــای مرتبــط بــا حــوزه ایثار و شــهادت
انجــام می شــود تــا ضمــن جلوگیــری از مــوازیکاری ،از اجرای
برنامههــای ســلیقهای نیــز پرهیــز شــود.
در اولیــن جلســه از دور جدید شــورا آقای شــاهین مظفری
نماین ــده مرکــز ارتباط ــات و ام ــور بینالمل ــل ش ــهرداری تهــران
گزارشـ ــی از فرآینـ ــد نامگـ ــذاری اما کـ ــن و خیابانهـ ــای شـ ــهر
تهـ ــران ،آمـ ــار نامگذاریهـ ــای معابـ ــر بـ ــا نـ ــام مبـ ــارک شـ ــهدا
ارائـ ــه نمودنـ ــد .از جملـ ــه مباحـ ــث مهمـ ــی کـ ــه در جلسـ ــات
ش ــورا مط ــرح ش ــده م ــی ت ــوان ای ــن م ــوارد را ن ــام ب ــرد؛
 مصوبــات قبلــی شــورا بازنگــری و بــروز رســانی و پیگیــریش ــود و در ص ــورت نی ــاز ب ــه احی ــاء ی ــا اص ــاح ،اقدام ــات الزم
ص ــورت گی ــرد.
 اص ــاح اش ــکاالت فراین ــد نامگ ــذاری معاب ــر ش ــهر ته ــرانو انتق ــال ای ــن تجرب ــه خ ــوب ب ــه س ــایر اس ــتانها.
ً
 طر حهایــی کــه قــرار اســت در شــورا مطــرح شــود ،حتمــاتوس ــط دبیرخان ــه ش ــورا از س ــازمانها و ارگانه ــای مربوط ــه
گرفت ــه و قب ــل از جلس ــات ش ــورا در اختی ــار اعض ــاء ق ــرار گی ــرد.
 وظایـ ــف شـ ــورا بایـ ــد ب ـ ـهروز شـ ــود و دارای یـ ــک برنامـ ــهزمانبنـ ــدی شـ ــده سـ ــاالنه باشـ ــد.
 از همـ ــه دسـ ــتگاهها و سـ ــازمانها خواسـ ــته شـ ــود کـ ــهبرنامههـــای خـــود را در حـــوزه ترویـــج فرهنـــگ ایثـــار ،جهـــاد
و ش ــهادت ب ــه ش ــورا ارائ ــه نماین ــد.
 جلســات شــورا بــه صــورت منظــم و مســتمر ماهــی یکبــاربرگ ــزار ش ــود.
 تمــــام بخشهــــای فرهنگــــی شــــهر تهــــران موظفنــــدبرنامههـــای خـــود را در حـــوزه ترویـــج فرهنـــگ ایثـــار ،جهـــاد
و شــهادت در ایــن شــورا ارائــه و پــس از تصویــب اجــرا نماینــد.
 -انعق ــاد تفاهمنام ــه هم ــکاری مش ــترک بی ــن ش ــهرداری
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ته ــران ،بنیادحف ــظ آث ــار و نش ــر ارزش ــهای دف ــاع مق ــدس
و بنی ــاد ش ــهید و امورایثارگ ــران م ــورد تصوی ــب ش ــورا ق ــرار
گرف ــت.
 مصوبـ ــات قبلـ ــی شـ ــورای ترویـ ــج فرهنـ ــگ ایثـ ــار ومقاوم ــت توس ــط دبیرخان ــه ش ــورا بررس ــی و م ــوارد قاب ــل
احیــاء و ضــروری احصــاء و در جلســات بعــدی شــورا ارائــه
گـــردد.
تم ــام پرترهه ــا و دیوارنگاریه ــای مزی ــن ب ــه عک ــسش ــهداء گرانق ــدر توس ــط س ــازمان زیباس ــازی بررس ــی و در
صورت نیــاز به اصــاح و ترمیــم ،اقدام شــود و در جلســات
آت ــی ش ــورا گ ــزارش آن ارائ ــه ش ــود.
 تمــام تابلوهــای مزیــن بــه عکــس شــهداء گرانقــدر درکوچههــا توســط ســازمان بســیج شــهرداری تهران بررســی
و در صـــورت نیـــاز بـــه اصـــاح و ترمیـــم ،اقـــدام شـــود و در
جلس ــات بع ــدی ش ــورا گ ــزارش آن ارائ ــه ش ــود.
 طرح برگزاری سمپوزیومهای حرفهای برای ساختتندیــس شــهداء شــاخص در شــهر تهــران توســط ســازمان
زیباســازی شــهرداری تهران طراحی و ارائه گردد.
 اداره کل امور یثارگران ش ــهرداری تهران برای بازدیدتمام خانوادههای محترم ایثارگران و شــهداء شــهر تهران
از م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس در ط ــول س ــال،
طرحــی تهیــه نماینــد و بــه شــورا ارائــه شــود.
 در م ــورد موزهه ــای مج ــازی ش ــهداء طرح ــی توس ــطبنی ــاد ش ــهید تهی ــه و ب ــه ش ــورا ارائ ــه گ ــردد.
 جــدول تطبیقی از تعداد شــهداء و درصــد نامگذاریاما کــن و معابــر ب ــا ن ــام ش ــهداء در هــر منطقــه توســط مرکــز
ارتباطـــات شـــهرداری تهـــران تهیـــه و بـــه همـــراه لیســـت
اس ــامی ش ــهداء ارائ ــه ش ــود.
 بــــرای نامگــــذاری اما کــــن و معابــــر و کوچههــــا وخیابانه ــا ب ــه اس ــم مب ــارک ش ــهداء ط ــرح کامل ــی توس ــط
مرک ــز ارتباط ــات ش ــهرداری ته ــران تهی ــه و ب ــه ش ــورا ارائ ــه
گـ ــردد.
 طــرح راهانــدازی مجــدد راهیــان نور توســط ســازمانبســیج شــهرداری تهــران تهیــه و بــه شــورا ارائــه گــردد.
 ط ــرح اج ــرای ی ــک برنام ــه ثاب ــت تلویزیون ــی در م ــوردمعرف ــی ش ــهداء توس ــط مرک ــز ارتباط ــات ش ــهرداری ته ــران
تهی ــه و ب ــه ش ــورا ارائ ــه گ ــردد.
 -اقدامــات صــورت گرفتــه توســط اداره کل حفــظ آثــار

و ارزشه ــای دف ــاع مق ــدس اس ــتان ته ــران در خص ــوص
معرف ــی مکانهای ــی ک ــه در س ــطح ش ــهر ته ــران بمب ــاران
ش ــده ی ــا موش ــک خ ــورده و ی ــا ت ــرور ص ــورت گرفت ــه و ...در
جلس ــات بع ــدی ارائ ــه گ ــردد.
 تغییـــر نـــام فرهنگســـرای بهاران(واقـــع در منطقـــه 17ک ــه باالتری ــن آم ــار ش ــهداء گرانق ــدر را در بی ــن مناط ــق
شــهر تهران دارد) به فرهنگســرای شــهید ســپهبد قاســم
ســـلیمانی بـــا فعالیـــت در زمینـــه ترویـــج فرهنـــگ ایثـــار،
جه ــاد و ش ــهادت و نی ــز ایج ــاد ی ــک می ــز ایث ــار و ش ــهادت
بـــرای ترویـــج ایـــن فرهنـــگ بصـــورت شـــبکهای در ســـایر
فرهنگسراها			 .
 حســب اعــام آمادگــی مــوزه انقــاب اســامی و دفــاعمقدس ،فاز اول موزه مقاومت و نمایشگاه پایان حکومت
داع ــش ،غرف ــه وی ــژه س ــپهبد ش ــهید قاس ــم س ــلیمانی و
رونمایـ ــی از تندیـ ــس رئـ ــال آن شـ ــهید پرافتخـ ــار و عزیـ ــز
همزم ــان ب ــا چهلمی ــن روز ش ــهادت ایش ــان انج ــام ش ــد و
سراســرنمای موزه به نام شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی
نامگ ــذاری گردی ــد.
 طــرح بنیــاد شــهید در خصــوص گرامیداشــت روزملــی شــهدا ( 22اســفند) مــورد تصویــب قــرار گرفــت و مقرر
شــد ضمــن ابــاغ برنامههــای مصــوب بــه دســتگاههای
ذیربــط ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا بــا بهرهگیــری از محتــوای
فاخر ،روشهای هنری ،جذاب و تعاملی برای پاسداری
و انتقال ارزشهای واالی فرهنگ ایثار و شهادت ،تکریم
خانوادههــای معظــم شــهدا ،زنــده نگهداشــتن نــام و یــاد
شــهدا ،جانبــازان ،آزادگان و ایثارگــران دفــاع مقــدس بهره
گرفته شود .برنامهها باید بیشتر به سمت و سوی جذب
جوانان پیــش بــرود و مســاجد و امامزادهها در نظــر گرفته
شوند .همچنین اعضاء جدید شورا به شرح ذیل مصوب
گردیدند :حجه االسالم والمسلمین آقای رحیمیان ،آقای
دکتــر مظفــر ،ســردار فضلی ،ســردار کوثــری ،ســردار یزدی،
حجه االسالم و المسلمین حاج آقای علی ا کبری( یا آقای
آقایی) ،آقای رحماندوست ،آقای آزادی(معاون فرهنگی
بســیج) ،آقــای آســودی ،آقــای نــوری زاده(امور مســاجد)،
آقای شــهبازی ،آقای دکتر عبــد الحمیــد احمدی(معاون
فرهنگــی ســازمان ورزش و جوانــان) ،آقای دکتــر کاظمی،
آقای دکتر غفاری ،سردار نوریان(ناجا) ،آقای فوالدی(بنیاد
حفظ آثــار ارتش) ،آقــای بنــد پی(اســتاندار تهران)
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¡ سید سلمان صابری

یکـــی از برنامههایـــی کـــه بـــه برکـــت انقـــاب اســـامی
هــر ســال پرشــورتر از ســال قبــل همــراه بــا مســاجد سراســر
کش ــور در مس ــجد جام ــع خرمش ــهر م ــوزه انق ــاب اس ــامی
پــی گرفتــه شــده و بــا حضــور اقشــار مختلــف مــردم قریــب
بـ ــه  6سـ ــال اسـ ــت کـ ــه انجـ ــام میشـ ــود برنامـ ــه عبـ ــادی
اعت ــکاف در نیم ـهی م ــاه رج ــب اس ــت.
رهبـ ــر معظـ ــم انقـ ــاب در سـ ــخنانی بـ ــه ایـ ــن تحـ ــول
معن ــوی پ ــس از انق ــاب اینگون ــه اش ــاره میکنن ــد؛ «قب ــل
از انقـــاب ،مـــا در ایـــن ایـــام نیم ــهی مـــاه رجـــب ندیـــده
بودی ــم ی ــا خیل ــی بن ــدرت میدیدی ــم ک ــه کس ــانی برون ــد
اعتکاف کننــد ...امروز شــما نــگاه کنید؛ نه فقط مســاجد
جام ــع ،ن ــه فق ــط مس ــاجد ب ــزرگ ،ن ــه فق ــط در ی ــک ش ــهر
و دو ش ــهر ،بلک ــه در همــهی کش ــور ،در همــهی ش ــهرها،
در همـ ـهی مس ــاجد ،جوانه ــای م ــا ،م ــردان م ــا ،زن ــان
م ــا ،دخت ــران م ــا ،پس ــران م ــا میرون ــد ص ــف میکش ــند،
اســم مینویســند ،بــرای اینکــه بــه آنهــا فرصــت داده شــود
ک ــه در ای ــن مس ــجد ،در آن مس ــجد ،س ــه روز روزه بگیرن ــد
و اعت ــکاف کنن ــد».
مس ــجد جام ــع خرمش ــهر م ــوزه ک ــه ب ــا معم ــاری خ ــاص
خــود یــادآور مســجد جامــع و روزهــای اول مقاومت اســت

فضایــی مناســب و معنوی بــرای میهمانــان معتکف خود
فراهــم آورده اســت تــا عــاوه بــر رســیدگی بــه امــور معنــوی
از برنامهه ــای فرهنگ ــی و بصیرت ــی نی ــز برخ ــوردار ش ــوند.
ذکر مصیبت در مراســم ظهرها ،مناجات شــبانه ،برگزاری
کارگاههــای معرفتــی و دربــاره عرفانهــای نوظهــور ،کالس
طـ ــب سـ ــنتی بـ ــا حضـ ــور طلبـ ــه پزشـ ــک بـ ــرای آشـ ــنایی
معتکفی ــن ،برگ ــزاری حلقهه ــای معرف ــت ب ــرای خانمه ــا
و آقایـــان همـــراه بـــا پرســـش و پاســـخ پیرامـــون احـــکام و
اعتقادات و پاسخ به شبهات و روایتگری انقالب اسالمی
و دف ــاع مق ــدس از جملــهی برنامهه ــای فرهنگ ــی اس ــت
ک ــه در ای ــن س ــالها در ط ــول مراس ــمات اعت ــکاف مس ــجد
برگ ــزار ش ــده اس ــت.
امسـ ــال بـ ــا هماهنگیهـ ــای صـ ــورت گرفتـ ــه مراسـ ــم
اعتــکاف مســجد میهمانــان ویــژهای دارد ،بناســت بنیــاد
دانشآمـ ــوزی شـ ــهید بهنـ ــام محمـ ــدی  100دانشآمـ ــوز
نوجــوان را بــرای شــرکت در ایــن مراســم معنــوی بــه مــوزه
بی ــاورد .ع ــاوه ب ــر ای ــن ت ــا کن ــون بن ــا ب ــر رس ــم ه ــر س ــاله و ب ــا
وجــود شــروع نشــدن تبلیغــات رســمی مراســم میهمانــان
سال گذشته برای ثبت نام در مراس ــم امسال با خادمین
مســجد تمــاس گرفتهانــد ،مراســمی کــه از اذان مغــرب 18
ام تا اذان مغرب  20اســفند ماه در مسجد برگزار میشود.

رویخ ـ ـ ـطخبـ ـ ــر

س ــومین جلس ــه ش ــورای سیاس ــتگذاری
فض ــای مج ــازی برگ ــزار ش ــد
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اعضــای شــورای سیاســتگذاری فضــای مجــازی مــوزه
ضمــن بازدید از مراحل آمادهســازی نخســتین نمایشــگاه
پایــان داعش بــا عنــوان نمایشــگاه مقاومت ،نقــاط ضعف
و ق ــوت ای ــن نمایش ــگاه را ارزیاب ــی ک ــرده و م ــورد بح ــث و
بررســـی قـــرار دادنـــد و پیشـــنهاداتی بـــرای برگـــزاری بهتـــر
نمایش ــگاه پای ــان حکوم ــت داع ــش و افتت ــاح آن همزم ــان
بــا ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر بــه دکتــر علــی اصغــر جعفــری
مدی ــر عام ــل م ــوزه ،ارای ــه دادن ــد.
در این جلســه بر نحــوه پرداختن به این رویــداد مهم و
اجرای عملیات رس ــانهای در فضای مجازی برای معرفی
مــوزه مقاومــت و مــوزه پایــان حکومــت داعــش تا کیــد شــد
و نظـــرات پیشـــنهادی بررســـی شـــد و بنابـــر ایـــن شـــد در
جلســـات آینـــده ،دســـتور کاری تنظیـــم گـــردد تـــا بتـــوان
م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس و م ــوزه مقاوم ــت
را در فضـــای مجـــازی بیشـــتر در افـــکار و اذعـــان عمومـــی
ب ــه بهتری ــن ش ــکل معرف ــی ک ــرد.

رونمایـ ــی از «تندیـ ــس سـ ــپهبد شـ ــهید
حـ ــاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی»

دکت ــر عل ــی اصغ ــر جعف ــری مدی ــر عام ــل م ــوزه انق ــاب
اسـ ــامی و دفـ ــاع مقـ ــدس در سـ ــومین جلسـ ــه شـ ــورای
سیاس ــتگذاری فض ــای مج ــازی ضم ــن گرامیداش ــت ن ــام
و یاد شــهدای مقاومت سردار ســپهبد شــهید حاج قاسم
سلیمانی و یاران شهیدش و شهدای س ــانحه هواپیمای
اوکراینــی و شــهدای کرمــان ،گفت :فقدان ســردار ســپهبد
ش ــهید ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی در ش ــرایط کنون ــی منطق ــه
و جه ــان ب ــه وی ــژه جبه ــه مقاوم ــت ،جبرانناپذی ــر اس ــت.

ام ــا خداون ــد ب ــا ش ــهادت و ریخت ــه ش ــدن خ ــون ایش ــان و
همرزمان ــش ،رس ــتاخیزی را در بی ــن کش ــورهای منطق ــه
و در جه ــان ایج ــاد ک ــرده اس ــت ک ــه نتای ــج آن مع ــادالت
منطقـهای و جهانــی را به نفــع جبهــه مقاومــت و گفتمان
انق ــاب اس ــامی تغیی ــر خواه ــد داد.
وی افــزود :انســجام ملــی ،ســرمایه اجتماعــی ،اعتمــاد
ملـ ــی ،اتحـ ــاد امتهـ ــای اسـ ــامی در حـ ــوزه مقاومـ ــت،
رس ــوایی دش ــمنان اس ــام ب ــه خص ــوص اس ــتکبار جهان ــی
آمریـ ــکا و نفـ ــرت و انزجـ ــار مـ ــردم کشـ ــورهای مختلـ ــف از
آمریکاییهــا ،از بــرکات و ثمرات خــون شــهدای مقاومت،
به ویژه ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت که با
شکســتن هیمنــه و قــدرت آمریکائیهــا در عرصــه جهانی،
تاثی ــر ش ــگرفی ب ــر ج ــای گذاش ــته اس ــت.
دکتر جعفری اظهار داشت :سردار سپهبد شهید حاج
قاس ــم س ــلیمانی ،اهداف ــی را در دوران حیاتش ــان دنب ــال
میکردن ــد ک ــه برخ ــی از آنه ــا در زم ــان حیاتش ــان محق ــق
نش ــد امــا بــا ش ــهادت و ریختــه شــدن خــون بــا برکــت ایــن
شــهید پــر افتخــار و شــاهد تحقــق آنهــا هســتیم ،از جملــه
آنهـــا پـــا ک شـــدن منطقـــه از وجـــود آمریکاییهـــا اســـت.
امیدوار هســتیم بزودی شــاهد خــروج خفتبــار نظامیان
آمریکایــی از منطقــه و آغــاز نابــودی اســرائیل باشــیم.
مدیـــر عامـــل مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس
ادام ــه داد :حمل ــه موش ــکی برقآس ــای س ــپاه پاس ــداران
انق ــاب اس ــامی ب ــه پای ــگاه نظام ــی عیناالس ــد آمری ــکا،
نقط ــه عطف ــی در تاری ــخ معاص ــر ش ــد ،زی ــرا پ ــس از جن ــگ
جهانـــی دوم ،اولیـــن بـــاری اســـت کشـــوری جـــرات کـــرد
بـ ــه پایـ ــگاه نظامـ ــی آمریـ ــکا حملـ ــه کنـ ــد ،موش ـ ـکهای
نقط ــهزن و بـــدون خطـــای هوافضـــای ســـپاه پاســـداران
انقالب اســامی به قدری قــوی و دقیــق ،پایــگاه نظامیان
آمریکایـــی را مـــورد هـــدف قـــرار داد کـــه قـــدرت نظامـــی و
دفاع ــی ای ــران را ب ــه رخ دش ــمنان کش ــید ب ــه ط ــوری ک ــه
لحـ ــن صحبـ ــت کـ ــردن کشـ ــورهای منطقـ ــه و جهـ ــان بـ ــا
نظ ــام مق ــدس جمه ــوری اس ــامی ایــران تغییــر کــرد .آنه ــا
متوجـــه شـــدند جمهـــوری اســـامی ایـــران دارای عـــزت،
اقت ــدار و ش ــجاعت ت ــوام ب ــا هوش ــمندی اس ــت.
وی دربــــاره مقدمــــات راهانــــدازی نمایشــــگاه پایــــان
حکومت داعش و فاز اول موزه مقاومت گفت :راهاندازی
بخ ــش مقاوم ــت م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس

بازدی ــد مدی ــر عام ــل م ــوزه از فرهنگس ــرای
ش ــهید ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی
دکتر علــی اصغر جعفــری مدیرعامــل موزه انقالب اســامی

ض ــرورت اس ــتفاده م ــدارس از ظرفیته ــای
موج ــود در م ــوزه

معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش شــهر
ته ــران ب ــا بی ــان اینک ــه م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس
دارای ظرفیتهـ ــای بالقـ ــوه بـ ــرای اسـ ــتفاده مـ ــدارس شـ ــهر
ته ــران اس ــت ،گف ــت :هم ــه م ــدارس ش ــهر ته ــران میتوانن ــد،
از ظرفیتهـ ــای موجـ ــود در مـ ــوزه انقـ ــاب اسـ ــامی و دفـ ــاع
مقـ ــدس بـ ــرای برگـ ــزاری برنامههـ ــای فرهنگـ ــی و مناسـ ــبتی
اس ــتفاده نماینـ ـد.
پانتـ ـهآ دری مع ــاون آم ــوزش متوس ــطه اداره کل آم ــوزش
و پ ــرورش ش ــهر ته ــران ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب اف ــزود :فض ــای
روبـــاز تابســـتانی مـــوزه انقـــاب اســـامی یـــک فضـــای بکـــر و
عال ــی ب ــرای اج ــرای برنامهه ــای فرهنگ ــی ،ورزش ــی ،هن ــری و
آمادگی دفاعــی مدارس اســت و جــا دارد مــدارس از این فضا،
نهای ــت اس ــتفاده را ببرن ــد .در اوای ــل به ــار و فص ــل تابس ــتان
ب ــه خص ــوص م ــاه مه ــر و آب ــان ک ــه هن ــوز ه ــوا س ــرد نیس ــت،
فض ــای روب ــاز و محوط ــه م ــوزه ،م ــکان بس ــیار مناس ــبی ب ــرای
انجـــام فعالیـــت تشـــکلهای دانـــش آمـــوزی بـــه ویـــژه بـــرای
ورزش کـــردن ،ســـام نظامـــی و برگـــزاری ســـایر مراس ــمهای
فرهنگــی ماننــد احتــرام بــه پرچــم جمهــوری اســامی ایــران،
خوان ــدن بیانی ــه ،از جل ــو نظ ــام ،برگ ــزاری تئاتره ــای خیابان ــی
و ...بـــه شـــمار میآیـــد.
وی تصری ــح ک ــرد :س ــازمان دان ــش آم ــوزی زی ــر مجموع ــه
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یـــک ســـال بـــه طـــول انجامیـــد ،ســـال گذشـــته نام ــهای بـــه
ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ارســال کردیــم،
در نامـــه تا کیـــد کـــرده بودیـــم کـــه بـــا توجـــه بـــه رشـــادتها و
دلیریهــای شــهدای مدافــع حــرم جــا دارد بــا ایجــاد مــوزهای
ب ــا ن ــام مقاوم ــت ای ــن حماس ــه و مجاهدته ــای ب ــزرگ را ب ــه
س ــمع و نظ ــر م ــردم ش ــهید پ ــرور ای ــران اس ــامی برس ــانیم.
ایش ــان خاطرنش ــان ک ــرد :بال ــغ ب ــر  ۴۰جلس ــه ب ــا مس ــئوالن
حوزههـــای فرهنگـــی و عملیانـــی ســـپاه قـــدس برگـــزار شـــد و
حســب دســتور ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ،زمینــه
انتقـــال تجهیـــزات و مســـتندات موجـــود در جنـــگ بـــا گـــروه
تروریســتی داعــش بــه مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس
فراهـ ــم شـ ــد .بسـ ــیاری از ادوات نظامـ ــی داعـ ــش از جملـ ــه
ماشـ ــینهای انتحـ ــاری ،تجهیزاتـ ــی ماننـ ــد میـ ــز شـ ــکنجه،
وســایل کشــتار ،کتابهای درســی و آموزشــی مبانــی فقهی و
تفکرات فرقــه تکفیــری و منحرف داعــش از جمله آنها اســت.
جعفری تصریح کرد :در فاز اول موزه مقاومت ،غرفههایی
مرب ــوط ب ــه کش ــور ع ــراق ،یم ــن ،بحری ــن ،س ــوریه ،بوس ــنی و
هرزگویـــن ،لبنـــان ،فلســـطین ،بخشـــی از عتبـــات عالیـــات را
درکنــار نمایشــگاه پایــان حکومت داعــش ارایــه خواهیــم داد.
جعفـ ــری گفـ ــت :قـ ــرار بـ ــود سـ ــردار سـ ــپهبد حـ ــاج قاسـ ــم
س ــلیمانی پ ــس از بازگش ــت از ع ــراق از م ــوزه پای ــان حکوم ــت
داع ــش و ف ــاز اول م ــوزه مقاوم ــت در م ــوزه انق ــاب اس ــامی
و دف ــاع مق ــدس ،بازدی ــد و پ ــس از تایی ــد ایش ــان ،نمایش ــگاه
همزمــان بــا دهــه فجــر  98افتتــاح شــود .بنــا بــر مشــیت الهــی
ایشــان به درجــه رفیع شــهادت نائــل آمدنــد و حســرت زیارت
ایشـ ــان و بهرهگیـ ــری از رهنمودهـ ــای ایشـ ــان در خصـ ــوص
م ــوزه مقاوم ــت ب ــرای دس ــت ان ــدرکاران مان ــد.
مدیـــر عامـــل مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس در
پای ــان متذک ــر ش ــد :یک ــی از اقدامات ــی ک ــه ق ــرار اس ــت در م ــوزه
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس در دهــه فجــر رقــم بخــورد بــه
رس ــم ارادت و س ــپاس تندی ــس س ــردار س ــپهبد ش ــهید ح ــاج
قاس ــم س ــلیمانی همزم ــان ب ــا افتت ــاح نمایش ــگاه مقاوم ــت در
ای ــام ده ــه فج ــر رونمای ــی خواه ــد ش ــد.

و دفــاع مقــدس و هیــات همــراه ،روز پنجشــنبه  ۲۶دی ماه از
فرهنگس ــرای س ــپهبد ش ــهید ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی بازدی ــد
کردن ــد.
در این بازدید ،زمینههای برگزاری برنامه مشترک فرهنگی
با محوریت فرهنگ و معارف دفاع مقدس و مقاومت در ایام
مختلف سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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معاونت پرورشی اســت و یکی از وظایف ســازمانی آن این
اســت که تشــکیالت دانش آموزی را از دوره متوسطه اول
و متوس ــطه دوم منس ــجم کن ــد .در س ــاحت اجتماع ــی و
سیاســی در ســند تحــول و پیونــد آن بــا ســاحت اعتقــادی
و عبــادی اخالقــی مــا مکلــف هســتیم دانــش آمــوزان را در
موقعیته ــا و محیطه ــای متن ــوع یادگی ــری ق ــرار دهی ــم.
ا گـــر یـــک اردوی یکـــروزه بازدیـــد از مـــوزه بـــرای معرفـــی و
تبلیـ ــغ مـ ــوزه و برگـ ــزاری برنامههـ ــای فرهنگـ ــی مـ ــدارس
بـــرای دانـــش آمـــوزان گذاشـــته شـــود بـــه یادگیـــری بهتـــر
درس ــی آنه ــا کم ــک ش ــایانی میکن ــد.

مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس
پرچمــدار ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت
و مقاومــت

نرگـــس معدنـــی پـــور معـــاون فرهنگـــی و هنـــری مـــوزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس در گفتگو با روابط عمومی
و امــور بینالملــل مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس،
گف ــت :در س ــال  1398رئی ــس محت ــرم مرک ــز فعالیته ــای
امـــور دینـــی شـــهرداری تهـــران اولیـــن جلســـه خـــود را بـــا
س ــتاد اقام ــه نم ــاز و ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر م ــوزه
انقالب اســامی و دفــاع مقدس روز ســه شــنبه اول بهمن
م ــاه س ــالجاری در م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس
برگ ــزار ک ــرد.
وی اف ــزود :ه ــدف از برگ ــزاری ای ــن جلس ــه ،م ــروری ب ــر
فعالیته ــای فرهنگ ــی و دین ــی و س ــتاد اقام ــه نم ــاز م ــوزه
انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس و نح ــوه تروی ــج فرهن ــگ
اقام ــه نم ــاز جماع ــت و فریض ــه ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی از
منکـــر بـــود کـــه بـــا حضـــور حجـــت االســـام والمســـلمین
ج ــواد ص ــادق زاده مش ــاور ش ــهردار ته ــران و رئی ــس مرک ــز
فعالیتهای دینی شــهرداری تهــران ،علی اصغــر جعفری

مدیــر عامل مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس و اعضا
س ــتاد اقام ــه نم ــاز و ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر م ــوزه
عص ــر روز س ــه ش ــنبه اول بهم ــن م ــاه س ــالجاری در م ــوزه
انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس برگ ــزار ش ــد.
وی تصری ــح ک ــرد :از جمل ــه موضوع ــات مهم ــی ک ــه در
ای ــن جلس ــه م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت میت ــوان
ب ــه وظای ــف س ــتاد اقام ــه نم ــاز در تروی ــج نم ــاز جماع ــت
اشـ ــاره کـ ــرد و اینکـ ــه ایـ ــن سـ ــتاد چـ ــه اقداماتـ ــی را بـ ــرای
فریض ــه ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر بای ــد انج ــام ده ــد.
معدنــی پــور خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه مــوزه
انقالب اســامی و دفــاع مقدس پرچمــدار ترویــج فرهنگ
ایثار و شهادت و مقاومت است و تبیینکننده نقش مهم
رزمندگان ،جانبازان ،ایثارگران و شهدا در انجام فریضه امر
به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز اول وقت و به جماعت
است ،قطعا وظیفه بســیار مهمی در امر به معروف و نهی
از منکر و همچنیــن ترویج فرهنگ نماز جماعــت دارد و با
وجود مسجد جامع خرمشهر در این موزه ،ظرفیت بسیار
ارزشــمندی بــه لحــاظ ســختافزاری نیــز در ایــن زمینه در
موزه وجود دارد که تا کنون نیز فعالیتهای بسیار خوبی
در مناســبتهای مختلــف از جملــه مــاه مبــارک رمضــان،
شـبهای قدر ،عید غدیر خــم ،دهه اول محــرم ،اعتکاف
و ...در ایــن مســجد انجام شــده اســت کــه در زمــان پیش
رو نیز با قوت بیشــتر ادامه خواهد داشــت.

تشـ ــکیل «سـ ــتاد اقامـ ــه نمـ ــاز و امـ ــر بـ ــه
معـ ــروف و نهـ ــی ازمنکـ ــر » مـ ــوزه
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس روز سه شنبه اول
بهمن ماه سالجاری ،میزبان حجت االسالم والمسلمین
ج ــواد ص ــادق زاده مش ــاور ش ــهردار ته ــران و رئی ــس مرک ــز
فعالیتهـــای دینـــی شـــهرداری تهـــران در جلســـه ســـتاد
اقامــه نمــاز و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مــوزه بــود.
در ابتدای جلسه ،دکتر علی اصغر جعفری مدیرعامل
م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ب ــه ارای ــه گزارش ــی
از بخشهـ ــای مختلـ ــف و برنامههـ ــای انجـ ــام شـ ــده و در
دس ــت اق ــدام م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس در
حوزههــــای مختلــــف از جملــــه حوزههــــای اعتقــــادی،
فرهنگــی و هنــری و اجتماعــی در طــول ســال و همچنیــن

مسـ ــجد جامـ ــع خرمشـ ــهر مــــوزه انقــــاب
اسـ ــامی نمـ ــاد مقاومـ ــت و پیــــروزی

برگزاری مراســم عزاداری فاطمیه در مسجد
جامع خرمشــهر
مراســم عــزاداری ایــام فاطمیــه بــا ســخنرانی آیــت اهلل ســید
رض ــا ا كرم ــی و مداح ــی كربالی ــی یوس ــف باالی ــی و ب ــا حض ــور
جمع ــی از دوس ــتداران اه ــل بی ــت علیه ــم الس ــام ب ــه م ــدت
ســـه روز بعـــد از اقامـــه نمـــاز ظهـــر و عصـــر در مســـجد جامـــع
خرمش ــهر م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس برگ ــزار ش ــد.

بهتر یـ ــن پا تـ ــوق فرهنگـ ــی و معرفتـ ــی بـ ــرای
نســـل جـــوان
نماین ــده م ــردم کرم ــان و راور در مجل ــس ش ــورای اس ــامی
ضمــن بازدیــد از بخشهــای مختلــف مــوزه انقالب اســامی و
دفــاع مقــدس ،گفــت :مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس
بـــه دلیـــل ســـاخت بســـیار زیبـــا و دارا بـــودن فضـــا ،امکانـــات
و تکنولــــوژی مــــدرن و بــــه روز ،بهتریــــن مــــکان فرهنگــــی و
معرفت ــی ب ــرای نس ــل ج ــوان اس ــت ،از ای ــن م ــکان میت ــوان

حجـت االسلام والمسـلمین صـادق زاده رئیـس مرکـز
فعالیتهـای دینـی شـهرداری تهـران بـا بیـان اینکـه مسـجد
جامع خرمشـهر سـاخت بسـیار زیبایـی دارد و نمـاد مقاومت
مردم خرمشهر در دوران دفاع مقدس در مقابل دشمنان به
شمار میرود ،گفت :مسجد جامع خرمشهر ساخته شده در
مـوزه انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس در شـهر تهـران ،یکی از
مستندات تاریخی جنگ و نماد مقاومت و پیروزی مردم غیور
خرمشهر در مقابل دشـمن اسـت و انجام کارهای فرهنگی و
فعال بودن این مسجد در طول سال و مناسبتهای مختلف
به ویـژه دهه فجـر میتوانـد این مسـجد را بـه یکی از مسـاجد
تـراز اول شـهر تهران تبدیـل کند.
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برنامههای صورت گرفته در مسجد جامع خرمشهر از جمله
اقامــه منظــم نمازهــای ظهــر و عصــر ،مغــرب و عشــاء برگــزاری
مراســمهای هفتگ ــی زی ــارت عاش ــورا ،دع ــای ندب ــه ،مراس ــم
ع ــزاداری ده ــه اول مح ــرم ،مراس ــم احی ــای ش ـبهای ق ــدر،
مراس ــم اعت ــکاف ،وی ــژه برنامهه ــای مرتب ــط ب ــا ای ــام والدت و
ش ــهادت ائم ــه معصومی ــن س ــام اهلل علیه ــم اجمعی ــن ،ای ــام
اهلل و ...پرداخــت.
در ادامه جلســه حجت االسالم والمســلمین جواد صادق
زاده رئیــس مرکــز فعالیتهــای دینــی شــهرداری تهــران گفت:
یکـ ــی از رویکردهـ ــا و برنامههـ ــای مرکـ ــز فعالیتهـ ــای دینـ ــی
شـ ــهرداری تهـ ــران ،حمایـ ــت از مسـ ــاجد در مناسـ ــبتهای
فرهنگـــی ،مذهبـــی و ملـــی همچـــون دهـــه شـــعبانیه ،دهـــه
والی ــت و امام ــت ،هفت ــه وح ــدت ،م ــاه مح ــرم و صف ــر و ای ــام
فاطمیــه و نیــز ســالروز والدت حضــرت فاطمــه زهــرا(س) اســت.
ای ــن مرک ــز ب ــرای نیم ــی از مس ــاجد اس ــتان ته ــران اق ــدام ب ــه
توزیــع بســتههای فرهنگــی و تهیــه اینفوگرافــی میکنــد .برای
مســجد جامع خرمشــهر موزه انقالب اســامی ودفاع مقدس
نیـــز حمایتهایـــی در قالـــب توزیـــع بســـتههای فرهنگـــی در
برنامهه ــای مناس ــبتی در ط ــول س ــال در دس ــتور کار داری ــم.

ب ــرای برگ ــزاری نشسـ ـتها ،همایشه ــا ،جلس ــات فرهنگ ــی
و معرفت ــی اس ــتفاده ک ــرد.
محم ــد رض ــا پ ــور ابراهیم ــی ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب اف ــزود:
آنچــه کــه از بخــش تاالرهــای هفتگانــه و سراســرنما مشــاهده
ک ــردم صحنهه ــای تاریخ ــی و مس ــتند فوقالع ــاده ارزش ــمند و
فاخ ــری از تاری ــخ ای ــران عزی ــز و اس ــامی ب ــود ک ــه ب ــه ح ــق ای ــن
م ــوزه در خاورمیان ــه نظی ــر ن ــدارد .از مس ــئوالنی ک ــه زحم ــت
کشــیدند و این موزه را که یــادآور خاطــرات و دالورمردیهای
شــهدای انقالب اســامی و دوران هشــت ســال دفــاع مقدس
اس ــت ،تاس ــیس کردن ــد وی ــژه تش ــکر کن ــم.
وی یادآورشد :مردم عالقمند به وقایع تاریخی اتفاق افتاده
در کشـور هسـتند و ا گـر بداننـد مـوزه انقلاب اسلامی و دفـاع
مقـدس بـه صـورت زنـده و مسـتند پاسـخگوی سـواالت آنهـا
است حتما برای بازدید به این مکان مقدس و زیبا میآیند.
تبلیغات گسترده و خالقانه و هدفمند میتواند بزرگترین موزه
غرب آسـیا را به مردم ایران و جهـان معرفی کند.
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وی اف ــزود :انج ــام فعالیته ــای فرهنگ ــی در مس ــجد
جامع خرمشــهر و ســاخت آن در کنــار پل طبیعــت و پارک
طالقان ــی و بـــاغ کتـــاب ته ــران ،یک ــی از کاره ــای مانـــدگار
ب ــرای نس ــل آین ــده ب ــه ش ــمار م ـیرود .در ج ــذب نمازگ ــزار
البتـــه بایـــد کارهـــای خالقان ــهای انجـــام شـــود تـــا مـــردم
جذب این مســجد شــوند و مانند مســاجد تراز اول تهران
مملـــو از جمعیـــت فـــراوان بـــرای شـــرکت در مراس ــمهای
مختل ــف معن ــوی ،فرهنگ ــی ش ــود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه مس ــجد خرمش ــهر نظی ــر ن ــدارد و در
هی ــچ ج ــای ش ــهر ته ــران مش ــابه آن وج ــود ن ــدارد تصری ــح
کــرد :مســاجد در دوران هشــت ســال جنــگ ،محلــی برای
اعزام رزمنــدگان به جبههها بوده اســت و به عنوان ســنگر
و پایــگاه فرهنگــی در پشــت جبهــه محســوب میشــد و بــه
نوع ــی مس ــاجد در دوران دف ــاع مق ــدس نق ــش مهم ــی در
آمــوزش و جــذب نیــرو و اعــزام نیــرو بــه جبهههــا داشــتند،
ایــن مســجد نیــز یکــی از مســاجدی اســت کــه بایــد تبلیــغ
و ب ــه م ــردم ش ــهر ته ــران معرف ــی ش ــود زی ــرا ک ــه ب ــه لح ــاظ
مکانـ ــی ،دسترسـ ــی خیلـ ــی خوبـ ــی دارد و میتوانـ ــد بـ ــه
عنــوان نگینــی در تهــران بدرخشــد.
حجــت االســام صــادق زاده خاطرنشــان کرد :مســجد
جامع خرمشــهر ،در میان هزاران مســجد دیگر در گســتره
کش ــورمان دارای نق ــش برجس ــته و اث ــر بخش ــی در ط ــول
دوران دفاع مقدس داشــته بهطــوری که ا گر این مســجد
نبـــود در همـــان روزهـــای نخســـت خرمشـــهر بـــه اشـــغال
دشـ ــمن در میآمـ ــد ،مسـ ــجد خرمشـ ــهر بـ ــا پشـ ــتیبانی از
رزمندگانـــی کـــه از شـــهر دفـــاع میکردنـــد ،در واقـــع مرکـــز
ثق ــل دف ــاع جانان ــه ای ــن ش ــهر ب ــوده اس ــت.

سرشــار از برنامههــای فرهنگی

بهمــن مــاه امســال خبــر داد .بیــش از  ۵۰عنــوان برنامـهی
ویژه با تعــداد  ۱۹۰اجــرا در موضوعات و محورهــای متنوع
در ایـــام بهمـــن مـــاه امســـال در مـــوزه انقـــاب اســـامی و
دفــاع مقــدس برگــزار شــد کــه برخــی از آنهــا بــا مشــارکت و
همــکاری ســایر نهادهــا و ســازمانها در موزه اجرا شــدند.
فــــاز اول مــــوزه مقاومــــت و نمایشــــگاهی در همیــــن
خصـــوص در ایـــام ســـالگرد پیـــروزی شـــکوهمند انقـــاب
اس ــامی افتت ــاح ش ــد و عم ــوم هموطن ــان از ای ــن م ــوزه و
نمایش ــگاه بازدی ــد ب ــه عم ــل آوردن ــد .همچنی ــن رونمای ــی
از نمایشــگاه عکــس «فتــح و ظفــر؛ انقــاب اســامی از نــگاه
ع ــکاس فرانس ــوی» ب ــا حض ــور میش ــل س ــتبون ،افتت ــاح
مرا کــز فرهنگــی مــوزهای دفــاع مقــدس در  9اســتان کشــور
از دیگـــر برنامههـــای ایـــن مـــاه بـــود.
معدنـــی پـــور در ادامـــه گفـــت یـــادواره ســـردار شـــهید
قاســم ســلیمانی ویژه هنرمندان ،یادواره شــهدای ادیان
توحیدی ،نمایشگاه سیاه قلم از شهدای نیروی هوایی،
نمایشـ ــگاه اسـ ــناد ،جشـ ــنواره سـ ــرباز ،یـ ــادواره شـ ــهدای
ورزشـــکار ،کرس ــیهای روایتگـــری بـــا موضـــوع عملیـــات
والفج ــر  ۸و نق ــش هیئ ــات و مس ــاجد در پی ــروزی انق ــاب
اس ــامی ،رونمای ــی و نق ــد و بررس ــی کت ــاب ،ش ــب ش ــعر،
وی ــژه برنامهه ــای رادی ــو س ــرو م ــوزه و ...نی ــز در ای ــن م ــاه
پذیـــرای عالقهمنـــدان بـــه ایـــن حوزههـــا بـــود .عـــاوه بـــر
ای ــن برنامهه ــا ،همایشه ــای خان ــواده مح ــور ،جلس ــات
هماندیش ــی و مس ــابقات فرهنگ ــی و هن ــری مختلف ــی نی ــز
در ای ــن م ــاه برگ ــزار ش ــدند ک ــه س ــعی ش ــد هم ــه گروهه ــای
ســنی از کــودک و نوجوان تــا بزرگســاالن و ســایق مختلف
تح ــت پوش ــش ق ــرار گیرن ــد.
«س ــمفونی س ــرو» ،ک ــه در آن قطع ــات مان ــدگار انق ــاب
اس ــامی و دف ــاع مق ــدس تح ــت عن ــوان «ترن ــم حماس ــه»
ب ــه اج ــرا در آمدن ــد یک ــی دیگ ــر از برنامهه ــای فج ــر انق ــاب
در س ــالجاری ب ــود .همچنی ــن مانن ــد س ــالهای قب ــل در
سـ ــالن خلیـ ــج فـ ــارس میزبـ ــان ا کـ ــران فیلمهـ ــای سـ ــی و
هش ــتمین جش ــنواره فج ــر بودی ــم.

انقــاب ایران در گــذر تصاویر
معاونـــت فرهنگـــی و هنـــری مـــوزه انقـــاب اســـامی و
دف ــاع مق ــدس از تن ــوع برنامهه ــای فرهنگ ــی و هن ــری در

نمایشـــگاه عکـــس بـــا عنـــوان "انقـــاب ایـــران در گـــذر
تصاویـــر" از  12الـــی 22بهمـــن مـــاه توســـط مـــوزه انقـــاب

«هاویــر » تصویری از ســالها ایســتادگی

نمایش ــگاه هن ــری «هاوی ــر» از  12بهم ــن م ــاه همزم ــان ب ــا
چه ــل و یکمی ــن س ــالگرد پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ب ــه م ــدت
 10روز در گالــری کارون مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقدس
ب ــه نمای ــش گذاش ــته ش ــد.
آناهیتا کیانــی ،هنرمندی کــه خالق  43اثر این نمایشــگاه
مــی باشــد عنــوان کــرد« :هاویــر» کــه در زبــان لــری بــه معنــای
در ی ــاد مان ــده اس ــت ،تصاوی ــر پرت ــره از ب ــزرگ م ــردان عرص ــه
مقاوم ــت از قب ــل از انق ــاب اس ــامی ت ــا کن ــون اس ــت ک ــه ب ــه
س ــبک س ــیاه قل ــم خل ــق ش ــدهاند.
وی بــا اشــاره بــه زحمتهــای یــک ســال و نیم ـهاش بــرای
خل ــق ای ــن آث ــار گف ــت :بیش ــتر ای ــن آث ــار ش ــهدای هوانی ــروز،
نیرویدریـ ــای و برخـ ــی از چهرههـ ــای شـ ــاخص مبـ ــارز قبـ ــل
از انقـ ــاب میباشـ ــند.
وی ضمن تشــکر از همــکاری مــوزه انقالب اســامی و دفاع
مق ــدس جه ــت برپای ــی ای ــن نمایش ــگاه اضاف ــه ک ــرد :کان ــون
بازنشس ــتگان نی ــروی هوای ــی و دفت ــر مطالع ــات هوانی ــروز در
ای ــن مس ــیر م ــن را بس ــیار همراه ــی نمودن ــد.
آیین گشــایش این نمایشگاه ،شــنبه 12بهمن ماه ساعت
 15با حضور فرماندهان و پیشکسوتان نیروی هوایی و برخی
خانوادههای معظم شهدا در گالری کارون برگزار شد.

همراهــان صبور بــه موزه آمدند

فراخــوان مســابقه داســتان کوتاه موزه
معاون ــت فرهنگ ــی و هن ــری م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع

نشست صمیمانهی همسران آزادگان با عنوان «همراهان
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اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ب ــا هم ــکاری ش ــهرداری منطق ــه 11
در بوس ــتان دانش ــجو پذی ــرای عالقهمن ــدان ب ــه هن ــر عکاس ــی
بود .در این نمایشــگاه ســیر تاریخــی حوادث انقالب اســامی
در قال ــب عکسه ــای فاخ ــر ب ــه نمای ــش در آم ــد.

مق ــدس از برگ ــزاری مس ــابقه داس ــتان نویس ــی در ای ــام ده ــه
فج ــر ب ــا موض ــوع انق ــاب اس ــامی ،دف ــاع مق ــدس و مقاوم ــت
خب ــر داد.
معدنیپ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه محوره ــای مس ــابقه ،اضاف ــه ک ــرد
ـاه
ای ــن مس ــابقه در دو بخ ــش داس ــتان کوت ــاه و داس ــتان کوت ـ ِ
کوتــاه برگــزار میگــردد .وی ضمــن تشــریح جزییــات مســابقه،
شــرایط حضــور آثــار در ایــن مســابقه را ایــن طــور عنــوان کــرد:
در بخـــش داســـتان کوتـــاه هـــر داســـتان بایـــد حداقـــل 1500
و حدا کثـ ــر  5000کلمـ ــه باشـ ــد .آثـ ــار ارسـ ــالی نبایـ ــد در هیـ ــچ
جش ــنواره و مس ــابقهای حائــز رتبــه ی ــا برگزی ــده ش ــده باش ــند و
ً
آثــار ارســالی قبــا در مجموعــه داســتانهای فــردی یــا جمعــی
بهصورت کتاب منتشــر نشــده باشند(.انتشــار اثر در نشریات
محلـــی شـــامل ایـــن محدودیـــت نمیشـــود ).همچنیـــن در
ـاه کوتــاه ،تنهــا تفــاوت شــرایط در تعــداد
بخــش داســتان کوتـ ِ
کلم ــات داس ــتان اس ــت ک ــه نبای ــد از 250کلم ــه بیش ــتر باش ــد.
وی ضمــن اشــاره بــه نداشــتن شــرایط ســنی بــرای شــرکت
در مســابقه بیــان داشــت :هــر شــرکتکننده میتواند بــرای هر
بخــش تنهــا یــک داســتان ارســال کنــد .هــر اثــر بایــد در فایلــی
جدا گانــه و در قالــب  ،wordبــا فونــت  B Nazaninبــا انــدازهی
قل ــم  ۱۴در صفح ــه آ 4ب ــه پس ــت الکترونیک ــی @mozenashr
 gmail.comارســال شــود .الزم اســت مشــخصات صاحــب اثر
ش ــامل ن ــام اث ــر ،ن ــام و ن ــام خانوادگ ــی ،ش ــماره مل ــی ،ش ــماره
تمـــاس ،آدرس پســـتی و نشـــانی الکترونیکـــی در صفح ــهای
جــدا بــه اثــر ضمیمــه شــود .آثــار منتخــب در هــر بخش توســط
انتش ــارات م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس در قال ــب
کتابهـ ــای جدا گانـ ــه منتشـ ــر میشـ ــود و بـ ــه آثـ ــار برگزیـ ــده
جوای ــزی اه ــدا خواه ــد ش ــد.
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صب ــور» در م ــوزه دف ــاع انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس
برگ ــزار ش ــد.
ای ــن نشس ــت ک ــه کار مش ــترک م ــوزه ب ــا س ــازمان نش ــر
آث ــار و ارزشه ــای مش ــارکت زن ــان در دف ــاع مق ــدس م ــی
باش ــد ،روز س ــه ش ــنبه  15بهم ــن م ــاه از س ــاعت  ۹ال ــی ۱۲
در سـ ــالن قصـ ــر شـ ــیرین مـ ــوزه انقـ ــاب اسـ ــامی و دفـ ــاع
مقدس برگزار شد و جمعی از فرزندان و همسران آزادگان
ســـرافراز جمهـــوری اســـامی ایـــران ،بـــه بیـــان خاطـــرات
تل ــخ و ش ــیرین زندگ ــی پ ــر ف ــراز و نش ــیب خ ــود پرداختن ــد.

دوازدهمیـ ــن جشـ ــنواره حضـ ــرت علـ ــی
اکبـ ــر و جـ ــوان سـ ــرباز در مـ ــوزه
دوازدهمیـــن جشـــنواره حضـــرت علـــی ا کبـــر و جـــوان
ســرباز بــه میزبانــی مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس
و بــا مشــارکت ســتاد کل نیروهــای مســلح ،قــرارگاه مرکــزی
خات ــم االنبی ــاء ،بنی ــاد حف ــظ آث ــار و نش ــر ارزشه ــای دف ــاع
مقــدس و ســازمان پدافنــد غیرعامــل در ســیزدهم بهمــن
م ــاه در س ــالن خلی ــج ف ــارس برگ ــزار ش ــد.

روایـ ــت ایسـ ــتادگی زنـ ــان در جبهههـ ــای
غـــرب

روایت ــی از نق ــش مس ــاجد و هیئته ــا در
پی ــروزی انق ــاب

کرســی روایتگری بــا موضوع نقــش مســاجد و هیئتها
بــا حضــور بیــش از  ۱۰۰تــن از اعضــای خانوادههــای بســیج
در مســجد جامــع خرمشــهر مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع
مق ــدس برگ ــزار ش ــد .ای ــن نشس ــت ب ــه چگونگ ــی و ب ــرکات
نقـ ــش فعـ ــال مسـ ــاجد و هیئتهـ ــا در بـ ــه ثمـ ــر نشسـ ــتن
انقــاب اســامی پرداخــت .جانبــاز ســرافراز مکــی کــه جــزو
نویســندگان ،محققــان و راویان برتــر این حوزه میباشــد،
اصلیتریـــن نقـــش کلیـــدی انقـــاب را جریـــان هیئتهـــا
و مجالـ ــس اهـ ــل بیـ ــت عصمـ ــت و طهـ ــارت(ع) دانسـ ــت و
بی ــان ک ــرد ک ــه انق ــاب اس ــامی خ ــود ی ــک هیئ ــت ب ــود.
در پایـــان خانوادههـــای شـــرکت کننـــده در ایـــن کرســـی،
از م ــوزه بازدی ــد رای ــگان ب ــه عم ــل آوردن ــد.

برگـ ــزاری نشسـ ــت كتابپژوهــــی دفــــاع
مقـ ــدس در مـ ــوزه

مجموع ــه کت ــاب ،فیل ــم مس ــتند و کت ــاب صوت ــی «ق ــرار
بان ــه» دوش ــنبه ۱۴بهمنم ــاه از س ــاعت  ۹ت ــا  ۱۱در س ــالن
قص ــر ش ــیرین م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس ب ــا
حضـــور راویـــان کتـــاب و عوامـــل ســـازنده فیلـــم مســـتند
رونمای ــی ش ــد.
این اثــر به همــت ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشهای
مشــارکت زنان در دفاع مقدس و با همکاری موزه انقالب
اســامی و دفاع مقدس آماده شــده است.

چهارشــنبه شــانزدهم بهمــن مــاه در ایــام اهلل پــر بركــت
دهــه فجــر نشســت کتابپژوهــی دفــاع مقــدس بــا حضــور
اصح ــاب رس ــانه و اهال ــی فرهن ــگ و هن ــر كش ــور در م ــوزه
انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس برگ ــزار ش ــد.
ریاست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ،سرتیپ
داوود عامــری بــا اشــاره بــه پیشــرفتها و دس ـتآوردهای
گســترده در ایــن حــوزه تــا کنــون ،نقشــه راه آینــده را طبــق
معمــاری هوشــندانهی مقام معظــم رهبری و فرمایشــات
و مطالبات ایش ــان ترس ــیم كرد.
همچنی ــن مدی ــر عام ــل م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع
مق ــدس ،عل ــی اصغ ــر جعف ــری ضم ــن تأ كی ــد ب ــر اهمی ــت
كت ــاب و كتابپژوه ــی عن ــوان ک ــرد :كت ــاب ب ــه نوع ــی م ــادر

مراســم نورافشــانی در موزه انقالب اسالمی
و دفــاع مقدس
شـــب بیســـت و یكـــم بهمـــن مـــاه بـــا همـــكاری ســـتاد كل
نیروه ــای مس ــلح ،مراس ــم نورافش ــانی ب ــه مناس ــبت ی ــوم اهلل
 ٢٢بهمــن در محوطه موزه برگزار شــد .مراســمات نورافشــانی
مختلف ــی ب ــه جه ــت بزگداش ــت پی ــروزی انق ــاب اس ــامی در
سرتاس ــر كش ــور برگ ــزار ش ــدند ،ام ــا طب ــق س ــنوات ه ــر س ــاله
بـ ــه مناسـ ــبت شـ ــب پیـ ــروزی انقـ ــاب شـ ــکوهمند اسـ ــامی
ایـ ــران یكـ ــی از ویژهتریـ ــن و گسـ ــتردهترین آنهـ ــا در فضـ ــای
دریاچـهی هورالعظیــم مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقدس
و ب ــا حض ــور م ــردم اج ــرا ش ــد.

منطقــه پــرواز ممنوع در موزه

قصههــای انقــاب بــرای بچههای انقالب
رویــداد قصــه خوانی بــرای كــودكان بــا محوریــت قصههای
انقــاب در كتابخانـهی مــوزه انقالب اســامی و دفــاع مقدس
بـــا همـــكاری حســـینیه ارشـــاد برگـــزار شـــد .ایـــن رویـــداد بـــا
حض ــور دو قصهگ ــوی مج ــرب از حس ــینیه ارش ــاد و ب ــا ه ــدف
ان ــس گرفت ــن ك ــودكان ب ــا محی ــط كتابخان ــه و فض ــای كت ــاب
و كتابخوانـ ــی و آشـ ــنایی بـ ــا ریش ـ ـهها و فرهنـ ــگ انقـ ــاب
اس ــامی ش ــروع ب ــه کار ک ــرد.
ایـــن جلســـات طـــی روزهـــای نوزدهـــم تـــا بیســـت و یكـــم
بهم ــن م ــاه در كتابخانــهی تخصص ــی ش ــهید س ــودا گر واق ــع
در مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس و بــا حضور کــودکان
دبســـتانی و بـــا فضایـــی كامـــا تعاملـــی همـــراه بـــا پرســـش و
پاس ــخهای كـــودكان برگـــزار شـــد.

بازدی ــد رئی ــس س ــازمان بازرس ــی ش ــهرداری
از م ــوزه
ریاس ــت س ــازمان بازرس ــی ش ــهرداری ته ــران از تاالره ــای
موزه انقــاب اســامی و دفــاع مقدس دیــدن كــرد .وی ضمن

فیلـ ــم ماجراجویانـ ــه «منطقـ ــه پـ ــرواز ممنـ ــوع» ،روایتگـ ــر
داســـتان چنـــد نوجـــوان اســـت کـــه در حیـــن آمـــاد ه شـــدن
برای مســابقه ســاخت پهپاد ،با پیدا شــدن یک یوزپلنگ در
حوالــی محــل زندگیشــان ،درگیــر حــوادث مهیجی میشــوند.
م ــوزه در  23بهم ــن م ــاه میزب ــان ا ك ــران خانوادگ ــی ای ــن فیل ــم
برای همكاران خود و شركت نوسازی اراضی عباس آباد بود.

ترنم حماسـهها توســط اركستر ســمفونیك
ســرو اجرا شــد
پن ــج ش ــب اج ــرای حماس ــی از اركس ــتر س ــمفونیك س ــرو ب ــه
مناس ــبت می ــاد حض ــرت زه ــرا(س) در م ــوزه انق ــاب اس ــامی
و دف ــاع مق ــدس ش ــد .در ای ــن اركس ــتر ك ــه ب ــه رهب ــری آرمی ــن
تاجبخش برگزار میشــود ،قطعات ســرود جمهوری اسالمی،
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ســایر منابــع فرهنگــی تلقــی میشــود زیــرا كــه تــا رمــان خــوب
نباشــد فیلــم خــوب ســاخته نخواهــد شــد و تــا پژوهشهــای
تاریخــی صحیحــی وجــود نداشــته باشــد مســتندهای خوبــی
س ــاخته نخواه ــد ش ــد.

ای ــن بازدی ــد ،ب ــا تكاندهن ــده خوان ــدن ای ــن م ــوزه ،آث ــار آن را
ب ــرای نس ــل ام ــروز ك ــه ای ــن ح ــوادث را ندیدهان ــد عبرتانگی ــز
و بـ ــرای نسـ ــل قبـ ــل كـ ــه ایـ ــن حـ ــوادث را زندگـ ــی كردهانـ ــد،
تداعیکننـــده خاطـــرات دانســـت.
دكت ــر حم ــزهای ضم ــن اش ــاره ب ــه برگ ــزاری مراس ــم تجلی ــل
از برتریـــن ناظریـــن  ١٨٨٨در مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع
مقدس خاطرنشــان كرد كه شــهروندان میتوانند دغدغهها
و مســـائل خـــود را در ارتبـــاط بـــا مدیریـــت شـــهری از طریـــق
همیــن ســامانه بــه اطــاع مدیــران مربوطــه برســانند و نتیجه
و بازخ ــورد آن را مس ــتقیما دریاف ــت نماین ــد.
وی در انته ــا اف ــزود ك ــه تق ــارن ده ــه مب ــارك فج ــر ب ــا ای ــن
همایــــش ایــــن مفهــــوم را بــــه ذهــــن متبــــادر میكنــــد كــــه
مش ــاركت و حض ــور م ــردم در سرنوش ــت خودش ــان از طری ــق
همی ــن مش ــاركتها اعم ــال میش ــود و هم ــه اینه ــا از ب ــركات
انقـــاب اســـامی اســـت.
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راســت قامتان ،شــورانگیز ،هســتیم ،طوفانزادها ،پرچم
فتــح ،شــهید مــن ،آوینیهــا ،بیشــه شــیران ،وطــن ،یــاس
مهربان ــی و ای ای ــران اج ــرا ش ــدند .ای ــن س ــمفونی ب ــا آواز
امیرحسین ســمیعی ،یاسر اســماعیلی ،اشكان كمانگری
وهـــادی فیضـــی بـــه همـــراه  42نوازنـــده در روزهـــای 26
(س)
و  27بهمـــن مـــاه بـــه مناســـبت میـــاد حضـــرت زهـــرا
برگـــزار شـــد و قـــرار اســـت در اجراهایـــی دیگـــر از تاریـــخ 10
ال ــی  12اس ــفندماه س ــال ج ــاری از س ــاعت  19ال ــی 20:30
در ســـالن خلیـــج فـــارس مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع
مق ــدس برگ ــزار ش ــود.

جنایــات و پایــان حکومــت داعــش کــه بــه عنــوان نماینده
تفک ــر س ــلطه ک ــه ب ــا کم ــک رژی ــم صهیونیس ــتی و آمری ــکا
در منطق ــه ایج ــاد ش ــده ب ــود را از دیگ ــر بخشه ــای ای ــن
نمایشــگاه معرفــی کرد .وجــود غرفـهی ویــژهی عتبات که
وضعیــت عتبــات عالیــات در عــراق را قبــل و بعــد از انقالب
اس ــامی نش ــان میده ــد ،یک ــی دیگ ــر از بخشه ــای ای ــن
نمایش ــگاه اس ــت.
وی در پایــان از مــردم عزیــز بــرای بازدیــد رایــگان از ایــن
نمایش ــگاه از ده ــم ت ــا پای ــان اس ــفندماه  1398از س ــاعت
 10ال ــی 17دع ــوت ب ــه عم ــل آورد.

تجلـ ــی مقاومـ ــت در نمایشـ ــگاه بـ ــزرگ
پایـ ــان حکومـ ــت داعـ ــش

صفحه رسمی موزه در اینستاگرام بسته شد

مدیرعام ــل م ــوزه انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس از
برگ ــزاری نمایش ــگاهی ب ــا عن ــوان جبه ــه مقاوم ــت و پای ــان
حکوم ــت داع ــش از ده ــم اس ــفندماه خب ــر داد.
دکتر جعفری ،در نشسـت خبری که بـا همین موضوع
برگزار شـد ضمـن تبریک چهـل و یکمیـن سـالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و ضمن اشاره به مجاهدتهای شهدای
کشـور در جبهههـای مختلـف خصوصـا جبهـه مقاومـت،
افتتاح این نمایشگاه را مقدمهی افتتاح موزه و سراسرنمای
شهید سردار سـپهبد حاج قاسم سلیمانی دانست.
جعفـ ــری بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه جامعـ ــه امـ ــروز نیـ ــاز دارد بـ ــا
ابعــــاد و ریشــــههای مقاومــــت آشــــنا شــــود ،افــــزود :در
راسـ ــتای اطاعـ ــت امـ ــر رهبـ ــر معظـ ــم انقـ ــاب اسـ ــامی
مبنـــی بـــر بازنمایـــی مقاومـــت و معرفـــی آن بـــه جامعـــه،
در ایـ ــن نمایشـ ــگاه ریش ـ ـهها و تاریخچ ـ ـهی مقاومـ ــت در
کش ــورهایی همچ ــون فلس ــطین ،لبن ــان ،س ــوریه ،ع ــراق،
یمــن ،افغانســتان ،بوســنی ،آفریقــا و بحریــن و بــه نمایــش
در آمــده اســت .ایشــان با اشــاره بــه رنجهایــی که از ســوی
مســـتکبرین بـــر ملتهـــای مظلـــوم وارد شـــده ،غرف ــهی

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی و امـــور بینالملـــل مـــوزه
انقالب اســامی و دفاع مقدس ،صفحه رســمی این موزه
در اینس ــتا گرام ب ــه نش ــانی  iranhdmتوس ــط اینس ــتا گرام
مس ــدود ش ــد .در پ ــی مس ــدود ک ــردن صفح ــات مختل ــف
بـ ــا محتـ ــوای انقـ ــاب و مقاومـ ــت در شـ ــبکه اجتماعـ ــی
اینس ــتا گرام ،چش ــم دش ــمن ت ــاب دی ــدن م ــوزه انق ــاب
اســامی و دفــاع مقــدس را نیــز نیــاورد و صفحــه ایــن مــوزه
را از دســترس خــارج نمــود .طــی پیگیــری بــه عمــل آمــده
از س ــوی م ــوزه و مکاتب ــه ب ــا ای ــن ش ــبکه ،اینس ــتا گرام ب ــا
اتهامزنـ ــی بـ ــه جبهـ ــه مقاومـ ــت بـ ــه عنـ ــوان تروریسـ ــم،
علـ ــت بسـ ــته شـ ــدن ایـ ــن صفحـ ــه را پرداختـ ــن بـ ــه ایـ ــن
موضـــوع و چهرههـــای آن خصوصـــا ســـردار شـــهید حـــاج
قاســم ســلیمانی عنــوان کــرد .روابــط عمومــی مــوزه اعــام
کـــرد بـــه زودی نشـــانی جدیـــد صفحـــه ایـــن مجموعـــه را
اطالعرسـ ــانی خواهـ ــد کـ ــرد.

سبك زندگی اسالمی برای زوجهای جوان
واحد امور بانوان موزه با حضور دكتر صدرا روانشــناس
و اس ــتاد دانش ــگاه برنام ــه «س ــبك زندگ ــی اس ــامی ب ــرای
زوجهـــای جـــوان» را بـــا محوریـــت پرســـش و پاس ــخهای
زوجی ــن برگ ــزار ک ــرد .ای ــن نشس ــت از سلس ــله نش ـتهای
هفتگــی مــوزه در حــوزه خانــواده اســت کــه روز پنــج شــنبه
 24بهمـ ــن از سـ ــاعت  15الـ ــی 19در سـ ــالن هویـ ــزه مـ ــوزه
انق ــاب اس ــامی و دف ــاع مق ــدس برگ ــزار ش ــد.

