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تا آنجا که حافظهی رسانهایام یاری میکند ،چند
سالی هست که در روزهای منتهی به  13آبان چند نفری
که در واقعهی تسخیر سفارت حضور داشتند با مصاحبه
و یادداشت توبهنامههایشان را بهروز میکنند و گروهی
دیگر که در واقعهی تسخیر سفارت حضور نداشتند ،سعی
میکنند خودشان را به راهپیمایی جلوی النه برسانند و
البته با مصاحبه و یادداشت به آن گروه نخست بگویند
ما وارث پشیمانی شما هستیم ،نگران نباشید!
این هم یکی از گونههای تعارضات انقالبی است که ما
المحاله باید با آن گالویز شویم و فار غ از این و آن گروه
به اصل بیاندیشیم.
اول بنا داشتم به همین مناسبت یادداشتی در نسبت بین
انقالب و دکتر شریعتی بنویسم(یا برعکس) ،هدفم اثبات
نفوذ ادبیات شریعتی تا امروز و تاثیر او بر جریان بدنهی
چپ دیروز و راست امروز بود .تاثیری که میتوانست میزان
انحراف از معیار انقالبیون از انقالب را هم در خود مستتر
داشته باشــد .هر چقدر ذهنیات و دست نوشتههای
گذشتهام از دکتر را مرور کردم بیشتر به پیوندی که خود
روزگاری با او داشتم پی بردم .روزگاری که یک نوجوان
دههی شصتی در پی هویت بود ،به دنبال فهم انقالب
و کاری کــه میتواند برای انقالب بکنــد .تکلیفگرایی
هبهای بود که بچههای جنگ از جبهه برایمان آورده
بودند و ما متولدین دههی شصت چشم و دل به آنها
دادیم .از غربت روزگار در گرما گرم هوادارای جریان چپ و
روشنفکری دینی از شریعتی  -که گویا هنوز پروسهی عبور
از او کلید نخورده بود! -ما عالوه بر چهل حدیث و صحیفه
امام با شور کلمات انقالبی شریعتی هم مانوس شدیم.
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شــاید تاثیر همان بود کــه راســت و چپ را بــه یک چوب
میزدیم و فریاد بر قدرت را اتفاقا در قدرت میکشیدیم!
آن روزگار هنــوز فاصلــه داشــتیم تــا بگوییــم مــا نــه بایــد
لگــرا باشــیم نــه اصــاح طلــب ،ا گــر واقعیــت گــرا
اصو 
باشــیم و حقیقتطلب کافی اســت تا هم بــار خودمان
را از این بلبشــو ببندیم ،هــم جو را خیلی به هــم نریزیم،
کــه تصــور نادرســت از انقالبــی گــری همــان شــلوغ کاری
اســت و درســتش کاری کــه امــام بــه مــا آموخــت .او کــه
پیش از جلوه کردن در جمع ،سالها فلسفه و عرفان و
فقه و اصــول خوانده بــود و با خلوت انس داشــت ،او که
فار غ از مســیر و منزل و مقصد به حقیقت میاندیشــید
و از همیــن رو هیــچ جــز حــق نگفــت و حــق را نیــز بــر مــدار
خــود نبرد،بلکــه شــیوهی ّ
تمســک بــه آن را در ســیرهی
خــود ظاهــر کــرد .انقالبیگــری ای کــه از خلــوت شــروع
نشــود یحتمل همین شــلوغی ها را هم بــه بار مــی آورد.
برای رهایی از این تعارضات که بیشتر جلوهی رسانهای
دارند تا بنیانی حقیقی ،باید به اصل بیاندیشیم ،انقالب
از شلوغکاری و ســرهم بندی و نزاع و جدال ّ
مبراست،
چون منطق آن با منطق مرسوم انقالبات متفاوت است
و قهرا هر که در آن غور کرده باشد باید وجهی از آن را یافته
باشد .حاال دیگر خیلی پیگیر دوگانهها و چندگانههای
رسانهای نیستم ،خبر و تحلیل هم به درک و دریافتم از
انقالب عمق تازهای نمیدهد ،بلکه خرق همهی این
حجابهاســت که میتواند معنای انقالب اسالمی را
نمایان کند ،معنایی که بسیار سادهتر و دستیافتنیتر
از آن است که در همهمهی رسانهها به بهانهی حادثهها
گم شود ،معنایی که به انسان رجعت دارد.

یادمان
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شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشتآزادگان است که در  65کیلومتری غرب اهواز در استان
خوزستان واقع شده است .رود کرخه از شمال این شهر و شعبهای از آن به نام نیسان از درون
ً
شــهر از شــمال به جنوب میگذرد .مردم سوســنگرد عموما از شــیعیان عربزبان خوزستان
هستند و در دفاع از کشور بویژه در جنگ اول جهانی در مقابله با سربازان و نیروهای انگلیس
و تحت زعامت علمای بزرگ وقت ،سابقهای درخشان دارند.
در نخســتین روزهــای حمله عــراق به ایــران اســامی ،نیروهــای عراقی از مــرز چزابــه وارد خا ک
جمهــوری اســامی ایــران شــدند و پــس از عبــور از شــمال کرخــه و بســتان بــه ســوی سوســنگرد
روی آوردند .عراقیها مقاومتهای پرا کنــده مدافعان محلی و رزمندگان را درهم شکســتند
و بــا عبــور از سوســنگرد بــه طــرف حمیدیــه روانــه شــدند ،امــا در حمیدیــه تانکهــای عراقــی در
ل والی منطقــه زمینگیــر شــدند.
گ 

یادمـــــــــــــان
بعد از ســقوط خرمشهر در اواســط آبانماه ســال  ،1359نیروهای
ً
عراقی مجددا به سوسنگرد از غرب و جنوب حمله و باالخره شهر
را محاصــره كردنــد .منطق ـهای کــه سوســنگرد در آن قــرار داشــت
جبهه میانی خوزســتان بود و منطقهای وســیع شــامل حمیدیه،
سوسنگرد و بستان را شامل میشد .عراق با کنترل آن میتوانست
در هر قســمت از آن بــه جاده اصلــی اهــواز  -حمیدیه  -سوســنگرد
و بســتان دســت پیدا کند.
عراق در این منطقه یک لشکر زرهی با سه تیپ ،یک گردان نیروهای
مخصوص ،یک گردان پیاده ،دو گردان کماندو ،یک گردان شناسایی
و  900نفــر از افراد جیشالشــعبی را مســتقر کرده بــود؛ در حالی که
کل نیروهای ایرانی را تیپ ســوم لشکر  92زرهی ارتش ،رزمندگان
سپاه پاسداران سوسنگرد ،نیروهای ژاندارمری این شهر و نیروهای
ستاد جنگهای نامنظم شهید دکتر چمران تشکیل میدادند.
بعد از متوقف ماندن پیشروی دشمن در جنوب غربی اهواز و نا کامی
آنان برای اشغال این شهر ،تالش اصلی دشــمن معطوف به این
شــد که در غرب ،محور اهواز  -حمیدیه  -سوســنگرد  -بستان را
قطع کند و به ترتیب تقدم ابتدا حمیدیه یا سوسنگرد و یا بستان
را اشغال کند و سپس به سوی اهواز حرکت کند.
بدین ترتیب حدود یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی ،از اوایل آبان،
ارتش عراق پس از اســتقرار لشــکر  9زرهی در جنوب هویزه ،شــهر
ً
سوسنگرد را از جهات مختلف مورد تهدید قرار داد .با گذشت حدودا
سه هفته و در پی سقوط خرمشهر ،در روز  22آبان فعالیت دشمن
اطراف سوسنگرد افزایش یافت و بالگردهای عراقی مواضع پدافندی
ایران را که در محور حمیدیه  -سوسنگرد مستقر بودند گلولهباران
کردند و در ساعت  8و  45دقیقه همان روز شهر سوسنگرد را بمباران
ً
کردند .نیروهای هوایی و توپخانههای ایران نیز متقابال در محور
طالئیه  -هویزه  -سوسنگرد واحدهای دشمن را بمباران کردند.

محاصره سوسنگرد و مقاومت مردمی
در روز  23آبان از ساعت  4و  30دقیقه صبح شهر سوسنگرد از تمام
جهتها زیر باران گلوله توپخانه دشــمن قرار گرفت و بالگردهای
دشمن نیز محور حمیدیه  -سوسنگرد را مورد حمله قرار دادند و در
پوشش این آتش سنگین ،واحدهای زرهی دشمن از سمت غرب
و جنوب به طرف سوسنگرد به حرکت درآمدند .این در حالی بود

در این عملیات حضور
مردم به خصوص مردم
عربزبان منطقه در
مقابلهی با دشمن چشمگیر
بود ،آنها همانند مردم
خرمشهر و آبادان بسان
سدی محکم در مقابل
دشمن ایستادند.

شماره بیستو سه  /آبان 1399

7

یادمـــــــــــــان
که نیروهای مردمی و سپاه پاسداران و ژاندارمری مستقر در سایر
محورها تنها مجهز به سالح سبک و ضد تانک بودند.
پس از حمله همهجانبه دشمن به سوسنگرد و محاصره آن ،مقاومت
شجاعانه مردم شهر اجازه نداد نیروهای دشمن شهر را به طور کامل
اشغال کنند و شهر سه روز در محاصره کامل دشمن قرار داشت .در
روز سوم تعدادی از تانكهای عراقی وارد سوسنگرد شدند و ݣݣمردم
مبارز شهر با سالحهای ســبك و امكاناتی اندك و نا كافی ،ولی با
تمام توان و همت خویش در مقابل آنها به مقاومت پرداختند.
رزمنــدگان مدافــع شــهر در حالــی كــه مهماتــی برایشــان نمانــده
بود و حتی غــذا بــرای خــوردن نداشــتند و تعدادشــان از چند صد
نفــر هــم تجــاوز نمیكــرد ،بــه مبــارزه ادامــه میدادنــد؛ در حالــی كه
حتــی ارتبــاط تلفنــی آنهــا نیــز در روز ســوم قطــع شــده بــود .ایــن
مبــارزه همچنــان ادامــه داشــت تــا اینكــه حملــه نیروهــای کمکــی
بــه ســوی سوســنگرد آغــاز شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــهر بــرای تصــرف شــهر اهــواز کــه هــدف
اساس ــی ع ــراق در جن ــگ ب ــود بس ــیار مه ــم و حیات ــی ب ــه حس ــاب
میآمد خــارج شــدن آن از دســت دشــمن بــرای رزمنــدگان ایرانی
بس ــیار اهمی ــت داش ــت.
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عملیات آزادسازی سوسنگرد
مقاومت شهید محمدرضا پورکیان در  23مهرماه از اتفاقتی بود که
دشمن را برای اشغال دوم نا کام گذاشــت .مهمترین اتفاق در آن
زمان که معادالت جنگ را به هم زد صدور فرمان امام خمینی(ره)
در روز  25آبان بود که فرمودند «بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد شود».
رزمندگان اســام هم در پاسخی ســریع و بیدرنگ به فرمان رهبر
خود فردای همان روز به عملیاتی برای آزادسازی شهر دست زدند.
در ســاعت  6و  30دقیقه صبــح روز  26آبــان یگانهایــی از نیروهای
مســلح کشــور متشــکل از تیــپ  2و تیــپ  3از لشــکر  92زرهــی اهــواز،
شهید علی تجالیی و حدود  200نفر از مردم شهر  ،گروه جنگهای
نامنظــم شــهید چمــران بــا پشــتیبانی آتــش توپخانــه و نیروهــای
هوایــی و هوانیــروز بــه منظــور شکســت حصــر سوســنگرد دســت بــه
عملیــات زدنــد .نیروهــای کمکــی ســپاه و نیروهــای مردمــی نیــز بــه
جبهــه سوســنگرد اعــزام شــدند.
گروههای جنگهای نامنظم شـهید چمران در محور ابوحمیظه
 سوسنگرد پیشروی کردند و رزمندگان سـپاه و نیروهای مردمیدر محور سوسـنگرد  -دهالویـه در مقابل تهاجم دشـمن مقاومت
میکردند .هنگ ژاندارمری سوسنگرد نیز دوشادوش سایر رزمندگان

یادمـــــــــــــان
در دفاع از شهر شرکت داشت .تیپ  3لشکر  92زرهی در یک اقدام به
موقع آبادی سبحانی را آزاد کرد و عملیات شمالی دشمن با نا کامی
مواجه شـد .تیـپ  2لشـکر  92زرهـی نیز به همـراه گـروه جنگهای
نامنظم در شمال و جنوب جاده حمیدیه -سوسنگرد به پیشروی
خود ادامه دادند و به نیروهای دشمن از دو طرف حمله کردند.
ساعت  12روز  26آبان تالش دشمن برای اشغال سوسنگرد در هم
شکست و کمکم آثار شکست و عقبنشینی در عراقیها نمایان شد.
بعد از ظهر همان روز عقبنشینی دشمن در شرق سوسنگرد به طرف
جنوب آغاز شد و نیروهای بعثی تالش میکردند هرچه سریعتر خود
را از مهلکه نجـات دهند و به جنـوب کرخه عقب بکشـند .عراق در
حمیدیه با تک و حمله شبانه غیور اصلی و  28نفر از نیروهای سپاه
اهواز مجبور به عقبنشـینی شـدند که طی آن سوسـنگرد هم آزاد
شد .سرانجام در آخرین ساعات روز تمام نیروهای دشمن صحنه
نبـرد را تـرک و به سـمت جنوب فـرار کردنـد ،تیـپ  2لشـکر  92زرهی
همراه سایر رزمندگان به سوسنگرد رسیدند و نیروهای دشمن در
شـمال غرب شـهر به مواضـع پدافندی خـود عقبنشـینی کردند.
بدین ترتیب شهر به کنترل کامل نیروهای جمهوری اسالمی ایران
درآمد و با همكاری نیروهای داخل شهر ،اقدام به پا كسازی دشمن

از شـهر كردنـد و رؤیـای تصـرف مرکـز خوزسـتان از سـوی عراقیها با
فدا کاری سربازان ایرانی هرگز به تعبیر نرسید.
در این عملیات حضور مردم به خصوص مردم عربزبان منطقه در
مقابلهی با دشمن چشمگیر بود ،آنها همانند مردم خرمشهر و آبادان
بسان سدی محکم در مقابل دشمن ایستادند.

جزئیات عملیات
عملیات سوسنگرد به صورت نیمه گسترده و به فرماندهی مشترک
انجام شد .این عملیات با مشاركت سپاه پاسداران و تیپ  2و  3لشكر
 92زرهی خوزستان و نیروهای ستاد جنگهای نامنظم انجام شد.
تمامی هماهنگیها برای انجام عملیــات و نجات مدافعان درون
شهر توسط آیتاهلل خامنهای و دکتر مصطفی چمران انجام گرفت.
پس از صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر آزادسازی سوسنگرد،
عملیات به این شکل طراحی شد که فردا صبح نیروی اصلی عملیات
یعنی تیپ  2لشــکر  92زرهی حملــه خود را به سوســنگرد آغاز كند.
اما ساعت حدود  12شب امیر سرتیپ غالمرضا قاسمی نو فرمانده
این لشــکر در تماس تلفنــی با آی ـتاهلل خامنهای اظهار داشــت كه
فرمانده نیروی زمینی ارتش تیمســار ظهیر نژاد خبــر داده كه تیپ
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 2نباید در عملیات شــركت كند و چون احتمال انهدام تیپ وجود
دارد به دستور فرمانده کل قوا (بنی صدر) از شركت در این عملیات
ً
خودداری كند .با این دستور عمال عملیات لغو میشد و سوسنگرد نیز
سقوط میكرد و تمامی مدافعان داخل شهر به شهادت میرسیدند.
ً
آیتاهلل خامنهای نیز فورا طی نامهای به فرماندهی لشكر نوشت كه
تیپ باید در عملیات شركت كند و هر كس از این دستور سرپیچی كند
مسئول است .شهید چمران هم در زیر نامه متنی را اضافه کرد با این
مضمون كه ا گر تیپ فردا عمل نكند  500نفر از مدافعان شهر به شهادت
میرسند و ا گر من زنده باشم با مسئول متخلف برخورد خواهم كرد.
بدیـن ترتیـب فرمانـده متعهـد لشـگر كـه عالقـه خاصـی بـه آیتاهلل
خامنهای داشـت تیپ را در حالـت آمادهباش قـرار داد و صبح فردا
عملیات بـه فرماندهـی شـهید چمـران و امیر قاسـمی نـو آغاز شـد.
چند فرونـد بالگرد توپـدار كبری نیز عملیـات را حمایـت میکردند.
در ایـن عملیـات دکتـر چمـران كـه در خـط مقـدم شـركت داشـت از
ناحیه پـا بـه شـدت مجـروح شـد و یكـی از محافظانش به شـهادت
رسـید.در این عملیات ایـران با  6گـردان پیـاده و زرهی و عـراق با 8
گـردان پیـاده و زرهـی حضور داشـتند.
تلفــات انســانی عــراق در ایــن عملیــات چشــمگیر بــود ،تعــداد 45
نیروی عراقی نیز به اســارت درآمدند .عالوه بــر آن تعدادی تانك و
خودروی دشــمن نیز به غنیمــت گرفته شــده و یا منهدم شــدند.

تالش دوباره دشمن برای اشغال سوسنگرد
پــس از آزادســازی سوســنگرد و عقــب رانــدن دشــمن از شــمال و
شمال غرب این شهر ،نیروهای خودی با آب انداختن در شمال
رود کرخــه (حــد فاصــل کرخــه تــا تپههــای اهلل ا کبــر) توانســتند در

به خاطر امام(ره)

مقابــل دشــمن مانــع ایجــاد کننــد .بــه ایــن ترتیــب دشــمن ضمن
ایــن کــه مجبــور شــد طــی چنــد مرحلــه عقبنشــینی کنــد ،نــوک
پیــکان خــود را متوجــه جنــوب جــاده حمیدیــه  -سوســنگرد کــرد
تــا بتوانــد ایــن راه ارتباطــی را قطــع کنــد و بــا تهدیــد کــردن شــرق و
جنوب شــرقی سوســنگرد و در نهایــت الحــاق نیروهای مســتقر در
ً
غــرب و شــرق ایــن شــهر ،مجــددا سوســنگرد را محاصــره و اشــغال
کنــد .بدیــن منظــور در بامــداد  2آذر تهاجــم دشــمن از جنــوب بــه
شمال از محور جفیر -هویزه اغاز شد .پاسداران مستقر در حاشیه
جــاده وارد عمــل شــده و بــا دشــمن درگیــر شــدند کــه درگیــری تــا
ً
روشن شــدن هوا ادامه یافت و نهایتا دشــمن به عقب رانده شد.
دو روز بعد در  4آذر یک گردان زرهی عراق همراه با نیروهای پیاده
به قصد تصرف جاده حمیدیه  -سوســنگرد پیشروی کردند تا با
در اختیار گرفتن جاده ،به سوی روستای ابوحمیظه تغییر مسیر
داده و از شــرق ،سوســنگرد را به محاصــره درآورند ،امــا در همان
مرحله اول ،مدافعان حرکت آنان را سد کردند .در این درگیری که
از ساعت پنج تا ده صبح ادامه یافت عراقیها با تحمل خساراتی
ً
عقبنشینی کردند .ساعاتی بعد ،مجددا دشمن حمله کرد که
این حمله نیز با شکست مواجه شد.
بهرغم این شکس ـتها ،دشــمن از تالش باز نایســتاد و با تقویت
نیروهایش خود را برای حملهای دیگر به سوسنگرد آماده کرد .آنها
تا اواخر آذر همچنان در جنوب جاده حمیدیه  -سوسنگرد فعال
بودند ،ولی هرگز موفق به تأمین اهداف خود نشدند؛ به همین دلیل
تصمیم گرفتند در موضع پدافندی مناسب قرار بگیرند .بنابراین
در آخرین روز آذر دشمن از مواضع خود در اطراف سوسنگرد به طور
کامل عقبنشینی کرد و از تصرف این شهر ناامید شد.

مهمترین اتفاقی کــه در آن زمــان معادالت جنگ را بــه هم زد صدور فرمــان امام خمینــی (ره) در روز  25آبــان بود که
فرمودند «بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد شــود ».رزمندگان اسالم هم در پاسخی سریع و بیدرنگ به فرمان رهبر خود
فردای همان روز به عملیاتی برای آزادسازی شهر دست زدند.
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سفر به مناطق عملیاتهای نامنظم
یادمـــــــــــــان
کردستان عراق؛
فتح  2و  ،3ظفر  3و  4و نصر  8در

مرز

آن سوتر از

مرزی نامنظم (چریکی)
در آبان ماه سالهای  65و  ،66پنج عملیات برون ِ
با عناوین فتح  2و  ،3ظفر  3و  4و نصر هشت توسط یگانهای تحت امر
قرارگاه رمضان و گروههایی که با این قرارگاه همکاری داشتند ،انجام گرفت.
قرارگاه رمضان در میانه جنگ تحمیلی و با هدف استفاده از توان معارضان
ُ
(مبارزان) کرد و شیعه عراقی برای مقابله با رژیم بعث عراق به وجود آمد.
عالوه بر حضور و مشــارکت نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات
کردستان عراق و لشکر بدر ،نیروهایی از یگانهای مختلف سپاه همچون
لشکر  6ویژه پاسداران و تیپهای هوابرد ،ظفر و ابوذر نیز تحت امر این
چریکی برونمرزی حضور داشتند .در این نوشتار بنا
قرارگاه در عملیاتهای
ِ
داریم به معرفی مناطقی از خا ک کردستان عراق بپردازیم که پنج عملیات
برون مرزی ایران در آن مناطق انجام شده و یادآور حماسهها و رشادتهای
ُ
رزمندگان ایرانی در کنار معارضان و مجاهدان کرد و شیعه عراقی است.

سمانه پرهام
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دوکان؛ ارتفاعات راهبردی عراق
قــرارگاه رمضــان یکــی دو مــاه پــس از اجــرای موفــق اولیــن عملیات
خــود در منطقــه کرکــوک بــا عنــوان فتــح  1کــه منجــر بــه وارد آمــدن
صدماتــی بــه زیرســاختهای پاالیشــگاهی و صنعتــی رژیــم بعــث
عــراق شــد ،تصمیــم بــه اجــرای عملیــات فتــح  2در منطقــه دوکان
ُ
عراق گرفت .ایــن عملیات نیــز با همــکاری معارضان کــرد عراقی و
با هدف انهدام تاسیســات ســد و شــهر دوکان عراق انجــام گرفت.
عملیات فتح  2در روز  4آبان ماه سال  1365انجام شد .سد دوکان
کـه در نزدیکی شــهر سردشــت ایران اســت ،بــر بلندیهای شــمال
ت ســیطر ه اتحادی ـه
ق تســلط داشــت و تح ـ 
ن عــرا 
شــرقی کردســتا 
ن عــراق بــود .در ایــن شــهر ســد آبــی قــرار داشــت
میهنــی کردســتا 
کــه بخشــی از آب مــورد نیــاز دشــمن را تأمیــن میکــرد .رزمنــدگان
برنامــه داشــتند مرکــز تأسیســاتی بــرق  ۳۵۰مگاواتــی ایــن ســد را
بهطــور کامــل منهــدم کننــد .نیروهــای قــرارگاه رمضــان ســپاه بــا
ُ
ن کرد عراقی و اجرای آتش
همکاری و تمهیدات و اطالعات معارضا 
سنگین ،توانستند مرکز تاسیســاتی برق ۳۵۰مگاواتی سد دوکان
را با کمترین تلفات نیروهای خودی منهدم کنند .این عملیات،
ضربــه زیرســاختی بزرگــی بــه رژیــم بعــث عــراق وارد کــرد .همچنین
باتوجــه بــه اینکــه ایــن ســد بــر روی بلندیهــای شــرقی کردســتان
عراق واقع شــده بــود ،نیروهای ارتش بعــث عراق از ایــن محدوده
برای رصــد تحــرکات رزمنــدگان اســام اســتفاده میکردنــد و از این
جهت ،انهدام مواضع دشــمن در ســد دوکان اهمیت ویژهای
برای جمهوری اسالمی
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ایــران داشــت .بعــد از ایــن عملیــات نیروهــای رژیــم صــدام دیگــر
نتوانستند از این منطقه بر تحرکات رزمندگان اشراف داشته باشند.
ت و در ماههای آخــر جنگ نیز
س از این عملیــا 
ل و نیم پ ـ 
یک ســا 
ت بیتالمقدس ۶مواضع پدافندی
نیروهای ایران توانستند در عملیا 
ط برسانند و تا دریاچ ه پشت
خود را به باالترین حد اشراف و تسل 
ن پیش بروند.
آ 

ضربه به زاخو و دهوک در عمق  300کیلومتری عراق
بیست روز پس از اجرای عملیات فتح  ،2عملیات فتح  3اجرا شد.
این عملیات در عمق  300کیلومتری خا ک عراق و در منطقه زاخو
دهوک انجام گرفت.در این منطقه مقر لشکر  38عراق و شماری از تانکها و زرهپوشها
و خودروهای نظامی وجود داشــت که رزمندگان ایرانی همراه با
ُ
معارضان کرد عراقی توانستند آنها را منهدم کنند.
مرا کز دولتی رژیم بعث عراق ،مخازن ســوخت ،گمرک و ترمینال
بارگیری نفت زاخو ،مرا کز نظامی و دولتی شــهر حیصدام عراق و
چند مرکز دولتی شــهر دهوک نیز از جمله اهدافــی بودند که طی
دو مرحله مورد ضربه قرار گرفتنــد .در عملیات فتح  ،3رزمندگان
ایرانی همچنین توانستند یک فروند بالگرد عراقی را ساقط کنند.
گفته میشــود دولت بعث عراق ،بازمانده نیروگاه هســتهای این
كشــور در پیرامــون شــهر دهــوك را كــه در ســال  1981توســط رژیم
صهیونیســتی بمباران شــده بود به صورت پنهانــی و طی یك
عملیات طوالنی به یك شركت كانادایی وا گذار كرد .از این
جهت نیز دهوک منطقهای با ارزش برای عراق بود.
عملیاتهای فتح  8و ظفر  4نیز در این منطقه
که در شمالیترین منطقه کردســتان عراق قرار
دارد و ا کنون مرکز استان دهوک است ،اجرا شد.
سلسله عملیاتهای فتح و دیگر عملیاتهای
ـرزی نامنظــم ایــران کــه در عمــق خا ک
برونمـ ِ
عراق انجام گرفت ،عالوه بر اینکه توان عملیاتی
رزمندگان و نیروهای مسلح کشورمان را نشان
داد ،دستاوردهای بزرگی نیز برای ایران داشت.
این دستاوردها به حدی بود که فرماندهان پس

یادمـــــــــــــان
از پایان عملیات کربالی پنج و با توجه به بنبست رسیدن تمامی
راهکارها در جبهه جنوب ،راهبــرد انتقال جنگ از جبهه جنوب
به جبهه شمالغرب را در پیش گرفتند.

انجام عملیات ظفر  3که همراه با پیروزی بود ،انگیزه بسیار خوبی
به رزمندگان ایرانی برای ادامه دادن عملیاتهای برونمرزی در
جبههها داد و تنها چند روز پس از اجرای عملیات ظفر  ،3عملیات
ظفر  4در ارتفاعات دهوک انجام گرفت.

قرارگاه رمضان عالوه بر اجرای سلسله عملیاتهای فتح ،اقدام به
اجرای سلسله عملیاتهای ظفر نیز کرد که البته این عملیاتها
را بــا عملیاتهایی که ارتــش جمهوری اســامی ایــران با همین
عنوان اجرا کرد ،نباید اشتباه گرفت .سلسله عملیاتهای نامنظم
ظفر با هدف پاســخگویی به شــرارتهای رژیم بعثی در بمباران
شیمیایی روستاهای كردنشین شــمال عراق و هدف قرار دادن
عمق استراتژیك ،اقتصادی و بازرگانی عراق اجرا شد.
یک ســال پس از اجرای عملیاتهای فتح دو و ســه ،عملیات
ظفر  3توســط قرارگاه رمضان ســپاه در منطقه کردستان عراق
اجرا شد .این عملیات در منطقه معروفی به نام دربندیخان
در جنوب اســتان ســلیمانیه انجام گرفــت .عملیات ظفر ســه
ا گرچــه عملیــات کوچــک و نامنظمی بــود ،اما دســتاوردهای
بزرگی برای رزمندگان ایرانی داشت.
منطقه دربندیخان به دلیل برخورداری از تاسیسات زیرساختی
آب و برق ،یک منطقه راهبردی برای ارتش بعث عراق بود و هدف
ایران از اجــرای عملیات ظفــر  3و دیگر عملیاتهایــی که در این
منطقه انجام داد ،انهدام تاسیسات اقتصادی و زیرساختی دشمن
و ضربه زدن به مرا کز نظامی دشمن بود.
عملیات ظفر  3در روز  25آبان سال  66و با رمز یا رسول اهلل (ص)
آغاز شد .در این عملیات ،مرکز پشــتیبانی و مقر فرماندهی لشکر
 36پیــاده نیروی زمینــی ارتش عراق ،تاسیســات نیروگاهی ســد
دربندیخان ،پایگاه حفاظتی دشمن در اطراف دربندیخان و
منطقه بانیخالل در بغداد منهدم شد.
همچنین در این عملیات  105دستگاه انواع خودرو نظامی ،یک
فروند بالگرد و چندین دستگاه تانک و نفربر به غنیمت رزمندگان
ایرانی درآمد .رزمندگان ایرانی در این عملیات به صورت موقت
جاده سلیمانیه را به کنترل خود درآوردند و توانستند حدود 750
نفر از نیروهای دشمن را کشته ،زخمی و یا اسیر کنند.

هجوم دوباره به دهوک

غلبه بر دشمن در دربندیخان

رزمندگان قرارگاه رمضان برای اجرای عملیــات ظفر  4بار دیگر پا
به منطقه دهوک در شمالیترین منطقه جغرافیایی کشور عراق
گذاشــتند .هدف از اجــرای این عملیــات نیز وارد کــردن ضربات
سنگین به تاسیسات نظامی و اقتصادی رژیم بعث عراق بود.
رزمندگان ایرانی با رمز یا رســول اهلل (ص) به مقر لشــکر  119پیاده
ارتش عراق مستقر در شهر دهوک حمله کردند و ضمن انهدام آن
مقر به تخریب تاسیســات انتقال برق ســد این شــهر به میزان 60
درصد و مرکز پست و تلگراف ،پمپ بنزین ،مقر پلیس و مخابرات
به میزان  40درصد پرداختند.
نیروهای عملکننده همچنین توانستند با بستن موقت راه ترانزیتی
عراق  -ترکیه 10 ،پایگاه حفاظتی این مسیر را منهدم کنند و حدود
 400نفر از نیروهای دشمن را مجروح کنند و به هال کت برسانند.
بخش مهمــی از عملیات ظفر  4در شــهر دهــوک انجام گرفت.
رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان که متشکل از تکاوران گردان
ِ
ویژه شهادت و مبارزان حزب دموکرات کردستان عراق بودند،
توانستند با پشتیبانی آتش پرحجم به مواضع ارتش بعث عراق
در این شهر و اطراف آن حمله کنند و مقر تیپ  119پیاده مستقر
در شــهر دهوک که مســئولیت حفاظــت و هدایــت پایگاههای
اطراف شهر را برعهده داشت ،منهدم سازند .در این حمله حدود
 300نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.رزمندگان ایرانی
پــس از اینکه وارد شــهر پرجمعیت دهوک شــدند ،ســاختمان
پلیس و مرکز مخابرات آن را به میزان  40درصد منهدم کردند.
چهار کارخانه در اطراف این شــهر نیز کــه نیازهای ارتش بعث
عراق را تامین میکردند ،با حمله رزمندگان دچار خسارتهای
بسیاری شدند.
در عملیات ظفر  ،4پارک موتوری دشمن و تاسیسات انتقال برق
که در شــش کیلومتری شــمالغربی شــهر دهوک بود ،هدف قرار
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عملیات «نصر»8

گرفت و بــه آتش کشــیده شــد .رزمنــدگان ایرانی با بســتن موقت
(به مدت  9ساعت) جاده ترانزیتی دهوک به ترکیه ،کامیونهای
حامل سوخت عراق را به آتش کشــیدند .در ادامه این عملیات،
مرکز گردان حفاظت جاده بغداد  -ترکیه نیز گلولهباران و بر اثر آن
 10پایگاه منهدم و  70نفر کشته شدند .مرا کز اقتصادی شهر سهیل
نیز در این عملیات ،مورد هدف قرار گرفتند.

تسلط بر ماووت
یک روز مانده به پایان آبان ماه سال  66و در راستای راهبرد انتقال
جنگ به جبهههای شمالغرب ،رزمندگان ایرانی عملیات نصر 8
را با هدف آزادسازی ارتفاعات ماووت عراق آغاز کردند.
در این عملیات برای حمله هماهنگ به مواضع دشمن ،یگانها با
پنج تا هشت ساعت راهپیمایی ،زیر مواضع دشمن مستقر شدند
و پس از اعالم حمله ،به مواضع دشمن حمله کردند و موفق شدند
هدفهای خود را بر روی قلههای  ۱۳۹۱ ،۱۴۱۸ ،۱۴۲۶و همچنین
قرارگاه تا کتیکی تیپ  ۳۹و مقر گردان یک این تیپ عراق را تصرف
کنند .در این میان ،تنها مقر گردان  ۲تیپ  ۳۹در ادامه یال شمال
«گردهرش» پا کسازی نشد.
با آغاز عملیات ،مهندسی قرارگاه نجف نیز اقدام به احداث جاده
از پاســگاه پلیس بــه ســمت رودخانه قلعــهچوالن و احــداث پل
لول ـهای روی ایــن رودخانه کــرد.از ســاعت پنج صبح ،دشــمن با
عناصر باقیمانده از تیپ  ۳۹به لشکر  ۵۷ابوالفضل (ع) پاتک کرد
و با ادامه این فشــار توانســت این لشــکر را  ۳۰۰متر عقب بزند و به
دلیل احساس خطر از این محور ،به این لشکر ماموریت داده شد تا
هنگام ورود نیروهای لشکر ویژه شهدا ،در مقابل دشمن مقاومت
کرده و منطقه را حفظ کند.
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لشکر ویژه شهدا نیز مأموریت داشت ادامه یال گردهرش را تصرف
کند .از این رو ،برای کمک و تقویت این یگان به توپخانه و ادوات
دســتور داده شــد در آن محور اجرای آتــش کنند.در همین راســتا
ســاعت پنج صبــح به لشــکر ویژه شــهداء و لشــکر  ۷ولی عصــر (عج)
دستور داده شد که در پی ادامه ماموریت لشکر  ۵۷و تقویت خط
دفاعــی لشــکر  ۲۱امــام رضــا (ع) وارد عمــل شــوند.در این حــال ،بار
دیگر دشــمن اوایل صبــح پاتک کرد ،اما این بار ســرکوب شــد.
پــس از ایــن حملــه ،تــا ظهــر روز اول ،تحــرک خاصــی از دشــمن
مشــاهده نشــد ،اما بعــد از ظهــر چنــد فرونــد هواپیمای دشــمن با
ً
قصــد بمبــاران مواضــع رزمنــدگان ایرانــی ،اشــتباها مواضــع قــوای
خودشــان را بمبــاران کردنــد.
در شــب دوم ،لشــکر ویژه شــهدا روی ادامه یال گردهرش ،با یک
گردان از لشــکر  ۵۷عبور کــرده و آن را تصرف کــرد .عراقیها پس از
عقبنشینی از گردهرش ،از روز سوم عملیات با تیپهای ۷۷ ،۳۱
و  ۸۳از دو محور به مواضع نیروهای خــودی در میان قلههای ۲
و  ۳و همچنین به قله  ۲حمله کردند ،امــا رزمندگان ایرانی آنها
را عقب زدند .از روز سوم آذر  ،۱۳۶۶نیز نیروهای اتحادیه میهنی
کردســتان عراق روی ارتفاع ویــوالن عملیات خــود را آغاز کردند.
در پــی ایــن اقــدام ،دشــمن توجــه خــود را بــه آن محــور
معطــوف کــرد و موفــق شــد پــس از چنــد روز درگیــری اتحادیــه
را وادار بــه عقبنشــینی کنــد .در مجمــوع عملیــات نصــر
 ۸پــس از یــک هفتــه بــا موفقیــت کامــل پایــان یافــت.
رزمندگان ایرانی در عملیــات نصر  ،۸به طور کامــل به هدفهای
خود دست یافتند .در واقع ،با تصرف ارتفاع گردهرش ،یک سرپل
مناســب و جاپــای مطمئــن در آن ســوی رودخانــه قلعــه چــوالن،
بــرای اقدامــات بعــدی بــه دســت آمــد.در ایــن عملیــات ،دشــمن
متحمــل تلفــات نیــروی انســانی و تجهیــزات زیــادی شــد و  ۲۰۰تن
از آنهــا نیــز بــه اســارت نیروهــای خــودی درآمدنــد .همچنیــن،
تیپهــای  ۷۷ ،۷۴ ،۳۹و  ۸۳و برخــی یگانهــای دیگــر دشــمن
آسیب دیدند .عالوه بر این ،مقداری از سالح ،مهمات و تجهیزات
دشــمن نیز منهــدم و یــا بــه غنیمــت گرفته شــد.

سلحشوران
یادمـــــــــــــان

یما
طاها بدری
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یمن سرزمینی که ما امروز آن را کشوری جنگزده و فقیر میبینیم ،بر
اساس یافتههای باستانی ،بیش از  7هزار سال قدمت دارد .کشوری
با حدود 200جزیره در مسیر تنگه مهم بابالمندب ،حاشیه خلیج
عدن و دریای سرخ که منحصر به فرد در تولید و فرآوری قهوه میباشد.
شاید کمتر کسی بداند که این سرزمین نه به خاطر ذخائر نفتی و
معدنی خدادادیاش ،که به علت کیفیت باالی قهوههایش شهرت
جهانی دارد .در سوره نمل قرآن کریم و ذیل داستان حضرت سلیمان
نبی(ع) و ملکه بلقیس ،نام این سرزمین آورده شده است .در کنار
صنعا پایتخت یمن ،شهر مأرب همان دیار باستانی سبا ،مشهورترین
شهر یمن میباشد .شهری که به فرمان الهی با سیلی بزرگ ،عذاب
شدند و هنوز آثار آن در جای جای این شهر قابل رؤیت است.
در زمان پیامبر مکرم اسلام(ص) ،خالـد بن ولید و معـاذ بن جبل
برای دعوت یمانیان به اسلام وارد این سـرزمین شـدند امـا در کار
خود موفق نبودند تا آنکه حضرت علی(ع) به عنوان فرستاده ویژه
پیامبـر (ص) عـازم یمن شـد .تحـت تاثیر گفتـار نافـذ ایشـان ،ابتدا
بزرگترین قبیله آن زمان یمنیها یعنی قبیله "حمدان" به اسالم
گروید و سپس سایر قبایل نیز متقاعد به پذیرش اسالم شدند .بدین
ترتیب یمنیها بدون هیچ مقاومتی دین مبین اسالم را پذیرفتند.
دوران صدر اسالم را به ویژه پس از وفات پیامبر اسالم (ص) باید دوران
نقشآفرینی یمنیها یاد کرد .آنها بودند که هسته اولیه شیعیان را
بعد از ماجرای سقیفه ایجاد نمودند و با ناراحتی از غصب خالفت،
اعالم نمودند که تنها مطیع اهل بیت علیه السالم هستند .در پی
گسترش سرزمینهای اسالمی ،برخی از قبایل آنها در شهرهای بصره
و کوفه سا کن شدند و در تالش برای پذیرش خالفت توسط حضرت
علی (ع) به قولی اولین بار مالک اشتر نخعی با وی بیعت نمود .مقداد
بن اسود کندی ،مالک اشتر نخعی ،هانی بن ُعروه ،حجر بن عدی،
عمرو بن حمق خزاعی و کمیل بن زیاد یمانیهایی بودند که بعدها
نامشان در تاریخ تشیع جاودان گشت .در دوران امام حسن علیه
السالم بیشتر یمانیان از موافقان مقابله با معاویه بودند و در دوران
امام حسین (ع) طبق منابع موثق ،شماری از یاران آن حضرت را
در حماسه جاویدان عاشورا تشکیل میدادند .آنها همچنین در
قیام مختار ثقفی و سایر قیامهای توابین بیشترین نقش را داشتند.
یمنیهادر بهقدرترسیدنعباسیانباحکومتامویانجنگیدند.بعد
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از سقوط امویان سرزمین یمن تا یک قرن تحت حا کمیت بنیعباس
بود تا آنکه یحیی بن حسین بن قاسم ،حکومت مستقل شیعیان
زیدیه یمن را در سال 280قمری (حدود سال 893میالدی) پایهگذاری
کرد .از آن تاریخ به بعد حا کمان و امامان زیدی با وجود کشمکشهای
فراوان و گاهی تحت تاثیر امپراطوری عثمانی ،به جز مقطع کوتاهی
تا سال 1750میالدی در راس قدرت باقی ماندند .گرفتاری زیدیه به
نزاع داخلی باعث شد تا حا کمیت این سرزمین از حدود سالهای
 1750تا شروع جنگ جهانی اول به مدت دو قرن به دست ترکان
عثمانی بیفتد .با شکست عثمانیها در جنگ اول جهانی ،یمن
به مدت  4سال تحت قیمومیت انگلیسیها بود و مجددا از سال
 1922تا  1962حکومت به دست امامان زیدی افتاد .امام یحیی،
امام احمد ،و بعد امام محمد بدر طی این سالها در یمن حكومت
میكنند .امام محمد بدر در سال 1962با کودتای عبداهلل السالل،
فرمانده ارتش خود که از سوی جمال عبدالناصر پشتیبانی میشد،
برکنار گردید و یمن تا سال  1970بین جمهوریخواهان ناصری و
زیدیها درگیر جنگ داخلی شد .در آن سالها عربستان سعودی
از شیعیان زیدی در برابر جمهوریخواهان ناصری حمایت میکرد
تا آنکه با توافق ،یمن به دو نیمه جمهوری عربی (یمن شمالی) و
جمهوری دمکراتیک (یمن جنوبی) تقسیم گشت .طی  3دهه از
 1962تا  ،1990عربستان سعودی از یک سو و مصر و اتحاد جماهیر
شوروی از ســویی دیگر ،سیل كمكهای تســلیحاتی و مالی خود
را در اختیار گروههای یمنی قرار میدادند .سال  1990با فروپاشی
شوروی ،گروههای مارکسیستی یمن جنوبی که تنها حامی خود را
از دست داده بودند ،طی پیمانی به اتحاد با یمن شمالی و تشکیل
جمهوری یمن رضایت دادند .چند سال بعد نیز جنگ خونینی
بین آنها شکل میگیرد که با غلبه شمالیها اتحاد باقی میماند.

عقاید زیدیه
غریب به نیمی از مردمان یمن سنی شافعی 40 ،درصد زیدی و
مابقی شیعیان اسماعیلی ،اثنی عشــری و مسیحیان هستند.
مذهب شــیعه هم مثل اهل ســنت دارای فرقههایی اســت که
زیدیه یکی از آن فرق به شــمار مــیرود .زیدیان منســوب به زید
ابن زینالعابدین (ع) هستند .پیروان زیدی معتقدند که امام

ّ
ملت یمن و انصاراهلل پیروز خواهند شد

ً
هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعدهی الهی اعتقاد داشته باشد ،قطعا پیروز خواهد
شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود».

یانات رهبر انقالب اسالمی درباره مسئله یمن و مجاهدتهای یمنیها؛

باید از نسل سادات حسنی یا حسینی باشد و بیشتر آنان بر این
باورند که پس از امام حسین(ع) ،حسن مثنی فرزند امام حسن
مجتبــی (ع) ،امام چهارم بوده اســت و حضرت ســجاد (ع) را به
عنوان پیشــوای علم و معرفت میشناســند .اما برخی دیگر نیز
امام سجاد(ع) را امام چهارم میدانند .در هر صورت از نظر تمامی
زیدیان امام پنجم ،شهید زید ابن سجاد (ع) است در حالی که وی
هیچگاه خود را امام خطاب نکرد .زید در دوران حکومت هشام
ابن عبدالملک قیام کرد و به شهادت رسید .پس از شهادت وی
شــیعیانی که معتقد به قیام ســیف بودند وی را امام نامیدند و
از این پس بود که فرقه زیدیه بنیان نهاده شــد .بــا آنکه زیدیان
به چند فرقه عمده تقسیم شدهاند اما از مهمترین ویژگیهای
آنها اعتقاد به قیام و مبارزه اســت و آن را از شــروط اصلی امامت
میدانند .بنابراین ّ
تقیه از نظر آنها جایز نیست .مذهب زیدی و
شیعه دوازده امامی در فقه بسیار به هم نزدیک هستند و نهادهای
مشترک متعددی در یمن ایجاد نمودهاند.

سال  1994در حالی که به خاطر اختالفات با علی عبداهلل صالح،
هدف ترور بود ،پس از سفری کوتاه به عربستان ،مصر و سوریه،
عازم ایران و شهر قم شد .طی این سفر سید بدرالدین به همراه
پسرش حسین تا سال  2002در حوزه علمیه تحصیل کردند .البته
حسین سال  1986نیز به ایران آمده بود و از نزدیک با امام خمینی
(ره) دیدار داشت و در جنگ تحمیلی جانب ایران را گرفت .آنها
همواره تحت تاثیر شخصیت امام خمینی (ره) بودند به گونهای
که حسین الحوثی کتابی با عنوان تاثیر اندیشههای امام خمینی
بر خود نوشته است .شــیفتگی وی به شخصیت امام (ره) مثل
ارتباط سید حسن نصراهلل با حضرت آیتاهلل خامنهای بود .در
تمامی سخنرانیها به الگوبرداری از جمهوری اسالمی ایران تا کید
میکرد و اندیشــههای امام (ره) را به ویژه در برائت از مشــرکین،
آمریکا و اسرائیل میستود .شــعار معروف انصاراهلل یمن یعنی "
اهلل ا کبر ،مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اســرائیل ،لعنت بر یهود ،اسالم
پیروز است" شعاری اســت که اولین بار حســین الحوثی مطرح
کرد و ا کنون سرمشق همه یمانیان شده است.

حوثیها در واقع از فرق هادویه و جارویه شیعیان زیدی هستند
که بیشتر در شهر صعده ســکونت دارند .آنها پس از وقایع سال
 1962تالش گستردهای کردند تا زیدیان دوباره به عرصه قدرت
برگردند .داستان حوثیها در سالهای اخیر به زندگی نامه سید
بدرالدین الحوثی نواده اولین حا کم و امام زیدیان (هادی یحیی
بن حسین) گره خورده است .سید بدرالدین ،فقیه ،عالم و بزرگ
خاندان حوثیها بود و با وجودی که زیدیان در مقطعی از تاریخ
خود از حمایت عربســتان ســعودی بهرهمند بودند ،وی تالش
میکرد تا با تشــکیل مــدارس علمی و نوشــتن کتاب بــا تفکرات
وهابیت و ســلفیگری مقابله کند .او حتی بعــد از اتحاد یمن در
سال  1990تشکل "جوانان مومن" یمن را برای مقابله با وهابیون
عربستان ایجاد نمود .تشکلی که به مهمترین رویداد سالهای
اخیر یمن تبدیل گشت و از طریق آن دامنه نفوذ حوثیها در این
سرزمین گسترش یافت و بعدها پسران سید مسئولیت آن را به
عهده گرفتند .حســین ،یحیــی و عبدالملک  3فرزنــد بنام وی
هستند .او در خالل جنگهای داخلی یمن شمالی و جنوبی در

تحوالت جدید در سرزمین عقیق چگونه آغاز شد؟

حوثیها

در پی اظهارات جرج بوش بعد از  11سپتامبر که گفته بود« :جهان
یا با ماست یا ضد ما» ،حسین الحوثی پس از بازگشت به یمن اعالم
داشت« :ما باید در پایگاه اسالم باشیم نه کفر» .از آن پس وی برای
اولین بار شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را در سخنرانیهای خود
ایراد میکرد .علی عبد اهلل صالح که از سال  1978رئیس جمهور
یمن شمالی و بعدا یمن متحد بود ،به خاطر اختالفات با حوثیها بر
سر طرفداران مارکسیستهای یمنی و البته تاسیس نهاد جوانان
مومن ،چندان دل خوشی از حوثیها نداشت .شعارهای جدید
حسین الحوثی بعد از لشکرکشی آمریکا به افغانستان اختالفات
او با صالح را بیشتر کرد ،به طوری که رئیس جمهور یمن ،او را به
دست برداشتن از این شعارها فراخوانده و تهدید کرد که در غیر
این صورت بدون رحم او را مجازات خواهد کرد .تحوالت جدید
در ســرزمین عقیق درست پس از بازگشــت علی عبداهلل صالح از
نشست سران  8کشــور صنعتی در آمریکا در ســال  ،2004شکل
گرفت .از آن پس بود که اولین جنگ داخلی یمن در قرن جدید
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یادمـــــــــــــان
با چراغ سبز آمریکاییها توسط علی صالح علیه حوثیها آغاز شد.
در این جنگ حســین الحوثی به شــهادت رســید .اما این پایان
ماجرا نبود ،علی صالح قصد داشــت تا حوثیهــا را به طور کامل
از صحنه سیاسی کشــور حذف کند و در ادامه سالهای ،2005
 2008 ،2007 ،2006و  2009نیــز  5جنــگ دیگر نیــز علیه حوثیها
ترتیب داد که در جنگ آخر عربستان هم در کنار دولت یمن بود.
عالوه بر نا کامیهای جنگطلبانه علی صالح در رسیدن به اهداف
خود ،نکته قابــل توجه در صحنه یمن پیدایــش انصاراهلل از دل
نهضت حوثیها بود .حســین الحوثی مادامی که در قید حیات
بود بارها اعالم کرده بود که نه حزبی دارد و نه سر جنگ با رئیس
جمهور .او میگفت که هدف ما یادآوری قرآن برای مردم و ایجاد
یک امت واحد اسالمی علیه تجاوزات آمریکا و اسرائیل است.
بنابراین تا لحظه شهادت وی گروه انصاراهلل به این نام شناخته
نشده و سازمان نیافته بود .پس از شهادت وی ،انصاراهلل رسما
سازمان یافت و سید بدرالدین پدر ،رهبری حوثیها را تا لحظه
مرگش در سال  2010بر عهده گرفت .گرچه ابتدا فعالیتهای این
گروه تبلیغی و فکری بود اما فشــارهای دولت مرکزی بر آن باعث
شد تا انصاراهلل دست به ســاح ببرند و از خود در برابر حمالت و
اقدامات سرکوبگرانه دولت دفاع نمایند ،مسئلهای که باعث شد
تا دولت صنعاء هفت بار با این گروه وارد جنگی گسترده شود.
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از اوایل سال  ۲۰۱۱که رهبری انصاراهلل را عبدالملک الحوثی بر عهده
گرفته بود ،یمن شاهد افزایش اعتراضات مردمی بر حکومت علی
عبداهلل صالح بود .ا کثر تظاهرکنندگان در نزدیکی دانشگاه شهر
صنعاء چادر زده و با پرچمهای صورتی شــعارهای اعتراضآمیز
میخواندند .آنها به رهبری جنبش انصاراهلل یمن ،اتحادی ضد
حکومتی را به منظور خلع صالح از قدرت بوجود آوردند و سرانجام
با شــدت یافتن این اعتراضــات رئیس جمهور این کشــور پس از
حدود سی سال سلطه و جنایت بر این سرزمین در مقابل خواست
مردم تسلیم شد و با شرایطی از جمله مصونیت قضایی از قدرت
کنارهگیری نمود .اندیشههای حقطلبانه مجاهدین انصاراهلل
به حــدی مورد اســتقبال مــردم یمن قــرار گرفت که با گســترش
اعتراضات مردمی علیه سیاستهای دولت و اوضاع معیشتی،
عموم مردم با نقشآفرینی انصاراهلل علیه حکومت مرکزی تظاهرات
میکردند .اما عربستان که حاضر نبود در خالء قدرت ایجاد شده،
انصاراهلل اختیار عمل یمن را به دست گیرد با ابتکار عمل خود و
از طریق شورای همکاری خلیج فارس و تصویب قطعنامه ۲۰۱۴
شــورای امنیت ،مراحل انتقال قدرت را در یمن طر حریزی کرد
تا علی عبداهلل صالح بر خالف همتایــان لیبیایی و مصری خود،
خروج آبرومندانهای از قدرت داشته باشد و به جای او شخصی
همســو با منافع غــرب و دیکتاتوریهای عــرب جایگزین گردد.

یادمـــــــــــــان
با تالشهای عربســتان ســرانجام عبدربه منصور هــادی ،که از
ســال  ۱۹۹۴معاون علی صالح بــود ،در یک انتخابــات تک نفره
در ســال  2012به پیروزی رســید و رئیس جمهور یمن شــد .وی
قرار بود طی مدت زمان کوتاهی با ایجاد کمیتهای مشترک و با
بهرهگیری از تمامی گروهها و طوایف ضمن اصالح قانون اساسی،
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را سامان ببخشد .پس از آن
بود که موقتا صحنه اعتراضات خالی گشت و تظاهراتکنندگان
به خانه برگشتند .اما گذشت زمان چهره رئیس جمهور جدید
را آشکار ساخت.
وی به دلیل فسادها ،کجرویها و انحرافات مجددا خشم مردم را
برانگیخت .به نتیجه نرسیدن طرح تدوین قانون اساسی ،استمرار
فساد حکومتی و نا کامی دولت در تأمین نیازهای ضروری مردم،
محقق نشدن طرح شورای همکاری خلیج فارس و البته دخالت
مستقیم همســایگانی چون عربســتان در امور یمن ،زمینهساز
موج دوم بیداری اسالمی در یمن شد .جنبش انصاراهلل با همراه
کردن بسیاری از قبایل و بزرگان زیدی ،انقالب خود را فرا گیر کرد.
بنابراین در سال  ۲۰۱۴میالدی و پس از حدود  2سال بنا بر اتحاد
و اعالم دوستی صالح با حوثیها ،مردم و انصاراهلل یمن در ابتدا
صعده را به کنترل خود در آوردند ،پس از تسلط بر صعده حرکت
خود را به سمت صنعاء پایتخت یمن آغاز کردند و در این مسیر
ابتدا شهر دماج که یکی از مرا کز اصلی سلفیه و وهابیت در شبه
جزیره به شــمار میآمد را تصرف کردند .آنهــا در ادامه اقدامات
انقالبی خود ،به سمت شهرهای جنوبی ،استان عمران را تصرف
نموده و پس از مدتی درگیری با عوامل منصور هادی در شهریور
( ۱۳۹۳سپتامبر  )۲۰۱۴توانستند کنترل بیشتر بخشهای مهم
پایتخت یمن (صنعا) از جمله مرا کز دولتی و ســاختمان رادیو-
تلویوزیون را به دست بگیرند و دولت را برکنار کردند .در این زمان
علی عبداهلل صالح نفوذ باقیمانده خود را در ارتش و ساختار دولت
خرج هماهنگی برای قدرت گرفتن هر چه بیشــتر انصاراهلل کرد
و بدینگونه دو نیروی رودرروی ارتش دولتی و انصاراهلل در کنار
هم قرار گرفتند .برخالف روال عادی سیاسی ،عبدالملک الحوثی
که سالها با ارتش جنگیده بود و شاهد قتل برادرش توسط آنان
بود ،ارتش را منحل نکرد بلکه آنرا با قرار دادن کمیتههای مردمی

تقویت نمود .انتقام نگرفتن از ارتشــی که حوثیها را در گذشته
میکشت و بمباران میکرد موجب شد انصاراهلل به عنوان نیرویی
مردمی و ملی نمایان شــود و دیــری نپایید کــه جنوبیها هم از
انصاراهلل تقاضا کردند که امنیت را در شهرهایشان برقرار سازد .کار
به جایی رسید که حزب طرفدار صالح و حتی ناصریها با وجود
عملکرد بد خود تالش داشتند خود را به انصاراهلل نزدیک کنند.
به عبارت دیگر حتی سنیها هم ائتالف با انصاراهلل را سودمندتر از
تن دادن به اشغال خارجی یا سلطه وهابیان و سلفیها دانسته
و به انصاراهلل پیوستند.
منصور هادی که در تشــکیل دولت شکســت خورده بود و زمام
امور از دستش خارج شده بود در  ۲۱ژانویه  ۲۰۱۵استعفای خود
را به مجلس نمایندگان اعالم کرد و به عربستان گریخت .در ادامه
عربستان این حرکت مردمی را کودتا علیه دولت مستعفیمنصور
هادی نامید و با حمایت از منصور هادی سعی در تقویت جبهه
او کرد و جنگ داخلی در یمن شرایط دیگری به خود گرفت.
انصاراهلل طبق قانون در بیانیهای استعفای دولت منصور هادی
را رسمیت بخشید و به دنبال آن مقرر شــد شورایی شش نفره،
ریاست جمهوری یمن را در دوره انتقالی اداره کنند .به دنبال این
اقدام ،منصور هادی به تحریک سعودیها از عربستان به عدن
رفت و با اعالم پس گرفتن استعفای خود ،با حمایت گروههای
سلفی اقدام به تشکیل دولت موقت در عدن نمود .همزمان از
عربســتان برای مداخله در امور یمن دعوت کرد و درست از ۲۶
مارس ۲۰۱۵م عربســتان با طرحی که خود در شــورای همکاری
خلیج فارس تصویب کرده بود در قالب یک ائتالف عربی حمالت
هوایی و دریایی شدیدی را به یمن آغاز کردند .در دسامبر  ۲۰۱۷علی
عبداهلل صالح پس از آنکه پیشتر مواضعش را به سمت عربستان
سعودی تغییر داد و به انقالب مردمی خیانت کرد .توسط انصاراهلل
کشته شد .در سال  2018یک دادگاه یمنی منصور هادی رئیس
جمهور مســتعفی و فراری یمن را به اتهام «خیانت بزرگ» علیه
کشور به اعدام محکوم کرد و یکسال بعد نیز در آ گوست  ۲۰۱۹مقر
دولت مستعفی یمن در شهر عدن سقوط کرد.
با گسترش حمالت ائتالف ،انصاراهلل یمن با هدف توقف حمالت ،از
موشک بالستیک ،وعملیاتهای گسترده پهپادی علیه سعودیها
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و امارات استفاده کرده و خسارتهای سنگینی را به آنها تحمیل
نموده است .ائتالف سعودی در ســال  2015متشکل از  ۹کشور
بود ،اما با شکستهای میدانی و پیروزیهای انصاراهّلل کشورهای
عربــی از این ائتالف خارج شــدند .ابتــدا بحریــن و مرا کش کنار
کشیدند و سپس قطر بهدلیل اختالفاتش با عربستان و امارات
از ائتالف بیرون آمد .مصر هم که از ابتدا خیلی در ائتالف دخالتی
نداشت .ا کنون امارات تنها کشوری است که به صورت کامل و
همهجانبه در کنار عربستان مانده است.
در عربستان این ضربالمثل بسیار رایج است که «هر چه به ما
میرسد ،از یمن اســت»؛ یعنی ریشهی مشکالتشان را از یمن
می دانند .مقامات سعودی دولت علی عبداهّلل صالح را تبدیل به
یک دولت دستنشانده کرده بودند که از جانب یمن خیالشان
راحت باشد و در این رابطه سالها وی را تجهیز کردند .اما انقالب
سال  ۲۰۱۱باعث شد این تهدید برای عربستان ب ه وجود بیاید که
یمن بهعنوان یک کشور مستقل ،قوی و با ایدئولوژی شیعی بتواند
مزاحمتهایی را برای عربستان ایجاد کند .ا گر برای عربستان
تقویت انصاراهّلل و حا کم شــدن این جنبش بــر یمن یک تهدید
بزرگ و خط قرمز محســوب میشــود اما هدف امارات در جنگ
یمن دستیابی به مناطق استراتژیک و اقتصادی همچون تنگه
باب المندب و بنادر الحدیده و المقال میباشــد .به رغم تمامی
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اقدامات رسمی و غیر رســمی ،علنی و غیر علنی علیه انصاراهلل،
این جریان دستاوردهای زیادی را در صحنه یمن داشته است،
دســتاوردهایی که توانســت به این جریان در خیــزش اخیرش
علیه بیعدالتی کمک شایانی کرده و اقشــار زیادی از مردم را با
خود همراه سازد.
اما آنچه که مهم است بیتفاوتی مجامع به اصطالح حقوق بشری
غرب و نهادهای بینالمللی به جنایت سعودیها و اماراتیها در
سرزمین تاریخی یمن میباشد .جنایتی که مستقیما از جانب
اسرائیل و آمریکا مورد حمایت قرار میگیرد و برخی قدرتهای
اروپایی نیز در این اقدامات شریک جرم هستند .به دنبال این
حمالت وحشیانه تا کنون هزاران نفر کشته شدهاند ،میلیونها
نفر آوارهاند و بسیاری از زیرساختها و مرا کز غیر نظامی یمن ویران
گشته است .پس از آغاز جنگ داخلی یمن در سال  ۲۰۱۵وضعیت
بهداشت در این کشور رو به وخامت گذاشت.
بــا یکــی از بیماریهایی میباشــد که باعــث مرگ شــمار زیادی
از یمنیها شــدهاست .بر اســاس اطالعات منتشر شــده ،از ۲۳
استان یمن ،در  ۲۲استان گرســنگی و وبا بیداد میکند .برنامه
وا کسیناســیون ســازمان ملل نیز به علــت مســائل امنیتی اجرا
نشدهاست .این در حالی است که بیش از  ۵۵درصد بیمارستانهای
ً
یمن در اثر بمبارانها آسیب دیده یا کامال ویران شدهاند.
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ور
س
بوند
موزهای برای تغییر نگرشها به جنگ
علی بدرخانی

موزه تاریخ نظامی بوندس ور (  ) Bundeswehrموزه نظامی نیروهای مسلح آلمان و یکی از
مهمترین موزههای تاریخ نظامی این کشور است .این مجموعه در زرادخانه سابق ارتش در
آلبرشتاد شهر درس دن ( ) Dresdenواقع شده است که پس از مدتهای طوالنی در زمینه
تغییر عناوین و رویکردهای تاریخ نظامی ،در سال  2011با یک مفهوم داخلی و خارجی جدید
بازگشــایی شــد .این موزه ضمن نشــان دادن تکامل فناوری نظامی آلمان ،بر جنبههای
انسانی جنگ تمرکز دارد.
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تاریخچه موزه
ســاختمان اصلی بوندس ور ،به عنوان مرکز تســلیحات ســازی بین
سالهای 1876-1873ساخته شــد .کار ســاخت این بنا در دوران
قیصرویلهلماولآغاز گشتوپساز پایانبهمدتتقریبابیستسال
بهعنوانتسلیحاتسازیوزرادخانهسلطنتیمورداستفادهبودتاآن
کهدر سال 1897بهموزهتبدیلشــدواز همانزمان،مجموعهایاز
سالحهایسلطنتیرادر خودجایداد.موزهنظامیشهردرسدن،در
سال 1923بهموزهارتشساکسونهاتبدیل گشت.باشکستهیتلردر
جنگجهانیدوم،در حالی کهبخشاعظمیاز شهردرسدنهمچون
سایرشهرهایآلمانزیربمبارانهایهواییویرانشدهبود،موزهنظامی
بوندسوروبسیاریدیگراز ساختمانهاینظامیبهدلیلقرار گرفتن
در حومه شهر ،از بمبارانها جان سالم به در بردند و آسیب چندانی
ندیدند.اینمجموعهبهعنوانموزهارتشسا کسونها،موزهنازیها
یاارتشورماخت،موزهاتحادجماهیرشورویوموزهآلمانشرقیطی
 135سال گذشته،منعکسکنندهموقعیتهایاجتماعیوسیاسی
آن دوران بود .درست چند ماه قبل از اتحاد دو آلمان ،نام آن به موزه
تاریخنظامیتغییریافتوبالخرهپساز اتحادآلمانشرقیوغربیدر
سال 1989بستهشدچرا کهمسئولینآناز تطابقشرایطنوینایجاد
شدهبااهداف گذشتهموزهاطمیناننداشتند.تاآنکهدر سال،2001
باتغییرنگرشهانسبتبهموزهوبرگزارییکرقابتمعماری،رویکرد
بازدید کنندگاننسبتبهجنگنیزدوچار تغییرشد.

معماری موزه
قبلاز بازگشاییمجددموزهتاریخنظامیبوندسوردر سال،2011طی
ششسالتغییراتیدر ساختمانقدیمیایجاد گردید.معمار دانیل
لیبیس کیند(،)DanielLibeskindنماینئوکالسیکآنرااز هم گسیخت
ویکسازهپیکانیشفافبهنمایساختماناضافه کرد؛اثریخالقانه
کهبه گفتههیئتجهانگردیشهردرسدنیکنمونهبارزاز نوآوریبود.
طرحنویننمایساختماندر آرمموزهنیزمنعکس گردید.در توضیح
طراحیایننمایجدید،دفترلیبیس کینداظهار داشت کهباز بودن
وشفافیتایننما،بیانگرباز بودنجامعهدموکراتیکپساز اتحاددو
آلماناست کهبااستحکامساختمانقدیمیبهعنوانسمبل گذشته
استبدادیوخشن،در تضادمیباشد.
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پیکانفلزینقرهایرنگدرستاز مرکزساختمانقدیمینئو کالسیک
بیرونمیآیدوداراییکتراسوتماشاخانهپنجطبقهمشرفبهشهربا
 98فوتارتفاعمیباشد.جهتاینپیکانوافقدیداز اینتماشاخانه
بهسمتاولیننقطهشروعبمبارانشهرطراحیشدهواز اینفضاچهره
مدرنشهردرسدن کامالقابلمشاهدهاست.ساختمانموزه14000
مترمربعوسعتداردوفضاینمایشگاهیداخلیوخارجیآنرویهم
رفتهدر حدود 20،000مترمربعمیباشد کهآنرابهبزرگترینموزهآلمان
تبدیل کردهاست.هانس گونترمرز ()HansGunterMerzمعمار آلمانی
واستادطراحینمایشگاهوموزه ،کار بازآفرینیمفاهیمنمایشگاهیو
طراحیداخلیموزهرابرعهده گرفتوآنرابهانجامرسانید.

اهمیت خلق مفاهیم

ً
بهطور سنتی،موزههاینظامیعمدتابرارائهاقتدار نیروهایمسلح،
نظامیگریونمایشپرزرقوبرقفناوریهایتسلیحاتیتمرکزمیکنند.
آنهابانمایشقدرتنظامی،بازدیدکنندگانراتحتتأثیرقرار دادهو
جنگهارادر انزوااز دیگررویدادهایتاریخینمایشمیدهند.در این
میانموزهتاریخنظامیبوندسورتالش کردهاستتاچهرهایمتفاوت
از یکموزهنظامیراارائهدهد.اینموزهجنگونیروهایمسلحرابخش
جداییناپذیراز تاریخعمومییکملتنشانمیدهدواز اینمنظر
نتایجوآثار جنگرادر تاریخسیاسی،فرهنگیواجتماعیارائهمیکند.
بوندسوردر طراحیمفاهیمتالش کردهاستتااز نمایشهایمعمول
تاریخنظامیفاصلهبگیرد.در اینجابهجاینمایشجنگونیروهای
نظامی،سعیشدهاستتاعللوپیامدهایجنگوخشونتارائه
گردد .در واقع این موزه برای تغییر درک عموم مردم از جنگ طراحی
شدهاستوتمرکزآنبررویعناصرانسانیجنگ،امیدها،ترسها،
شور،شجاعت،خاطراتوآرزوهایافراددرگیرمیباشد.طراحیمفاهیم
داخلیبه گونهاست کهضمنارائهتاریخنظامی،بازدیدکنندگانتشویق
میشوندتاباپرسیدنسواالتخودبهپاسخهایجدیدیدستیابند.
بازدیدکنندگانمیتوانندبادورویکردمتفاوتواردموزهشوندواز آنبازدید
کنند.آنهامیتوانندبازدیدهایموضوعیویاسفریبهقلبزمانداشته
باشند.برهمیناساسیازدهتور موضوعیوسهتور باتوضیحوقایعزمانی
(آشناییباوقایع 1300تا 1914،1914تا 1945و 1945تادورانمعاصر)
ارائهمیشود.عالوهبراین،ارائهتاریختکنولوژینظامی،سیرتکاملی
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اسلحهها،لباسهایرزم،نشانها،آثار هنری،آرشیویاز تصویر
ماندگار،اسنادو کتابخانهاز دیگرخدماتموزهبرایعالقهمندان
ومخاطبینخودمیباشد.

سالن فناوری نظامی
در بخش فناوریهای نظامی ،آثار نمایش داده شده به سه
گروه تقسیم شدهاند :تجهیزات سنگین و مهمات ،تجهیزات
سبک و دستگاهها و ما کتها .بیش از  800خودروی زمینی،
هوایی و دریایی به همراه بیش از  1000اسلحه ،موشک و شعله
افکن در بوندس ور گردآوری شده است و بخش دیگری نیز به
فناوریهای نظامی در فضا میپردازد .در کنارنمایش 45000
اثر حجمی و نظامی ،پیشکسوتان و شاهدان عینی آن دوران
نیز با توصیف رنج غیرنظامیان در زمان جنگ بر جذابیتهای
بخش فناوری نظامی میافزاید.

سالن سالحها
این سالن مجموعهای ارزشمند و گسترده از سالحهای مختلف
را در خود جای داده است .در این بخش تعداد  4250سالح گرم
از تفنگها ،انواع کلت ،تپانچه و مسلسل به نمایش درآمدهاند.
عالوه بر این مجموعهای از سالحهای سرد شامل  1700قبضه
انواع شمشیر ،بیش از  1100سرنیزه و  800خنجر نیز در ویترینهای
این سالن دیده میشود.

میشود .این مجموعه شامل بیش از  70000انواع
یونیفرم ،لباس زیر ،کفش ،روسری ،انواع نشانها،
آالت موسیقی و مارش نظامی میباشد .ژا کت
متعلق به ملکه لوئیز ( )1805مادر اولین امپراتور
آلمانی ویلهلم از دیگر آثار ارزشمند این بخش به
حساب میآید.

سالن لباسهای رزم

سالن آثار هنری

لباسهای نظامی همواره تحت تأثیر زمان همراه با فرهنگ،
ایدئولوژی و اقتصاد تغییر میکند .بررسی سرگذشت لباس رزم
به مخاطبین کمک میکند تا تفکرات دورههای زمانی مختلف
را درک کنند .سالن لباسهای رزم بوندس ور ،یکی از مهمترین
بخشهای موزه محسوب میشود .این بخش بیشتر شامل
یونیفرمهای سربازان آلمانی از اواخر قرن  19تا کنون است اما
در عین حال تعدادی لباس رزم از نیروهای ســایر کشورهای
اروپایی نیز در این سالن دیده میشود .اینها همچنین برای
نشان دادن متحدان با دولت آلمان در نمایشگاهها استفاده

www.e-architect.co.uk

ً
اینسالنیکمجموعههنرینسبتا گستردهرادر
خودجایدادهاستوتمامیاینآثار بهموضوع
جنگونظامیگریمیپردازد.تصاویریتاریخیاز
ارتشسلطنتیساکسونها گرفتهتادورانمعاصربه
صورتنقاشیدر اینبخشبهچشممیخورد1100.
تابلوینقاشی 500،مجسمهو 12000نوعطراحیاز
هنرمندانیچونژا ک کالوگ،ویلیام کامپنهاوزن
،ما کسلیبرمنوبرناردهیزیگبهجذابیتهای
این سالن افزوده است .در کنار این بخش سالن
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تصاویروعکسنیزقرار داردونزدیکبهیکمیلیوناثراز عکسهای
کاغذی ،کارتپستالهاواسالیدهادر رابطهبازندگیروزمرهنیروهای
مسلحآلمانیوشرایطاجتماعیآندورانرادر خودجایدادهاست.

سالن اسناد
 150000سند تاریخی از پوسترها ،کارتهای شناسایی ،اعالمیهها ،
روزنامهها و مجالت در این بخش گردآوری شده است .سالن اسناد
در واقع تاریخ مکتوبی از قرن هفدهم تا کنون را ارائه میدهد .بخشی
از این اسناد شامل گذرنامههای نظامی  ،دفتر خاطرات یا نامههای
شخصی سربازان است و یک بررسی جامع از زندگی نظامیان را به
مخاطبین ارائه میکند .در کنار تمامی اینها موزه بوندس ور شامل
یک کتابخانه با بیش از  36000جلد کتب تاریخی و معاصر ،یک سالن
چندرسانهای ،فضاهای آموزشی ،رستوران و یک فروشگاه است.

نحوه بازدید
موزه بوندس ور هــر روز از ســاعت  10صبح تــا  6عصر آمــاده پذیرش
عالقهمندان است .بازدیدکنندگان موزه بوندس ور عالوه بر استفاده

24
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از راهنمای صوتی میتوانند با تورهای مختلف در مجموعه همراه
شوند و از اتفاقات و داستانهای مستند راهنمایان بهرمند شوند.
این تورها به زبان آلمانی و برخــی زبانهای خارجی ارائه میگردد.
متقاضیان بازدیدهای گروهی برای استفاده از تور راهنمایان موزه،
باید از دو هفته قبل رزرو کرده باشند ،ضمن اینکه در صورت تمایل
میتوانند با مشاورین موزه در مورد مناسبترین پیشنهادات برای
بازدید ،کمک بگیرنــد .تورهای ارائه شــده در موزه رایــگان و کامال
برنامهریزی شده است .متقاضیان باید قبل از مراجعه به موزه این
برنامهریزی و زمانبندیها را در وب سایت موزه مطالعه کرده باشند.
تورهای موزه در روزهای دوشنبه ،سه شنبه ،پنجشنبه و جمعه،
تنها ساعت  2بعد از ظهر ارائه میشود .برای روزهای شنبه در سه
زمان مختلف (ساعت  11صبح 12 ،صبح و  2بعد از ظهر) و یکشنبهها
نیز در چهار نوبت (ساعت  11صبح  12 ،صبح  ،دو بعد از ظهر و  3بعد از
ظهر) میتوان از تورهای رایگان راهنمایان استفاده نمود.
منابع :سایت رسمی موزه بوندس ور
https://mhmbw.de
https://www.inexhibit.com
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اواخر خرداد  1360از طریق ستاد نماز جمعه تهران
اعــام کردنــد کــه ســپاه پاســداران نیــروی امدادگــر
داوطلــب بــرای جبهههــای جنــگ نیــاز دارد .بــا
خواهــرزادهام بــا هــم رفتیــم دورهی امدادگــری 40
روزه را در هاللاحمــر گذراندیــم .بعــد از آن برای کار
عملــی بــه بیمارســتان باهــر واقــع در خیابــان شــیخ
هادی منطقه 11تهران رفتیم .مدتی بعد در درمانگاه
بیمارســتان شــهید ُم َع ّیــری در بخــش ارتوپــدی نیــز
کار عملــی انجــام دادم.
چنــد مــاه بعــد اســامی عــدهای از امدادگــران خواهــر
را بــرای اعــزام بــه مناطــق جنگــی انتخــاب کردنــد.
ابتــدا یــک مصاحبــه حضــوری نیــز در گزینــش ســپاه
از مــا گرفتنــد .لیســت اعــزام امدادگــران داوطلــب را
بــه دو گــروه تقســیم کردنــد .یــک گــروه بــرای جبهــه
ایــام انتخــاب شــدند ،مــن هــم در گــروه امدادگــران
اعزامی به کردستان قرار گرفتم .خانوادهام با اعزام
ً
من کمــی مخالفــتمیکردند .حــق داشــتند ،واقعا
اعزام یــک دختر جوان مجــرد برای رفتــن به منطقه
جنگــی بــرای هــر پــدر و مــادری ســخت اســت.
روز اعــزام را اعالم کردند .آبان  1360بود .پنج شــش
نفر خانــم امدادگر بودیــم .بــا خواهــرزادهام از بچگی
بــا هــم بــزرگ شــده بودیــم و خیلــی بــه هــم وابســته
بودیــم ولــی او را بــه ایــام فرســتادند.

راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
این جدایی برایمان ســخت بود ولی چارهای نداشــتیم .از جمع
مــا یکــی را بــه بــوکان و یکــی را بــه مریــوان فرســتادند .مــرا هــم در
درمانــگاه شــهید قاضــی ســنندج بــه کار گرفتنــد.
ابتدا خیلی ناراحت شــدم .گفتــم؛ چرا بقیــه را فرســتادید مناطق
مــرزی و جنگــی ،ولــی مــن در شــهر ســنندج کــه خبــری از جنــگ
نیســت ،باید بمانم؟ قــول دادند هر وقــت در آن مناطــق به وجود
شــما هم نیــاز باشــد ،شــما را هــم میفرســتیم.در درمانگاه شــهید
قاضــی ســپاه ســنندج بــا دیگــر خانمهــا همچــون خانــم صــدری،
خانم فتحیــان و خانــم توکلی خیلــی صمیمی شــده بودیم .حتی
بــرای خرید بــا هــم بــه داخــل شــهر میرفتیم .بــا همــه این شــرایط
خیلــی دوســت داشــتم بــه مریــوان بــروم .مدتــی بعــد گفتنــد یــک
خواهــری در بیمارســتان توحیــد ســنندج بــاردار هســتند ،شــما
برویــد جــای او در بخشــی کــه مخصــوص ســپاه بــود،کار کنیــد.
یکــردم .دوازدهــم دیمــاه 1360
بــرای مدتــی در آنجــا خدمــت م 
که عملیات محمدرســولاهّلل(ص)در آن منطقه توسط نیروهای
سپاه ،بسیج و ارتش انجام شد .خیلی از مجروحین آن عملیات را
به بیمارســتان ما آوردند .وقتی پای برگههای مجروحین اعزامی
از مریــوان را میدیــدم کــه نوشــته شــده :سرپرســت بیمارســتان
اهللا کبــر مریــوان بــرادر َم َمقانــی .گفتــم خــوش بــه ح ـال آنهــا کــه
در منطقـهی جنگــی بــه رزمنــدگان خدمــت میکنند.
در آن بیمارســتان کمتــر فرصــت اســتراحت پیــدا میکردیــم.
خانــم مجروحــی از وابســتگان گروهــک ُ
کوملــه کــه در درگیــری بــا
رزمنــدگان مــا زخمی شــده بــود ،در اتاقی بســتری بــود .دســتان او
را با دســتبند به تخت بســته بودند .وقتی جایی برای اســتراحت
پیــدا نمیکــردم بعــد از نمــاز صبــح تــا ســاعت 8صبــح کــه دکتــر بــه
بخــش مراجعــه میکــرد ،در همــان اتــاق کنــار آن دختــر مجــروح
ضدانقــاب میخوابیــدم!
بعد از  40روز مأموریت در آنجا بـرای  10روز مرخصی به همراه خانم
توکلی به تهران آمدم .یکی از روزهایی که در تهران بودم سراغ یکی از
دوستانم به نام خانم دوست َبری رفتم .آنجا متوجه شدم شوهرش،
آقای قاسمی رادیولوژیست بیمارستان اهللا کبر مریوان است.
یـک روز بعد همین دوسـتم آمـد منزل مـا و گفت :برادر پاسـداری
به نام َ
ممقانی که مسـئول بیمارسـتان اهللا کبر مریوان هست ،از
شـما خواسـتگاری کرده! میخواهید با ایشـان صحبـت کنید؟

ً
گفتم :خانوادهام اصال راضی نیستند من با یک پاسدار ازدواج کنم.
ولـی خانـم دوسـت َبری اصـرار داشـتند کـه مـا چنـد دقیقـه بـا هـم
صحبـت کنیـم ،شـاید اتفـاق دیگـری بیفتـد!
ً
در هر صـورت یک مالقات کوتاهـی با هم داشـتیم .واقعا نقطهی
منفی در وجودشان ندیدم .جوان معتقد و خیلی پا ک و صادقی
َ
بـود .فقـط ایشـان یـک کـم لهجـهی ُترکـی داشـت ،بـرای مـن کـه
بچـهی تهران بـودم ایـن موضوع تـا حدودی سـخت بود.
با خانوادهام مطرح کردم ولی آنها خیلی محکم گفتند :نه! زندگی
با یک پاسدار یعنی زندگی با نان و پنیر ،یعنی زندگی ششماهه!
چون پاسدارها در خط مقدم تمام صحنههای خطرنا ک و جنگ
حضور داشتند و ضریب شهادت آنان باال بود!
وقتـی جـواب منفـی خانـوادهام را منتقـل کـردم .همچنـان آقـای
ممقانی اصـرار داشـتند تا دوبـاره بـا خانـواده صحبت کنـم .حتی
یکـرد کـه چنـد روز مرخصـی مـرا تمدیـد کنـد ،شـاید
پیگیـری م 
ُ
خانـواده مـرا راضـی کنـد .ولـی آقـای تـوکل اجـازه ندادند چنـد روز
دیگـر در تهـران بمانـم .مـن بـه سـنندج برگشـتم.
تا روزی که در بیمارستان سنندج سخت درگیر کارم بودم .سه نفر
ُ
را با لباس فرم سپاه داخل بخش قدمزنان دیدم .آقای مسائلی،
آقای ُرکنآبادی با یک آقای دیگر .چند دقیقه بعد که من در دفتر
پرستاری مشغول رسیدگی به پرونده مجروحان بودم ،دیدم یک
پاسدار کنار دفتر پرستاری ایسـتاده! احساس کردم توجهش به
من اسـت! درحالیکه مشـغول کار خودم بودم،گفت :ببخشـید!
میخواستم جوابتان را بگیرم.
تازه متوجه شدم ایشان همان برادر ممقانی هستند!
گفتم :ببخشید من جوابم را به شما دادم ،خانوادهام راضی نیستند...
گفت :ا گر امکان دارد یک بار دیگر با خانواده صحبت کنید.
گفتم :نظر آنها عوض نمیشود.
گفت :ا گر اجازه هست یک بار ما برویم با خانوادهتان صحبت کنیم.
وقتــی اصــرار ایشــان را دیــدم ،موضــوع را بــه آقــای علــی صــدری،
مســئول وقــت بهــداری رزمــی ســپاه در کردســتان ،گفتیــم.
آقای صدری گفتند :اشکال ندارد شما بروید تهران ،تا خانوادهها
بیشتر صحبت کنند.
گفتــم :بــرای مــن ســخت اســت تنهایــی بــروم تهــران .چــون آن
زمــان وضعیــت امنیــت منطقــه کردســتان بهگونــهای نبــود کــه
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یــک خانــم بهتنهایــی تــردد کنــد و فرماندهــان ســپاه همچنیــن
اجــازهای را نمیدادنــد.
گفــت :بــا خــود ایشــان برویــد .چــون آقــای صــدری امــر ازدواج مــا
را تمــام شــده میدانســت و قــرار شــد بــا یــک اتوبــوس بــه تهــران
برگردیم،گفت :میخواهید صیغهی محرمیت بخوانید بعد بروید؟
گفتــم :نــه صیغـهی محرمیــت الزم نیســت ،چــون معلــوم نیســت
کار مــا بــه ازدواج بیانجامــد.
صبح روز بعد بهســوی تهران حرکت کردیم .در بین راه هیچکدام
بــا هــم صحبــت نمیکردیــم .حتــی وقتــی خورا کــی تعــارف کــرد،
تشــکر کــردم ولــی برنداشــتم .چــون شــب گذشــته در بیمارســتان
ً
شــیفت بودم .بااینکــه خیلی خســته بــودم ولــی اصــا نخوابیدم!
موقع نماز و ناهـار ،اتوبـوس توقف کرد .جای مناسـبی بـرای نماز
خواندن نبود .پشت پردهای نمازم را خواندم و ایشان هم مواظبم
بود .خودش هم نمازش را همانجا خواند.
بــرای ناهــار هــم تعــارف کــرد ولــی گفتــم؛ مــن ناهــار نمیخــورم.
ً
اصــا خجالــت میکشــیدم کــه روبــه¬روی او غــذا بخــورم! گفتــم:
من مـیروم کنــار اتوبــوس میایســتم تــا شــما ناهارتــان را بخورید.
ایشــان رفتنــد تــا غــذا بخورنــد.
کنار اتوبــوس که ایســتاده بــودم یک خانــم آمد پیش مــن و گفت:
ببخشــید خانم! این آقا که همســفر شماســت ،کیه؟
گفتم :چه طور میگه؟!
ً
گفت :آخــر ،اصال با ایشــان حــرف نمیزنیــد .هرچه تعــارف میکند
جوابــش را نمیدهید!
برای اینکه قضیـه را فیصله بدهم،گفتم :ایشـان همسـرمه ولی با
او قهر هسـتم (خنـده حضار)
نزدیک تهران آقای ممقانی گفتند :اآلن بیام خانهتان؟
گفتــم :اآلن نــه ،اجــازه بدیــد بــا خانــوادهام صحبــت کنــم و یــک
آمادگــی ایجــاد کنــم.
خانــوادهی خــودش در ممقــان( 35کیلومتــری تبریز)بودنــد.
یکــرد ،بــه
فــردا بــه همــراه دخترعمویــش کــه در تهــران زندگــی م 
منــزل مــا آمدنــد.
بعــد از صحبتهــای طوالنــی ،پــدر و مــادرم گفتنــد :خــود شــما
میدانیــد .لــذا اصــل موافقــت را بــه خودمــان وا گــذار کردنــد.
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ُ
به خانواده گفتم :توکل به خدا ،باالخره این پاسدارها هم آرزو دارند
زندگی تشکیل بدهند .ضمن اینکه چون من هم دوست دارم در
منطقه جنگی حضور داشته باشم با ازدواج با یک پاسدار بهتر و
راحتتر میتوانم خدمت کنم.
باالخره قبول کردند .ایشان برای مراسم ساده عقد به شهرشان
رفتنـد و فـردا پدرشـان را آوردند .عقـد ما جاری شـد .مهریـه مبلغ
یکصد هزار تومان در نظر گرفته شـد .مراسـم عقد و عروسی هم
برگزار نکردیم .من فقط یک حلقه هزارتومانی خریدم .چون گفتند؛
2400تومان حقوقم است ،اآلن هم فقط  1400تومان بیشتر ندارم.
قرار گذاشـتیم بعد از مراسـم عقد به بهشـت زهرا(س)بریـم و کنار
قبور شـهدا عهد و پیمان زندگیمان را ببندیـم .خانوادهام راضی
ُ
نبودند ،میگفتند ُشـگون ندارد بعد از عقد به قبرستان بریم...
لــذا آن شــب نرفتیــم ولــی بــا اجــازه آنهــا اول صبــح بــه بهشــت
زهرا(س)کنــار مــزار شــهید بهشــتی رفتیــم.
به من گفت :خونبهای شهدا مهریه زندگی ما اســت .تا زمانی که
ن داریم در جبهه هستیم مگر اینکه جنگ تمام شود.
خون در بد 
تا جنگ هســت من در مناطق عملیاتی میمانــم مگر اینکه خونم
ریخته شــود یا جنگ تمام شــود .گفتم :من هم راضی هستم.
صبـح همـان روز بـه سـمت کردسـتان حرکـت کردیـم ...مـن در
درمانگاه شهید قاضی سنندج بهعنوان تزریقاتچی کار میکردم.
یک پزشکیار اصفهانی داشـتیم .به همراه ایشـان من بهعنوان
یک خواهر تزریقاتچی و یک نوجوان  15ساله به نام رحمان (خدا
او را بیامـرزد) هـر روز صبـح اول وقـت سـوار آمبوالنس میشـدیم و
برای درمان مردم محلههای مستضعف سنندج مثل عباسآباد
و حسـینآباد میرفتیم .داخل یک سـاختمان نیمهکاره مسـتقر
میشـدیم ،ظهـر بـه درمانـگاه برمیگشـتیم .بعدازظهرهـا بـرای
اسـتراحت بـه خوابـگاه میرفتـم .مگـر اینکـه در درمانـگاه بـرای
تزریقـات به مـن نیاز داشـتند.
بعد از مدتی مرا به بیمارستان توحید سنندج فرستادند .در بیمارستان
توحیـد یـا در بخـش مجروحیـن کار میکـردم یـا در اتاقـی کـه بعضی
خانمهای وابسـته بـه گروهکهای ضدانقلاب بر اثر خودکشـی در
زنـدان بسـتری بودنـد ،مراقـب بـودم ...مدتـی بعـد در بیمارسـتان
مریوان مشـغول خدمت شدم...
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زمانی کــه در جبهه جنــوب بودیــم و حجــم کار ممقانی زیاد شــد،
خیلــی کــم بــه خانــه زنــگ یــا بــه خانــه َســر مـیزد .هــر وقــت از ایــن
کار او ناراحــت میشــدم و بــه ایشــان میگفتــم؛ شــما یا مرا دوســت
ً
ندارید یــا اصال عالقــه به خانــواده نداریــد! چطور بقیــه همرزمانت
بــه خانــه زنــگ میزننــد؟
در جــواب حرفهــای من میگفــت :من چطــور حق یک بســیجی
کــه از مشــهد بــه جبهــه خوزســتان آمــده و از خانــوادهاش اینقــدر
دور اســت ضایع کنــم! وقتــی بــا تنها خــط ارتباطــی خط را اشــغال
میکنم چقــدر ایــن رزمنــده بایــد در صــف نوبت تمــاس بایســتد تا
با خانوادهاش در  2000کیلومتری آنسوی مملکت صحبت کند.
مــن میدانــم کــه همســرم در چنــد کیلومتــری اهــواز ســالم کنــار
فرزندانــش زندگــی میکنــد .بعد هــم میگفــت مطمئن باشــید ا گر
بــرای مــن اتفاقــی بیافتــد ظــرف 24ســاعت شــما مطلــع میشــوید
و ا گــر از من هیــچ خبــری نداشــتید ،بدانید که ســالم هســتم.
خانــواده پــدر مادرمــان و فامیــل هــم خیــال میکردنــد چــون هــر
دوی مــا در منطقهی جنگــی زندگی میکنیم ،ایشــان هر شــب در

منزل هســتند و مشــکل دوری از هم را نداریم .باور نمیکردند که
دو یا ســه هفتـهای یکبــار ،به خانــه َســر میزنند...
سـال  1362زمانـی کـه در اندیمشـک بودیم ،همسـرم یـک پا کت
نامـه در بسـته را به مـن دادنـد و گفتنـد :ایـن را پیش خـودت نگه
دار ،هر وقت شـهید شـدم ایـن پا کـت را باز کنیـد .من هـم آن را در
کمد گذاشتم .از خدا میخواسـتم هیچوقت آن نامه را باز نکنم.
ُ
برعکس خیلیها که حس کنجکاویشـان گل میکند و دوسـت
ً
دارند ببینند در نامه چه نوشته ،من گفتم نه اصال دوست ندارم
مطالب آن را بخوانم 24 .اسفند  1363آقای َم َمقانی به من زنگ
زد و گفت :برو منزل عباس کریمی(فرمانده لشکر )27به طریقی،
کمکم شـهادت شـوهرش را بهش خبر بده...
وقتــی ایــن مســائل را میدیــدم ،یــک روز بــه خانــم عســگری کــه
هــم اتاقـی مــن بــود ،گفتــم :زهــرا خانــم! ا گــر آقــای َم َمقانی شــهید
شــد بــه مــن نگوییــد مجــروح شــده ،صریــح بگوییــد شــهید شــده.
گفت :مهری! این حرفها چیه میزنید! خدا نکند همسرت شهید بشه.
گفتـم :باالخـره اینهـا کارشـان در میـدان جنگه ،مـا هم آمـاده هر
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حادثـهای باید باشـیم .بهطوری کـه هر وقـت عملیات میشـد ما
در ذهـن و خیـال خودمـان ،اینهـا را غسـل و کفـن میکردیـم و در
بهشتزهرا(س) دفن میکردیم ،برای مراسم برنامهریزی میکردیم!
هر عملیاتی میشد من خیلی میترسیدم و هرلحظه منتظر شنیدن
چنین خبری بودم! ولی الحمداهلل چنین خبری به من نرسید.
اوایـل تابسـتان  1365زمانـی کـه ارتش عـراق بـرای دومین بـار به
شـهر مهـران حملـه کـرد و آن شـهر خالـی از سـکنه را اشـغال کـرد،
بچههای لشـکر 27محمـد رسـولاهلل(ص) از جبهه جنـوب راهی
آن منطقه شدند تا طی عملیاتی (کربالی یک) آن شهر را از اشغال
دشـمن آزاد کننـد .عملیات کربلای یک که همسـر من نیـز در آن
عملیات حضور داشت ،ما خانمها دور هم برای پیروزی رزمندگان
و سلامتی همسـرانمان زیـارت عاشـورا میخواندیم ،ا کثـر اوقات
خانم دسـتواره دعـا را میخواندند.
آن شبها برعکس عملیات قبلی من خیلی آرام و مطمئن بودم
که برای همسـرم اتفاقی نمیافتد.
صبــح روز بعــد فرزندانم زهــرا و هانیــه را برای صــرف صبحانــه بلند
َ
ـزرگ آقــای
کــردم .در خانــه بــه صــدا درآمــد .ســمیه خانــم دختــر بـ ِ
عســگری رفتنــد َدر را بــاز کردنــد ،گفتنــد :مهــری خانــم! دایــی
هانیه اســت (برادر خودم!) همانجــا بدون هیچ معطلــی به زهرا
خانــم گفتــم :فکــر کنــم َم َمقانــی شــهید شــده! آمــده دنبــال مــن.
گفت :این چه حرفیه! هنوز نرفته َدم َدر ،دارید نفوس بد میزنید!
روش خبر دادن خانوادههاست...
گفتم :نه ،این ِ
َ
چادرم را َسر کردم آمدم دم در ،دیدم برادرم و شوهر خواهرم هستند!
گفتم :چه شده؟ َم َمقانی شهید شده  ،آمدید مرا ببرید تهران؟
اینهــا متعجــب ماندنــد و گفتنــد :چــه کســی گفتــه شــهید شــده،
او مجــروح شــده...
سکوت کردم و دیگر چیزی نگفتم.
آمدنــد داخــل اتــاق ،یکــی از آنهــا هانیــه را بغــل کــرد و یکــی هــم
وهــق ِهــق گریــه کردند!
زهــرا را ،پشــت خودشــان را بــه مــن کردنــد ِ
گفتــم :مــن کــه میدانــم کار تمــام اســت ،ولــی شــما را بــه خــدا
راســتش را بــه مــن بگوییــد! شــهید شــده یــا نــه؟
وقتی احساس مرا متوجه شدند ،با کمی مکث ،گفتند :شهید شده...
چیــزی نگذشــت کــه بقیــه خانمهــای خوابــگاه خبــردار شــدند و
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آمدنــد ،همــه شــروع کردنــد بــه دلــداری دادن! یــاد پا کــت نامــه یــا
همــان وصیتنامــه همســرم افتــادم! بــه خانــم َچترچــی گفتــم:
عطیه! من یک وصیتنامه از شــهید َم َمقانی دارم برایم بخوان،
خــودم نمیتوانــم بخوانــم ...عطیــه وصیتنامــه را برایــم خوانــد.
ممقانــی مــرا بــه صبــر زینب¬گونــه ســفارش کــرده بــود...
ً
واقعا خــدا به ما صبــر عنایت کرد .این را قســمت خــودم میدانم،
ناراحت هم نیستیم .خوش به سعادت آنهایی که برنده رفتند.
بعــد از آن ،کارکنــان بیمارســتان یــک مراســم بــرای شــهید برگــزار
کردند ...یادم هست دختر کوچکم هانیه که از صحبتهای رد و
بدل شده متوجه شهادت پدرش شده بود ،از سمیه میپرسید:
ســمیه! اینکــه میگوینــد پــدرم شــهید شــده ،یعنــی چــه؟! وقتــی
ســمیه نمیتوانســت جــواب بچــه را بدهــد ،بــه هانیــه گفــت :بیــا
بریم بــا هــم بــازی کنیــم...
وســایلم را جمــع کــردم و ســوار ماشــین شــدیم تــا به همــراه بــرادرم
بــه ســمت تهــران حرکــت کنیــم .خانــم دســتواره آمــد کنــار شیشــه
ماشــین و بــرای دلــداری مــن گفــت :مهــری! خــدا ســعادت بزرگــی
نصیب شما کرده ...در دل خودم گفتم ،ا گر این سعادت قسمت
شــما هــم میشــد ،همیــن حــرف را میزدیــد!...
چند روزی نگذشت که رضا دستواره هم شهید شد! وقتی رفتیم
منــزل شــهید دســتواره ،بــه خانــم گفتــم :یــادت هســت زمانــی کــه
ممقانــی شــهید شــد ،چــه حرفــی بــه مــنزدیــد؟! گفــت :مهــری!
حــاال فهمیــدم آن روز چــی کشــیدی! وقتــی ایــن جمــات را بــه
شــما گفتــم ،قصــدم دلــداری شــما بــود...
رفتیــم بیمارســتان نجمیــه تهــران تــا بــا شــهید ممقانــی مالقــات
داشــته باشــیم ،پشــت سـ ِـر شــهید بــر اثــر اصابــت ترکــش خمپــاره
لــه شــده بود...آنطــور کــه همرزمانــش میگفتنــد ممقانــی صبــح
روز عملیــات ســوار بــر موتورســیکلت وارد خــط مقــدم میشــود تــا
شــرایط را بــرای انتقــال مجروحیــن آمــاده کنــد کــه بــر اثــر انفجــار
خمپــاره و ترکــش بــه ســرش بــا موتــور بــه گوشـهای َپــرت میشــود،
در آن وضعیــت حتــی گردنــش شکســته میشــود .بــرای مدتــی
ی متوجه
شهید ممقانی پایین تپه افتاده بوده .راننده آمبوالنس 
میشــود کــه شــهید َم َمقانــی آنجــا افتــاده .آقــای عســکری دســتور
ی شــهید را از آن پاییــن میآورنــد ...
میدهنــد جنــازه 
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اولین مسافر

نگاهی به زندگی آیتاهلل قاضی طباطبایی نخستین شهید محراب

آزاده سادات
سید حسینی

شامگاه روز دهم آبان سال  1358مصادف با عید سعید
قربان سال  1399هجری قمری ،مجاهدی دیگر از ذریه
امیرالمؤمنین (ع) در راه حفظ دین قدم به مسلخ عشق
گذاشت و جان گرانمایه خود را که سالها در مجاهدت و
تالش در راه خدمت به مردم گذرانده بود ،تقدیم پیشگاه
حضرت حق کرد .مجاهد عظیمالشــأن آیتاهلل سید
محمد علی قاضی طباطبایی در این روز بعد از اقامه نماز
مغرب و عشا و در حال بازگشت از مسجد به منزل ،مورد
هجوم یکی از اعضای گروهک فریبخورده ،کژاندیش

و تروریستی «فرقان» قرار گرفت و به آرزوی دیرینه خود
رسید .بدین ترتیب فصل جدیدی از شهادت در مکتب
امام خمینی (ره) با عنوان ترور و شهادت در محراب رقم
خورد و امام جمعه تبریز نخستین شهید محراب لقب
گرفت تا به همراه سه امام جمعه مجتهد و مجاهد دیگر
به مدعیان دینداری و انقالبیگری نشان دهند که سنگر
جهاد چه در میدان مبارزه و جنگ باشد و چه در محراب
عبادت و نماز ،همواره آماده جانفشانی در مسیر اعتال
و عظمت ایران و اسالم خواهد بود.
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شــهید آیتاهلل قاضی طباطبایی در رابطــه با نماز ظهر حضرت سیدالشــهدا (علیهالســام) مطالبی را
بیان داشتهاند که اهمیت نماز اول وقت را میرســاند .نماز را به یاد آوردی ،خدا تو را از نمازگزاران قرار
بدهد .نفرموده خدا تو را از شــهدا قرار بدهد .پس مقام نمازگزاران واقعی ،مقامی است که آن حضرت
دعا میکند که آن شخص را که از شــهدای کربالســت ،خداوند از نمازگزاران قراردهد و از فرمایش امام
(علیهالسالم) عظمت و اهمیت نماز واضح و نمایان است.

زندگی و تحصیالت

ســید محمــد علــی قاضــی طباطبایــی اولیــن نماینــده امــام خمینــی (ره) در
آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،در
ســال  1293شمســی ( 1333قمــری) در تبریــز متولد شــد .پدرش حــاج میرزا
باقر و عمویــش میرزا اســداهلل از علمای بنــام تبریز بودند و ایشــان تحصیالت
مقدماتی علوم دینی را در مدرسه طالبیه تبریز نزد آن دو فرا گرفت .در سن 24
ســالگی در بحبوحه مبارزات در تبریز به همراه پدرش به تهران تبعید شــد و پس
از چند ماه ســکونت در تهران و ری ،به تبریز بازگشت .دو ســال بعد برای تحصیل در
حــوزه علمیه قم بــه این شــهر مهاجرت کــرد و به مــدت ده ســال از محضر
بزرگانی همچون آیات عظام سید محمد خوانساری ،سید محمد
حجــت کوهکمــرهای ،ســید صدرالدین صدر ،ســید حســین
بروجردی ،عبدالنبی عراقی ،سید شهابالدین مرعشی
نجفــی و ســید محمــد رضــا گلپایگانــی کســب فیــض
کــرد .ایشــان از محضــر امــام خمینــی (ره) نیــز بهــره
بــرد و از شــا گردان و عالقمنــدان ایشــان به شــمار
میرفت .وی سپس از قم به نجف عزیمت کرد
و نزد علمای برجسته نجف از جمله حضرات
آیــات ســید محســن حکیــم ،عبدالحســین
رشــتی ،ســید ابوالقاســم خویــی ،شــیخ
محمــد حســین کاشــف الغطــاء ،میــرزا
باقر زنجانی و ســید حســن بجنوردی
به کســب علوم دینــی پرداخــت .در
ســن  42ســالگی بــا کولهبــاری از
علــم و دانــش و معرفــت ،حــوزه
نجــف را تــرک کــرد و بــه زادگاه
خود رهسپار شــد تا به وظایف
خــود در جهت اشــاعه فرهنگ
غنــی و پویای اســام بپــردازد.
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شخصیت و آثار علمی

حیات سیاسی و مبارزات

آیتاهلل قاضی طباطبایی به دلیل تسلطی که به زبان عربی داشت
مقاالتی به زبان عربی برای مجالت کشورهای عربی نیز مینگاشت.
مقاالت زیادی از ایشــان در مجالت مصر و لبنان چاپ شده است.
مطالعات تبلیغاتی ایشــان به تصریح دوســتان و آشــنایان کمنظیر
و اطالعــات ادبــی ایشــان بســیار وســیع بــود .آثــار قلمــی بــا ارزشــی از
ایشــان بــه یــادگار مانــده اســت از جملــه مقدمــه و تصحیــح تفســیر
«جوامع المجامــع» تألیف عالمه طبرســی ،ذکر حدیقــه الصالحین
در کتــاب «الذریعــه الــی تصانیــف الشــیعه» تألیــف شــیخ آقــا بــزرگ
تهرانــی ،پاورقی بر «فــردوس االعلی» نوشــته عالمه کاشــف الغطاء،
تعلیقــات بــر کتــاب «انــوار نعمانیــه» ،اضافــات و تعلیقــات بــر کتــاب
«انیــس الموحدین» مــا محســن نراقی.
همچنیــن تقریــرات دروس اســاتید نجــف و قــم ،کتــاب صدقــات
امیرالمومنیــن و صدیقــه طاهــره ،تاریــخ قضــا در اســام ،خانــدان
عبدالوهاب ،حضرت امام حســین (ع) و تحقیق درباره اول اربعین
ســید الشــهداء (ع) از جملــه دیگــر آثــار اوســت.
حضـرات آیات شـیخ آقـا بـزرگ تهرانی ،شـیخ مرتضـی تهرانـی ،میرزا
باقرآقا قاضی طباطبایی ،علویه هاشمیه ،عبدالنبی عراقی (ارا کی)،
سید محمد حجت کوهکمرهای ،سید صدرالدین صدر ،میرزا محمد
طهرانی عسکری ،عالمه کاشف الغطاء ،سید عبدالحسین شرفالدین
عاملی ،محسن طباطبایی حکیم ،محمد جواد طباطبایی حکیم،
محمد هادی میالنـی ،امام خمینی ،میرزا محمد حسـن تبریزی،
ابوالقاسـم خویی ،سـید محمـد رضا طباطبایـی ،مرعشـی نجفی،
سید محمود شـاهروی و عالمه محمد حسین طباطبایی همگی
در زمینه نقل روایت به آیتاهلل قاضی اجازه روایت داده بودند.
در عظمــت شــخصیت علمــی آی ـتاهلل قاضــی همیــن مقــدار کافــی
اســت کــه پــس از بازگشــت او از نجــف بــه تبریــز ،اســتاد بزرگــوارش
آی ـتاهلل عالمــه کاشــف الغطــاء در یکــی از نامههــای خــود ،خطــاب
بــه ایشــان مینویســد« :ای ســید بزرگــوار و ای دانشــمند واال مقــام
ً
 ...مــا از حــاال میبینیــم کــه مــردم آذربایجــان عمومــا و اهالــی تبریــز
ً
خصوصــا از راهنماییهــا و ارشــادات شــما بهرهمند میشــوند و چه
زود اســت تأثیــر خدمــات ارزنــده شــما در نصــرت حــق و از بیــن بردن
باطــل محســوس و ملمــوس باشــد و در یــاری و کمــک از حــق چــه
کســی بهتــر و مقد متــر از شــما اســت».

آیت اهلل قاضی طباطبایی همچنانکه در تالشهای علمی کوشا
بود به مســائل سیاســی و اجتماعی کشــور نیــز توجه میکــرد و در
مبارزات سیاســی شــرکت فعاالنــه داشــت .ایشــان دارای روحیه
انقالبی و ارادهای خللناپذیر بود و در پرونده قطوری که ساوا ک
در مورد ایشان تهیه کرده بود و ا کنون در اسناد باقی مانده از دوران
پهلوی موجود است ،این نکته مشهود است .شرکت علنی و بارز
آن عالم متقی در مبارزات سیاسی از سالهای  41و  42همزمان با
آغاز نهضت اسالمی شروع شد .طرح الیحه انجمنهای ایالتی و
والیتی که بر اساس آن شرط کتاب آسمانی برای انتخابکنندگان و
نامزدهای انتخابات به جای قرآن جایگزین شده بود ،مخالفت حوزه
ً
علمیه قم ،مراجع تقلید خصوصا امام خمینی (ره) را برانگیخت.
بر همین اســاس علمــای تبریــز ،اعالمیههایی را صــادر کردند که
آیتاهلل قاضی از جملــه امضا کنندگان آن اعالمیههــا بود.از دیگر
وقایعی که ایشان از آن در جهت پیشبرد اهداف انقالب بهره برد،
واقعه مدرســه طالبیه تبریز بود .هنگامی که اعالمیه امام (ره) در
مدرسه طالبیه روی دیوار نصب شد مأموران شهربانی خواستند
آن را پاره کنند ،ولی با مقاومت طالب مدرسه مواجه شدند و این
درگیری به بازار کشیده شد و با شورش مردمی که از مسجد مقبره
بیرون آمده بودند ،محاصره نیروهای شهربانی شکسته شد .در
اثر این حادثه آیتاهلل قاضی اعالمیهای صادر کرده و فردای آن روز
آن اعالمیه را با خط سرخ در تمام شهر منتشر کردند.
ایشــان یکی از رهبران و پایههــای نهضت در آذربایجان به شــمار
میرفت که در جریان همین مبارزات دستگیر و در زندان قزل قلعه
تهران زندانی شد .آیتاهلل قاضی بار دیگر به اتهام اینکه در خالل
بحث پیرامون حکومت اسالمی و جنایات اسرائیل در یک سخنرانی
علنی نام امام (ره) را به عظمت و عزت بر زبان آورد به مدت شش
ماه به شــهر بافق در استان کرمان تبعید شــد .پس از آن به بهانه
دیگری شش ماه دیگر به زنجان تبعید شد.
در تبریز در سال  1352برای تقویت حرکتهای ضد رژیم اعم از چاپ
و نشر اعالمیه ،کمک به خانوادههای زندانیان سیاسی ،مساعدت
به فعاالنی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند و امثال
آن ،صندوقی به نام مجاهدین اسالمی زیر نظر ایشان تأسیس شد
تا از این طریق به بارور شدن نهضت کمکی کرده باشد .ایشان در
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فعالیتهای ایشان را در زمینهسازی برای انقالب خنثی کند .در
ماههای قبل از پیروزی انقالب ،رهبری جریانات حاد سیاســی،
برپایــی تظاهرات و تشــکیل مجالس ،همه بر عهده ایشــان بود و
ایشان اولین امضا کننده اعالمیه  29بهمن  56در چهلم شهدای
قم بود و اعتراض مردم تبریز به کشــتار قم را به دنبال داشــت که
خود را در حرکتی به نام قیام  ۲۹بهمن تبریز نشان داد .وی همیشه
مانند سد مستحکمی در مقابل خطوط انحرافی در جریانات ضد
انقالبی میایستاد و از اوان پیروزی انقالب علیه جریانات منحرف
و وابسته ،نظیر حزب خلق مسلمان افشا گری میکرد و منحرفان
با وجود او ،قدرت و جرأت ابراز وجود نمییافتند .در تبیین جایگاه
بیبدیل ایشــان در آذربایجان همین بس كه وی در میان مردم
انقالبی به «خمینی آذربایجان» معروف بود.

بعد از انقالب در سنگر محراب
تبریز تنها نماینده تاماالختیار امام خمینی(ره)
بوده و نقش ایشان در شکل دادن به مبارزات
مردم تبریز نیز شایان توجه است.
مسجد شعبان محور مبارزه در آذربایجان شرقی و
مرکز مبارزات تبریز بود که شهید قاضی طباطبایی
امامت آنجا را به عهده داشت .شهید قاضی در
مبارزه از همه جلوتر و فوقالعاده محبوب و مورد
احترام بود و به همین دلیل دسایس دشمنان و
منحرفان از اسالم علیه ایشان کارگر نمیشد .نفوذ
ایشان به حدی بود که ا گر روزی را در آذربایجان
تعطیل اعالم میکرد بدون شک آن روز همه جا
به حال تعطیل در میآمد.
ارتباط با دانشجویان در راستای مبارزه با رژیم
یکی دیگــر از فعالیتهــای دائمی ایشــان بود.
آی ـتاهلل قاضــی جــزو اولین کســانی بــود که در
آذربایجان اعالمیه خلع شاه از سلطنت را امضا
کرد .ساوا ک با صرف بودجههای ویژه ،جریانات
مخالف ایشان در تبریز را تقویت میکرد تا اثرات
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خدمات آیتاهلل قاضی بعد از پیروزی انقالب نیز شــایان توجه
اســت .او بعد از پیروزی انقالب بالفاصله از طــرف امام (ره) به
ســمت امام جمعــه تبریــز منصوب شــد و اولیــن نمــاز جمعه را
در این شــهر بزرگ برپا کرد .وی همچنیــن کمیتههای انقالب
اسالمی آذربایجان شــرقی و غربی را تشکیل داد و نقش زیادی
در راهاندازی استانداریها ،فرمانداریها و ادارات استان ایفا
کرد .وی سعی کرد در راستای ایجاد امنیت و ثبات در تبریز عمل
کند؛ بــه عنوان مثال در اواخــر خرداد  ۵۸تعــدادی از همافران
دست به تحصن زدند و خواستههایی را مطرح کرده بودند که
با تالشهای ایشان ،دســت از تحصن برداشــتند .همچنین با
تأسیس حزب جمهوری اسالمی ،او با صدور اعالمیههایی مردم
را تشــویق به عضویت در آن میکرد .ایشان زحمات زیادی نیز
برای رســیدگی به محرومان و مســتضعفان متحمل شد و عمر
پربار خود را صرف خدمت به مردم کشــور کرد.
پس از شــهادت این عالــم پرهیزگار ،امــام خمینــی (ره) در پیامی
شهادت ایشان را به عموم مسلمانان متعهد و علمای اعالم و مردم
غیور و مجاهد آذربایجان تسلیت گفت .روز بعد از شهادت ایشان
نیز مردم مصیبتزده اش ـکریزان و با قلبهای پر از غم و اندوه،
پیکر پا ک آن شهید سعید را تشییع کردند و در آرامگاه خانوادگی
ایشان واقع در مسجد مقبره بازار تبریز به خا ک سپردند.
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نام
ݢحمله
ݢ
بهخانهموشکها
روایتی متفاوت از حمله 36فروندی نیروی هوایی
ارتش بعث عراق به اولین پادگان موشکی سپاه

کبری سنگوریزاده

ً
در روز  20آبان سال  1365و دقیقا  25ســال پیش از آنکه ســردار حســن طهرانیمقدم پدر موشکی ایران در
حادثه انفجــاری در حوالی بیدگنه مالرد به شــهادت برســد ،اتفــاق مهمی در رابطه با یگان موشــکی ســپاه
ُر خ داد و آن بمباران اولین پادگان موشکی سپاه توســط جنگندههای رژیم بعث عراق بود .عراقیها با این
حمله به دنبال انهدام توان نوپای موشــکی ســپاه بودند .در پی این حمله اولین شــهدای موشــکی ســپاه
تقدیم انقالب اسالمی شدند.
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یگان موشکی سپاه چگونه شکل گرفت؟
عراق از ابتدای جنگ تحمیلی ،حمالت موشکی علیه شهرهای
مرزهای ایران انجــام داد .وقتــی این حمالت به دیگر شــهرهای
ایران کشیده شد ،مسئوالن کشور تصمیم گرفتند برخی از مناطق
غیرمسکونی شهرهای مرزی عراق را با هشدارهای قبلی و با گلولههای
توپ هدف قرار بدهند ،اما حمالت توپخانهای سپاه بازدارنده نبود
و شلیکهای موشکی عراق ادامه یافت .در نتیجه شورای عالی
دفاع تصمیم به تهیه موشک از کشورهای مختلف گرفت .در این
رابطه وزیر ســپاه به همراه جمعی از فرماندهان و مسئوالن عازم
کشورهای لیبی و ســوریه شدند تا موشــک دریافت کنند .حافظ
اسد رئیسجمهور کشور سوریه پذیرفت به نیروهای ایرانی آموزش
بدهد .لیبی نیز قبول کرد تا به ایران موشک بدهد.
حســن طهرانیمقــدم فرمانــده وقــت یــگان توپخانــه ســپاه همــراه
بــا  13نفــر از همکارانــش بــرای گذرانــدن دورههــای آموزشــی عــازم
س ــوریه ش ــد .س ــوریها ب ــه ایرانیه ــا گفتن ــد ک ــه "دوره آموزش ــی

ش ــما  6م ــاه بهط ــول میانجام ــد ".طهران ــی مق ــدم از س ــوریها
خواس ــت ت ــا دوره آموزش ــی فش ــردهتر ش ــود و آنه ــا ش ــبانهروز ب ــه
فرا گی ــری آموزشهای ــی همچ ــون فن ــی ،نق ــل و انتق ــاالت و وص ــل
کالهک جنگی ،فرماندهی سکو ،مونتاژ و بارگیری موشک ،تزریق،
تست جنرال و جدا گانه ،نقشهبرداری ،پرتاب و هواشناسی برای
شــلیک موش ـکهای «اســکاد » Bو «فــرا گ» مشــغول باشــند .در
نهایــت دوره آموزشــی بــه  3مــاه کاهــش یافــت و طهرانــی مقــدم و
همراهانــش در دی مــاه  63بــه ایــران بازگشــتند.
همزمان با اعزام نیروهای ایرانی به سوریه برای گذراندن دورههای
آموزشــی و دریافــت موشــک از کشــور لیبــی ،یــگان موشــکی ســپاه
تاسیس شد و «حدید» نام گرفت .در غیاب حسن طهرانیمقدم،
فرماندهی آن یــگان بر عهده امیرعلی حاجـیزاده فرمانده کنونی
نیــروی هوافضــای ســپاه بــود کــه بــا بازگشــت آن تیــم از ســوریه و
پیوستن آن  14نفر به نیروهایی که در ایران بودند ،طهرانیمقدم
فرمانده یگان موشــکی ســپاه شد.
تیم اعزامی به سوریه

36

شماره بیستو سه  /آبان 1399

راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
اولین پادگان موشکی سپاه
حاجیزاده در سال  63پادگانی را در حوالی کرمانشاه و در نزدیکی
جاده کامیاران برای نگهداری موش ـکها و تجهیزات و اســتقرار
نیروها در اختیار گرفت .این پادگان البته شامل دو قسمت بود که
تنها یک قسمت آن در اختیار یگان موشکی سپاه بود و قسمت دوم
آن که بیشــتر مورد توجه و دید مردم محلی قرار داشت ،آموزشی
بود و زیر نظر بخش دیگری از نیروهای مسلح مدیریت میشد.
اولین پادگان موشکی سپاه پادگان «شهید منتظری» نام گرفت.

اولین موشکهایی هم که ایران در دوران دفاع مقدس به سوی
عراق شلیک کرد ،نیروها و تجهیزات آن از این پادگان به مواضع
شلیک همچون موضع شلیک حضرت زینب (س) منتقل شد.
ماجرای شلیک اولین موشک بدین گونه است که ساعت  ۸شب
 ۱۹اسفند سال  63یعنی همزمان با آغاز عملیات بزرگ بدر ،کاروان
موشکی از پادگان شهید منتظری بهسمت موضع حضرت زینب
(س) حرکت کرد .لیبیاییها مشغول آمادهسازی مقدمات پرتاب
موشک شدند ،اما بخار آب در لولهای که باید گاز هیدروژن را به بالن
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هواسنجی میرســاند ،یخ زده بود و هر کاری کردند که گرم شود،
فایدهای نداشت .روغن هیدرولیک گهواره سکوی پرتاب موشک
هم یخ زده بود و هر کاری کردند ،نتوانستند موشک را عمود کنند،
در نتیجه عملیات انجام نشد و نیروها به پادگان منتظری برگشتند.
مقرر شد فرداشب دوباره عملیات را انجام بدهند و پیش از انجام
عملیات ،بهطور طبیعی لولهها را گرم نگه دارند و مانع از یخزدگی
شوند .ساعت  ۹و نیم شب برای دومین بار کاروان موشکی از پادگان
منتظری به راه افتاد .لیبیاییها دور موشــک را گرفته بودند و به
هیچ کس اجازه نزدیک شدن به آن را نمیدادند .حدود ساعت
ُ
دو و نیم شب ( ۲۱اســفند) کار گردان پرتاب تمام شد .دکمه فایر
بین ژنرال سلیمان ،حسن طهرانیمقدم و سیدعلی حسینیتاش
دست به دست شد که در نهایت حسینیتاش دکمه فایر را فشار داد
و اولین موشک بالستیک از ایران پرتاب شد و موشک به پاالیشگاه
کرکوک اصابت کرد ،اما عراقیها آن را خرابکاری اعالم کردند.
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ماجرای لو رفتن پادگان موشکی سپاه
در سال  65مسئوالن حفاظت اطالعات و فرماندهان متوجه لو
رفتن پادگان شدند .مسئوالن حفاظت اطالعات به نیروها گفته
بودند که «هرجایی اعم از تا کسی و اتوبوس و غیره که رفتید .ا گر
یک نفر برگشت و گفت :ماشااهلل برادرهای سپاه یا موشکی افتخار
آفریدند و...؛ یعنی دیدید خودش ســر صحبت را باز کرد و دارد از
موفقیت نیروها میگوید ،یا زمان احتمالی حمله و یا جای عملیات؛
چه عملیاتهای زمینی و چه موشــکی حرف میزند ،بدانید که
احتمال دارد آن فرد از عوامل اطالعاتی و جاسوسی دشمن باشد».
در میانه سال  65یک روز مسئول حفاظت اطالعات استان کرمانشاه
با مسئول حفاظت اطالعات یگان موشکی تماس میگیرد و میگوید
یکی از نیروهای بسیجی ،اطالعاتی دارد که مربوط به شماست و
باید به سرعت رسیدگی شود .آن فرد بسیجی به مسئول حفاظت
اطالعات میگوید« :امروز یک راننده تا کسی به من گفت که ماشاءاهلل
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سپاه آنقدر قوی است که تا عراق میخواهد غلط اضافی بکند،
یک موشک از الی همین کوهها میفرستد و سا کتش میکند».
نیروی بسیجی شماره ماشین آن فرد را گرفته بود.
نیروهای سپاه با پیگیریها توانستند آن ماشین و رانندهاش را پیدا
کنند .راننده آن سرگرد جاسم اهل کردستان عراق بود و به دلیل
اینکه با فرهنگ کردها آشنا بود ،همراه چند نفر دیگر برای جاسوسی
به کرمانشاه آمده بود .با بازجوییهایی که به عمل آمد ،مشخص
شد آنها سومین گروهی بودند که با هدف شناسایی پایگاههای
موشکی در کرمانشاه به ایران اعزام شدهاند .دو گروه قبلی موفق
نشده بودند ،اما گروه آنها توانسته بود  20 - 15کیلومتری جاده
کرمانشاه به سنندج را به عنوان محتملترین نقطه موشکی ایران
به منابع امنیتی عراق اطالع بدهد.
با تکمیل بازجوییها ،موضوع بدون فوت وقت به اطالع حســن
طهرانیمقــدم رســانده شــد .طهرانیمقــدم نیــز بالفاصله دســتور
تخلیــه پــادگان را داد .تمــام موش ـکها در تونــل پــادگان شــهید
منتظری بودند .همه متخصصان موشکی ایرانی که تعدادشان
زیــاد هــم نبــود ،همانجــا بودنــد .ا گــر موش ـکها و متخصصهــا
یکجــا از بیــن میرفتنــد ،صدمــه جبــران ناپذیــری بــه ایــران وارد
میشد .در عرض یکی دو روز تمام نیروها و تمام تجهیزات با رعایت
مســائل امنیتی به پــادگان امام علــی (ع) خرمآباد منتقل شــدند.

حمله عراقیها به خانه موشکی سپاه
جعفــری یکــی از آن افــراد کادری که در پــادگان شــهید منتظری
مانده بود ،میگوید« :روز هجدهم یــا نوزدهم آبان ماه  ،65حاج
هاشم مطلع شــد که پادگان لو رفته و احتمال بمباران آن وجود
دارد .ســریع همه پادگان را تخلیه کردنــد و تنها جمع محدودی
از اعضای کادر و سرباز آنجا ماندیم تا بقیه کارها را ردیف کنیم.
ً
روز  20آبان  65دقیقا اذان ظهر بود که در حین پخش اذان ،صدای

آژیر قرمز در پادگان بلند شد .چند ثانیه نگذشته بود که دیدیم از
روبروی پادگان یعنی منطقه سرابله 36 ،فروند هواپیما در قالب 6
اسکادران به سمت پایگاه آمدند .در وهله اول ،همه این هواپیماها
یک دور روی پادگان زدند و سپس از طرف تنگه کنش که ا گر اشتباه
نکنم در ضلع شرقی پادگان بود ،در ارتفاع پایین شروع به بمباران
و شلیک موشک و را کت کردند».
هواپیماها محدوده حسینیه و انبار تسلیحات و مهمات پادگان را
هدف گرفتند و هرچه بمب و را کت داشتند روی پادگان و تعدادی
هم روی روســتای پشــت پادگان ریختند .در این حمله  18نفر از
نیروهای موشکی که یک نفر کادر (شهید بخشنده) و  17نفر سرباز
بودند به شهادت رسیدند .تعدادی هم به شدت مجروح شدند.
یکی از بازماندگان آن حادثه میگوید« :من یادم هست که در کنار
حوض جلوی حسینیه زمینگیر شده بودم .وقتی به اطراف نگاه
کردم دیدم یکی از سربازها در حالی که شکمش پاره شده بود دستش
را جلوی شکمش گرفته و در پادگان میدوید .یکی دیگر از نیروها
که شهید هادی بود ،یک ترکش  30سانتی در سرش فرو رفته بود که
تنها دو ساعت زنده ماند .بقیه هم دست و پایشان قطع شده بود».
بمباران اول حدود نیم ساعت به طول انجامید و نیروهای حاضر در
آن پادگان هرکدام به طرفی پرا کنده شده بودند .او ادامه میدهد:
«ما به همراه بعضی از دوستان از جمله پوربرزگر ،خسرویان و شهید
سلگی که همراه با حاج حسن در انفجار مالرد به شهادت رسید.
اولین جنازهای که پیدا کردیم پیکر شهید بخشنده بود که بر اثر
موج انفجار از ســاختمان اداری جلوی نمازخانــه به بیرون پرت
ُ
شده بود .پای چپ و دست راستش خرد و صورتش له شده بود
اما پیکر سالم بود .وقتی جلوی نمازخانه رسیدیم ،صحنه بسیار
دلخراشــی دیدیم ،حدود  9نفر از ســربازها در حالی که در گوشــه
حســینیه جمع شــده بودند بر اثر انفجار به صورت دلخراشــی به
شهادت رسیده بودند 3 .نفر هم در آسایشگاه در حالی که خواب

زنگ موشک
پس از گذشت مدتی از جنگ صدام و متحدانش متوجه شدند غلبه بر نیروی ایمان و اراده جوانان مؤمن و مسلمان ایران به آن آسانیها که فکر
میکردند نیست .به همین دلیل شیوه را تغییر و «جنگ شهرها» را آغاز کردند .سالح اصلی این جنگ جدید بمب و مهمتر از آن موشکهایی
ً
بود که طول آنها به  11متر میرسید و قطعا ایران چنین سالحی در اختیار نداشت.
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بودند درجا سوخته و تنها اسکلت آنها باقی مانده بود».
انتقال مجروحین و شهدا تا ساعت  4و نیم بعد از ظهر طول کشید
اما در روستاهای پشت پادگان نیز تعداد بسیاری به شهادت رسیده
بودند .از قسمت دیگر پادگان هم که آموزشی بود 18 ،نفر به شهادت
رسیدند که یکی از آنها شهید امیری مسئول آموزش پادگان و الباقی
سرباز بودند .آنان در مرحله دوم بمباران به شهادت رسیدند .از
روز  20آبان تا عصر فردای آن روز 4 ،بار پادگان بمباران شد .شهید
امیــری در مرحله اول بمبــاران برای کمک نیروهای موشــکی به
پادگان موشکی آمده بود که در مرحله دوم بمباران که ساعت 5
بعد از ظهر روز بیستم بود ،به شهادت رسید.

رویای صدامیان که محقق نشد
حمله به پادگان شهید منتظری همزمان با حمالت هوایی عراق
به مناطق مختلف ایــران از جمله فاو ،ایالم ،خارک ،کرمانشــاه،
اسالمآباد غرب و اصفهان انجام گرفت .در این حمله  22موشک
و را کت بــه تاسیســات و انبارهای تســلیحات و آسایشــگاه و زاغه
مهمات و غیره شلیک شــد که تاسیسات پادگان دچار خساراتی
شد .همزمان با این حمله ،پادگان شهید حفیظی ،پادگان اهلل ا کبر
و قرارگاه نجف در نزدیکی کرمانشاه نیز در چند نوبت بمباران شد.
ا گرچه در این حمله ،صدمات بسیاری به بخشهایی از پادگان وارد
شد و تعداد بسیاری نیز به شهادت رسیدند ،اما مجموعه تونلها و
سول ه فنی مورد اصابت قرار نگرفت .تونلها و سوله چون در دهانه
کوه قرار داشتند از حمالت مصون ماندند ،اما سوله ترابری با موشک
از بین رفت .تمامی را کتها ضدبتن بودند که توانسته بودند کوه
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را به شدت خراش بدهند ،اما به قسمت تونل را کتی نخورده بود.
ممکن است عراقیها تصور کرده باشند که موشکها و تجهیزات
در همین زاغههایی که درشان به صورت ستونی در راستای هم باز
میشدند ،نگهداری میشوند .در حالی که آنها محل نگهداری
سالحهای سبک و گلولههای توپ و ضدهواییها بودند.
ارتش عراق در اطالعیههای نظامی شماره  2436و  2437خود
اعالم کرد هواپیماهایش عالوه بر انجــام  178حمله هوایی علیه
مواضع و استحکامات ایران در جبهههای نبرد ،پاالیشگاه اصفهان،
تاسیسات نفتی چاههای امام حسن (ع) و نیز در دو نوبت پادگانهای
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهرهای اسالمآباد ،باختران
و گیالنغرب را مورد حمله هوایی قرار دادهاند.
رسانههای عراقی نیز پس از این بمباران اعالم کردند که مجموعه
موشکی ایران صد درصد منهدم شده است ،اما با تالش و مجاهدت
حسن طهرانی مقدم و نیروهای موشکی ســپاه یک هفته بعد از
این اتفاق ،از همان منطقه به ســوی عراق موشک شلیک شد.
با شلیک مجدد موشک به سوی عراق ،خواب و رویای عراقیها
که تصور میکردند قدرت موشکی سپاه منهدم شده ،آشفته شد.
عــراق تــا پایــان جنــگ بارهــا تــاش کــرد تــا موش ـکهای ایرانــی
را منهــدم یــا اینکــه مانــع از پاس ـخهای موشــکی ســپاه شــود ،امــا
موفق نشــد .آرزویی کــه پــس از پایان جنــگ دیگر دشــمنان نظام
جمهــوری اســامی ایــران نیــز دنبــال کردنــد و بــه هــر طریقــی وارد
بازدارندگی موشــکی ســپاه روز
عمل شــدند ،امــا در نهایــت قــدرت
ِ
به روز افزایش یافت و امروز ســپاه به تیربار موشکی و توان شلیک
موشــک از داخــل زمیــن دســت پیــدا کــرده اســت.

وزیر
در اسارت
با
راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

پنج پرسش از آزاده «سیدمحسن یحیوی» همرزم شهید محمدجواد تندگویان
نفت دولت شهید رجایی و نگارنده کتاب «ده سال تنهایی»
وزیر ِ
محمدحسن جعفری

«سیدمحســن یحیوی» متولد ســال 1321و از مدیران سابق
نفتی کشورمان است .او پیش از پیروزی انقالب اسالمی
وارد دانشکده نفت و سپس صنعت نفت کشورمان شد.
او از همان دوران با مهندس محمدجواد تندگویان آشنا
شــد .آشــنایی ایــن دو نفــر بــه روزهــای پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی هــم کشــیده شــد و زمانــی کــه
تندگویــان وزیــر نفــت بــود ،او مدیــر مناطــق
نفتخیز کشــور شــد .بــا آغــاز جنــگ تحمیلی،
ایــن دو نفــر حضــور مــداوم در مناطــق جنگــی
داشــتند تــا اینکــه حــدود چهــل روز پــس از آغاز
جنگ هر دو به همراه مهندس بوشهری در دام
دشمن بعثی گرفتار شدند و به اسارت درآمدند.
تندگویــان در زمــان اســارت بــه شــهادت رســید و
یحیــوی حــدود 10ســال بعــد و پــس از پایــان جنــگ
نهــای رژیــم بعــث عــراق آزاد شــد.
تحمیلــی از زندا 
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سرانجامجسدمومیایی
مهندستندگویانرا کهزیر
شکنجهوحشیانهدشمن
بهشهادترسیدهبود،پیدا
کردیم.پیکرپا کایشاندر تاریخ
 29آذر  1370پساز  11سالدوری
بهایرانبازگشتودر بهشت
زهرا(س)بهخا کسپردهشد.
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چگونــه بــا شــهید تندگویــان آشــنا شــدید و
چــه ویژ گیهــای اخالقــی موجــب شــد تــا
دوســتی و رفاقــت بیــن شــما شــکل بگیرد؟
چند سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی با
شهید محمدجواد تندگویان آشنا شدم .ابتدا
در یک دیدار با وی آشنا شدم و سپس در یک
کار مشــترک ،آشــنایی مــا بیشــتر شــد .پــس از
آن ،ایشــان وارد دانشــکده نفــت آبادان شــد
و تالشهایش در انجمن اسالمی دانشکده
نفت بســیار زیاد شــد که خبرهــای فعالیتش
بــه بنــده نیــز کــه دیگــر در دانشــکده نبــودم،
میرســید.
دانشــکده نفــت آبــادان و انجمــن اســامی
ایــن دانشــکده محــل آشــنایی مــا بــود .مــن
در ســال  1341وارد دانشــکده نفــت شــدم و
او چنــد ســال بعــد وارد ایــن دانشــکده شــد.
آن وقتی کــه فعالیتهــای وی در دانشــکده
نفــت بــه اوج رســیده بــود ،مــن دیگــر آبــادان
نبــودم و در تهــران زندگــی و کار میکــردم.
ســال  55یــا  56مهنــدس تندگویــان بــرای
کار در شــرکت پــارس توشــیبا بــه رشــت رفــت.
مــن نیــز چنــد بــار بــه آنجــا رفتــم و بــا او دیــدار
کــردم .باتوجــه بــه اینکــه دوســتان مشــترک
بسیاری داشتیم ،ارتباط ما بسیار نزدیکتر
و دیدارهــای مــا هــم بیشــتر شــد.
تندگویــان در آن ســالهایی کــه کارمنــد
دانشــکده نفــت بــود ،بــا گــزارش ســاوا ک
دستگیر شد .اتهام او این بود که دانشجویان
را بــه شــرکت در مســائل سیاســی ترغیــب
یکــرد .از ایــن رو توســط ســاوا ک دســتگیر و
م 
به یک سال حبس محکوم شد که در همان
ســال فرزند نخســتش (مهدی) به دنیــا آمد.

او زمانــی کــه از زنــدان آزاد شــد ،بــا دســتور
ساوا ک از استخدام در دستگاههای دولتی
ممنوع شد .به هر کجا هم که برای اشتغال
مراجعه میکرد ،به دلیل سو پیشینهای که
داشــت ،دیگران از به کارگیــری او خودداری
میکردنــد .در نتیجه بــرای گذرانــدن زندگی
مشــغول به مسافرکشــی شد.
همزمــان مهندس بوشــهری از دوســتانمان
مدیرعامــل پارس توشــیبای رشــت شــد .آن
روزهــا مرتــب بیــن تهــران و رشــت در رفــت و
آمد بودم .اعالمیههــا و بیانات امام خمینی
(ره) را برای توزیع به رشــت میبردم .شهید
تندگویــان نیــز کــه بــا مســاعدت مهنــدس
بوشــهری در آن شــرکت مشــغول بــه کار
شــده بــود ،در کار توزیــع اعالمیههــا کمــک
بســیاری بــه بنــده کــرد و در ایــن رابطــه نقش
مهم و موثری ایفا کرد .تندگویان شخصیت
بســیار محبوبی بود و به همیــن دلیل زمانی
كــه كاركنــان و مدیــران مســألهدار شــركتها
را اخــراج میكردند ،با اشــتیاق از او خواســته
بودند كه مسئولیت مدیریت كارخانه پارس
توشــیبا را بپذیــرد.
مهنــدس تندگویــان یكــی از افــراد پرانــرژی،
مثبت و دارای قدرت و روحیهی باال بود که
بــه عقیده من ایشــان نمــاد یك فــرد متعهد و
به تمام معنا كاردان ،مدیر باهوش و فراست
بود و در كارهــای خــودش بســیار زیركانه و با
چاال كــی عمــل میكرد.
با پیروزی انقالب اسالمی ،اقداماتهایی که
انجــام میدادیم مــا دو نفر را به هــم نزدیكتر
كــرد .وی بــا ســوابقی كــه داشــت ،بــه عنــوان
مدیر مناطــق نفتخیز انتخاب شــد.

راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
در روزهای نخست جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،کجا بودید
و چه مسئولیتهایی بر عهده داشتید؟
بنده چند ماه پیش از آغاز جنگ تحمیلی عضو هیات مدیره مسکن
انقالب اسالمی بودم .یکی از اقدامات مهم ما در آن زمان بازسازی
روستاها بود .خانههای زیادی در بسیاری از روستاها در مناطق
غربی کشــور توســط گروههــای ضدانقــاب و عوامل ارتــش بعثی
تخریب شده بود .ماموریت بنده این بود که از روند بازسازی این
خانهها در روستاها بازدید داشته باشم.
تحرکات ارتش عراق در مرزها از چند ماه پیش از آغاز رسمی جنگ
( 31شــهریور  )59شــروع شــد .عراقیهــا تانکهــای خــود را از ایــن
ســو به آن ســو منتقــل میکردنــد و مناطــق مــرزی را زیــر گلولههای
توپ میگرفتند .در نهایت در آخرین روز تابستان سال  ،59عراق
حمله گســترده زمینی ،هوایی و دریایی خود را به ایران آغاز کرد.
فرودگاههــای ایــران توســط جنگندههــای نیــروی هوایی دشــمن
مــورد حملــه قــرار گرفــت .نیروهــای دشــمن وارد ســرزمینهای مــا
شــدند و ظــرف چنــد روز قســمت زیــادی از خــا ک کشــورمان را بــه
اشغال خود درآوردند .خرمشــهر به محاصره دشمن درآمد .دیگر
شــهرهای مرزی نیــز یــا در آســتانه ســقوط قــرار گرفتند یــا اینکــه زیر
آتــش توپخانه دشــمن قرار داشــتند.
با آغاز جنگ تحمیلی یک روز برای دیــدار با آیتاهلل خامنهای به
دانشگاه شهید چمران اهواز رفتم .ایشان را در لباس رزم در اتاق
فرماندهی دیدم .آی ـتاهلل خامنهای آن روزهــا نماینده تهران در
مجلس شورای اســامی و امام جمعه تهران بود .بیشتر روزهای
هفته را در جنوب به ســر میبــرد و بــرای اقامه نماز جمعــه و ارائه
گزارش خدمت امام خمینی (ره) به تهران میآمد.
برخی دیگر از مقامات کشوری نیز در جبهههای جنگ حضور پیدا
میکردند .مهندس تندگویان وزیر وقت نفت نیز همراه با معاونین
خود و نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت مناطق جنگی به
استان خوزستان سفر میکرد.
به چه دلیلی همراه با شهید تندگویان عازم منطقهای شدید
که در نتیجه به اسارت نیروهای ارتش بعث عراق درآمدید؟

پس از اینکه شهید رجایی نخستوزیر شد و مهندس تندگویان به
وزارت نفت رسید ،بنده سرپرست مناطق نفتخیز شدم .از این
رو بنا بر مسئولیتی که پیدا کرده بودم ،در روزهای نخست جنگ
تحمیلی در اهواز بودم و مرتب به آبادان و خرمشهر سفر میکردم.
یک روز پیــش از آن اتفاق بــه دلیل اینکــه مهنــدس تندگویان به
خوزستان آمده بود ،از آبادان به اهواز آمدم تا با او همراه باشم.
آبادان آن روزها زیر آتش شدید آتش توپهای دشمن بود؛ بهگونهای
که انفجارها برای لحظهای نیز قطع نمیشد .آن شب برای بررسی
اوضاع جلسهای تشکیل شد .در آن جلسه قرار شد که فردا از آبادان
بازدیدی به عمل آوریم.
صبح روز نهم آبان ،سوار بر یک بلیزر که ماشین مدیریت مناطق
نفتخیز بود ،از اهواز خارج شدیم .مطابق مرسوم چون میزبان
بودیــم و منطقــه هــم خطرنــا ک بــود ،پیشــاپیش کاروان حرکــت
کردیم .پشــت ســر ،دکتر منافــی وزیــر بهداشــت ،معاونهــای وی،
برخــی نماینــدگان مجلــس و چنــد خــودرو حامــل آذوقه و وســایل
مــورد نیــاز نیروهــای مســتقر در آبــادان بــود .تــا جایــی کــه بــه خاطر
دارم ،شــهید تندگویان و یکــی از محافظان جلو نشســته بود و من
و مهنــدس بوشــهری ردیــف وســط و یکــی دیگــر از محافظــان هــم
قســمت عقــب خــودرو جــای گرفتــه بودند.
چون احتمال میدادیم مباحث شب گذشته به گوش افراد نفوذی
و عامل دشمن رسیده باشد ،احتیاط کردیم و برنامه و مسیر حرکت
را تغییر دادیم و به جای اینکه از طریق ماهشهر و توسط هاورکرافت
از راه دریا به آبادان برویم ،از جاده اهواز -آبادان به راه افتادیم که
در نتیجه به اسارت دشمن درآمدیم.
چگونه به اسارت دشمن درآمدید؟
حدود ساعت  ۱۱آن روز به نزدیکی بهمنشیر همان جایی که بعد
از جنگ ،پل ذوالفقاری یا پل چهارم را احداث کردند ،رسیدیم.
با تعدادی نیروی نظامی مواجه شدیم که به تانکهای کوچک
ضدشورش مجهز بودند.
تا آن زمان هنوز نیروی خودی را از غیر خودی نمیتوانستیم تشخیص
بدهیم .بنابراین تصور کردیم که نیروهای خودی مانند سهراهی
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ماهشهر -شادگان میخواهند به ما اخطار بدهند و یادآور شوند که
مسیر خطرنا ک است! ماشینهای پشت سر به دلیل گرد و خا ک
زیادی که بلند شده بود ،با فاصله از ما حرکت میکردند .ما جلوی
دسته سواره نظام ناشناس توقف کردیم ،چند سرباز روی تانک
مســتقر بودند و اسلحههایشان را به ســوی ما گرفته بودند .یک
نفر با لباس شــخصی نیز آن اطراف روی یکی از خانهها با اسلحه
ایستاده بود و نگهبانی میداد.
به هرحال دستور توقف دادند .یکی از آنها که به خوبی فارسی
صحبت میکرد به ما دســتور توقف و اینکه کجا برویــم داد .ابتدا
میخواستند ما را به سمت یک جاده فرعی منحرف کنند .اینجا
بود که به یکی از محافظان گفتیم پیاده شود و اجازه عبور بگیرد.
اما ســربازها به محض پایین پریدن محافظ و مشاهده مسلسل
در دست او ،ســمت چپ ماشــین ما را به رگبار بســتند .باز هم ما
تصور کردیم سوتفاهم شده و اینها به خاطر شکل پایین پریدن
محافظ و مســلح بودنش به ســمت ما شــلیک کردهاند .من هم
پیاده شدم که توضیح بدهم ،اما دیر شده بود و متوجه شدم در
اختیار دشمن هستیم .بعد از آن رگبار ،ما روی زمین دراز کشیدیم.
من و شهید تندگویان اسلحه کمری داشتیم که سریع زیر خا ک
پنهان کردیم که به دست آنها نیافتد .آنجا یک کانال کشاورزی
بود که شهید تندگویان سعی کرد در پناه آن از چنگ دشمن فرار
کند ،اما نیروهای دشمن مانع شــدند و او را برگرداندند .بعد ما را
بلند کردند .یکی آمد و اسامی ما را پرسید .ما همه خود را مهندس
نفت معرفی کردیم .نام ،نام پدر و پدر بزرگ را گفتیم به نحوی که
دشمن نفهمد چه افرادی را اسیر کرده است.
در همین لحظات ،ماشینهای پشت سر که نزدیک شده و متوجه
وخامت اوضاع شده بودند ،بالفاصله دور زدند و برگشتند و سرنشینان
یکی دو تا ماشین که به ما نزدیکتر بودند ،ماشینها را رها کرده
و به نخلستان پناه بردند .ما را به سمت کامیونی بردند که تازه به
غنیمت گرفته بودند .کامیون حامل کمکهای مردمی به جبهه
بود که بــه احتمال زیاد آن روز ،بعد از پیشــروی بعثیها و بســتن
جاده اهواز گرفتار شــده بود .ما را به نقطهای از نخلستان بردند
که در آنجا بــا کندن زمیــن پناهگاهی بــرای تانکهــا تعبیه کرده
بودند .هنوز تا پل بهمنشیر فاصله داشتیم .آنجا به یک جمعیت
چهل  -پنجاه نفره از مردم عادی ملحق شدیم که حین خروج از
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شهر اسیر شده بودند .در آن نقطه پیراهنهای ما را پاره کردند.
چشمها و دستهای ما را از پشت بستند .من و شهید تندگویان
و مهندس بوشــهری را کنــار هم نشــاندند .نا گهان صــدای رگبار
گلوله و جیغ و داد مردم بلند شد .شهید تندگویان با من صحبت
کرد و گفت قصد دارد خود را معرفی کند و جلوی قتل عام مردم را
بگیرد .در نتیجه به یکباره فریاد زد و گفت :من وزیر نفت هستم.
صدای شــلیک گلولهها قطع شــد و در همین جا ایشان را سوارد
بر جیپی کردند و بردند.
ابتدا ما را به مقر فرماندهی خود بردند و سپس ما را به بصره منتقل
کردند .شب در بصره پشت سر شهید تندگویان نماز جماعت خواندیم
و شام خوردیم .همان جا با هم قرار گذاشتیم که در بازجوییها،
هماهنگ با هم بگوییم که ما تازه به دولت وارد شدهایم ،اطالعات
کلی داریم و به اطالعات خاصی دسترسی نداریم .این هماهنگی
بعدا بر بازجوییهایی که از ما کردند ،خیلی تاثیر گذاشت.
آخرین دیدار شما با شهید تندگویان چه زمانی بود؟
آخریــن دیــدار ما در زنــدان ســازمان امنیــت عــراق در بغــداد و قبل
از بازجویــی و پیــش از آن کــه هــر کداممــان را در ســلول تنهایــی
جــای دهنــد بــود.
اسارت ما به مدت  ۱۰سال و چهل روز کم ،یعنی تا  ۲۴شهریور ۱۳۶۹
به طول انجامید .ما در تمام این مدت مفقود بودیم چرا که رژیم
بعث ،از اعالم اسامی ما به صلیب سرخ خودداری و حضور ما را در
کشورش انکار میکرد .تنها به نمایش تصویر و ارسال دستخطی از
مهندس تندگویان ا کتفا کرده و پس از آن مانع از برقراری مالقات،
مذا کره و گفتوگو با او شدند.
پس از اینکه از عراق برگشتم ،جویای وضعیت مهندس تندگویان
شدم .ابتدا تصور میکردم به کشور بازگشته ،اما پس از اینکه فهمیدم
هیچ کس اطالعی از وضعیت او ندارد ،همراه با خانواده و پدرش،
به جستجوی ردی از رفیق و همراه قدیمی خودم شدم .از دیدار
و مذا کره با عــزت ابراهیم در تهــران گرفته تا نبــش قبرها در عراق
که سرانجام جسد مومیایی مهندس تندگویان را که زیر شکنجه
وحشیانه دشمن به شهادت رسیده بود ،پیدا کردیم .پیکر پا ک
ایشان در تاریخ  29آذر  1370پس از  11سال دوری به ایران بازگشت
و در بهشت زهرا(س) به خا ک سپرده شد.

راو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

روایتهای سردار محمدرضا
ابوشهاب ،فرمانده لشکر  14امام
حسین(ع) در دوران دفاع مقدس
از عملیات محرم

عبور از

دویرج
علی یارندینژاد

عملیات رمضان که در تابســتان ســال 61با عدم
موفقیــت رزمنــدگان ایرانــی روبــرو شــد و امــکان
پایــان دادن بــه جنــگ نیــز با بنبســت سیاســی و
دیپلماتیــک مواجه گشــت ،ایــران راهبرد تــداوم
عملیاتهای نظامی را برای تســلیم کــردن رژیم
بعث عراق در برابر خواســتههای به حق خــود در
پیــش گرفــت .از ایــن رو فرماندهــان و رزمنــدگان
ابتدا عملیات مسلم بن عقیل و سپس عملیات
محــرم را و اجــرا کردنــد.
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یک .عملیات محــرم در دهم آبان ماه ســال  61آغــاز و در منطقه
موسیان و از جنوب دهلران تا ارتفاعات حمرین شد .رمز عملیات
«الحول و ال قوه اال باهلل یا زینب کبری (س)» بود .هدف از اجرای
عملیات نیز آزادسازی سرزمینهای اشغالی ایران در اطراف کوههای
مرزی جبل حمرین در جنوب دهلران و منطقه بین فکه تا شــهر
دهلران بود .این مناطق با وجود اجرای عملیات بیت المقدس و
آزادسازی خرمشهر ،همچنان در اشغال دشمن باقی مانده بود.
این عملیات به نوعی عملیات برونمرزی نیز شناخته میشود؛ چرا که
عالوه بر آزادسازی سرزمینهای خودی که در اشغال دشمن بعثی بود،
پیشروی در خا ک عراق نیز برنامهریزی شده بود و قرار بود رزمندگان
ایرانی بخشهایی از زمینها و ارتفاعات عراق را به تسلط خود درآورند.
دو.عملیات محرم توسط قرارگاه مشترک کربال به فرماندهی حسن
باقری و با رمز یا زینب(س) توسط ایشان در ارتفاعات حمرین آغاز
شد .از نخستین روزهای مهر ماه ســال  61یعنی حدود یک ماه و
نیم پیش از آغاز عملیات ،تعدادی از فرماندهان یگانهای سپاه
در جریان طرح عملیات قرار گرفتند و کارهای شناسایی منطقه را
آغاز کردند .کار جابهجایی یگانها برای انجام عملیات نیز از همان
روزها شــروع شــد و از آنجا که  26مهر برابر با اولین روز از ماه محرم
بود ،عملیات آینده «محرم» نام گرفت .یگانهای شــرکتکننده
در عملیات تا روز اول آبان ماه در منطقه عینخوش مستقر شدند.
قرارگاه عملیاتی قائم نیز با فرماندهی مشترک سردار شهید حسین
خرازی فرمانده وقت سپاه صاحب الزمان (عج) و سرهنگ منوچهر
دژکام از فرماندهان ارتش شکل گرفت.
سه .شهید خرازی در عملیات محرم ،فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج)
و قرارگاه عملیاتی بود .بنده نیز آن زمان فرمانده تیپ امام حسین (ع)
بودم .پیش از آغاز عملیات به دستور حسن باقری همراه با برادران
حسین خرازی ،مرتضی قربانی فرمانده تیپ 25کربال ،احمد کاظمی
فرمانده تیپ 8نجف اشرف و چند نفر از افراد محلی برای شناسایی
منطقه عملیاتی و بررسی مواضع آفندی و پدافندی دشمن از کنار
رودخانه میمه با دو قاطر تا  40کیلومتری عمـق مواضع ارتش عراق
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پیش رفتیم .حدود  24ساعت در منطقه باقی ماندیم و از نزدیک،
منطقه عملیـات و محور عمـاره  -بصـره را شناسـایی کردیـم .پس از
بازگشت از عملیات شناسایی ،با حضور فرماندهان در سپاه دهلران
جلسهای برگزار کردیم و با جمعبندی عوامل به این نتیجه رسیدیم
که رزمنـدگان سـپاه و ارتـش در این عملیـات میتوانند به پیـروزی و
موفقیت دست پیدا کنند .در اینجا جا دارد از تالشهای امیر بیرانوند
از فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی ایران که در ایجاد هماهنگی
بیـن نیروهـای ارتـش و سـپاه در آن عملیـات نقش مهـم و اثرگـذاری
داشت ،یاد کنیم.
بر اساس شناساییهایی که نیروهای اطالعات عملیات یگانها
انجام داده بودند و ما نیز از نزدیک منطقه عملیات را مورد بررسی
و شناسایی قرار داده بودیم ،چهار محور را برای عملیات انتخاب
و طراحی کردیم .محور اول انجام تک از جنوب دهلران و از کرانه
شرقی رودخانه میمه و تصرف ارتفاعات مرزی در اطراف معبر بیات
و تامین خط مرزی توسط یگان  8نجف اشرف به فرماندهی احمد
کاظمی بود .الزم به یادآوری است که محور اصلی عملیات از غرب
رودخانه دویرج تا پاسگاههای زبیدات ،ابوغریب و شرهانی بود.
محور دوم اجرای تک از غرب رودخانه دویرج و حوالی موسیان به
سمت جنوب و تصرف ارتفاعات سرکوب جنوب خط مرزی با بهکارگیری
یگان 25کربال به فرماندهی مرتضی قربانی بود .محور سوم نیز انجام
تک به ارتفاعات مرزی حمرین با عبور از رودخانه دویرج توسط یگان
ن ابیطالب (ع) با 8گردان رزمی و همچنین تیپ 1لشکر21
 17علی ب 
حمزه با  3گردان رزمی بود .این دو یگان در قســمت میانی منطقه
عملیات محرم بین نهر عنبر و چمسری وارد عمل شدند.
محور چهارم که مهمتریــن محور بود ،محوری بــود که تیپ امام
حسین (ع) در آن محور وارد عمل شد .در این محور ،عقب راندن
نیروهای دشمن از ارتفاعات اشغالی در شــرق نوار مرزی و تامین
خط مرزی با عبــور از رودخانه دویرج بین چمســری در شــمال و
چمهندی در جنوب با وارد عمل شــدن تیپ امام حســین (ع) و
تیپ  84خرم آباد طر حریزی شده بود .ماموریت لشكر امام حسین
(ع) در عملیات محرم ،به دلیل تسلط بر منطقه عملیاتی ،توسط
سرداران شهید حسن باقری ابالغ شد.
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چهار .با آغاز عملیات در شــب اول تیپهــای  8،25و  17اهداف
خود را تامین کردند .سه گردان از تیپ امام حسین (ع) در محور
چمسری از رودخانه دویرج عبور کردند ،اما هنگام عبور رزمندگان
سایر محورهای تیپ از رودخانه ،سدی که مدتی پیش از عملیات
توسط جهاد سازندگی اســتان فارس ساخته شــده بود ،به علت
بارندگی شــدیدی کــه همزمان با آغاز عملیات شــروع شــده بود،
شکسته شد و در نتیجه ارتفاع آب رودخانه از ساعت  10شب باال آمد
و شهید محمدرضا حبیباللهی که مسئول عبور دادن رزمندگان
از رودخانه بود ،با مشکل پیشبینی نشده مواجه شد.
از ایــن رو تعــدادی از رزمنــدگان توانســتند از داخــل رودخانــه عبــور
کنند ،امــا تعــدادی از آنها بــا افزایش نا گهانــی ســطح آب از نیم متر
یعنــی زیــر زانــو بــه ســه تــا  10متــر و افزایــش شــدت جریــان رودخانــه با
مشکل عبور مواجه شدند .در نتیجه تعدادی از نیروها و رزمندگان
تیپهای امام حســین (ع) و علی بن ابیطالب (ع) با مشکل روبرو
شدند و در مسیر عبور از رودخانه به شهادت رسیدند.

در شــب اول عملیات ،همهی یگانها توانســتند بــه اهداف خود
دســت پیــدا کننــد بــه جــز تیــپ امــام حســین(ع) کــه در روزهــای
بعــد توانســت تــا زبیــدات پیشــروی کنــد و عملیــات خــود را ادامــه
دهــد .ســایر یگانهــا هــم در همــان شــب اول چنــد ارتفــاع مهــم و
چند چــاه نفت از مجمــوع  35چاه نفت اشــغالی ایــران را از تصرف
ارتش عــراق آزاد کردند و رزمندگان اســام بر شــهرک طیب و جاده
تدارکاتــی عراق ،مشــرف شــدند.
اجرای این عملیات در چهار محور موفق و البته در یک محور نا کام
ماند .همچنین در روز اول عملیات 500 ،عراقی اسیر شدند .درگیری
در منطقه عملیاتی محرم تا اوایل آذرماه سال  61به صورت پرا کنده
و متناوب ادامه داشــت .رزمندگان تیپ امام حسین (ع) در این
عملیات طی دو مرحله به ارتفاعات  175و ارتفاعات  178رسیدند.
عملیات محرم از نظر میزان غنیمتهای به دست آمده برای ایران
در میان عملیاتهای مختلف ،بیسابقه است؛ به نوعی که تیپ
امام حســین (ع) در این عملیــات با غنایم جنگی دشــمن تجهیز

سردار ابوشهاب در کنار شهید حسین خرازی
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از نخستین روزهای مهر
ماه سال  61یعنی حدود
یک ماه و نیم پیش از
آغاز عملیات ،تعدادی از
فرماندهان یگانهای سپاه
در جریان طرح عملیات قرار
گرفتند و کارهای شناسایی
منطقه را آغاز کردند .کار
جابهجایی یگانها برای
انجام عملیات نیز از همان
روزها شروع شد و از آنجا
که  26مهر برابر با اولین روز
از ماه محرم بود ،عملیات
آینده «محرم» نام گرفت.

شد و شکل گرفت .تنها نقطه ضعف این عملیات،
عدم برخــورداری از اطالعات دقیــق آب و هوایی و
پیشبینی طغیان رودخانه دویرج بود.
پنج .اوایــل آذر مــاه ســال  61و در ادامــه عملیات،
عــراق از نوعــی گاز شــیمیایی در منطقــه عملیاتــی
اســتفاده کرد که موجب شــد نیروهــای خودی به
میزان اندکی از مواضع به دست آمده عقبنشینی
کنند ،اما تاثیر آنچنانی در نتیجه عملیات نداشت.
یکی از ابتکاراتی که فرماندهان و رزمندگان تیپ امام
حسین (ع) در این عملیات به خرج دادند ،این بود
که یک گردان آرپیجی زن موتورسوار ضدزرهی علیه
نیروهای عراقی تدارک دیدند .وظیفه نیروهای این
گردان این بود که تانکهای عراقی را مورد حمالت
ضربتی قــرار بدهند .همچنیــن در ادامه عملیات،
جاده عینخوش  -دهلران بــه طول  100کیلومتر از
زیر دید و تیر دشمن خارج شد.
شهرهای موســیان و دهلران و پادگان عینخوش
هم از زیر آتــش توپخانه دشــمن خــارج و کوههای
جبال حمرین آزاد شد .در این عملیات حدود 550
کیلومتر مربع از خا ک کشورمان آزاد شد و حدود 300
کیلومتر مربع از خــا ک عراق را هم کــه در نوار مرزی
قرار داشت به تصرف نیروهای ایرانی درآمد .گفتنی
است حدود  4هزار و  600نفر از نظامیان ارتش بعث
عراق در این عملیات به اســارت رزمنــدگان ایرانی
درآمدند و حدود  4هزار و  800بعثی نیز کشته شدند.
تعداد بسیاری از رزمندگان ایرانی نیز در این عملیات
جانباز شدند و به شهادت رسیدند.
شــش .رزمنــدگان تیــپ امــام حســین (ع) از پیــش
از آغــاز اجــرای عملیــات در منطقــه عملیاتــی حضور
داشــتند و در تکاپــوی طراحــی و اجــرای عملیــات
بودنــد .در ایــن عملیــات حــدود  450رزمنــده ایــن
تیپ شــهید و  800نفــر نیز زخمــی شــدند .پیکرهای
مطهــر  370تــن از شــهدای عملیــات محــرم کــه از
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نیروهــای تیپهــای  14امــام حســین (ع) و هشــت
نجــف اشــرف بودنــد ،در روز  25آبــان ســال  61پــس
از قرائــت پیــام امــام خمینــی(ره) تشــییع شــدند.
در آن روز مردم اصفهان با تشییع باشکوه فرزندانشان
حماسه ماندگاری خلق کردند .امام خمینی (ره ) در
این رابطه و در تجلیل از مردم شــهیدپرور اصفهان
فرمودند که کجای دنیا مثل اصفهان را میتوانید پیدا
کنید که در یک روز  370شهید را تشییع کرده باشند.
رهبر انقالب نیز چنــد بار در ســخنرانیهای خود از
این روز و حماس ـهای که مــردم اصفهــان آفریدند،
تجلیل کردند .روز  25آبان به عنوان روز حماسه و
ایثار مردم اصفهان در میان مردم ایران و در تاریخ
کشورمان شناخته میشود.
هفــت .پیــروزی در عملیــات محــرم موجــب شــد تــا
فرماندهــان و رزمنــدگان بــه اجــرای عملیاتهــای
موفق در آینده امیدوار شوند .از این رو فرماندهان
اقــدام بــه طراحــی و اجــرای عملیاتهــای والفجــر
مقدماتی و والفجر یک در نزدیکی منطقه عملیاتی
محــرم کردند کــه البتــه ایــن عملیاتها بــا موفقیت
همــراه نشــد و بــا بررســی دالیــل عــدم موفقیــت،
رزمنــدگان ایرانــی در عملیــات خیبــر کــه در اســفند
سال  62اجرا شد توانستند جزایر جنوبی و شمالی
مجنون را به تسلط خود درآورند و پیروزی به نسبت
بزرگــی را بــرای ایــران بــه ارمغــان بیاورند.
در جریان عملیات محرم ،محسن رضایی فرمانده
وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی و علی شمخانی
قائم مقام سپاه پاسداران با امام خمینی(ره) دیدار
کردند .محســن رضایی در پایان آن دیدار در جمع
خبرنگاران گفت :امام فرمودند سالم مرا به تمامی
رزمندگان برسانید و به آنها بگویید ،قویدل باشند
و نفسهای آخر متجاوزان را بگیرند و با قدرت ،عمل
کنند که خداوند پشتیبان شماست .ایشان سپس
نیز این عملیات را فتحی بزرگ توصیف کردند.
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سیدجمال ساداتیان؛ تهیهکننده سینما
در گفتوگو با «سرو»:

سیـنما
فقطسـرگرمینیست
سمانه افتخاری

ســید جمال ســاداتیان از جمله تهیهکنندگان
خوشنام سینمای ایران است که آثاری همچون
متری شیش و نیم ،چهارشنبه ســوری و ...که
توجه خاصی به تولید آثار اجتماعــی دارد .او در
طی این سالها آثاری تولید کرده است که هرکدام
به یکی از معضالت اجتماعی پرداختهاند ،اما در
طی مسیر تولید و حتی پس از آن در زمان ا کران با
مشکالت بسیاری مواجه شده است .ساداتیان
معتقد است ا گر مسئوالن فضا را ببندند ،محتوای
آثاری که رسالت طرح معضالت و مسائل اجتماعی
را بر عهــده دارند در قالب ســیاهنمایی معرفی و
شناخته میشوند در حالیکه بخشی از سینما
باید سخنگوی مطالبات مردم باشد.سرو
برای بررســی ســینمای پس از انقالب
گفتوگوهایــی را با اهالی ســینما
ترتیــب داده اســت.که متــن
پیش رو از جمله آنهاست.
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آقای ساداتیان شما از جمله تهیهکنندگانی هستید که آثار بسیار
خوبی در این ســینما از خود به جای گذاشتهاید .به نظر شما
فعالیت سینمای ایران در طی چهاردهه چگونه بوده است؟
بد نیست از خودمان بپرسیم که از ابتدا قرار بوده در عرصه سینما
به کجا رســیم و بر اساس آن مســیر ،حرکت و جایگاه فعلی را مورد
ارزیابی قرار دهیم .به نظرم نگاه کلی در ارتباط با سینما در کشور
ما بسیار متفاوت است .ایامی وجود داشــته که در فضای فکری
بازتر ،آثار قابل اعتمادتری ساخته شده است .ا گر بخواهیم معیار
سنجش را میزان برقرار شدن ارتباط بین فیلم و مردم قرار دهیم،
بسته به اینکه چه بحثی قالب باشد ،قصه در هر حالت میتواند
برای مخاطب جذاب باشد .در ایامی فیلمهای بسیار خوبی ساخته
شد و گیشه سینمای ایران رونق گرفت اما در دورههایی با افزایش
محدودیتها فیلمها نتوانســتند آنگونه که باید بــا مردم ارتباط
برقرار کنند و ســینما در برههای افــت کرد .البته فــراز و فرودهای
عرصه ســینمای ایران به روی کار آمــدن دولتهای مختلف هم
بستگی داشته است .گاهی آنقدر فشار فضای عمومی کشور روی
فیلمسازان زیاد شده که موجب تشدید فراز و فرودها شده اما در
مجموع معتقدم ا گر با ســعهی صدر بیشــتری با ســینمای ایران
برخورد میکردیــم ،اتفاقات بهتری برای این ســینما رخ میداد.
طی سالهای پس از انقالب اسالمی شاهد این موضوع بودیم که
فیلمهای بسیاری در رویدادهای خارجی و بینالمللی موفقیتهایی
را به دســت آوردند و هنرمندان ایرانی انواع و اقسام جوایز را از آن
خود کردند .از این جهت سینمای ایران جایگاه بدی ندارد .به نظر
میرسد ا گر محدودیتهای سینمای ایران تا به این اندازه نبود
دستاوردهای بیشتری نصیبمان میشــد و اینگونه فرصتهای
بیشــتری در عرصههای بینالمللی داشتیم و شــرایط اقتصادی
حا کم بر سینمای ایران هم اوضاع بهتری داشت.
به نظر شما به چه دلیل سینمای ایران موفق نشده است که
بازارهای جهانی را از آن خود کند؟
ً
دلیل اصلی نوع فیلمهای ایرانی است .من بعضا با برخی خریداران
خارجــی در ایــن رابطــه صحبــت کــردهام و متوجــه شــدهام خــط
قرمزهــای اخالقــی ســینمای ایــران موجــب شــده کــه آنها بــا وجود

ابراز عالقه بــه محتــوای آثــار و فیلمنامههــا اما بــاز هم اقبــال و روی
خوشــی به آنهــا نشــان ندهند.
بسیاری از همکاران شما بر این باور هستند که باید نگاه متفاوتی
به تولید فیلم برای حضور در عرصههای خارجی داشت و روند
تولید فیلم با هدف مورد پسند جشنواره قرار گرفتن متفاوت با ارائه
اثر در داخل کشور است .به نظر شما این دیدگاه درست است؟
شــاید درســت باشــد و شــاید خیر .فیلمهای اصغــر فرهــادی که در
رویدادهــای خارجــی جوایــزی را دریافــت کردنــد ،آثــاری اخالقگرا
و آموزنــده بودنــد کــه هــم در داخــل و هــم در خــارج از ایــران مــورد
توجه قرار گرفتند .البته ممکن است برخی جشنوارهها رویکردی
داشــته باشــند کــه یــک موضــوع اولویــت قــرار گیــرد یــا یــک دیــدگاه
تقویــت شــود کــه ممکــن اســت فیلمســازانی از ایــران نیــز ایــن رویــه
را دنبــال کــرده باشــند .بــه نظــر میرســد ا گــر هــر فیلمــی هویــت و
اصالت داشته باشــد و بتواند به شکلی جهان شــمول موضوعات
خــود را مطــرح کنــد ،میتوانــد در جشــنوارههای خارجــی شــرکت
کرده ،جوایــزی را دریافت کنــد و به هیچ عنوان تحــت تأثیر فضای
دیــدگاه مطــرح در پرســش هــم قــرار نگیرد.
آیا ســینمای ایران در ســالهای پس از انقالب اسالمی ایران
توانســته اســت آنگونه که باید به رســالت فرهنگی خود عمل
کند و بر فرهنگ عامه مردم اثر گذارد؟
ا گر قرار است مخاطب فیلمها مردم باشند و آثار برای آنها ساخته
شــود ،الزم اســت ببینیــم کــه ضروریــات و مطالبــات آنهــا در زندگی
چیســت و اینهــا را در آثــار لحــاظ کنیــم؛ امــا در برخــی مــوارد عجیــن
شــدن فیلــم بــا برخــی ممیزیهــا موجــب شــده کــه اثــر در نهایــت
از مخاطــب فاصلــه گرفتــه و مــردم نتواننــد آنگونــه کــه بایــد بــا آنهــا
ارتبــاط برقــرار کننــد .نقــش دولــت و ســازمان ســینمایی در ایجــاد
فضــای الزم بــرای تولیــد آثــار ســینمایی منطبــق بــا نیــاز و خواســته
مــردم و مخاطبــان بســیار مهــم اســت.
به نظر میرســد فیلمهایی که در دهه  60و  70ســاخته شدند
عملکرد موفقتری در قیاس با تولیدات دهههای  80و  90داشتند
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تذکراتمرحومامامموجب
میشد کهتلویزیوناسیر
خودسانسورینشود.آنزمان
باوجودهمینشرایطتلویزیون
مخاطبانبیشتریداشتو
براساسرهنمودهایامام
خمینی(ره)،سینمایایرانهم
جایگاهبهتریداشت
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و توانستند بهتر و بیشــتر در ذهن مخاطبان
ماندگار شــوند .دلیل ماندگاری تولیدات در
دو دهه نخســت پیروزی انقالب چیست و
چرا این موفقیت در ارتباط با آثار ســالهای
اخیر کمتر تکرار میشود؟
شــاید همین ممیزیهــا عامل اصلــی کاهش
محبوبیت فیلمها باشــد .به یــاد دارم در دهه
 60محمد هاشمی رئیس سازمان صدا و سیما
بود و آن زمان بــه دلیل جنــگ تحمیلی ،نگاه
افراطگرایانهتری حا کم بود اما در برخی مواقع
و با وجود فشار حا کم به تولیدات صدا و سیما،
رئیس وقت سازمان صدا و سیما با همراهی و
هدایتهای امام راحل(ره) توان بیشتری برای
مقابله با این مســائل داشــت .در برخی موارد
تذکرات مرحوم امام موجب میشد که تلویزیون
اسیر خودسانسوری نشــود .آن زمان با وجود
همین شــرایط تلویزیون مخاطبان بیشــتری
داشت و بر اســاس رهنمودهای امام خمینی
(ره) ،سینمای ایران هم جایگاه بهتری داشت
که امــروز هم پس از گذشــت  4دهــه از پیروزی
انقالب اسالمی از آن دهه به نیکی یاد میشود.
به هر روی تولیدکنندگان ما تحت تأثیر فرامین
مسئوالن هستند .ا گر مسئوالن فضا را ببندند،
محتوای آثاری که رسالت طرح معضالت و مسائل
اجتماعی را بر عهده دارند در قالب سیاهنمایی
معرفی و شناخته میشوند در حالیکه بخشی از
سینما باید سخنگوی مطالبات مردم باشد و
باید ببینیم چه موضوعاتی را میتوانیم دستمایه
قرار دهیم کــه مورد نیــاز مردم باشــد .آثار باید
تنگناها را به تصویر کشند و فرهنگساز باشند.
ا گر بتوانیم معضالت را در سینمای ایران مطرح
کنیم عملکرد تأثیرگذارتری داشتهایم تا اینکه
فیلمها آنقدر ابتر شــوند کــه تولیدکنندگان ما

آنچنان به خودسانسوری رسند که در نهایت با
فیلمهای سرگرمکننده و سخیف مواجه شویم.
آیا بــه زعــم شــما محدودیتهــا و ممیزیها
موجب شده که تمایل مخاطبان به سمت
آثار کمدی افزایش یابد؟
بله .من هر فیلمی که میســازم که در آن قصد
نمایــش یــک معضــل اجتماعــی را داشــتهام بــا
ممیــزی و توقیــف مواجــه میشــوم .بــه همیــن
دلیل عملکرد محتاطانهتری دارم و کمتر فیلم
میسازم .به نظرم ا گر بخواهم اثر فاخر و بزرگی
تولیــد کنــم آنچنــان بــا موانــع مواجــه میشــوم
کــه از ســاخت آن فیلــم پشــیمان میشــوم .من
در حال حاضر مشغول ســاخت فیلمی هستم
که با دادگاه و پلیس سر و کار دارم .در این راستا
آنچنان موانع بســیاری بر سر راه من قرار گرفته
کــه تصمیــم دارم از این پــس فیلمهایی بســازم
که هیچگونه سر و کاری با سیستمهای اداری
در ایران نداشــته باشد.
پــس تکلیــف وجــه فرهنگــی و هنــری ســینما
چــه میشــود؟
ً
عرصه سینما دارای این وجوه است اما صرفا نباید
توجیهگر اعمال دولتمردان باشد .ممیزیها آنقدر
ل به
در کشور ما افزایش یافته که به مرور تبدی 
شیرهای بییال و دم شدهایم .غیر از این است
که برای تولیدکنندگان و فیلمسازان باید آنچنان
شرایط امن و هموار ایجاد شود که من نوعی از
طرح معضالت و موضوعات اجتماعی هراسی
نداشته باشم .کدامیک از آثار من و امثال من
توانسته است به راحتی از مجاری اداری عبور
کند؟ من به شــدت وحشــت دارم از اینکه چه
سرنوشتی در انتظار آثاری است که من عالقهمند
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فیلمسازی در آن زمینهها هستم .چرا سیستم اداری آن قوت قلب
را به من نمیدهد که بتوانم با فراغ بال اثرم را تولید کنم؟ من گاهی
از ساخت برخی فیلمهایم به همین دالیل پشیمان میشوم.
به نظر شما نقطه قوت سینمای امروز ایران کجاست و به چه
ویژ گیهایی در این سینما میتوان بالید؟
ما باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که در قیاس با سینمای
جهان در چه جایگاهی قرار داریم؟ شاید بهتر باشد که از الگوهای
موفق در سینمای جهان تبعیت کنیم .متأسفانه امروز سینمای
ایــران بــه یــک بالتکلیفی رســیده اســت .شــاید ســینمای ایــران به
لحاظ سنی  40ساله شــده اما به لحاظ عقلی  10ساله هم نیست.
ایــن ســینما آنقــدر بــا فــراز و فرودهــای مختلــف مواجــه شــده کــه
عقــل آن بــه انــدازه جســمش فرصــت رشــد پیــدا نکــرده اســت .چرا
مــا تعریــف درســتی از بحــث ممیــزی در ســینمای ایــران نداریــم؟
بــه چــه دلیــل تمــام فیلمهایــی کــه از اندیشــه ســخن میگوینــد در
کشــور ما دچــار ممیــزی میشــوند؟
ب ــه نظ ــر ش ــما چه ــره جهان ــی س ــینمای ای ــران ب ــه چ ــه ش ــکل
اســت و آیــا توانســتهایم پیــام انقــاب اســامی را در ســینمای
ای ــران ش ــاهد باش ــیم؟
سینما هم دارای تکنولوژی است و هم محتوا .ا گر فیلمسازان ما
انقالب را میشناسند و به مضمون و محتوای آن پی بردهاند ،در
آثارشان هم میتوانند از آن مضامین بهره گیرند ،کما اینکه ممکن
است با اشراف به یک موضوع دینی فیلمی با آن مضمون ساخته
شود ،این امکان هم وجود دارد که به هیچ یک از این موارد اشراف
نداشــته باشــد و فیلمی با محوریت اخالق ساخته شــود .بعضی
وقتها ما فکــر میکنیم که کارگردانان عالمه دهر هســتند و تمام
حوزههای دین ،انقــاب ،اخالق ،تاریخ و جامعه را میشناســند
در حالیکه اینطور نیســت و کارگردان در ابتدای امر فقط تکنیک
فیلمسازی را میشناسد .در حال حاضر  41سال از انقالب اسالمی
ایران میگذرد پس چگونه ممکن اســت فیلمساز جوان بتواند با
اشراف فیلمی را درباره انقالب بسازد و انقالب را در آثارش ترسیم
کند؟ اینها باید انقالب را بشناسند و با مطالعه به تمام زوایای آن

اشراف پیدا کنند تا بتوانند دراین باب فیلمی بسازند.
جشنواره فیلم فجر تا چه اندازه توانسته است طی این سالها
عملکرد موفقی داشته باشد؟
جشنواره فجر بستری است برای نمایش فیلمهایی که طی یک
سال ساخته میشوند و از همین رو در ارتباط با کیفیت جشنواره
فجر هم با فراز و فرودهایی مواجه بودهایم .بالغ بر  100فیلم در این
جشــنواره به نمایش در میآید و از این میان تعدادی مورد توجه
مخاطبان قرار میگیرد .پرسش اینجاست که به چه دلیل از میان
 100اثر ساخته شده تنها  4یا  5فیلم مورد توجه قرار میگیرد و چرا
تعداد این آثار بیش از اینها نیست.
به زعم شما این ضعف به کجا باز میگردد؟
من ممیزیها را دلیل اصلی این ضعف میدانم .آنقدر فیلمها را
در فشار موضوعی قرار دادهایم که این آثار فرصتی برای عرض اندام
پیدا نمیکنند و به مرور بیشتر آثار شبیه یکدیگر میشوند .من بالغ
بر  15فیلم ساختهام .کدامیک از این آثار توانسته است به راحتی
از ممیزیها عبور کند .دلیل این مسئله چیست؟
آیــا دلیــل عــدم همراهــی و همــکاری دســتگاههای مختلف با
فیلمســازان ،به نوع و میزان استقامت ســازمان سینمایی در
دفاع از فعاالن این عرصه برمیگردد؟ یعنی سازمان آن قدرت
حمایتی را در دست ندارد و این قدرت میان تمامی سازمانهای
متولی و مدعی در این بخش توزیع شده است.
حتی حوزه هنری هم به لحاظ رعایت مقررات سازمانی باید تابع
فرامین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد اما در مواردی این مهم
حاصل نمیشود ،حال چه رسد به دیگر نهادها که خود را در اعمال
سلیقه محق میدانند .در بررســی چارتهای سازمانی سازمان
سینمایی در برابر قوه قضائیه و نیروی انتظامی چه قدرتی دارد؟
ً
قطعا قدرتی برای مقابله ندارد .دراینجا الزم است تمام نهادهای
رسمی کشور تصمیمگیریها را به رسمیت شناسند اما متأسفانه هر
بخش بر اساس سلیقه خود اعمال نظر میکند .چرا ا گر قرار است
سکانسی از فیلم در قوه قضائیه گرفته شود ،فیلمنامه در اختیار
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این بخش قرار گیرد و آنها پــس از مطالعه در ارتباط بــا ارائه مجوز
اعمال نظر کنند .همین امر ممیزی دیگــری را به همراه دارد .ا گر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوزی را برای ساخت یک فیلم
صادر کرده اســت پس این یعنی دیگــر نیازی به اعمــال نظر دیگر
بخشها نیســت .در چنین شرایطی فیلمســازان به سمت تولید
آثــاری میروند که نــه به فــردی برخورد و نه با حاشــیه و چالشــی
مواجه باشد که در نهایت خروجی آن همین محصوالتی میشود
که امروز شاهد آن هستیم.
چشم انداز شما برای آینده سینمای ایران چگونه است؟
ا گر نخواهیــم رویه خود را تغییــر دهیم که به همیــن منوال پیش
خواهیم رفت مگر اینکه تجدید نظری شود .ذات سینما این نیست
که ما در ایران از آن تبعیت میکنیم .به نظر برخی از ما سینما باید
توجیهگر مســائل جامعه باشد در حالیکه ســینما و مطبوعات در
ایران چنین رسالتی را ندارند .حضرت امیر(ع) خطاب به حا کمان
میفرماید شما باید در بین جامعه عیونی داشته باشید که خطاها
را به ما گوشزد کنند و به نظر من رسالت رسانهها هم همین نقش
است .رســانهها میتوانند عیون حا کمیتها شــوند و هر کجا که
کارگردان و نویسندهای خطایی دید ،باید بتواند در قالب یک قصه
جذاب مطرح کنــد تا توجه مســئولین بــه آن موضــوع جلب و در
ادامه راه حلهایی برای آنها ایجاد شود .اینکه تا ما یک موضوع
اجتماعی را مطرح میکنیم ،به سیاهنمایی محکوم میشویم منجر
به خروجی میشود که در حال حاضر شاهد آن هستیم و در نهایت
بیشتر فیلمها آثاری بیخاصیت هستند.
آیا با وجود مشکالتی که با آنها مواجه بودهاید ،حاضر هستید
برای فیلم بعدی خود ژانر کمدی را انتخاب کنید؟
من همــواره تــاش میکنم که ا گــر اثرم نقــد اجتماعی نیســت اما
یک موضوع اجتماعی را در فیلم خود مطرح کنم چون احساس
میکنم من باید در سینما مدلسازی کنم حتی پیش از آنکه مردم
با معضل یا موضوعی در زندگی شــخصی و اجتماعی خود مواجه
شــوند .مردم باید این موارد را روی پرده ســینما ببیننــد و آن را با
زندگی خود مقایســه کنند ،اما محدودیتها و فشــارها مانع این
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کار میشوند .تولید اثر سینمایی دشواریهای خاص خود را دارد
و توقع میرود دســتگاهها و نهادهای اداری موانع را از پیش پای
فیلمساز بردارند اما متأسفانه آنها این مســئله را غامضتر از قبل
میکنند و بر مشکالت فیلمساز افزوده میشود و در چنین فضایی
جای طرح این پرســش باقی است که فیلمســاز برای چه باید به
سمت ساخت چنین آثاری رود؟
تاچــه انــدازه بــه وجــود برخــی باندبازیهــا در ســینمای ایــران
اعتقــاد داریــد؟
بسیار زیاد .به نظر میرسد معاونت سینمایی در سینمای ایران
جایگاه چندانی نــدارد که حال بخواهد در ارتباط با این مســائل
وارد عمل شود و فشارها را تحمل کند.
ً
اتفاقا افرادی در این باب به معاونت سینمایی فشار میآورند که
حتی معنای سینما را نمیدانند .شما باید در ابتدا متوجه مسئله
شوند و سپس برای حل آن راه حل ارائه دهند .مشاهده میشود
که بسیاری از افراد در راســتای رفع مشکالت کشــور میگویند که
باید برای جوانان ایجاد اشتغال کرد .برای رفع مشکل بیکاری و
تورم باید بســترها فراهم شــوند .با کلی گویی ایــن معضالت حل
نمیشوند .متأســفانه ما عالقهمندیم که آثاری بسازیم تا شرایط
حا کم بر کشور را بهتر از اینها نشان دهد.
به نظر دالیل ساخت فیلمهایی که با اتهام سیاهنمایی مواجه
میشوند همین موضوعاتی است که شما مطرح کردید یا دالیل
دیگری را در بــر میگیرند که اینچنین هم با مخاطبان آن ســوی
مرزها ارتباط مؤثر برقرار میکنند؟
فیلمساز باید از جامعه الهام گیرد .کافی است از پلههای دادگستری
باال و پایین روید و دریابید آمار طالق تا چه اندازه در کشور افزایش
یافته اســت .بر روی هــر موضــوع اجتماعی که دســت میگذاریم
در مییابیم که اوضاع وحشــتنا کی دارد ،پس در چنین شرایطی
چطور میشود منکر این مسائل شد .فیلمساز برای مخاطب فیلم
میسازد یا دولتمردان؟ مخاطب تمایل دارد فیلمساز چه چیزی
را به تصویر کشــد؟ آیا فیلمســازان باید خطاها را توجیــه کنند و یا
با طرح مســئله مســئوالن را برای یافتن راه حل برانگیزند؟ ماا گر
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در دهه  60همراه با آیتاهلل هاشمی

طرح موضوع کنیم متهم به سیاه نمایی میشویم پس به سمت
ساخت آثاری میرویم که تنها جنبه سرگرمکننده داشته باشد.
ً
اتفاقا بســیاری از همکاران شما بر این باور هســتند که یکی از
رسالتهای فیلمساز این است که مردم با تماشای یک فیلم
از مشکالت روزمره فار غ شوند.
مردم فیلمهایی که معضالت اجتماعی را هم مطرح کنند به خوبی
میبینند .کمااینکه دیدیم مردم با آثاری مانند "التاری" و"مغزهای
کوچک زنگزده" به خوبی ارتباط برقرار کردند .من در فیلم آخرم
نه تنها حمایت ندیدم که با مشکالت بسیاری مواجه شدم .من در
برابر در زندان نتوانستم فیلمبرداری کنم چه رسد به داخل زندان.
در چنین شرایطی آیا من میتوانم دیگربار فیلمی بسازم که دارای
چنین فضاهایی باشد؟ کافی است نیروی انتظامی چند ماشین
دراختیار ما قرار دهــد ،بالفاصله میبینیم فا کتــور بلندباالیی در
ارتباط با هزینه آنها برایمان ارسال میشود.
آیا قبول دارید که سینمای امروز ایران بیش از گذشته بازیگرمحور
و سرمایهگذار محور شده است؟
بله؛ اما باید دید دلیل این رخداد چیســت؟ امــروز فعاالن اصیل
سینما زمینگیر شدهاند ،پس برای ساخت فیلم مجبورند تحت
فرامین ســرمایهگذاران روند و در چنین شــرایطی تهیهکننده چه
اختیــاری از خــود دارد؟ ا گــر کارگــردان خــود بتوانــد تهیهکننده و
ســرمایهگذار فیلم خود باشــد ،فرامین خــودش را در فیلم دیکته

میکند اما وقتی من نوعی سرمایهای برای ساخت فیلم ندارم به
دنبال سرمایهگذار میروم و در نهایت سرمایهگذاری که هیچگونه
شناختی از سینما ندارد تالش میکند که خواسته خود را در فیلم
به پیش برد .با چنین عملکردی در کل حا کمیت سینمای ما به
سمت بیهویتی پیش رفته است .با تجدید نظر و دوری کردن از
خودسانسوری و همچنین افزایش جسارت فیلمسازان میتوان
چشمانداز بهتری برای این ســینما متصور بود و آنها میتوانند با
تکیه بر موضوعات اجتماعی با مخاطب ارتباط بهتری برقرار کنند و
تلنگری به جامعه زنند .اینگونه چالشهای بهتر و بیشتری در باب
موضوعات اجتماعی ایجاد میشود پس نباید از طرح موضوعات
اجتماعی در سینما هراس داشته باشیم.
و سخن آخر؟
جوانان فعال در ســینمای ایران جســارت الزم را دارند اما نیازمند
حمایت امثال ما هستند تا بستر بروز اســتعداد آنها فراهم شود اما
متأسفانه تهیهکنندگان ما زمینگیر شده و توانی برای حمایت از این
جوانان ندارند .این سینمای نحیف چه بنیهای برای سینما گران
باقی گذاشته تا بتوانند آثار فاخر بسازند .این حرفها باید به گوش
ً
افراد تأثیرگذار برسد که سینما صرفا وسیلهای برای سرگرمی یا توجیه
عملکرد مسئوالن حا کمیتی نیست .سینما باید نقاد باشد .البته
نقاد با معارض فرق دارد .بسیاری از روی دلسوزی نقد و موضوعات
اجتماعی را طــرح میکنند که این مهــم باید هم برای مــردم و هم
مسئوالن جذاب باشد تا بتوان برای آنها راهحلی یافت.
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گفتگو با قاسم زارع که حضور پررنگی در فیلمهای دفاع مقدس داشته است

زهرا صلواتی
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قاســم زار ع یکــی از بازیگران ُپــرکار و مجــرب ژانر دفاع
مقدس است که نقشآفرینی در فیلمهای ماندگار و
خاطرهانگیزی همچون بوی پیراهن یوسف ،آژانس
شیش ـهای ،موج مــرده ،مزرعــه پدری ،فرزنــد خا ک،
پنالتی و کودک و فرشته و ...را در کارنامه هنری خود
دارد .این بازیگــر در درازای بیش از ســه دههای که از
فعالیتش در عرصه بازیگری در آثار نمایشی دفاع مقدس
میگذرد با کارگردانان صاحبنامــی از جمله مرحوم
رسول مالقلیپور ،ابراهیم حاتمیکیا ،محمدعلی آهنگر
و انسیه شاه حسینی همکاری داشته است .زار ع در
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ارزیابیاش از عملکرد سینما و تلویزیون و به خصوص
سینما در حوزه دفاع مقدس نگاه خوشبینانهای دارد
و معتقد است که دست این دو رســانه در این عرصه
خالی نیســت و آثار قابل اعتنا و ماندگاری را ساخته و
روانه پرده نقرهای و قاب جادویی کردهاند .او در عین
حال تا کید میکند کــه حضور به نســبت پررنگش در
فیلمهای دفاع مقدسی به خصوص در دو دهه  ۷۰و
 ۸۰شمسی در عین جذاب بودن و ماندگاری ،فرصت
ایفای سایر نقشها را از او گرفته و به نوعی در چهارچوب
کارا کترهای خاص ،کلیشهاش کرده است.

دیدهب ـ ـ ـ ــان
آقای زار ع شــما یکی از بازیگــران ُپرکار ســینمای دفاع مقدس
هستید و فیلمهای قابل اعتنایی را در این ژانر در کارنامه هنری
خود دارید .این حضور پررنگ چقدر به دغدغه و دلبســتگی
شخصیتان به دفاع مقدس مرتبط است و چه مقدارش برآمده
از مناسبات حرفهای و پیشنهادات کاری؟
چیزی مابین این دو است .در بازیگری و به خصوص در ابتدای راه،
حق انتخاب آنچنانیای وجود ندارد .بازیگر برای آن که شناخته
شود و جا بیفتد باید آسان بگیرد و پیشنهادات رسیده را بپذیرد.
آغاز حضور من در آثار دفاع مقدس هم با یک اتفاق شــروع شــد و
به عبارت بهتر ،اولین پیشنهاد جدیام در بازیگری در حوزه دفاع
مقدس بود و راه را برای بازیام در این فیلمها باز کرد .میخواهم
بگویم ا گر اولین پیشنهاد جدی و رسمیام در سینما در ژانر کمدی
یا ا کشــن بود ،چه بســا که فیلمهای متعلق به ایــن ژانرها بخش
اصلی کارنامه بازیگریام را تشــکیل میدادند .اما از سوی دیگر،
من با جبهه و فضای دفاع مقدس ناآشنا نبودم و جبهه و رزمندگان
را خوب میشناختم.
آیا خودتان در طول سالهای دفاع مقدس در جبههها حضور
داشتید؟
بله ،حتی چندیــن مرتبه تا خط مقــدم هم رفتم .عضــو یک تیم
پزشــکی بودم که با حضور در پشــت جبههها و خطوط مقدم ،به
معالجه رزمندگان و مجروحان میپرداخت .من در اتاق عمل این
تیم پزشکی ساماندهی شده بودم و فعالیت میکردم .رفت و آمدم
به جبهه زیاد بود .با رزمندگان هم مراوده داشتم .این سابقه در
تمایلم به انتخاب و بازی در آثار دفاع مقدسی بیتأثیر نبوده است.
البته این را هم باید بگویم که بازی من در فیلمهای جنگی بعد از
آژانس شیشهای رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت.
از این حضــور پررنــگ و پرتعــداد در فیلمهای دفاع مقدســی
رضایت دارید؟
هم بله و هم خیر .بازی در فیلمهایی مثل آژانس شیشهای ،موج
مرده ،مزرعه پدری و فرزند خا ک برای هر بازیگری مایهی مباهات
است و باعث غنی شدن ســابقه و کارنامه حرفهایاش میشود.

از ســوی دیگر ،بازی در آثار و نقشهای دفاع مقدســی ،در بیشتر
مواقع باعث کلیشه شدن بازیگر میشود .وقتی در یک نقش خوب
ظاهر میشوی همه توقع دارند آن نقش را دوباره تکرار کنی .کمتر
کارگردانی اســت که حاضر باشد ریســک کند و یک نقش جدید و
متفاوت را به شما بسپارد .مجبور میشوی خودت را تکرار کنی.
تا یک حدی هم میتوان مقاومت کرد و این نقشها را نپذیرفت.
باالخره ما بازیگر هستیم .بعد از فیلم آژانس شیشهای ا کثر نقشهایی
که به من پیشنهاد شده ،فرمانده و سرهنگ و مامور امنیتی بوده
است .همه توقع دارند که همان نقشم در آژانس شیشهای را در
قالب و شکل دیگری تکرار کنم .این موضوع برای بازیگر آسیبزا
است و باعث میشود نتواند تمام تواناییو استعدادهایش را به
نمایش بگذارد .به عنوان یک بازیگر ،قابلیتهای دیگرت زیر سایه
نقشهای جنگیات میماند و فرصتها را از دست میدهی و به
کلیشه و تکرار میرسی.
آیا پیش آمده که از بازی در فیلم و سریالی پشیمان شده باشید؟
ً
نه ،چرا که تا به امــروز انتخابهایــم دلی بوده اســت .اصوال نگاه
اقتصادی به کار بازیگری ندارم .همیشه سعی کردهام نقشهایی را
بازی کنم که بعدها بابت ایفایشان زیر سوال نروم .البته نقشهایم
در آثار دفاع مقدس را به شکل ویژهتری دوست دارم.
جالب آن که شما در دهه  ۶۰که اوج ســاخت فیلمهای دفاع
مقدسی اســت حضور چندانی در این عرصه ندارید و در دهه
 ۷۰بازیتان در آثار متعلق به این ژانر آغاز و جدی میشود.
بله ،همه چیز با فیلم بوی پیراهن یوسف آغاز و با آژانس شیشهای
جدی شــد .در فیلم بوی پیراهن یوســف نقش یک آزاده را بازی
ً
میکردم که اتفاقا خیلی هم دیده شد ،اما مامور امنیتی در آژانس
شیشهای چیز دیگری بود.
و بعد از آژانس شیش ـهای در فیلم موج مرده هم بازی داشتید
اما این همکاری در آثار دیگر ابراهیم حاتمیکیا ادامه پیدا نکرد
و االن برای دو دهه اســت که در هیــچ فیلمی از ایــن کارگردان
حضور نداشته اید .چرا؟
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معتقدم که دست سینما
و تلویزیون در عرصه دفاع
مقدس خالی نیست
و کارگردانان متعهد ،آثار
نمایشی خیلی خوبی
ساختهاند که بعضی از
آنها از جمله بهترینهای
تاریخ سینمای ایران
هستند.
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علت خاصی نداشت .چند بار صحبتش پیش
آمد اما قسمت نبود و شرایطش فراهم نشد .شاید
هم نقشی که مناسب من باشد در فیلمهای آخر
آقای حاتمیکیا موجود نبوده است.

من در زیر سایه یکسری نقشهای خاص میمانند
و فرصت بــازی در قالب نقشهای دیگــر را پیدا
نمیکنند و ا گر هم فرصت دست بدهد ،بازیشان
دیده نمیشود و در یاد مخاطب نمیماند.

شاید این سوال تکراری به نظر برسد اما کدام نقش
دفاع مقدسیتان را به شکل ویژه دوست دارید؟
همان اولین نقش جدیام یعنی آزاده فیلم بوی
پیراهن یوســف را به شــکل ویژه دوســت دارم.
درست است که آژانس شیشهای بهتر دیده شد،
اما فکر میکنم مردم هم آزاده بوی پیراهن یوسف
را بیشتر دوست داشتند و با آن ارتباط برقرار کردند.

خودتان چه نظری درباره مقوله جنگ دارید؟
جنگ که بالفطره زیبا نیست .جریان دفاع کردن
البته تفاوت دارد .کاری که ما در جنگ  8ســاله
کردیم دفاع در برابر متجاوز بود نه جنگ .من خودم
در مواقعی که در جبهه حضور داشتم نگران پسرم
بودم .دوست داشتم سالم نزد خانوادهام برگردم.

اما نقشتــان در آژانس شیش ـهای بیشــتر در
اذهان مخاطبان مانده است.
ببینیــد آژانــس شیشــهای یــک اتفــاق در
سینمای دفاع مقدس بود .یک فیلم متفاوت
و ساختارشــکنانه که نظیرش خیلــی کم دیده
میشود .آژانس شیشهای نه تنها فیلم متمایزی
بود و بسیار موفق شد ،که برای بازیگرانش هم
اتفاقــات خوبی را رقــم زد و باعث شــد بیشــتر از
گذشته شناخته شوند.

چرا این اواخر این قدر کم کار شدهاید و کمتر
شما را در فیلم و سریالی میبینیم؟
من از بازیگــری برای خودم کیســه ندوختهام.
اقتصاد در سینما مهم است اما همه چیز نیست.
در تلویزیون هم همین است .قرار نیست اعتبارم
را که از چند دهه بازیگری به دســت آوردهام به
همین آسانیها زیر سوال ببرم .ترجیح میدهم
کم کار کنم یا در تئاتر فعال باشــم امــا کار خوب
انجام دهم .نگاهم به بازیگری بر مبنای اقتصاد
و منفعت مالی نیست.

آقای زار ع با وجود نقشآفرینیهای متفاوت و
متنوعتان اما ،مردم همچنان شما را بیشتر با
نقشها و فیلمهای دفاع مقدسیتان به یاد
میآورند .علت را در چه میبینید؟
ً
این مساله به همان موضوعی برمیگردد که قبال به
آن اشاره کردم؛ در زیر سایه یک نقش ماندن و به
تعبیر بهتر ،کلیشه شدن .من نقشهای غیرجنگی
هم زیاد داشتهام .حتی نقش کمدی هم بازی
کردهام اما مردم همچنان مرا با نقشهای جنگی
هم به یاد میآورند و میشناسند .این موضوع به
یک آسیبشناسی نیاز دارد که چرا بازیگرانی مثل

به عنوان یک بازیگر مجرب و ُپرکار عرصه دفاع
مقدس چه ارزیابی و نظری دارید از عملکرد
سینمای ایران در این ژانر؟
ارزیابیام برخالف بسیاری خوشبینانه است .به
نظرم فیلمهای خیلی خوبی در ژانر دفاع مقدس
ساخته شده و کارگردانان خالق و کاربلدی به این
عرصه ورود داشتهاند و فعالیت کردهاند و اتفاقا
فیلمهای خیلی خوبی هم ساختهاند .خود من
تجربه همکاری با فیلمسازان بزرگی مثل ابراهیم
حاتمیکیا ،مرحوم رسول مالقلیپور و غیره را در
این عرصه داشتهام.
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چرا این اواخر شاهدیم که فیلم و سریال دفاع مقدسی خیلی
ً
کم ساخته میشوند و مثال در سینما تمام فعالیت سینمای دفاع
مقدس به حدا کثر یک یا دو فیلم در سال خالصه شده است؟
واقعا باعث تاسف است .هنوز هم میشود فیلمهای جنگی خوب
ســاخت .بســیاری از وجوه دفاع مقدس مغفول مانده و هنوز به
آنها پرداخته نشده است .همیشه گفتهام که به تعداد آدمهای
جنگ ،قصه وجود دارد که میتواند دســتمایه ساخت فیلمها و
سریالهای جذاب قرار بگیرد .درست است که جنگ تمام شده،
اما هم آدمهای جنگ ماندهاند و هم اثراتش .حاال حاالها میشود
فیلم و سریال خوب و جذاب درباره دفاع مقدس ساخت.

البته خود نویسندگان و کارگردانان هم باید به این موضوع مهم
توجه داشــته باشــند که مخاطبان امروز با تماشــاچیان دهه ۶۰
تفاوت دارند و فیلم و ســریال ســاختن برای آنها الزامات خودش
را میطلبد .بــا همان فرمــول دهههــای  ۶۰و  ۷۰نمیتــوان برای
مخاطب امروزی فیلم و ســریال ساخت .سینمای دفاع مقدس
در مقاطعی به کلیشــه و تکرار رسیده اســت که در این رابطه هم
باید یک آسیبشناسی اصولی انجام شود.

پس چرا این اتفاق نمیافتد و حمایتهای الزم صورت نمیگیرد؟
شاید فکر میکنند چنین نیازی وجود ندارد یا در اولویت نیست.
گاهی آنقدر بر سر راه فیلمسازانی که میخواهند در عرصه دفاع
مقدس فعال باشــند ســنگاندازی میکنند که عطــای کار را به
لقایش میبخشند و از میانه راه بازمیگردند .فیلم جنگی ساختن
کار راحتی نیســت و امکانات خاص خودش را میخواهد .بدون
لوکیشن و ادوات و تجهیزات و اسلحه و امکانات که نمیشود فیلم
جنگی ســاخت .فیلم جنگی بودجه خاص خودش را میطلبد.
تلویزیون که سالهاست همیشه مشکل بودجه دارد و در سینما
هم که بخش خصوصی توانایی ورود به این حوزه و سرمایهگذاری
را ندارد و به بخش دولتی هم امیدی نیســت .شــاید هم دوست
ندارند فیلم خوب دفاع مقدسی ساخته شود.
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در اتمسفر هیجانزده پس از پیروزی انقالب اسالمی و
با انتفاع از آزادیهای بیسابقه بعد از سالها عسرت و
محسن محمدی خفقان سیاسی ،گروههای زیادی شکل گرفته و اظهار
وجود کردند و قضا را ببین ،بیش و کم در عضوگیری و جذب
نیروهای تازه نفس ،خاصه از میان قشر نوجوان و جوان
کامیاب بودند .یکی از این گروهها ســازمان مجاهدین
خلق (منافقین) بود که با تکیه بر مبارزات و حسن شهرت
بنیانگذارانش و سر دادن شعارهایی با رنگ و لعاب اسالمی
و عدالتخواهانه از جمله جامعه بیطبقه توحیدی و گل
درشت کردن مباحث جوانپسندی همچون نقشآفرینی
اجتماعی زنان ،حقوق جوانان و ...توانست هوادارانی را از
برای خود به خصوص در میان اقشار دانشآموز و دانشجو
دست و پا کند .این هواداران که اغلب کم سن و سال بودند
و متاثر از هیجانات دوران نوجوانی و جوانی ،به سرعت
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جذب مجاهدین و شعارهای عوامفریبانهشان شدند
و از پس نظاره این سراب کاذب ،پای در گردابی گذاشتند
که آنها را به نا کجا آباد خیانت به وطن ،ایستادن در مقابل
خلق و همآغوشی با دشمن راند .مجاهدین که خود را
با پشتوانه مبارزات (اغلب نا کام) رهبران و اعضایشان
در دوران پهلوی دوم ،مدعی و صاحب انقالب و وکیل و
وصی مردم میدانستند ،چنان چشم در چشم با خلق
و انقالبشان شدند که در مخیله نمیگنجد؛ از تشکیل
میلیشــیا و ترورهای کور گرفته تا همدســتی با دشــمن
قسم خورده و متجاوز کشور و دوشادوشش جنگیدن
و از جاسوســی بــرای بیگانگان گرفته تا قتل کشیشــان
مسیحی و بمبگذاری در اما کن مقدس شیعیان ،برای
خدش ـهدار کردن چهره نظام در ســطح جهان و نا آرام
کردن اوضاع کشور با تفرقه افکنی میان شیعه و سنی.

دیدهب ـ ـ ـ ــان

سازمان مجاهدین خلق در سال  ۱۳۷۳اقدام به بمبگذاری در
حرم امام رضا(ع) در روز تاسوعای حسینی کرد که منجر به شهادت
ی شدن صدها زائر و عزادار شد .این سازمان همچنین
 ۲۶تن و زخم 
قصد داشت دو بمب دیگر را در حرم حضرت معصومه(س) و امام
خمینی(ره) منفجر کند که نا کام ماند .اعضای سازمان مجاهدین
همچنین کشــیش طاطــاووس میکائیلیان را بــرای ضربهزنی به
وجهه نظــام جمهوری اســامی در مجامــع بینالمللــی و حقوق
بشری به قتل رساندند.
کتاب«سرابو گرداب»مشتملبرخاطراتسهتناز اعضایسازمان
منافقیناست کهمسببحوادثمذکور بودهاند؛مریمشهبازپور و
بتولوافریعامالنبمبگذاریناکامحرمحضرتمعصومه(س)وامام
راحل(ره)ومعاونانقتل کشیشمیکائیلیان،وفرحناز انامیمسبب
اصلیویکیاز قاتالن کشیشمیکائیلیان.نگاهومداقهایبرخاطرات
اینسهتن،عالوهبرعبرتآموزیحاوینکاتیاست کهپرداختنبه
آنهادر افشایماهیتسازمانمجاهدینخلقونحوهمسخوشست
وشویمغزیاعضاوهواداراناینفرقهبیتأثیرنیست.

مقدمهای از سعیدی سیرجانی
کتاب«سرابو گرداب»بامساعدتعلیا کبرسعیدیسیرجانیتنظیم
وتدوینشدهاست.سعیدیسیرجانیباتشویقسهمنافقدستگیر
شده،از آنهامیخواهد کهخاطراتخودرابنویسندوقولمیدهد که
در تنظیموتدوینیاریگرشانباشد.اودر مقدمه«سرابو گرداب»از
علتانتشار این کتابسخنمیگوید«:بهنظرمننشرخاطراتهمه
کسانی کهروزیانحرافیداشتهاندو گرفتار شدهاندبرایعبرتخالیقو
تامینآیندهمملکتمفیداست.بهایندلیلدر آنجلسهبهخانمهادر
آغاز گفتوگو گفتمخاطراتتانرابنویسید،ا گرالزمباشدبرایتانادیت
میکنموا گردر حالوهوایدیگریبودممقدمههمبرآنمینویسم)1(».
اینپژوهشگرونویسندهدربارهنحوهآشناییخودشبامجاهدینو
رفتوآمد کالمیاشباتنیچنداز اعضایاینسازمانبهذکرخاطرهای
میپردازد کهخواندنیاســت«:ســال ۶۵کهدر نیویورکبهتدریس

مشغولبودم،روزیمقابل کتابخانهملینیویورکدوجوانرادیدم
که کاریکاتورینصب کردهاندوپولجمعمیکنند.بهتماشاایستاده
بودم.یکیاز آندوجوانجلوآمدوپرسید:شماایرانیهستید؟ گفتم:
بله .گفت :کمکی به ســازمان میکنید :گفتم :بشکند دستم ا گر به
خشونت کمک کنم...صافوپوست کنده گفتم:تصور عمومیاین
است کهسازمانمجاهدینسازمانیخشناستوا گرمسلطشود
خونهایزیادیخواهدریخت.از طرفدیگر،اینهمهجوانمعتقد
ومصممی کهدر سپاهپاسداران،نیروهایبسیجوهمچنیندر ارتش
گردآمدهاندبیکار نمینشینندتاقدرتبهدسترجویوسازمانش
بیفتد.وانگهیمردمهرگزجانبمجتهدین ۸۰سالهراباآنمتعلقات
مذهبیشانرهانمیکنند کهدنبالفالنسیاستباز راهبیفتند)2(».

هواداران کم سن و ساده لوح
مریمشهبازپور،بتولوافریوفرحناز انامیدر ابتدایسالهایانقالب
وپیشاز ۳۰خرداد ۱۳۶۰بیشترهوادار مجاهدینخلقبودهاندتاعضو
اینسازمان.هرسهدر آنزماندانشآموز دبیرستانیبودهاندونهایت
فعالیتشان،شرکتدر میتینگهاوراهپیماییهاآنهمبهشکل
محدود،برآمدهاز سنوسال کمو کنترلخانوادهها.آنهادر دهه۷۰
ووصلدوبارهبهفرقهرجویهم،همچنانبیشترهوادار هستندتا
عضووتاپیشاز معاونتدر قتلوبمبگذاری،اوجمبارزاتشان گوش
دادنبهرادیومجاهدو گرفتنمهمانیهایخانوادگیباسایراعضای
سابقآزادشدهاز زندان.هرسهاما،قصهایدارندخواندنیوسخت
متاثرکنندهوعبرتانگیز.

به دور از چشم خانواده
مریمشهبازپور مشغولتحصیلدر مقطعدبیرستاناست کهانقالب
میشود.پدرش کارگراستوبهتهرانمهاجرت کرده.دخترنوجوان
بهخاطرعالقهبهفعالیتهایسیاسیوشعارهایاسالمیومذهبی
مجاهدین،جذباینسازمانمیشود.او کهبهشکلپنهانیوبه
دوراز چشمخانوادهباسازماندر ارتباطاست،در مراسمسخنرانی
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سازمان مجاهدین خلق
در سال ۱۳۷۳اقدام به
بمبگذاری در حرم امام
رضا(ع) در روز تاسوعای
حسینی کرد که منجر
به شهادت ۲۶تن و
ی شدن صدها زائر و
زخم 
عزادار شد .این سازمان
همچنین قصد داشت
دو بمب دیگر را در حرم
حضرت معصومه(س)
و امام خمینی(ره) منفجر
کند که نا کام ماند.
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ابوالحسنبنیصدر در دانشگاهتهراندر ۱۴اسفند
 ۵۹شرکتمیکند.سپسبهدستور سازماندر۳۰
خردادسال ۶۰در تجمعغیرقانونیمنافقینشرکت
وتوسطنیروهایامنیتیدستگیرودر دادگاهبهسه
سالزندانمحکوممیشود.شهبازپور سال ۶۳وپس
از آزادیاما،یکپرسشبزرگرادر برابرخودمیبیند:
«از یکطرفاز اینخبر{آزادی}خوشحالبودمواز
طرفیناراحت،چرا کهنمیدانستمچهچیزهاییدر
بیروندر انتظارماستوچهسرنوشتیاز اینپس
خواهم داشت .چه برنامهای برای زندگیام باید
داشتهباشم؟!»()3
شهبازپور ادامه تحصیل میدهد و پس از مدتی در
شرکت نفت استخدام میشود .در سال  1370در
پی یک مالقات اتفاقی در خیابان با فرحناز انامی،
دوباره به سازمان وصل میشود .رابط سازمان که
از عراق آمده به او مأموریت شناسایی و ارتباطگیری
با کشیش دیمیتری پلوس و اسقف ایرج متحده را
میدهد .این شناسایی و ارتباط قرار است منتج
به قتل این دو شود« :توضیح عملیات هم به این
ً
ترتیب بود که باید مسیحیانی را که سا کتند و بعضا
نسبت به رژیم موضع دارند به فعالیت کشاند تا
موضعگیری کنند .پس باید مسیحیان را در مقابل
رژیم قرار دهیم .این برد بینالمللی دارد و در دنیا
گفته میشود حقوق مسیحیان در ایران در نظر
گرفته نمیشود و این باعث پیشبرد اهداف سازمان
در جوامع بینالمللی میشود )4(».شهبازپور در
ادامه ،کار با اسلحه را هم یاد میگیرد .تیم او ،وافری
و انامی در یک خانه مستقر میشوند و کشیش
میکائیلیان را در همین خانه به قتل میرسانند.
پایان کار این منافق فریبخورده ،بمب گذاری در
حرم حضرت معصومه(س) است که البته ناموفق
میماند و همراه با بمب توسط نیروهای امنیتی
دستگیر میشود.

سرگشته در دانشسرا
بتولوافریخوداذعاندارد کهزندگیسختیدر
کودکیاشداشتهاست،همراهبااحساسشدید
کمبــود عاطفــه .ورود و پذیرش او به دانشســرای
مقدماتیهمزمانباوقوعانقالبمیشود.وافری
کهبهلحاظفکریوعقیدتیدچار سرگشتگیبوده
و از کماطالعی سیاســی خــود احســاس حقارت
میکردهاست،از طریقیکیاز همسایگانبهسازمان
مجاهدینمرتبطمیشود.حضور در نشستهای
«تبیینجهان»در دانشگاهصنعتیشریفودیگر
گردهماییهایسازماناز جملهفعالیتهایوافری
تاپیشاز ۳۰خرداداست.آنچه کهایندخترنوجوان
در روز ۳۰خرداد ۱۳۶۰میبینداما،اورابهبازگشتبه
خانهترغیبمیکند«:سرتیمدستهایازدانشآموزان
کهبهتظاهراتآمدهبودندتعدادیتیغموکتبری
ً
بهآنهاداد.اصالسردرنمیآوردم.اینبچههانحوه
استفادهازاینوسایلرانمیدانستنداماطولینکشید
کهفردیاز میانتظاهرکنندگانبیرونپریدوباچاقو
به افرادی که مانع از برگزاری تظاهرات میشدند
حمله کردومتواریشد.اینصحنهآنقدر زشتو
زنندهبود کهسرجایمخشکمزد)5(».
وافــریدر ســال ۶۱وبــهدنبالدســتگیرییکیاز
دوستانشبهدادستانیاحضار میشود.دادستان
کهوافریرامــادریبایکنوزاددر آغوشمیبیند
اوراموردعفوقرار میدهد،در حالی کهشــرکتدر
تجمعغیرقانونی۳۰خردادبالفطرهیکجرممحسوب
میشدهاست.میگذردتاسال ۶۷کهوافریبرحسب
تصادفیکیاز اعضایسازمانرادر خیابانمیبیند
ودوبارهوصلمیشود.اوبههمراههمسرشبهترکیه
سفروبامجاهدیندیدار میکند.سپسبههمراه
خانوادهبهتهرانبازمیگردد،در حالی کهیک کد
ارتباطاترادیوییدر اختیار داردوارتباطگیریبا
تشکیالتمادرانوسایراعضایسابقسازمانبر
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عهدهاشوا گذار شدهاست.بهزودیفرستادهسازماناز پادگاناشرف
هممیآیدووافریراباشهبازپور در شناساییوارتباطبا کشیشپلوسو
اسقفمتحدههمراهمیکند.اوهممانندسایرهمتیمیهایشطرز کار
بااسلحهرایادمیگیرد.سپسبایکبمبعازمحرمامام(ره)میشود
کهدر دامحراستحرممیافتد.

کودک فریب خورده
فرحناز انامی 14سالدارد کهانقالبمیشود.پدرش کارگرسادهای
است کهبهتهرانمهاجرت کردهتامگرخانوادهاشاوضاعمعیشتی
بهتریداشتهباشند.اودر دوراندبیرستانجذبمجاهدینمیشود
وبهشکلپنهانینشریهمجاهدرابهخانهمیبردومطالعهمیکند.
خواندن کتاب«تبیینجهان»توسطاووهمفکرانشهمجالبتوجه
است«:بعداز عیدسال ۱۳۶۰برایخواندن کتابتبیینجهانچندبار

بهمنزلنسرینرفتمولیبهدلیلنداشتناطالعات کافیدر خصوص
ایدئولوژیومبحثنوشتهشدهچیزیمتوجهنمیشدم.خودمهری
هممتوجهنمیشد.حتیمعانیواژههابرایمانمبهموناآشنابود،به
طوری کهدر همانصفحهاول گیرمیکردیم)6(».
بهمرورزمان،ارتباطانامیباسایراعضایسازمانبهدلیلشروعامتحانات
قطعمیشودوحتیدر راهپیمایی ۳۰خردادهمشرکتنمیکند.بااین
حال،در آبانسال ۶۰دستگیروبهدوسالونیمحبسمحکوممیشود؛
محکومیتی کهدوبار برایشحکمعفومیآیداماچونانامیسرموضع
بوده،باآنموافقتنمیشود.اینهوادار نوجوانسازمانمنافقینپس
از آزادیاز زندانادامهتحصیلمیدهدودر یکمونتاژکاریمشغولبه
ً
کار میشود.در سال ۶۹واز طریقخواهربزرگیکیاز دوستانشمجددا
بهسازمانمیپیوندد.در ابتداشروعبهارتباطگیریباخانواده کشته
ً
شدگانسازمانمیکند کهبابرخوردعمدتاتندآنهامواجهمیشودو
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کار رارهامیسازد.بارسیدنپیکمنافقیناز پادگاناشرف،یکتیم
سهنفرهباحضور انامی،شهبازپور ووافریتشکیلمیشود.انامیبه
درخواستمسئولباالدستشخانوادهراترکمیکندوبهشکلدائمی
در خانهتیمیمستقرمیشود.سپسماموریتاصلیاشبهاوابالغو
مامور میشودتاضمن گشودنبابآشناییبا کشیشمیکائیلیاندر
محملشناختبیشتراز آیینمسیحیت ،کشیشرابهبهانهداشتنیک
برادر معلولدچار افسردگیبهخانهتیمیبکشاند.ایناتفاقمیافتدو
کشیشمیکائیلیانتوسطانامیومسئولباالدستشدر سازمان کشته
میشود.انامیسپسبرایخروجاز کشور اقداممیکند کهدر ایست
بازرسینزدیکزاهدانشناساییودستگیرمیشود.

مصائب زندگی تشکیالتی
یکپرسشقابلطرح؛چرااینسهتنبرخالفا کثریتقریببهاتفاق
اعضایسابقسازمانمجاهدینخلقپساز آزادیاز زنداندر دهه۶۰
از اینفرقهاعالمبرائتنکردهوبهدنبالزندگیخودنرفتند؟!چهعواملی
دستبهدستهمدادندتااینسهفریبخورده،دوبارهدر داممنافقین
گرفتار آمدهواینمرتبه،تیشهبهریشهخودبزنند؟زندگیتشکیالتیو
روابطبهظاهرجذابشدر سازمانهایبستهوفرقه گونه،چناناعضا
رادچار خود کردهودر یکخالءفکریوشخصیتیفرومیبرد کهخروج
از اینمناسبات،بسیار سختبهنظرمیرسدوفردرادچار افسردگیو
بیهویتیمیکند.شهبازی«:در روابطتشکیالتیچنانبرخوردورفتار
میشود کهانسانهمیشهمحتاجمسئولشباشدوزندهبودنشرا
وابستهبهشریانارتباطیاشبامسئوالنباالتر کهدر راسآنرجوی
قرار داشت،بداند)7(».وافری«:در کوچهوخیابانهمخیلیبهدنبال
دوستانممیگشتمولیاز هیچیکاز آنانخبرینداشتم.منهواداران
سازمانراپاکوبیآالیشوبهدوراز هرنوعآلودگیودوگانگیمیدانستم.
در محیطزندگیمنخبریاز وجوداینصفانبود.وقتیدر خیابانها
راهمیرفتمفکرمیکردمهمهبایستیبهمناحترامبگذارند،چرا که
مناز یکایدئولوژیوفهمبرترنسبتبهدیگرانبرخوردار هستم.زنده
کردنوچنگزدنبهایدئولوژیمجاهدینراتنهاراهاحقاقحقوقاز
دسترفتهخودمیدانستمواین،مراوادار بهشنیدنسخنانوخطوط
فکریمجاهدیننسبتبهمبارزهمیکرد)8(».
انامی«:دیگرزندگیراپوچوبیمعنینمیدیدم.بعداز سالها گمشدن
ودورشدن،خودرابازیافتهمیدیدمومیخواستمدر همهجافریادبزنم
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وبههمهاعالم کنم کهبالخرهبعداز سالهاجداییاز جریانوهدف
انتخابیام ،به آن دست یافتهام و جاری شدهام و از یک جاماندن و
پوسیدنخالصیپیدا کردهام)9(».

مدینه کاذبی به نام اشرف
مریــمشــهبازپور،بتــولوافــریوفرحنــاز انامــیهــرســهدر ســنپایین
بهســازمانپیوســتهوبــاتوجــهبــهمحدودیتهایی کــهبــاآنمواجه
بودهاند،طبیعیاست کهشناخت کافیودرستیاز ماهیتواهداف
منافقیننداشتهباشند.آنهاهنوز باسازمانبهدرستیآشنانشده
بودنــد کــهدســتگیرمیشــوندوپــساز آزادیهــمبــهدلیــلاحســاس
ً
کمبودهاوخالهایعمدتاعاطفیوشخصیتی،تحققهمهآمالو
آرزوهایبــربادرفتهخــودرادر همانســازمانمجهولوپیوســتنبه
آن میبینند .این شیفتگی کاذب چنان عیار باالیی دارد که هر سه
نفــردر تمــاسبامســئولباالدســتیخــود کــهاز عــراقآمــده،بــه کرات
درخواستمیکنندتابهپادگاناشرفاعزامشوند.شهبازپور در بخشی
از خاطراتخودآوردهاســت«:ماعالقهداشــتیم کههرچهســریعتراز
کشــور خــارجشــدهوبــهنیروهــایســازماندر عــراقبپیوندیــمولیبه
علتاینکهتا کیداسازماننیزطییکپیامرادیویی کلیهاختیارات
مارابهحمیدسپردهبودبایداز دستوراتاواطاعتمیکردیم)10(».
وافریهممصرانهدرخواستاعزامبهعراقراداشتهاست«:وقتیاز
اوخواســتممرابهعراقاعزام کند گفتبایدبهمســعودومریماز نظر
اعتقادینزدیکشوید.نزدیکیفیزیکیچیزیراحلنمیکند.بکوشید
کهاینچنینباشیدوبتوانیدخواستههایمسعودرابهعنوانیکعنصر
مجاهدوموحدخلقتمامو کمالعملی کنید)11(».
تصویری کهبرایانامیاز پایگاهمنافقیندر عراقساختهبودندهمقابل
تاملوالبتهمضحکاست«:در پایگاههاواردوگاههایمجاهدینهیچ
یکاز نیروهاراهنمیروندبلکههمگیمیدوند!خیلیها کهواردسازمان
میشونددر ابتدامدعیهستند کهخیلیسوالومسالهدارندوانتظار
جوابگوییدارند،لیکنپساز قرار گرفتندر جمعآنهاومرتبطشدنبا
ً
نیروهاعمالتمامسواالتشانجوابدادهمیشود!»()12

رها شده پس از آزادی
از خاطرات اعضای دستگیر شده سازمان منافقین در کتاب «سراب و
گرداب» میتوان نکات ظریف و البته حساسی را استخراج کرد .یکی
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خود اعضای سابق
از این نکتهها ،رهاشدن بدون برنامه و به حال ِ
این ســازمان پس از آزادی است .کاســتی و معضلی که مسئولیت
بخش عمده آن به سیاستگذاران و مسئوالن نظام در آن سالها
بازمیگردد .دختر یا پسر جوانی که از زندان آزاد شده ،به شدت دچار
بحران هویتی است ،خالی سبک زندگی تشکیالتی را حس میکند،
با جامعه و اطرافیان خود احساس غریبگی دارد ،حتی در برقراری
ارتباط با اعضای خانواده و بستگان درجه اول نا کام است و به دنبال
گمشده خود میگردد ،باید مورد حمایتهای مالی و معنوی مکفی
قرار بگیرد تا دوباره پایش نلغزد و در پرتگاه منافقین سقوط نکند.
این کمکاری و ســهلانگاری مســئوالن فرهنگی و قضایی دهه 60
البته از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارد و خود مطلبی است فراخ
و چند وجهی .اعضای دستگیر شده فرقه رجوی در خاطرات خود در
«سراب و گرداب» اعتراف دارند به ناتوانی در برقراری ارتباط مجدد
با جامعه و حتی اعضای خانوادههایشان پس از آزادی از زندان.
شــهبازپور« :وقتی بــا خانــوادهام برخــورد کردم بیشــتر آنها مشــتاق
دیدار بودند تا من .مثل اینکه رمقی برای حرف زدن و عکسالعمل
نشــان دادن نداشــتم .ســه ســال دوری از آنهــا باعــث شــده بــود
رفتارشــان برایــم حالــت مصنوعــی داشــته باشــد .دیــدم آنهــا بــا هم
راحــت هســتند و حــرف یکدیگــر را متوجــه میشــوند ولــی مــن بیــن
یکــردم و دلــم میخواســت زودتــر از جمع
آنهــا احســاس غریبگــی م 
آنها خــارج شــوم و بــه محیط قبلـیام فکــر کنــم)13(».
انامی«:اختالفنظرهاوتفاوتهایموجوددر خانوادهباعثپژمردگی
وافسردگیروحیمنمیشدوحتیدر برخوردهاحالتطبیعیامراهم
از دستمیدادموتندخوترمیشدمودر مواردیسریععکسالعمل
نشانمیدادم.بهیاددارمدر مقطعیاز سال ۶۵بهنشانهاعتراضبه
جمعموجوددر خانوادهوروابطشانبامنبهحداقلغذاا کتفامیکردم
وروزهارابیشتربهحالت گرسنگیبهسرمیبردم)14(».

معصوم با ضمایر پا ک را مورد هدف قرار داده و به عنوان ابزاری برای
نیل به اهداف نامبارکشان ،قربانی مطامع شوم خود کردند .کتاب
«سراب و گرداب» حکایت قصه همین نوجوانان ساده است که با قصد
و امید تعالی و خدمت به خلق و ایران ،به خدمت این فرقه جهنمی
درآمدند و هست و نیست خود را بر باد دادند .سادهلوحان ناآ گاهی که
به دلیل صغر سن ،نه تنها نقش و مشارکتی در پیروزی انقالب اسالمی
و مبارزات مردم ایران نداشتند که حتی از آ گاهی و بصیرت کافی و الزم
برای شناخت نحلههای فکری و گروههای سیاسی فعال در سالهای
ابتدایی پس از پیروزی انقالب اسالمی برخوردار نبودند و به همین
سبب ،به بیراهه رفتند و در مقابل همان خلقی ایســتادند که دم از
مجاهدت برای او میزدند .مریم شهبازیپور یکی از خاطرهنویسان
«سراب و گرداب» کماطالعی و عقبماندگی خبری اعضای سازمان
منافقین را اینگونه بیان میکند« :من چیزی از مسائل درونی سازمان و
روابط و مناسبات که همانا ریزش نیرو و بریدن بچهها از خط و خطوط
رجوی بود نمیدانستم .چون که همیشه ما را در یک محدوده خاص
تفکری قرار میدادند و گفته میشد تنها خبرهایی که از طریق ما اظهار
میشود صحت دارد و به گفته دیگران هرچه باشد گوش ندهید)15(».
پینوشت:
.1سرابو گرداب.شهبازپور مریم.وافریبتول.انامیفرحناز.نشر کتیبه.ص26
 .2همان .ص 23و 24
 .3ص53
 .4ص68
 .5ص105
 .6ص168
 .7ص67
 .8ص 114و 116
 .9ص185

مرامی که خریدار نداشت

 .10ص64

سازمان مجاهدین خلق در سالهایی که هنوز در ایران نفس میکشید و
جانی داشت ،عمده فعالیتهای منجر به عضوگیری خود را بر نوجوانان
کمسنوسالدبیرستانیمتمرکز کردهبود.سردمداراناینسازمانخیلی
خوب میدانستند مرام و اعتقاداتشان در بین اقشار تحصیلکرده و آ گاه،
خریداری ندارد و اقبالی نمیبیند و با وقوف به این واقعیت ،نوجوانان

 .11ص130
 .12ص191
 .13ص 54و 55
 .14ص179
 .15ص65
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روایتی داستانی از زندگی شهید مدافع حرم
علی بدرخانی
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بیشتر اوقات سا کت بود و حرفی نمیزد .هنگام راه رفتن همیشه
نگاهش به زمین بود و به ســختی میشــد صورتش را دید .سعی
میکرد مستقیم به صورت کسی زل نزند ،اما در عین حال زودتر از
همه سالم و احوالپرسی میکرد .گاهی فکر میکردم که مصطفی
باالی سرش هم چشــم دارد .به همین خاطر بعضی از دوستانم
دســتش میانداختند امــا او فقط میخندیــد و هیــچ گاه جواب
نمیداد .آن روزها ما در محله پایین شهر زندگی میکردیم .البته
میتوان گفت حاشیه شهر تا پایین شهر .جایی که همه سا کنین
تقریبا صفات مشترکی داشتند؛ کمبضاعتی و قناعت .اطرافمان
پارکی نبود اما بهجایش زمینهای خا کی و ساخته نشدهی کنار
خانههــا و باغهای انــار و انجیر محل بــازی کودکانهی مــا بودند.
چیــزی جلودارمان نبــود .در همین زمینهای خا کــی و البهالی
درختان باغ بازی میکردیم .خا کی میشدیم ،در باران و برف گلی
میشدیم ،و او هم همراهمان بود .معموال دمپایی میپوشید و
حتی با آن همبازی ما در فوتبال میشد.
کفش داشت با وصله و پینه اما نمیخواست همان کفشها را نیز
بپوشد .میگفت نمیخواهم پدرم به خاطر خرید کفش یا لباس
برای من بیشتر کار کند .دلش همیشه پیش خانوادهاش بود .به
ویژه پدرش که تمام روز را به سختی کار میکرد .انتظار کشیدنش
را حتی زمانی که با ما مشغول بازی بود میشد دید.
پدرش کفاش بود .مغازهای نداشت .سر چهار راهی در مرکز شهر
بساط میکرد ،تابســتان زیر آفتاب سوزان و زمســتان در سرمای
استخوانسوز .نگرانی از این وضع پدر آزارش میداد .دوست نداشت
پدر را در این حال و روز ببیند ،با دستهای پینه بسته و چسب آلود.
مادرش نیز در خانه برای تامین معاش خانواده خیاطی میکرد.
تمام تالش مصطفی این بود که با پدر برای تعمیر کفشها همراه

شود اما پدر هیچگاه او را با خود نمیبرد .خانهای استیجاری ،کار در
شرایط دشوار ،درآمد کم و خانوادهای تقریبا پرجمعیت .با تمامی
این مشکالت صمیمیت و دوستی در خانوادهشان موج میزد.
هیچگاه ندیدم لبخند از لبان پدرش گم شود .با چهرهای چروکیده
و آفتابسوخته از نامالیمتیهای روزگار ،همیشه میخندید .گویی
که خوش بختتر از آنها وجود ندارد.
همه بچههای محل دوچرخه داشتند به جز مصطفی .البته من
هم به اصطالح دوچرخه داشــتم ،چون نه زین آن سالم بود و نه
هیچگاه چر خهایــش باد داشــت .رکاب زدن یــک دوچرخه پنچر
دشوار بود .همواره باید کسی آن را هل میداد .معموال دوچرخه
مرا او هل م ـیداد ،حتی زمانی کــه میگفتم نوبت هــل دادن من
است باز هم سعی میکرد بیشــر هل بدهد تا سواره باشد و من در
دنیای کودکانهی خود از این موضوع راضی بودم که بیشتر سواره
باشم و دوچرخهام را کس دیگری هل بدهد.
هنــگام غروب آفتــاب محل تجمــع همه بچههای محل مســجد
روبروی کوچهمان بــود .به خاطر شــیفتهای مدرســه ،معموال
ظهرها نمیشد همه در مسجد جمع شویم .پدربزرگ من موذن
و کلیددار مسجد بود و این برای من مزیت بزرگی به شمار میرفت،
چون صف موذنان و مکبران مسجد را من تعیین میکردم .مکبر
شــدن یا اذان گفتــن آرزوی هر بچ ـهای بــود و حتی با هــم رقابت
تنگاتنگی در کیفیت صدای خود داشتیم.
خوب یادم میآید که وقتی اولین بار میخواستم مثل پدر بزرگم
اذان بگویم چه جنجالی به پاشد .اولین اذان من در  7سالگیام
بود .در خانــه بارها و بارهــا صــدای اذان و تکبیر پدربزرگــم را که از
بلندگوهای مسجد هم شنیده میشد تقلید کرده بودم؛ تا آنکه یک
روز پس از برگزاری نماز ظهر و عصر و درحالی که همه مردم مسجد
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را ترک کرده بودند ،تصمیم گرفتم مخفیانه و تا بسته شدن درب
مسجد سیســتم صوتی را که در زیر منبر قرار داشت روشن کنم و
اذان بگویم .از روی دست پدربزرگ ،روشن کردن سیستم را کامال
حفظ کرده بودم ،با دســتانی عرق کرده ،در حالی که نفسهایم
تندتر شــده بود و صدای قلبم را به وضوح میشنیدم با جسارت
تمام انجام دادم و شروع کردم به اذان دادن.
ســاعت دو و نیــم بعــد از ظهــر تابســتان بــود و هــوا بســیار گــرم .در
دنیــای کودکانـهام بــا چشــمانی بســته و خرســند از لــذت شــنیده
شــدن اولیــن صــدا ،همــه چیــز خــوب پیــش میرفــت کــه نــا گاه
جمعیــت فراوانــی را رو در روی خــود در صحــن و حیــاط مســجد
دیدم .با دستپاچگی میکروفن را روی زمین انداختم و تا خواستم
به ســمتی بــدوم ســرم محکم بــه ســتون کنــار منبــر خــورد .آخرین
چیزی کــه در آن لحظه به یاد میآورم ،تنها صــدای پدر بزرگم بود
کــه جمعیــت را به خاطــر هجومشــان بــه مســجد شــماتت میکرد.
ســرم آن روز شکســت امــا از آن بــه بعــد عزیــز نمازگــزاران و روحانــی
مســجد شــده بــودم .اولــش خجالــت میکشــیدم کــه دوبــاره
بــه مســجد برگــردم امــا پدربــزرگ بــا مهربانــی فــراوان و بــا تشــویق
شــجاعتم بــرای کار خیــر ،مــن را مــوذن و مکبــر کوچــک مســجد
کــرد .فضــای مســجد بــاز بــود و حیــاط بزرگــی داشــت و مــن بــرای
بــازی هــم کــه شــده از اینکــه هــر روز کــودکان بیشــتری بــه مســجد
بیاینــد خوشــحال میشــدم.
همــان ســالها بــود کــه مصطفــی و خانــوادهاش بــه محلــه مــا
آمدنــد ،در آن هنــگام مــن و مصطفی همســن بودیــم و او نیــز مثل
مــا مســجد را دوســت داشــت ،هــم بــرای بــازی و هــم بــرای مکبــر
شــدن .او خیلی خجالتی بود .تا چیــزی از او نمیپرســیدیم الم تا
کام حرفی نمیزد .میدانستم که اذان و تکبیر را خوب بلد است.
حتــی نمــازش را هــم مثــل آدم بزرگهــا بــا قنوتهــا و ســجدههای
طوالنی میخوانــد .یک روز بــه او گفتم که آیــا مثل مــا اذان گفتن
را دوســت دارد .بیدرنگ و با ذوق و اشتیاق فراوان پاسخ مثبت
داد ،گویــی کــه مدتهــا منتظــر چنیــن لحظ ـهای بــوده اســت .از
آن روز بــه بعد او هــم مثل ما بــه صف مکبــران و موذنان پیوســت.
روزهـای کودکی به سـرعت سـپری میشـدند و مـا بـزرگ و بزرگتر
میشـدیم .طبـق برنامـه ،پنجشـنبه هـر هفته بـا بچههـای محل
به زیارت حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران میرفتیم
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اما مصطفی عالوه بر آن برنامه خودش را داشت .خیلی کم پیش
میآمد همدیگر را نبینیم ،هر وقت که در محل نبود یا به مسجد
نمیآمد؛ میدانسـتم که یا به تنهایی بـه زیارت رفته و یـا نهار پدر
را برایش برده اسـت.
شروع سال تحصیلی در دوران نوجوانی همیشه هیجان خاصی
داشت .احساس تازگی و خرید کیف و کفش نو با کتابهای جدید
و بازیهای مدرســه برای ما خیلی خوشــایند بود .اما در آن ایام
نمیشد مصطفی را چندان شاداب دید .نه فقط به این علت که
توان مالی آنها خیلی کم بود و پدرش نمیتوانســت تمامی لوازم
التحریر او و خواهر و برادرانش را تامین کند ،بلکه نداشتن کارت
هویت بیشتر آزارش میداد .هنگام ثبت نام در مدرسه احساس
خوشایندی نداشت و باید مثل هر سال توضیح میدادند که چرا
شناسنامه یا کارت هویت ندارند.
با آنکه مادرش ایرانی بــود و همه خانواده در ایــران به دنیا آمده
بودند ،به خاطر آنکه پدرش از اتباع خارجی به شــمار میآمد ،به
هیچ یک از افراد خانواده کارت شناسایی ایرانی و یا حتی شناسنامه
نمیدادند .تقریبا هیچ وقت کار اداری نمیتوانستند داشته باشند،
حتی انجام کار بانکی نیز برای آنها مشکالتی را به همراه داشت.
با این حال هیچگاه گله و شکایتی نداشــتند ،انگار با این شرایط
انس گرفته بودند .بــا آنکه به علت صغر ســن خیلی از مشــکالت
زندگی برایم ملموس نبود ،تحمل چنین شرایطی را برای خود و
خانوادهام ناممکن میدیدم.
آن روزها ثبت نام در بسیج بزرگساالن برای هر یک از ما افتخاری
بــود .تــازه  14ســاله شــده بودیــم و هنــوز تــا ســن قانونــی ثبــت نــام
فاصلــه داشــتیم .تــا آنکــه بــه واســطه دایــی یکــی از دوســتانمان
بالخره توانســتیم با ســن کــم در پایگاه بســیج مســجد محــل ثبت
نام کنیم .توصیههای روحانی مســجد و تعریف و تمجید ایشــان
از صدای خــوش اذان مــن و دوســتانم در پذیرش فرمانــده پایگاه
نیــز تاثیــر زیــادی داشــت.
چند روزی گذشــت و از آنجا که میدانستم مصطفی هم دوست
دارد بســیجی شــود بــدون اینکــه خــود او را در جریــان بگــذارم بــا
مســئول پرســنلی پایــگاه در رابطــه بــا ثبــت نــام مصطفــی صحبــت
کردم .این در شرایطی بود که خود من با واسطه در پایگاه حضور
داشتم و قبول موضوع مصطفی از شرایط من هم دشوارتر به نظر
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میرسید .با اصرار فراوان و البته با پذیرش شروط و ضوابط خاص
از جملــه عدم صــدور کارت بســیجی و عــدم شــرکت در برنامههای
نظامــی و گشــت موافقــت حضــور او بــه عنــوان بســیجی افتخــاری
در پایــگاه مســجد را گرفتــم .فــردای آن روز وقتــی ایــن خبــر را بــه او
دادم از فرط خوشحالی سر از پا نمیشناخت .اشتیاق او واقعیت
محــض بــود .حتــی وقتــی برایــش توضیــح دادم کــه کارتــی برایــش
صــادر نخواهــد شــد ،ایــن بــار بــر خــاف همیشــه خــم بــه ابــرو هــم
نیــاورد .خوشــحالی و شــعف مصطفــی رضایــت خاطــر اندکــی را در
من ایجــاد کرد ،چرا کــه در قیاس بــا او خود را کوچــک میدیدم .با
اینکه صمیمیترین دوســت او بودم اما حــس میکردم که دنیای
او بســیار متفاوتتــر از دنیــای مــن اســت .مظلومیــت و معصمیت
توام بــا اقتــدار خاصــی بر چهــره داشــت .بــا گذشــت و مهربــان بود.
اصــا کســی را مســخره نمیکــرد و بــا آنکــه از تمســخر هــم ســن و
ســاالن ناراحــت میشــد و میتوانســت پاســخ دهــد وا کنشــی از
خــود نشــان نمـیداد.
حتی اجازه نمیداد در حمایت از او با دیگران درگیر شویم .من مثل
همه دوستان دیگرم دعوا میکردم ،تشر دیگران را پاسخ میدادم،
در رفتار و منشم اشتباه میکردم ولی مصطفی را هیچگاه اینگونه
ندیدم .او یک سر و گردن از همه ما باالتر بود.
از معدود زمانهایی که لب به سخن میگشود ،حرفهایی بزرگتر
از سن خودش میزد .برخی اوقات حرفهایش را نمیفهمیدیم.
رفتـارش بـا مـا و بزرگترهـا بـه گونـهای بود کـه گاهـی فکـر میکردم
او بـه انـدازه پـدرم بـزرگ اسـت و فقـط جثـهی کوچـک و شـبیه بـه
مـا کـودکان دارد .از زمانـی کـه پـا در پایـگاه مسـجد گذاشـت بـر
خلاف محدودیتهایی کـه بـرای او گذاشـته بودنـد و بـا توجه به
عالقهمندیهایش ،جان تازهای به فعالیتهای فرهنگی بسیج
بخشید .حاال دیگر دبیرستانی بودیم و در حال ورود به دوران جوانی.
مصطفی در عــرض مدت کوتاهی خــودش را در دل همــه جا کرده
بــود و کمــی بعدتــر بــه خاطــر شایســتگیهایش مســئول فرهنگــی
پایــگاه بســیج شــد .کالسهــای مهــارت آمــوزی و آموزشــی را بــرای
افراد بیبضاعت ترتیــب میداد .بــا گروههای جهــادی به مناطق
یکــرد و عضــو فعــال ســتاد خادمیــن اربعیــن بــود.
محــروم ســفر م 
همزمــان بــا شــرکت در کالسهــای آموزشــی هاللاحمــر ،همــراه با
آنهــا بــه ماموریتهــای امــداد و نجــات اعــزام میشــد ،بــدون آنکــه

بــه درس و تحصیــل خــود آســیبی بزنــد و یــا از کمــک بــه خانــواده
بــاز بمانــد .او بــه تمــام معنــا انســانی کامــل و خســتگیناپذیر بــود
و بیوقفــه وقتــش را بــا خدمــت در نهادهــای مردمــی و انقالبــی
یکــرد .چنــد ســال بعــد بــا تمــام دلبســتگیهایی کــه بــه
ســپری م 
محلــه ،مســجد و دوســتانم بــه ویــژه مصطفــی داشــتم ،بــه خاطــر
شــغل پــدرم ،از آنجــا اسبابکشــی کردیــم .بــا ایــن وجــود بــه خاطــر
مصطفــی هــم کــه شــده و بــه یــاد دورانــی کــه با هــم داشــتیم گـهگاه
بــه محلــه قدیمــی ســری مـیزدم و یــا بــا دوســتان خــود در مســجد
جمکران و یــا حرم حضــرت معصومــه(س) دیــدار میکــردم .بحث
درس و قبولــی در دانشــگاه کمکــم دیدارهــا را محدودتر کــرد .دیگر
اطــاع چندانــی از مصطفــی نداشــتم تــا آنکــه شــنیدم در همــان
ابتدای جنگ مقابل تکفیریهــا و در دفاع از حرم اهل بیت(ع) با
لشــکر فاطمیون عازم ســوریه شــده اســت .نــام مقــدس فاطمیون
در دفــاع از حریم والیــت ســزاوار ســرداران بیادعایی چــون او بود.
چــه سرنوشــت زیبایــی! دســت تقدیــر و جاودانگــی الهــی ضمیــر
پــا ک او را بــه ســوی خــود میکشــاند.
ماهها از آخرین دیدارمان میگذشت .دلم برایش تنگ شده بود.
تصمیــم گرفتــم تــا بــه محلــه ســابق ســری بزنــم و احــوال مصطفــی
و دوســتان را از نزدیــک جویــا شــوم .خانــه و محلــه قدیمی مــا دیگر
حــال و هــوای گذشــته را نداشــت و همــه چیــز تغییــر کــرده بــود .بــا
خــود خاطرات و شــور و شــوق بازیهــای کودکانــه را مــرور میکردم
ک ــه ب ــه یکب ــاره آ گه ــی ترحیم ــی توج ــه م ــن را ب ــه خ ــود جل ــب ک ــرد.
یعن ــی چ ــه کس ــی میتوانس ــت باش ــد!!؟ جلوت ــر ک ــه رفت ــم تصوی ــر
زیبــای مصطفــی را دیــدم کــه بــر آن نقــش بســته بــود .غــرق در آن
اعالمی ــه و خب ــر ش ــهادت ش ــدم .یعن ــی ای ــن خ ــود مصطف ــی ب ــود؟
هی ـچگاه فک ــرش را ه ــم نم ــی ک ــردم ک ــه دیگ ــر مصطف ــی را نبین ــم.
م ــن چگون ــه میتوانس ــتم از روزهای ــی بگ ــذرم ک ــه ه ــر لحظــهاش
برایــم دنیــای از خاطــرات خــوب و دوســت داشــتنی بــود .نا گهــان
حــس غــرور تــوام بــا غمــی جــان ســوز سراســر وجــودم را فــرا گرفــت.
بــرای آخریــن بار بــا اشــک و لبخنــد بــه صورتــش در اعالمیــه ترحیم
ن ــگاه ک ــردم؛ مصطف ــی خادم ــی والدت  1372مش ــهد ،ش ــهادت
 1393ســوریه ،هرگــز آن روزهــا را فرامــوش نمیکنــم .آه کــه چــه زود
گذشــت دوران کودکی .آه که چقدر بزرگ بود و من نشناختمش.
آه کــه چــه زود آســمانی شــد.
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دیدهب ـ ـ ـ ــان

تو اهلل پرستی
شعری تقدیم به کودکان مظلوم یمن
امیرحسیندوستزاده/تبریز
ای حنجره ات سرخ تر از هر گل سرخی
گلگون شدی و باز به پاییز نشستی
ای طفل خزان دیده گلِ عمرِ تو چیدند
وقتی که گلویت ببریدند و تو رستی
هرچند به قتل تو جهان چشم ببندد
تو باز همانی ،به سرِ عهدِ الستی
در جنگ شب و صبح توچون حضرت خورشید
هر روز طلوع کردی و از پا ننشستی
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دیدهب ـ ـ ـ ــان
ای مردتر از هر چه که مرد است در این خا ک
با خون خودت شیشه ی صد ظلم شکستی
پیغمبر زخمی شده از آتش نمرود
بگذار بدانند تو اهلل پرستی

رنگ خون
سهیالباقریان/تبریز
باز آشفته كرد باد خزان
شاخه در شاخه تین و زیتون را
می كشد باز آسمان بر دوش
اختران طپیده در خون را
به كدامین گناه می بارند
بر تو از هر طرف شبیخون را
آه از اورشلیم تا غزه
دم به دم میكشند شمعون را
ید بیضاء كجاست پس بزند
این شب سوگوار محزون را
آه ای نیل كی می آشوبی
خواب شیرین قوم فرعون را
واژه را سنگ می كنیم به دست
رنگ خون می زنیم مضمون را

پدر
بااحترامتقدیمبهتکاوری کهتکیه گاهماست؛پدرم
سینااحمدوند/هشتگرد
به دقت می داند ،
کجا ،چند درخت کاشته است
وهزاران بار آبیاریشان کرده
به دقت می داند،
کجا،چند دشمن را کشته است
و هزاران بار برایش گریسته است
تکاوری که مجبور به چکاندن ماشه بود
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دیدهب ـ ـ ـ ــان
نوعروس

سربند سر خ

فرزانهشفیعی/اصفهان

لیالعلیزاده/ورامین

شبیه نوعروسان عرب ،پوشاند رویش را
و پنهان کرد از نامحرمان ،زخم گلویش را

دلش میخواست از زندان این دنیا رها باشد
کبوتر میشد و میرفت تا پیش خدا باشد

ِپ ِی دیروز خود ،ویرانه های شهر را چرخید
ِپ ِی فردای خود ،وارونه دید او آرزویش را

لباس و چفیه و سر بند را برداشت  ،راهی شد
به دریا زد دلش را تا در میان ماجرا باشد

گلی گم کرده بود و خا ک ها را زیر و رو می کرد
جواب جستجویش را
مگر پیدا کند جایی ِ

صراط مستقیم این بود  ،قلبش خوب میدانست
که راهش برکتی از ذکر های اهدنا باشد

به روی دست می آورد طفل خردسالی را
و بیرون می کشید از پنجه ی آوار شویش را

کنار جانماز ش گریهها میکرد مادر تا
زمان دل بریدن،اشکهایش بیصدا باشد

ا گر چه زندگی ،پنهان برایش دردسر می بافت
ا گر چه مرگ ،در پایان پریشان کرد مویش را

پدر از سایه قرآن خودش رد کرد جانش را
علی ا کبر این کربال باشد
که فرزندش ِ

ولی دریا که به مرداب هرگز رو نخواهد زد
و با خون برادرهاش می گیرد وضویش را

به سر میبست آن سر بند سرخ یا حسین(ع)اش را
که شاید وقت رفتن پیکرش از سر جدا باشد

ا گر که افتخار جنگ ،صلح با ضعیفان است
«یمن» باید بگوید آخرین راز مگویش را :

دم رفتن پیاپی زیر لب می گفت یا زهرا
کمک کن سرنوشت قصه ام مثل شما باشد

خدا وقتی بخواهد هیچ غیری ،غیر ممکن نیست
بخواهد هم ا گر خنجر ،نمی ُب َرد گلویش را
اویس دیگری بر دست های شهر یعنی که:
لحج ،مارب ،تعز ،صنعا ،گرفتند عطر و بویش را ...
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(س)

گفتمان
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جمعیت؛مسالهاستراتژیکانقالباسالمی
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وضعیت خانواده
در ایران

78

تغییرات فرهنگی ارزشهای فرزند آوری

89

حکومت اسالݣݣم ݢ
ی
ݢو مشارکت اجتماعی زنان

گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

پروندهایبرای
مسالهجمعیت ،خانواده و زنان
یکی از مسائل بنیادین و مهم پیش روی کشور ،مسالهی جمعیت
است .اهمیت این مطلب تا بدانجاست که رهبر معظم انقالب
اسالمی حضرت آیتاهلل خامنهای بارها به آن تذکر دادهاند و
حتی در سخنانی از سیاستهای کالن نظام در دههی هفتاد
پیرامون مسالهی جمعیت انتقاد کردند.
ایشان در سخنانی فرمودهاند« :در مقولهی مسائل اجتماعی و
غیره  ...مسئلهی فرزندآوری و مسئلهی نسل بسیار مهم است؛
این موضوعی است که بنده بارهادر این چند سال اخیر تکیه
کردهام و تأ کید کردهام[ ،ولی] ّ
متأسفانه حاال که انسان نتایج را
نگاه میکند ،معلوم میشود که خیلی این تأ کیدها تأثیر زیادی
نداشته .اینها احتیاج دارد به قانون ،احتیاج دارد به دنبالگیری
ّ
جدی دستگاههای اجرائی و بایستی ِب ِج ْد مسئلهی فرزندآوری
ّ
جمعیت ترســید .حاال خارجیها را
را مهم دانســت و از پیری
کار نداریم؛ دشمن ،دشمن است؛ ّاما بعضی کجسلیقگیها را
ّ
متأسفانه آدم در داخل مشاهده میکند -یک جایی خواندم -که
ّ
جمعیت اشکالی ندارد»! چطور اشکالی
میگویند «آقا! پیری
ّ
ندارد؟ یکــی از ُپرفایدهترین ثروتهای یک کشــور ،جمعیت
جوان در یک کشــور اســت که ما بحمــداهلل از اوایــل انقالب تا
ً
امروز برخوردار بودهایم و ا گر بنا باشــد بعدا برخوردار نباشیم،
ً
یقینا عقب خواهیم»)1399/4/22(.
با درک این اهمیت و البته در همتندیگی مســالهی جمعیت
با امور زنان و خانواده ســرو در پروندهای مختصر به این مهم
پرداخته است که در ادامه میخوانید.

74

شماره بیستو سه  /آبان 1399

گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جمعیت؛مسالهاستراتژیک
مهرداد صالحی

رشد فزاینده جمعیت در دهههای  1350و  1360شمسی و
درگیر شدن کشور به مشکالت اقتصادی و مشکالتی دیگر
نظیر جنگ و نابسامانیهای پس از انقالب که آنها نیز به
نوبه خود به اقتصاد فرتوت و ضعیف کشور آسیب مضاعف
وارد میکرد مسئوالن کشور را بر آن داشت تا در دهه ،1370
تدابیری برای کنترل رشد جمعیت بیندیشند .در همان
زمان عدهای به مخالفت با این سیاست برخاستند و آن
را موجب کاهش جمعیت و معضل پیری جمعیت در
دهههای آتی دانستند و حتی این سیاست را که توسط
نهادهای بینالمللی برای ایران تجویز و بلکه تشویق
میشد ،توطئه شبکههای صهیونیستی و وابسته به نظام
سلطه بر ضد انقالب اسالمی و در گسترهای وسیعتر ،بر
ضد جامعه تشیع به حساب میآوردند.

گذشته از اینکه این تحلیلها چقدر درست و مستدل بود
یا خیر ،در هر صورت دولت سازندگی و مجلس شورای
اســامی وقت وقعی بر آن ننهادند و سیاســت تحدید
جمعیت با تبلیغات گسترده و فراتر از نیاز واقعی جامعه
در پیش گرفته شد و ارزش فرزندآوری در جامعه کمکم
تبدیل به ضدارزش شد .کار به شکل افراطی تا جایی
پیش رفت که نه تنها در سازوکارهای رسمی کشور فرزند
بیشتر مایه دردسر بود (و حتی خانوادههای دارای سه
فرزند تهدید به عدم صدور شناسنامه و دفترچه بیمه
و امثال آن میشدند) ،بلکه در بعد اجتماعی نیز فرزند
بیشتر دستمایه تحقیر و تنزل اجتماعی افراد بود و ا گر
مادری برای بار سوم باردار میشد گویی عملی قبیح و
نامتعارف انجام داده است.
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گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

شــاید در وضعیت خــاص کشــور در دهــه  ،1370کنتــرل جمعیت
سیاستی الزم به شمار میرفت ،ولی افراط و زیادهروی هم در بعد
سیاستگذاریهای اجرایی و هم در بعد فرهنگی ،خسارتی به جامعه
ایرانی وارد کرد که شاید جبران آن دههها به طول بینجامد .این
ً
سیاست باید به شکل متوازن و عقالیی و نهایتا تا اوایل دهه 1380
به پیش میرفت و از آن پس بهتدریج برطرف میشد و بعد خانوار
به حال عادی و طبیعی خود بازمیگشــت .به هر حــال ،این روند
نادرست بیش از یک دهه ادامه داشــت و کسی متوجه آن نبود تا
اینکه نگاه دوراندیش و آیندهنگر رهبری نظام متوجه این خطا شد
و آن را برای مسئوالن و عموم مردم مطرح ساخت.

76

شماره بیستو سه  /آبان 1399

«یکی از خطاهائی که خود ما کردیم  -بنده خودم هم در این خطا
سهیمم  -این مسئل ه تحدید نسل از اواسط ده ه  ۷۰به این طرف
باید متوقف میشد .البته اولی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد،
خوب بود ،الزم بود ،لیکن از اواسط ده ه  ۷۰باید متوقف میشد .این
را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود .عرض کردم؛ مسئولین کشور در
این اشتباه سهیمند ،خود بند ه حقیر هم در این اشتباه سهیمم .این
را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد .نسل جوان را باید حفظ
کرد .با این روند کنونی ا گر ما پیش برویم  -من چندی پیش هم در
ماه رمضان در سخنرانی گفتم  -کشور پیر خواهد شد .خانوادهها،
جوانها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند.

گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
این محدود کــردن فرزنــدان در خانهها ،به این شــکلی کــه امروز
هســت ،خطاســت .این نســل جوانی که امروز ما داریم ،ا گر در ده
سال آینده ،بیست سال آینده و در دورهها و مرحلههای آیند ه این
کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم ،هم ه مشــکالت کشور را اینها حل
میکنند؛ با آن آمادگی ،با آن نشاط ،با آن شوقی که در نسل جوان
هست ،و با استعدادی که در ایرانی وجود دارد».
این سخنان که در دیدار عمومی با مردم شهر بجنورد در  19مهرماه
 1391بیـان شـده ،شـاید مهمتریـن و جنجالیتریـن سـخنان رهبـر
معظم انقالب درباره سیاست کنترل جمعیت و فرزندآوری در کشور
ملـه متواضعانه این اشـکال
بوده اسـت ،هـم از آن جهـت کـه معظ 
را میپذیرنـد و حتـی خـود را در آن سـهیم میداننـد و عذرخواهـی
میکنند و هم از آن جهت که با سهیم کردن خود در این سیاست،
ً
تداوم آن را رسما قطع میکنند و بدون اینکه اینبار آن را به دولت یا
ً
مجلس وا گذار کنند ،شخصا با به دست گرفتن زمام این مسئله،
عمـوم مـردم و مسـئوالن کشـور را بـه جهتـی مخالـف بـا آنچـه تـا آن
زمان سـاری و جاری بوده اسـت رهنمون میشوند.
رهبر معظم انقــاب بار دیگر در دیدار مســئوالن نظــام در  3مرداد
 ۱۳۹۲این موضــوع را اعالم کردند که «ما باید در سیاســت تحدید
نســل تجدید نظر كنیم .سیاست تحدید نســل در یک برههاى از
زمان درست بود؛ یک اهدافى هم برایش معین كردند .آن طورى
كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمى این قسمت تحقیق
و بررسى كردند و گزارش دادند ،ما در سال  ۷۱ب ه همان مقاصدى
كه از تحدید نسل وجود داشت ،رسیدیم .از سال  ۷۱به این طرف،
باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا كردیم ،تغییر ندادیم .امروز
باید این خطا را جبران كنیم».
علیرغم اینکه عالیترین مقام کشور خود به این مسئله ورود کرده و
از همه مسئوالن و نهادهای تقنینی و اجرایی میخواهد که چارهای
ً
برای پیری جمعیت بیندیشند متأسفانه در این بازه زمانی حدودا 8
ساله فکر اساسی و تدیسر راهبردی برای این معضل صورت نگرفته
است؛ هرچند رهبری بارها در بیانات مختلف خود بر این موضوع
تأ کید و آن را یادآوری کردهاند .جالب اینکه برخی مسئوالن و فعاالن
سیاسی و اجتماعی کشور نهتنها از این سخنان دردمندانه و دلسوزانه
رهبری استقبالی نکردند ،بلکه همسو با دشمنان خارجی و شبکههای

سخنپرا کنی انگلیســی و آمریکایی ،این ســخنان را ناشی از عدم
شــناخت کافی نســبت به امکانات و شرایط کشــور وانمود کردند
و اینگونه افکار عمومــی را به بازی گرفتند کــه افزایش جمعیت با
این شرایط بد اقتصادی به انفجار جمعیت و بحرانهای گونا گون
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.
ً
اخیرا و با روی کار آمدن مجلس شورای اسالمی جدید که از ویژگی
جوانی و نشاط برخوردار اســت و با رویکرهایی نزدیکتر به مبانی
انقالب اسالمی و با شعار تحقق منویات رهبری شکل گرفته است،
این امید در دلها شکل گرفته است که به این موضوع مهم و حیاتی
برای حال و آینده کشور نیز توجه ویژه شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای نیز در  22تیر  ،1399در ســخنرانی خود
برای نمایندگان مجلس جدید که به دلیل شیوع بیماری کرونا به
صورت غیرحضوری و تلویزیونی ایراد شد ،رویکردها و اولویتهای
آتی مجلس را برای چهار سال آینده مشخص کردند که حفظ بعد
خانوار و مسئله فرزندآوری در زمره آنهاست:
«مســئل ه ازدواج جوانــان خیلــی مهــم اســت؛ جــزو مســائلی اســت
ً
کــه اصــا نبایــد از آن غفلــت کــرد و راههایــی بــرای تســهیل ازدواج،
و امــکان ازدواج بــرای جوانهــا ،بایــد پیشبینــی بشــود .بعضــی از
این راههــا هزینه مــادی هم نــدارد؛ فقــط تصمیمگیــری الزم دارد،
توجــه الزم دارد .مســئل ه فرزنــدآوری و مســئل ه نســل بســیار مهــم
اســت؛ ایــن موضوعــی اســت کــه بنــده بارهــا در ایــن چنــد ســال
اخیــر تکیــه کــردهام و تأ کیــد کــردهام .متأســفانه حــاال کــه انســان
نتایــج را نــگاه میکنــد ،معلــوم میشــود کــه خیلــی ایــن تأ کیدهــا
تأثیر زیــادی نداشــته .اینهــا احتیــاج دارد بــه قانــون ،احتیــاج دارد
بــه دنبالگیــری جــدی دســتگاههای اجرایــی و بایســتی بهجــد
مســئل ه فرزنــدآوری را مهــم دانســت و از پیــری جمعیــت ترســید.
حــاال خارجیهــا را کار نداریم؛ دشــمن ،دشــمن اســت؛ ّامــا بعضی
جســلیقگیها را متأســفانه آدم در داخــل مشــاهده میکنــد .یک
ک 
جایی خواندم که میگویند «آقا! پیری جمعیت اشکالی ندارد»!
چطور اشکالی ندارد؟ یکی از پرفایدهترین ثروتهای یک کشور،
جمعیــت جــوان در یــک کشــور اســت کــه مــا بحمــداهلل از اوایــل
ً
انقــاب تــا امــروز برخــوردار بودهایــم و ا گــر بنــا باشــد بعــدا برخــوردار
ً
نباشــیم ،یقینــا عقــب خواهیــم مانــد».
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تغییراتفر
ارزشهایفرزندآوری
محمد دینی
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مقوله فرزندآوری و آوری و زایش در ا کثر باورها
و ادیـان از ارزش فراوانـی برخوردار بوده اسـت
و حتـی مناسـک رهبانـی مسـیحی نیـز کـه بـه
ترویج عزوبت و تجرد معروف هستند در واقع
از طرفداران کثرت نفوس هستند و بر مبنای
اقـوال تاریخـی از جمـع حواریـون مسـیح تنها
ً
ژان که تقریبا در سـن بلوغ بود ،ازدواج نکرده
بود و بقیه همگی دارای زن و فرزند بودند .در
آموزههایی کـه رویه ترغیـب به رهبانیـت را در
قرون وسطی توسط برخی از علمای مسیحی
ترویج میکردند نیز تأ کید بر رهبانیت و تجرد
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برای روحانیون مسـیحی دیده میشد و این
موضوع برای عامه مردم ترویج و تا کید نمیشد.
رویه ای که به صورت کم و بیش در کیش بودا
و آییـن مانـی نیـز مشـاهده میشـود .در مـورد
کنترل موالید نیـز میتوان یـادآور شـد که پاپ
پیوس دوازدهم در سخنرانی خود در «انجمن
مامایی ایتالیا» قاطعانه اظهار داشت :هر عمل
جنسـی که منجر به تولید نسل نشـود ،از نظر
کلیسای کاتولیک محکوم شناخته میشود.
در دین مبین اسلام فرزندان به عنوان روزی
آورندگان به زندگی و موجب رشد و نمو معنوی
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والدین محسوب میشوند .در آموزههای دینی ما با تکیه بر قناعت
و رضایت از زندگی مادی در سطح و اندازه شأن اجتماعی افراد ،به
خانوادهها و افراد توصیه میشود که برای افزایش رزق و روزی اقدام
به ازدواج و فرزندآوری کنند .همچنین در اسالم ارزش بسیاری برای
افراد مسلمان وجود دارد و بدین ترتیب اضافه شدن یک انسان به
مجموعه مسلمانان جهان امری بسـیار مطلوب تلقی میشود؛ تا
آنجا که یکی از انگیزههای ازدواج و فرزندآوری از سـوی پیشوایان
دینی همین موضوع بیان شده است.
تحوالت پس از انقالب صنعتی در اروپا که موجب به حاشیه راندن
دین و کلیسـا از عرصـه زندگی شـد ،به مـرور ارزشهـای تبلیغی این
آییـن را نیـز بـه حاشـیه رانـد؛ فرآیندی کـه در طـی آن بـه مرور شـاهد
تنـزل ارزش ازدواج ،خانـواده و فرزنـد بودیـم .در ایـن دوران اربابـان
صنایـع جدیـد از زنـان بـه عنـوان نیـروی کار ارزان قیمـت اسـتفاده
میکردنـد؛ اتفاقـی کـه تـا پیـش از ایـن بـرای زنـان رخ نـداده بـود .در
نتیجـه بهمـرور ارزش مردان بـه عنـوان افـراد تالشگر کم رنگ شـد،
ازدواج و ارزشهـای سـنتی زنـان از جمله خانـهداری و التـزام به کار
ً
داخل منزل کمتر شد و نهایتا فرزند و فرزندآوری به عنوان فعالیت
محدود کننـده فعالیتهـای اقتصـادی زنان تلقـی شـد .البته این
فرآیند به انقالب صنعتی و جامعه اروپایی پس از آن دوران محدود
نماند و ایـن فرآیند را میتـوان یکی از عوامـل مهم کاهش جمعیت
در همـه جـای دنیـا از جملـه ایـران بدانیـم؛ بدیـن صـورت کـه طـی
دو دهـه اخیـر بـا رواج سـبک زندگـی غربـی و افزایـش حضور زنـان در
اجتماع ،شاهد باال رفتن سـن ازدواج زنان و تمایل بسیار کم زنان
ایرانی بـه فرزندآوری هسـتیم.

فرزند به عنوان منبع قدرت
عالوه بر احساس امنیت و آرامش خانوادهها در درون یک جامعه،
فرزندان به شـکل سـرباز و مدافـع خانواده و قـوم و قبیلـه در جوامع
قدیـم و ابـزاری در جهـت توسـعه منافـع اقـوام و قبایـل و گسـترش
قلمـرو کشـورها محسـوب میشـده اسـت .بـرای مثـال امپراطوری
ایران باسـتان و یا امپراطوری روم که تکثیر نفوس را یکـی از اهداف
اساسی جامعه قرار داده بودند؛ چرا که حفظ ،بسط و توسعه حدود
این امپراطوریها تنها از طریق نگهداری ارتشهایی عظیم امکان

پذیـر بـود .در تاریـخ هـرودت آمـده اسـت« :بهترین صفـت را پـس از
رشـادت ،پارسـی در این میداند که پسـران زیاد بـه دنیا آورد و شـاه
بـرای اشـخاصی کـه بیـش از دیگـران زاد و ولـد کردهانـد همـه سـاله
هدیـه میفرسـتد».
البتــه ایــن ویژگــی امــروزه هــم در جوامــع مختلــف کاربــرد سیاســی و
امنیتی دارد ،بــه گونهای که کشــورها بــه ازدیاد جمعیت بــه عنوان
منبــع قــدرت مینگرنــد .بــرای مثــال در فلســطین اشــغالی ،دولــت
رژیــم صهیونیســتی میکوشــد بــا افزایــش جمعیــت خــود ســیطره
بیشــتری بــر ســرزمین فلســطین پیــدا کنــد و بــا اخــراج فلســطینیان
از سرزمین خود آنان را در اقلیت قرار دهد و در مقابل ،فلسطینیان
نیــز بــا زاد و ولــد بیشــتر ســعی میکننــد نگذارنــد تــوازن جمعیتــی بــا
اشــغالگران از بیــن بــرود.

فرزند به عنوان نیروی کار کمکی
در تمدنهای مختلف از تمدن باســتان تا ســده گذشــته با توجه
به کثرت مشاغل کشاورزی و دامداری و صنعتی همواره فرزندان
بیشــتر به عنوان دســتیاران و توســعه دهندگان شــغل و پیشه پدر
محســوب میشــدند .بــر عکــس ،اقتصــاد امــروز بــا توســعه ســبک
زندگی غربی در جهان ،بیشتر مبتنی بر صنعت و خدمات است و
گسترش فناوری ،حضور انسانها را محدودتر کرده است ،شاغلین
در ایــن بخشهــا بــا افزایــش تعــداد فرزندانششــان نمیتواننــد
شــغل خــود را توســعه بدهنــد؛ زیــرا خودشــان بــه تنهایــی در یــک
شــغل بــه خدمــت گرفتــه شــدهاند.
همین موضوع درباره نظام تأمین اجتماعی و پسانداز نیز صادق
است؛ به این صورت که دوران قدیم فرزندان با ادامه دادن فعالیت
شغلی پدر خود به نوعی هم باعث از بین نرفتن زمین و احشام و ...
او میشـدند و هم کمکخرجی برای دوران ناتوانی و سالمندی او
محسوب میشدند .اما در نظام اداری و شغلی امروز افراد با پرداخت
حق بیمه بازنشسـتگی خودشـان را از دیگران بینیـاز میکنند و در
ً
این نظـام فرزنـد بیشـتر در نـگاه اول صرفـا به مصـرف کننده بیشـتر
برای عایدی والدین تبدیل میشود .موارد ذکر شده را میتوان به
عنوان اهم نگرشهـای دوران قدیم به مقوله فرزند دانسـت که در
زمان فعلی این مفاهیم تا حدود زیادی به حاشـیه رانده شدهاند.
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ریشههای تغییرات جمعیتی معاصر
نرخ رشد جمعیت جهان با توجه به تغییرات فرهنگی ذکر شده در
مناطق توســعه یافته و به مرور در مناطق در حال توسعه به کنترل
در آمد .البته نباید از نقش ابزارهای بهداشــتی و پزشکی جدید که
بــه عنــوان تســهیلگران این امــر عمــل کردنــد ،غافــل شــویم .درباره
ترســیم ســازوکار ایــن تغییــرات در باورهــای افــراد نظریــات مختلفی
ارائــه شــده اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه نظریــه جریــان ثــروت
کالــدول در زمــان حاضــر ،نظریــه منزلــت اجتماعــی و نظریــه تحــول
فرهنگی اینگلهارت اشاره کرد .از دیدگاه نظریه جریان ثروت کالدول،
مفهــوم تقاضای اقتصــادی– فرهنگــی با عقایــد و ارزشهــای غربی
کــه در نهایــت بــه کاهــش تقاضــا منجــر میشــود ،پیونــد میخــورد.
وی دربــاره نظــام تولیدی نیــز دو نوع تقســیم بنــدی ارائــه میدهد:
نظــام تولیــد خانوادگــی بــا بــاروری بــاال و نظــام تولیــد ســرمایهداری
بــا بــاروری پاییــن .بــه نظــر وی در الگــوی بــاروری نخســت ،فرزندان
جزو منابع خالص والدین هســتند؛ اما در نظــام دوم ،فرزندان جزو
هزینههــای خالــص محســوب میشــوند.
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در نظریه منزلت اجتماعی نیز متفکران و اندیشمندان ،میزان باروری
هر خانوار و جامعه را مبتنی بر جایگاه و منزلت والدین و یا سا کنان
آن جامعـه میدانند .خانـواده با توجـه به پیشـرفت و ترقی حاصل
شـده در جامعـه و موقعیتـی که بـه عنـوان یک عضـو دارا میباشـد،
به فرزندآوری میاندیشـد.
اما نظریهای که در این مجال نگاه عمیقتری به آن میکنیم نظریه
تحول فرهنگی اینگلهارت است .این نظریه بر ایده پیشرفت انسانی
مبتنی است .در زمانی که انقالب تجاری در اواخر قرون وسطی (قبل
از انقالب صنعتی) به رشد سرمایهداری در مناطق شهری اروپایی
منجر شد ،رشد اقتصادی در روندی پایدار موجب رشد جمعیت شد.
همزمان با وقوع رشد اقتصادی و جمعیتی ،فلسفههای انسانگرایی
و روشنفکری نیز ظهور یافتند .علم با ایجاد منبع معرفتی نوینی که
بر مبنای تجربیات و شواهد استوار بود ،انحصار عقالنی کلیسا را که از
نظام فئودال به عنوان نظمی تغییرناپذیر بهشدت دفاع میکرد ،به
چالش کشید .ایده پیشرفت انسانی متولد شد و همراه با آن نظریه
نوسـازی نیز به آرامی ظهـور کرد .تـز اصلی نظریه نوسـازی میگوید:
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جمعیت و مساله قدرت ملی
عالوه بر احساس امنیت و آرامش خانوادهها در درون یک جامعه ،فرزندان به شکل سرباز و مدافع خانواده و قوم و قبیله
در جوامع قدیم و ابزاری در جهت توسعه منافع اقوام و قبایل و گسترش قلمرو کشورها محسوب میشده است .برای
مثال امپراطوری ایران باســتان و یا امپراطوری روم که تکثیر نفوس را یکی از اهداف اساسی جامعه قرار داده بودند؛
چرا که حفظ ،بسط و توسعه حدود این امپراطوریها تنها از طریق نگهداری ارتشهایی عظیم امکان پذیر بود.

ً
توسـعه اقتصادی به ایجاد تغییـرات مهم و دقیقـا قابل پیشبینی
در سیاسـتها و فرهنگ جوامع منجر میشـود .توسعه اقتصادی
به شدت با تغییرات در باورها و انگیزههای افراد مرتبط شده و این
تغییرات نقش دین ،انگیزههای شغلی ،نر خهای باروری ،نقشهای
جنسیتی و هنجارهای جنسی را کاهش میدهد.
ارزشهای افراد در این جوامع در دو بعد تغییر میکند:
 .1دگرگونی ارزشهای سنتی و دینی به ارزشهای سکوالر -عقالنی
 .2دگرگونی ارزشهای بقا به ارزشهای ابراز وجود
ً
در گذشـته ،بقای کـودکان عمدتـا بر مراقبـت والدیـن از آنها مبتنی
بوده و در مقابل نیز کودکان در سـنین پیری والدین از آنها مراقبت
میکردنـد .ا گر چـه نقـش خانـواده هنوز هـم مهم اسـت ،امـا دولت
رفاه ماهیت وجود یا فقدان این روابط را تضعیف نموده اسـت .در
شـرایط معاصر خانـواده تـک والد و افـراد مسـن بیفرزند نسـبت به
ً
آنچه که قبلا وجـود داشـت ،خودکفایی بیشـتری دارند.
رونالـد اینگلهـارت در ایـن نظریـه بـر اسـاس دو فرضیـه کمیابـی و
اجتماعی شـدن پیشبینـی میکرد کـه در نتیجـه رونـق اقتصادی
بـه وجـود آمـده در کشـورهای غربـی ،ارزشهـای عـادی جوامـع در
حال تبدیل شـدن بـه ارزشهای فرامـادی گرایانـهای مثـل آزادی
بیان ،مشارکت اجتماعی و ارزشهای دیگر انسانی و فکری است.
فرامادیون اهمیت کمتری از مادیون به رشد اقتصادی میدهند.
فرضیــه کمیابــی بــر پایــه دگرگونیهــای کوتاهمــدت و یــا آثــار
دورهای اســت .دورههای رونق و شــکوفایی اقتصادی به افزایش
فرامادیگری میانجامد و دورههای کمبود به مادیگری .فرضیه
اجتماعی شــدن حا کــی از این اســت که آثــار بلندمــدت گروههای
ســنی نیــز وجــود دارد؛ یعنــی ارزشهــای یــک نســل معیــن بازتــاب

اوضــاع حا کــم در طــول ســالهای قبــل از بلوغــش اســت .در طول
بررســی این تفاوتهای بین فرامادیــون و مادیگرایان مشــاهده
میشــود که فرامادیــون اهمیت کمتری بــه ازدواج و داشــتن بچه
میدهنــد .مــردم کمتــر ازدواج میکنند چــون فرامادی هســتند و
چــون اولویتهــای فرامــادی دارنــد ،کمتــر بــه داشــتن بچــه عالقــه
نشان میدهند .در صورتیکه این موضوع حقیقت داشته باشد
مــا بایــد شــاهد کاهــش اهمیــت ازدواج و کاهــش میــزان موالید در
ً
جوامــع پیشــرفته صنعتــی باشــیم کــه ایــن دقیقــا از دهــه ،1960
زمــان ورود فرامادیــون بــه جمعیت بزرگســال انجــام گرفته اســت.
از لحـاظ سـنتی داشـتن بچـه و بـزرگ کـردن او خواسـته اساسـی هر
زن معمولـی اسـت و یکـی از مهمتریـن وظایفـش در زندگـی و یکی از
بزرگترین منابع رضایتش است .ولی نتایج مطالعات امروزی نشان
میدهد کـه جوانترها کمتـر از بزرگترها احسـاس میکننـد که زن
برای تحقق خود نیاز به بچه دارد .مردم آمریکا در این مسئله یکی
از تندروترین ملتها هستند که با این واقعیت که زنان آمریکایی از
لحاظ تاریخی جبهه مقدم ورود به بازار کار بودهاند ،منطبق است.
از آنجـاکـه کمتـر بـر ایـن باورنـد کـه زن نیـاز بـه بچـه دارد ،لزومـی هـم
ً
نمیبینند که در صورت تمایل زن به داشتن بچه حتما باید ازدواج
کند و میتواند راههای دیگری را برای بچهدار شـدن انتخاب کند.
کاهـش میـزان موالیـد فقـط یکـی از نشـانههای جمعیتـی دگرگونی
فرهنگی اسـت ،میزان طالق در جوامع پیشـرفته صنعتی در طول
سالیان گذشته افزایش یافته است .در نتیجه بر میزان سقط جنین
و موالید نامشروع افزوده شده اسـت .یک دگرگونی جمعیتی دیگر
که بـه نظـر میرسـد بازتـاب دگرگونـی فرهنگـی باشـد افزایش سـریع
موالید نامشـروع در طول این دوره اسـت.
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وضعیتخانوادهدر ایران
زینب محمودآبادی
دکترای مطالعات زنان
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در سالهای اخیر در رابطه با وضعیت خانواده ایرانی ،هشدارهای جدی شنیده میشود.
برخی استدالل میکنند که خانوادهی ایرانی در حال بحران و فروپاشی است و برخی دیگر
تغییرات خانــواده را نتیج ه تغییرات اجتماعــی تلقی میکنند و آن را عــادی میپندارند.
پذیرفتن واقعیات موجود و تغییرات گسترده در بعد ساختاری و فردی در جامعه ایران و
عدم امکان بازگشت کامل به گذشته ،از مهم ترین ویژگی های نظرات جامعه شناسان
در حوزه خانواده اســت .این گروه در شــرایط فعلی ،وضعیت خانواده در ایران را بحرانی
نمیدانند ،ولی در شرایط پیش از بحران قرار دارد و هشدارها برای آینده به صدا درآمده است.
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گفتم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
تغییرات خانواده ایرانی
توجه به خانواده به عنوان بخش خصوصی زندگی انسانها و بروز
تمایزات افراد در این حوزه نیز از دیگر ویژگیهای مهم این نظریات
به شمار میآید .برخی جامعهشناسان معتقدند خانواده در ایران به
سمت درونی شدن حرکت میکند؛ یک پدیده درونی برای اعضای
خود پیدا کرده و به یک کانون مناسبات اجتماعی بسته تبدیل شده
است .لذا رفتارهای افراد در خانواده با بیرون از خانواده خیلی تفاوت
دارد .زن و مرد در خیابان و در درون خانواده و شبکه فامیلیشان
ً
کامال متفاوت هستند .به طور مثال بیرون خیلی مقدسند و درون
نیستند یا بالعکس .و این نشان می دهد که خانواده حریمی متفاوت
از کل نظام اجتماعی پیدا کرده است.
نیاز به بازتعریف وظایف و کارکردهای خانواده موضوع دیگری است
که در سخنان جامعه شناسان مشاهده میشــود .امروز خانواده
در ایران حدا کثری است .حدا کثری بودن خانواده به معنای آن
است که این نهاد مسئولیتهایی را که در دیگر جوامع بر عهده سایر
نهادها گذاشته میشود ،خود به دوش میکشد .در حالی که امروزه
خانواده باید حداقلی باشد .حداقل وظایف خانواده تولید مثل،
تربیت فرزندان و مؤدب کردن آنها به آداب و اخالق است؛ اما کسب
حرفهها و فنون ،آموزش ،پزشــکی ،نیازهای اقتصادی ،اشتغال،
مسکن ،درمان و غیره باید برعهده جامعه باشد .ا گر خانواده همه
این وظایف را انجام دهد خسته و فرسوده میشود؛ اما ا گر خانواده
حداقلی باشد و وظایف کمی به عهده داشته باشد همان وظایف
کم را بهخوبی انجام میدهد.
اعتقاد به عدم دخالت مستقیم دولت در خانواده از جمله اشترا کات
ا کثریت جامعه شناسان است .نوع سیاستگذاریها و دخالتهای
حا کمیت سیاسی و دولت که در طول یک دهه اخیر شاهد آن بودیم،
مورد نقد ا کثر کارشناسان و جامعهشناسان است .دو نوع رویکرد

سیاستگذاری در مبحث خانواده مطرح است؛ سلبی و ایجابی.
ً
برای حل مشکالت خانواده اوال ،باید سیاستگذاریهای سلبی
ً
برای عدم مداخلهگری صورت بگیرد و ثانیا بهجای تجویزات برای
حل مشکالتی مانند طالق ،مشکالت اصلی که به خانواده هجوم
آورده و آن را دچار مشــکل کرده است ،حل شــود؛ مسائل اصلی و
مهمتری که بر خانواده سایه انداخته است مانند مشکالت محیط
اقتصادی ،معضالت ساختاری ،ریشــههای شکلگیری خانواده
ً
خصوصا مشــکالت ازدواج و  ...که حل شــدن و آرام کــردن آنها به
حل مشکالت خانواده بسیار کمک میکند.
دولت نباید در کانون خانواده دخالت کند ،بلکه باید خود را همکار،
همراه و خادم خانواده بداند .منظور از خادم این است که سیاستهای
دولت حمایتی باشد و نه مداخلهگرانه .خانواده در سطح کالبدی
حیات فیزیکی و جسمانی ،نیازمند دولت ،نظام سیاسی و اجتماعی
است و دولتها موظف به فراهمسازی شرایط شکلگیری و تداوم
خانواده هستند .خانواده نیازمند ساماندهی و هویتیابی بوده
و این امر در اختیــار خود خانواده اســت و خانواده خــود محتوای
عمل خود را میسازد .دولت باید نقش میانداری داشته باشد و
آسیبشناسانه به رفع آسیبها کمک کند و محتوای خانواده را
خود خانواده و عقالنیت ســنتی درون آن برای ســاخت فرهنگ و
الزامات آن پیدا کند.
جهت بررســی وضعیت خانواد ه ایرانی ،آمارهای رسمی میتواند
چشمانداز کلی این حیطه را مشخص کنند .بدین منظور در ادامه
تغییرات شاخصهایی نظیر سن ازدواج ،نرخ ازدواج و طالق ،بعد
خانوار ،تعداد سالهای زندگی مشترک قبل از طالق ،نسبت طالق
به ازدواج ،اختالف سنی و طالق و  ...را بررسی مینماییم .شایان ذکر
است در این بخش از آمارهای مرکز آمار ایران ،سازمان ثبت احوال و
دفتر امور اجتماعی وزارت رفاه و امور اجتماعی استفاده شده است.
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در گروه سنی  92تا  92سال و  92تا  22سال نیز مشاهده میشود .در واقع مردان ترجیح میدهند که دیرتر از
قبل ازدواج کنند .در سالهای اخیر با توجه به شرایط موجود اقتصادی این آمار تغییرات بیشتری داشته است.
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تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوج در زمان ازدواج کشور در سال 1831و 1831
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بعد خانوار (تعداد فرزند)
تغییر در بعد خانوار یکی دیگر از تغییرات
خانواده ایرانی بوده است .در حدود  20سال
اخیر در ایران ،بعد خانواده کاهش یافته
اســت .تغییرات بعد خانواده به گونهای
بوده اســت کــه تعــداد خانوادههایی که
کمتــر از  5نفر دارند ،افزایش یافته اســت.
یعنی خانوادهها تمایل به کوچکتر شدن
پیدا کردهاند .همچنین نرخ خانوارهایی
با بیش از  5عضو نیز کاهش یافته اســت.
در نمودار زیر تحول این تغییرات به تصویر
کشیده شده است.

نرخ ازدواج
در نمودار زیر تغییرات نرخ ازدواج در ایران در یک بازه زمانی حدودا
 55ساله نشان داده شده است .با توجه به رشد جمعیت که باید
ً
افزایش تعداد ازدواج را به همراه داشته باشد ،خصوصا رشد جمعیت
در دهههای  50و  60که باید افزایــش صعودی ازدواج در دهه  80و
 90را به دنبال داشته باشد ،میتوان گفت که نرخ ازدواج در ایران
با اندکی تسامح ،تا سال  1384نرخ صعوی داشته ،اما در سال 85
دوباره افزایش نرخ ازدواج مشــاهده میشــود .نرخ ازدواج از سال

 85تا ســال  89به صــورت صعــودی پیش رفتــه ولی از ســال  89تا
ً
سال  92با کاهش نرخ ازدواج مواجه هستیم .بدین ترتیب دقیقا
دهه  80و  90آمارها رو به نزول رفته و شرایط ازدواج به قدری دشوار
شده است که علیرغم رشد جمعیت آماده ازدواج ،رقم ازدواجها
کاهش داشته است.
به تصویر کشیده شده است.
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نرخ طالق
نرخ طالق در ایران ،از سال  84تا سال  1391صعودی بوده اســت .این افزایش به صورتی بوده است که در این بازه زمانی هشت ساله،
ً
نرخ طالق تقریبا دو برابر شــده که وضعیتی بســیار خطرنا ک و تأملبرانگیز اســت .در نمودار زیر نرخ صعودی طالق در ایران به صورت
مشهود مشاهده میشود:

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﻃﻼق در اﯾﺮان
١۶٠٠٠٠
١۴٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
۶٠٠٠٠
۴٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٣٩١

86

١٣٩٠

شماره بیستو سه  /آبان 1399

١٣٨٩

١٣٨٨
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نسبت طالق به ازدواج
افزایش نرخ طالق به تنهایی نمیتواند دال بر بیشتر شدن
تمایل افراد به جدایی نسبت به قبل باشد؛ بلکه ممکن
است افزایش نرخ طالق به دلیل افزایش نرخ ازدواج بوده
باشد و تمایل افراد به طالق افزایش نیافته باشد .برای
رفع این مشکل از متغیری به نام نسبت طالق به ازدواج
استفاده میشــود .بدین صورت که تعداد طالق در هر
ســال بر تعداد ازدواج در همان سال تقســیم میشود و
عدد بهدست آمده در صد ضرب میشود .در این صورت میتوان تغییرات طالق نسبت به ازدواج را دریافت .نمودار باال نسبت طالق
به ازدواج را از سال  1384تا  1391نشان میدهد:

تغییرات ازدواج و طالق از سال  1384تا  1391به صورت زیر است:
آمار ازدواج و طالق کشور از سال  1384لغایت 1391
ازدواج
سال

تعداد

طالق

درصد تغییرات نسبت به سال
قبل

تعداد

درصد تغییرات نسبت

نسبت طالق به ازدواج

به سال قبل

1384

787818

0

84241

0

10.7

1385

778291

1.2-

94039

11.6

12.1

1386

841107

8.1

99852

6.2

11.9

1387

881592

4.8

110510

10.7

12.5

1388

890208

1.0

125747

13.8

14.1

1389

891627

0.2

137200

9.1

15.4

1390

874792

1.9-

142841

4.1

16.3

1391

829968

-5.1

150324

5.2

18.1

جدول فوق نشان میدهد که درصد تغییرات ازدواج سال  91به  ،84رشد مثبت معادل  5/4درصد داشته ،در حالی که درصد تغییرات
طالق سال  91به  84معادل  78/4درصد رشد مثبت داشته است.
نمودار زیر نیز نشان میدهد در سال  90و  91با اینکه نرخ ازدواج رو به کاهش گذاشته ،همچنان نرخ طالق در حال افزایش است:
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نرخ طالق برحسب طول مدت ازدواج
تعــداد ســالهای ازدواج کــه طــاق در آن رخ میدهد در
سالهای اخیر بدین صورت است:
همانطور که نمودار نشــان میدهد ،بیشــترین طالقها
در چهار تا ده سال زندگی مشترک و همچنین کمتر از یک
سال زندگی مشترک رخ میدهند.

با توجه به نمودار باال بیشــترین نــرخ طالق در ســال  ،92مربوط به
زوجهایی بوده است که کمتر از یک سال زندگی مشترک داشتهاند.نرخ
طالق بر حسب سالهای ازدواج در سال  92به صورت نمودار زیر است:
در کل میتوان گفت وضعیت خانواده در ایران ،بسیار پیچیده و
نیازمند سیاستگذاریهای دقیق است؛ بدین معنا که هر نوع
قانون و سیاستگذاری که در ظاهر به مبحث خانواده ربط مستقیم
نداشته باشد ،ممکن است در عمل آسیبهای جبرانناپذیری به
خانواده وارد کند .همچنین با توجه به نظرات کارشناسان و آمارها،
حیطه خانواده در ایران نیازمند حمایتها و سیاستگذاریهای
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همدالن  ،حمایتگرانه و دوستدار خانواده است .از سوی دیگر
با توجه به باال رفتن سن ازدواج ،افزایش آمار طالق و کاهش بعد
خانواده ،مرور تجارب کشورهایی که در این زمینهها موفق بودهاند،
ً
ضروری است؛ هرچند نباید صرفا به سیاستها و راهکارهایی که
مرا کز جهانی و بینالمللی و تجارب ســایر کشــورها ارائه میکنند
ً
اتکا داشــت .قطعا بهرهگیری از تعالیم اســامی و تکیه بر فرهنگ
و ســنت ایرانی در سیاس ـتگذاریها میتواند بخش عمدهای از
مشکالت خانواده را حل کند و این موجود زنده و نیازمند توجه را
از آسیبهای فراوانی که تهدیدش میکنند حفظ و پاسداری کند.
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الݣمی
حکومتاس ݣ

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢو مشارکت اجتماعی زنان
در سده اخیر طرفداران اندیشههای غربی گمان میکنند یا چنین وانمود
میکنند که اسالم با حضور اجتماعی زنان مخالف است و یا حجاب و عفاف
اسماء جیرانپور بانوان آنان را از فعالیتهای اجتماعی باز میدارد .شاید در رأس اقدامات علیه
حجاب و عفاف بانوان با این بهانه که حضور و مشارکت اجتماعی بیشتری با
آنان داده شود توسط رضاخان در پروژه کشف حجاب و غربیسازی جامعه ایران رخ داده است .این
در حالی است که اسالم نه تنها با حضور اجتماعی بانوان مخالفتی ندارد ،بلکه آن را الزم و بخشی از
حیات و سالمت جامعه بشری میداند؛ با این قید که حفظ نشاط زن و مرد و حفظ حیات و سالمت
جامعه بشــری نیازمند رعایت ضوابط و قوانینی اســت که نبــود یا نقض آنها میتواند خســارات
جبراننماپذیری به روح و پیکره جامعه وارد نماید.
در آیات قرآن و تاریخ اسالم ،موارد متعددی که به حضور زنان در اجتماع اشاره دارد ،قابل
ت است از:
مشاهده است .مواردی که نمونههایی از آنها عبار 
الف) ماجرای بیعت رضوان و حضور زنان در آن :خداوند در قرآن در سوره ممتحنه با
اشاره به این جریان میفرماید :ای پیامبر ،هرگاه زنان باایمان پیش تو آیند که با تو
بیعت کنند تا برای خدا شریک نگیرند و دزدی نکنند و فرزندان خود را نکشند
و بهتانی نبندند و تو را معصیت نکنند ،با آنها بیعت کن و برای آنها از خداوند
طلب آمرزش کن ،که خداوند آمرزنده و رحیم است.
ب) حضور فعال زنان در جنگهای زمان پیامبر (ص) :بهتصریح تاریخ،
امسلمه و حضرت زهرا (س) در کنار پیامبر و برای مداوای مجروحان،
در تعدادی از نبردها حضور داشتند .در نبرد خیبر ،جمعی از زنان
به حضور پیامبر (ص) آمدند و امسلمه که سخنگوی ایشان
بود ،به پیامبر (ص) گفت :ما اراده کردهایم که همراه شــما
از شــهر خارج شویم و در جهتی که شــما میروید حرکت
کنیم تا مجروحان را مداوا نماییم و به مسلمانان با آنچه
در توان داریم ،یاری رســانیم .پیامبــر (ص) به این
اقدام اجتماعی و سیاسی زنان ارج نهادند و به
ایشان اجازۀ شرکت در جنگ خیبر را دادند.
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ج) توصیه به کسب علم ،توصیهای اســت که جنسیتبردار
نیست و پیامبر (ص) میفرمایند« :طلب العلم فریضه علی کل
مسلم و مسلمه»؛ یعنی کسب علم بر هر مرد و زنی واجب است
ً
و طبعا این مسئله مستلزم حضور اجتماعی است.
د)در زمینۀعباداتجمعینیزدر قرآنآمدهاست:مردانوزنانمؤمن
برخیبربرخیوالیتدارندویکدیگررابهمعروفامرمیکنندواز منکر
بازمیدارند و نماز میگذارند
وزکاتمیدهنــد.
(مائده)5/

عــاوه بــر آن ،گزارههای تاریخــی نیز به حضــور زنان در مســاجد و
نمازهای جماعت اشاره دارد.
هـ) در حوزۀ فعالیتهای تجاری نیز حضرت خدیجۀ کبری (س)
همسر گرامی پیامبر از سرآمدان تجارت در مکه بهشمار میآمدند.
در حقیقت ،عالوه بر سیره و سنت پیامبر گرامی اسالم ،آیات متعدد
قرآن نظیر آیات امربهمعروف و نهیازمنکر ،بیعت ،هجرت ،وجوب
زکات و  ...مؤید دیدگاه موافق اسالم با حضور و مشارکت اجتماعی
زنان است؛ دیدگاهی که خداوند طی آیات دیگری به تشریح آن و
چگونگی شرایط حضور و مشارکت ایشان میپردازد.

ارتباط میان زن و مرد
دین اسالم در راستای اهداف خود و با توجه به غایت واالیی که
برای حیات انسانی در نظر گرفته ،به تشریح خطوط و حدودی
در زمینه حضور و مشارکت زنان در امور اجتماعی پرداخته
اســت؛ حدودی که با توجه به اهمیت فراوان دین به
روابط میان زن و مرد و در راستای قانونمندی روابط
اجتماعی ،بهشــدت بر رعایت آنها تأ کید شــده
است .در ضوابط بیانشده برای این ارتباط ،به
شئون مختلفی توجه شده است که بازنمایی
آن به این نتیجهگیری منجر خواهد شد که
اســام مصلحت فرد و جامعــه را در این
زمینــه در نظــر گرفته و ســعی کــرده از
ً
آسیب دیدن زن و مرد خصوصا زن در
روابط اجتماعی جلوگیری کند .اسالم
در ایــن رابطه ،دو اصل کلــی را مطرح
میسازد :نخســت چگونگی برقراری ارتباط و
دوم چرایی مراودۀ صورتگرفته.
الف) چگونگی برقراری ارتباط
در بیان چگونگی برقراری ارتباط ،به امور مختلف و گاه ریزی توجه
شده است؛ اموری مانند چگونگی پوشش ،چگونگی نگاه ،نحوۀ
صحبت کردن ،محیــط ارتبــاط و  ...که مــا برخی از آنها را بیشــتر
توضیح میدهیم.
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از نظراسالم،ارتباطمیاندو
جنس،در حدودمشخص
شدهوباقواعدمطرحشده،
اشکالیندارد؛چرا کها گرغیراز
اینبود،بایکحکمبهحرمت
ارتباط،مسئلهتماممیشدو
نیازیبهبیاناینچارچوبها
وقواعدوتشریحشرایطو
حاالتمختلفنبود.

 .1پوشش :ابتداییترین امری که در برخورد
بــا نامحــرم بــر آن تأ کیــد شــده ،پوشــش اســت.
آیــات قــرآن بهطــور شــفاف ایــن مســئله را بیان
میکنــد .خداونــد در ســوره احــزاب ،پوشــش را
عاملی برای ناشناخته ماندن و مصونیت از آزار
و اذیــت برمیشــمارد و در ســورۀ نــور بهتفصیل
به شــرح این مســئله میپردازد .عــاوه بر بیان
ً
چگونگی و حدود پوشــش ،طرفین و خصوصا
زنان ،از هــر گونــه خودنمایی و جلــب توجه نیز
منــع شــدهاند.
 .2نگاه :نکتۀ دیگری که در برخورد با نامحرم
به آن اشاره شده ،کنترل نگاه است؛ آنجایی که
خداوند میفرماید« :به مؤمنان بگو چشمهای
خود را از نگاه به نامحرمان فروگیرند و عفاف خود
را حفظ کنند .این برای آنان پا کیزهتر است».
(نور )30 /بــر طبق این آیــه ،آنچه اســام بر آن
تأ کید دارد آن اســت که مســلمانان ،هم باید
مراقــب نگاه خود باشــند و هــم خــود را از نگاه
نامحرمان بپوشانند.
 .3صحبت :در اسالم به نحوۀ صحبت کردن دو
جنس نیز اشاره شده و از زنان مؤمن خواسته
شــده اســت« :با نامحرمــان با نــاز و کرشــمه و
هوسانگیز ســخن نگوییــد که بیمــاردالن در
شــما طمع کنند و ســخن شایســته بگویید».
(احزاب )32 /در حقیقت ،توجه اسالم نهتنها
بر ســخن نیکو گفتن اســت ،که بر نیکو سخن
گفتن نیز هست .چنانکه یکی از دوستان امام
باقر (ع) میگوید :به زنی قرآن تعلیم میدادم،
یک بار با او شــوخی کردم .وقتی نــزد امام باقر
(ع) رفتم .ایشــان فرمود :به آن زن چه گفتی؟
از خجالت رویم را پوشــاندم .حضــرت فرمود:
این کار را تکرار نکن.
 .4محیــط :اســام از خلــوت کــردن میــان زن

و مــرد نامحــرم نهــی کــرده اســت .در روایتــی
از رســول خــدا(ص) آمــده اســت :شــیطان به
حضرت موســی(ع) گفــت :ای موســی ،با زنی
که به تو محرم و یا حالل نیســت ،خلوت مکن
(با او تنها نبــاش) ،بهخاطر آنکه هیچ مردی با
زن نامحرمــی خلوت نمیکند ،مگــر اینکه من
همراه آن دو هستم.
ب) چرایی برقراری ارتباط
در این زمینه به علل پیدا و نهان ارتباط میان
زن و مرد پرداخته میشود و بر نکتهای که بیش
از همــه بــر آن تأ کیــد میشــود ،نیــاز و ضــرورت
منجر به این رابطه است .به عبارت دیگر ،دین
از رابطــۀ بیســبب و بیدلیــل میــان دو جنــس
نهی کرده اســت .امام صادق (ع) میفرمایند:
رســول گرامــی اســام فرمــان داده بودنــد کــه
زنــان مســلمان بــا مــردان نامحــرم بیــش از پنج
کلمه ،آن هم در هنگام ضرورت ،سخن نگویند.
مشــخص اســت پنج کلمه کنایــه از چنــد کلمه
محــدود و گفتوگوی کوتاه اســت.

مرزهای رابطه میان دو جنس
نگاهی به آنچه مطرح شــد ،ما را بــه این نکته
میرســاند کــه از نظر اســام ،ارتبــاط میان دو
جنــس ،در حدود مشــخص شــده و بــا قواعد
مطرحشــده ،اشــکالی ندارد؛ چرا که ا گر غیر از
این بود ،با یک حکم به حرمت ارتباط ،مسئله
تمام میشد و نیازی به بیان این چارچوبها و
قواعد و تشریح شرایط و حاالت مختلف نبود.
با توجه به روش و سنت بیانشده و روایاتی که به
دست ما رسیده ،به گفته شهید استاد مطهری
میتوان تصریح کرد سنت جاری مسلمانان از
زمان رســول خدا همین بوده است که زنان از
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شرکت در مجالس و مجامع منع نمیشدهاند ،ولی همواره حریم
آنها رعایت شده است؛ در مساجد و مجامع ،حتی در کوچه و معبر،
زن با مرد مختلط نبوده است .در واقع اسالم ،روابط میان زن و مرد
را منع نکرده ،اما این روابط را محدود و نظاممند ساخته است.
برایروشنترشدنمسئله،بهشواهدیچنددر اینرابطهاشارهمیکنیم:

ً
کامال روشن است که اسالم مخالفتی با حضور زنان در متن جامعه
و انجام وظایف و فعالیتهای فردی و اجتماعی ایشان ندارد؛ ولی
رعایت حدود و ضوابطی را الزم میشمارد و از اختالط زن و مرد جز
در موارد ضروری پرهیـز میدهد .در حقیقت ضوابط بیانشـده،
برای جلوگیری و ممانعت از به انحراف کشـیده شـدن این روابط
اسـت ،نه برای قطع شدن آن.

 .1پیامبر ا کــرم (ص) دری را که مردان به مســجدالنبی رفتوآمد
میکردند از در رفتوآمد زنان جدا ساختند و فرمودند« :لو ترکنا هذا
الباب للنساء» ،یعنی چه خوب است این در را برای زنان قرار دهیم.

وظیفه حکومت اسالمی در این خصوص

 .2از پیامبر (ص) نقل شــده که فرمودند« :بر زنان ســزاوار نیست
که از وســط جاده عبور کنند ،آنان باید از کنار دیــوار و جاده بروند
(تا با مردان نامحرمی که از وسط راه میروند ،رودررو نشوند)».
 .3در روایتــی از حضرت زهــرا (س) آمده اســت« :برای زنــان بهتر
است که هیچ مردی را نبینند و هیچ مردی نیز آنها را نبیند».
 .4امیرمؤمنان علی (ع) در سفارشهای خویش به امام حسن مجتبی
(ع) میفرمایند« :ا گر میتوانی کاری کن کــه زن تو با مردان بیگانه
چ چیز بهتر از خانه ،زن را حفظ نمیکند.
معاشرت نداشته باشد .هی 
همانطور که بیرون رفتن آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه
در خــارج از خانه برای آنها مضــر و خطرنا ک اســت ،وارد کردن مرد
بیگانه نزد آنان در داخل خانه و اجازۀ معاشرت دادن به او نیز مضر و
خطرنا ک است .ا گر بتوانی کاری کن که زنانت غیر از تو را نشناسند».
 .5در آیاتی از قرآن به داستان برخورد حضرت موسی (ع) با دختران
حضرت شعیب (ع) اشاره شــده است که میفرماید« :هنگامی که
موسی (ع) به چاه آب مدین رسید ،گروهی از مردم را در آنجا دید که
چهارپایان خود را سیراب میکنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب
گوسفندان خویشاند و به چاه نزدیک نمیشوند .موسی به آن دو
گفت :چهکار میکنید؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمیدهید؟) گفتند:
ما آنها را آب نمیدهیم تا چوپانها همگی از کنار چاه کنار بروند و پدر
ما پیرمرد کهنسالی است و قادر بر این کارها نیست( ».قصص)23 /
بـا جمع میـان آیـات و روایـات آغازیـن بحـث و آیـات و روایـات اخیر
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آنچه حقیقت است و نمیتوان منکر آن شد ،آن است که در جامعهای
ً
که نیمی از آن را مردان و نیمی دیگر را زنان تشکیل میدهند ،خصوصا
در جوامع امروزی ،چارهای جز ارتباط دو جنس مخالف با همدیگر
نیست؛ اما اینکه حکومت اسالمی بستر ارتباط راحت و بهتر را فراهم
کند یا تالش نماید تا این ارتباط در عین هدفمندی و ســامت ،به
حداقل ممکن برسد ،مسئلهای است که باید مورد دقت قرار گیرد.
واضح است که نمیتوان تنها افراد را به تقوا و رعایت آداب حضور
اجتماعی دعوت کرد و از مشکالت ممکن و محتملی که ذات ارتباط
میان دو جنس به دنبال دارد ،غافل شد .از اینروست که پیامبر
اسالم (ص) به زنان اجازۀ حضور در مسجد را میدهند ،اما مکان
خروج را جدا میســازند تا زمینهای برای گناه یا حتی فکر به گناه
(در اثر نگاه و برخورد و  )...ایجاد نشــود .در حقیقت پیامبر (ص)
درصدد پیشگیری از گناه هستند؛ چرا که میدانند حضور مداوم
در محیطهــای مختلــط ،زمینه را بــرای گناهان مختلفــی مانند
نگاه ،کالم ،لمس و فکر حرام محیا میکند.
رهبر معظم انقالب در این خصوص میفرمایند« :اسالم میخواهد
که رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و باالتر از همه ،فضیلتی
و معنوی زنان به حد اعال برسد و وجودشان برای جامعه و خانوادۀ
بشری ،بهعنوان یک عضو ،حد اعالی فایده و ثمره را داشته باشد».
در همین راستاست که از حضور زنان ممانعتی به عمل نمیآید.
اما از جانــب دیگر نیز باید گفت که قیود مطر حشــده تنها قیودی
فردی نیســت و جامعه و حکومت نیز برای بهتــر انجام گرفتن آن
شرایط ،باید اقداماتی را انجام دهند .رهبر انقالب در این خصوص
نیز میفرمایند« :جامعۀ بشری هنگامی خواهد توانست نسبت به
مسئلۀ زن و رابطۀ زن و مرد ،سالمت و کمال مطلوب خود را پیدا
بکند که دیدگاههای اسالم را بدون کموزیاد و بدون افراطوتفریط
درک کند و کوشش نماید آنها را ارائه کند».
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علیرغم گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی ،این
واقعه کما کان در معرض توجه بسیاری از متخصصان ،کارشناسان
و عالقمندان به نهضتهای ضداستکباری و ضداستعماری قرار
دارد و عالوه بر نفس واقعه انقالب ،حوادث مختلف پس از پیروزی
انقالب که موجب حفظ و تداوم آن شدهاند نیز همیشه در معرض
توجه بودهاند .در میان این حوادث ،تسخیر النه جاسوسی امریکا
که از سوی امام راحل (ره) انقالب دوم لقب گرفت ،جایگاهی مهم
در تاریخ انقالب اســامی پیدا کرد؛ زیرا این واقعه نقش بســزایی
در قطع ریش ـههای امپریالیســم در ایران و نیز پایانبخشیدن به
سلطه ضمنی آمریکا بر کشورمان ایفا کرد.

پرسمـــــــــــان
تســخیر النه جاسوســی و گروگانگیــری  444روزه بیــش از پنجاه
نفر از کارکنان ســفارت آمریکا توسط دانشــجویان پیرو خط امام،
اقدامی بزرگ و کمنظیر ،نهفقط در سطح کشــور یا منطقه ،بلکه
در ســطح جهان بود که آثار و پیامدهای منفــی و مثبتی را چه در
داخل و چه در خارج از کشور به دنبال داشت .بازبینی این پیامدها
نشان میدهد که واقعه مذکور در مجموع به سود انقالب اسالمی
تمام شــده و در راســتای حفظ ،تداوم و تعمیق آن نقشــی مثبت
ایفا کرده است .در ادامه برخی از تحوالت داخل کشور در اثر این
واقعه مرور شده است.

شفاف شدن مواضع گروهها و استعفای دولت موقت
حرکت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و تسخیر النه جاسوسی
از سوی آنان ،یکی از بزرگترین حرکتهای ضداستکباری در تاریخ
انقالبهای مردمی بود که روح خودباوری و استکبارستیزی را بار دیگر
در ملت ایران و در دیگر ملتهای محروم دمید و اسطوره ابرقدرتی
آمریکا را برای همیشه درهم شکست .مردم انقالبی ایران که عمری
زیر چکمه دژخیمان غربی و بهویژه آمریکا ،لگدمال شده بودند،
با شنیدن خبر فتح النه جاسوسی ،در تأیید این اقدام ،ماهها در
جلوی سفارت تسخیر شده آن کشور اقدام به راهپیمایی میکردند.
اما در کنار این تأیید مردمی ،شاهد اتخاذ مواضع گونا گون دیگری
نیز بودیم .امام خمینی (ره) و نیروهای اسالمگرا که همراه واقعی
انقالب محسوب میشدند ،عمل دانشجویان را مورد تأیید قرار داده
و از آن حمایت کردند ،ولی گروههای لیبرال و چپ و نیز مسئوالن
دولت موقت ،به بهانه عدم تناســب این اقدام با اصول و شرایط
بینالملل ،بهشدت از این عمل انقالبی انتقاد کردند ،تا آنجا که
دولت موقت استعفا کرد.
درواقع اشغال سفارت آمریکا از این حیث دو بعد داشت :یکی سقوط
دولت موقت و دیگری شفافشدن مواضع همه گروهها ،نیروها و
ً
جریانهای سیاسی که بهظاهر یا واقعا با انقالب همراه شده بودند.
اشغال سفارت ،از نظر داخلی ،به حا کمیت لیبرالها و میانهروها
ً
پایان داد .لیبرالها که عمدتا طیف جبهه ملی و نهضت آزادی را
شامل میشدند ،معتقد بودند که روحانیت و نیروهای مذهبی
قادر به اداره کشور نیستند و تنها بروکراتها و لیبرالها از توانایی

این کار برخوردارند .مشی سازشکارانه و حمایتگونه دولت موقت
و عدم اعتقاد آنها بــه خط امــام و اقدامات انقالبــی ،موجب کند
شــدن حرکت انقالب شــده بــود و مردمی را که با شــور و شــوق در
انقالب شرکت کرده بودند ،از صحنه خارج کرده و چیزی نمانده
بود انقالب اسالمی  22بهمن  1357نیز مانند نهضت مشروطه و
نهضت ملیشدن صنعت نفت از مسیر اصلی خود منحرف شود.
در این شرایط بود که اقدام نا گهانی و انقالبی دانشجویان ،انقالب
را دوباره در مســیر اصلی آن قرار داد و ســرعت و پویایی اولیه را به
آن بازگرداند .درواقع تسخیر النه جاسوسی و حمایت امام از این
اقدام ،موجب سقوط خط سازش و کرنش شد و انقالب را از همان
ابتدا از افتادن در یک روش و اندیشه غلط حفظ کرد.
در کنار سقوط دولت موقت و بیاعتباری جریانهای لیبرال ،باید
به سقوط ارزش گروههای چپ نزد مردم نیز اشاره کرد .گروههای
چپ و مارکسیست که در پی سرکوب گسترده خود در دوران پهلوی،
توانسته بودند پس از پیروزی انقالب ،در فضای سیاسی کشور عرض
اندام کنند ،بیشاز هر چیز به ضدامپریالیست و ضدآمریکاییبودن
خود فخر میفروختند و خود را سردمدار حرکتهای ضدامپریالیستی
قلمداد میکردند .آنها نیروهای مذهبی را به دلیل مواضع شرعی و
رعایت اخالق اسالمی در مبارزات ،فاقد پتانسیل الزم برای مبارزه با
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امپریالیسم میدانستند و انقالب اسالمی را هم یک انقالب سطحی
داخلی و ناشی از اختالفات شاه و روحانیت تحلیل کرده ،بر طبق
گفتههای مارکس ،به انجام حرکتهای کارگری ضدامپریالیستی
برای دستیابی به جامعه آرمانی سوسیالیستی معتقد بودند.
این گروهها که به واسطه شعارهای تند خود هوادارانی نیز به دست
آورده بودند ،در برابر حرکت توفنده و انقالبی تسخیر النه جاسوسی
حیرتزده شــدند و برای جانماندن از قافله ،مدتــی از این اقدام
دانشــجویان حمایت کردند .آنها عالوه بر صدور اعالمیههایی در
تأیید این حرکت ،در محل النه جاسوســی نیز حضور یافتند تا به
عنوان پیشتازان مبارزه با امپریالیســم مورد استقبال قرار گیرند؛
اما بهدلیل انتشار اسناد داخل سفارت و آغاز افشا گریهایی که
مضر به حال این جریانها بود ،پس از مدتی سکوت ،مواضع خود
را تغییر داده و حرکت دانشــجویان پیرو خط امــام را «یک حرکت
چپ از موضع راست» تعریف کردند.
علیرغم تمامی جنجالهایی که از سوی گروههای چپگرا برپا شد،
ی بودن انقالب اسالمی را برطرف
اقدام دانشجویان ،اتهام آمریکای 
ســاخت؛ زیرا برخی بر این بــاور بودند که آمریکا بــرای جلوگیری از
وقوع یک انقالب سوسیالیستی در ایران ،انقالب اسالمی ایران را
هدایت و پشتیبانی کرده است.

تثبیت خط امام
شــاید مهمترین اثر تســخیر النه جاسوســی را بتــوان تثبیت خط
امام دانست که به دنبال شفافشدن مواضع نیروها و گروههای
مختلف ،صورت گرفت .این مسئله از دو جنبه قابل بررسی است:
یکی تأمل بر حال و هوای آن روز جامعه ایران و هضم این مسئله
که نیروهای اصیل و طرفدار واقعی انقالب برای پیشــبرد اهداف
خود با چه مشکلی روبرو بودهاند و تسخیر النه جاسوسی چگونه
موجب حل این مشکل شــد؛ دیگری نقل آن بخش از اسناد النه
جاسوسی است که در آنها به بررسی عملکرد امام (ره) و نیروهای
اسالمگرا پرداخته شده و ارادت آنان به انقالب و مخالفت حقیقی
این گروهها با آمریــکا را نشــان میدهد؛ امری کــه موجب ارتقای
جایگاه این بخش از نیروهای سیاسی در جامعه ایران شد و تا کنون
ادامه پیدا کرده است.
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تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،تمام نیروهای سیاسی موجود
در جامعه ایران ،علیرغم اختالفات و اهداف گونا گون ،در جبههای
متحد و در مقابل نظام شاهنشاهی قرار گرفته بودند؛ اما به دنبال
پیروزی انقالب ،به فاصله کوتاهی ،کشــور با ظهور و حضور دهها
گروه و سازمان سیاسی مواجه شد که هرکدام خطمشی خاص خود
را داشــتند .این گروهها از جنبههای مختلف قابل تقسیمبندی
هستند ،اما از لحاظ اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی ،به دو دسته
مذهبی و غیرمذهبی تقســیم میشــدند .گروههــای غیرمذهبی
متشکل از سازمانهای مستقل و بزرگی مانند حزب توده ،گروههای
کوچک مختلــف مارکسیســت ،جبهه ملــی و امثــال آن بودند که
اغلب دارای سابقه تشکیالتی چندینساله بودند و از تشکیالت،
سازمان سیاسی ،اهداف مشخص و حتی سابقه اجرایی برخوردار
بودند که با توجه به تجارب سیاسی خود ،صحنه فکری و تبلیغاتی
انقالب را به دست گرفتند.
ً
در مقابل ،طیف مذهبی و اصطالحا حزباهلل قرار داشتند که شامل
نیروهای خط امام ،حزب جمهوری اســامی و برخــی گروههای
مسلمان مبارز مانند جمعیت مؤتلفه میشدند .آنها گرچه با حمایت
ا کثریت مردم بیشترین زحمات را برای انقالب کشیده بودند ،از آنجا
که فاقد تشکیالت و تجربه سیاسی بودند کمکم جریان امور پس از
پیروزی انقالب تا حد زیادی از دست آنها خارج شد.
عالوه بر این ،در میان همین جریانهایی که داعیه مذهبی داشتند،
از یکسو جریان روحانیت و نیز مردمی قرار گرفته بودند که پشت سر
روحانیت حرکت میکردند و در سمت دیگر ،جریانهای روشنفکری
حضور داشتند که تضادشان با امام و مردم هنوز آشکار نشده بود و
از جمله در رأس آنها گروهک منافقین و نهضت آزادی قرار داشتند.
منافقین با جنجال تبلیغاتی شدید در مسیر تضعیف انقالب قدم
برمیداشتند ،به طوری که خود را سردمدار مخالفت با امپریالیسم
دانسته و مذهبیها را مرتجع معرفی میکردند .از اینرو نیروهای
اصلی و قوی حرکت اسالمی در دانشگاهها ،به فکر تشکیل یک نهاد
واحد برای سازماندهی دانشجویان افتادند و پس از ارتباطی که
با امام (ره) برقرار کردند ،دفتر تحکیم وحدت را در تابستان سال
 1358تشکیل دادند .با افزایش انسجام این تشکل بود که بحث
اشغال سفارت به عنوان عاملی برای تثبیت خط امام پیش آمد.

ضربه مهلک به آمریکا
آمریکا در طول حیات خود ضربه مهلکی همچون تسخیر النه جاسوسی را متحمل نشده بود و بعد از
جنگ ویتنام ،در هیچ صحنهای به اندازه این اقدام انقالبی به رسوایی ،ضعف و زبونی کشیده نشده
بود .مردم ایران نیز با حمایت خود از این اقدام انقالبی ،از بعد سیاسی به یک رشد و خودباوری سریع
و قابل توجه دست یافتند که مهمترین عامل آن ،رفع خودباختگی در برابر قدرت ظاهری آمریکا بود.

با اشغال سفارت آمریکا ،ســران این کشور که راهکارهایی را برای
مقابله با خط امام طر حریزی کرده بودند نــا کام ماندند و مجال
عملی شدن آنها را پیدا نکردند و در نهایت خط امام به بهتریننحو
تثبیت شد .همچنین اشغال النه جاسوسی باعث شد فعالیتهای
جاسوسی و خرابکارانه آمریکا که سعی در تخریب اوضاع کشور به زیان
نیروهای اصیل انقالبی و امام (ره) داشت ،متوقف شود .از سوی
دیگر ،افشای اسرار ســفارت موجب شد زحمات سیساله دولت
آمریکا و سازمان سیا ب ه منظور نفوذ در جامعه ایرانی و استخدام
نیروهای مناســب برای بهرهبرداری در زمان مطلوب و نیز هویت
ً
برخــی رابطهای آمریکا که در میــان انقالبیون نفوذ کــرده و بعضا
مسئولیتهایی هم داشتند ،نقش بر آب شود .عالوهبر این ،بسیاری
از اسرار و ارتباطات سازمان سیا با سازمانهای جاسوسی دیگر و
شگردهای خاص این سازمانها افشا شد.
امــا افشــای اســناد النــه جاسوســی نیــز عــاوه بــر افشــای ماهیــت
غربزدههــا و لیبرالهــا ،موجــب مشخصشــدن اصالــت جریــان
خــط امــام و همچنیــن اســتقاللطلبی و غربســتیزی آنــان شــد.
این اسناد نشــان میداد که امام (ره) و یاران واقعی ایشان ارادت
و ایمــان حقیقــی بــه انقــاب و آرمانهــای آن دارنــد و مــردم را در
پشــتیبانی از خــط امــام بیــشاز پیــش مطمئــن ســاخت.
این اقــدام ثابت کرد که امــام (ره) و مردم پشــتیبان او بر ســر اصول
و آرمانهای خود ثابتقدم ایســتادهاند و امام خمینی (ره) بحق
پرچمــدار نهضتهــای ضداســتعماری اســت و قاطعیــت رهبــری
امــام در مبــارزهاش بــا شــرق و غــرب بیــشاز پیــش روشــن شــد.
این اقــدام باعــث رســوایی چهــره و اهــداف لیبرالها شــد و انقالب
اســامی کــه میرفــت بــه دســت آنــان مســخ شــود و زمینــه حضــور
دوباره آمریــکا در ایران فراهم آیــد ،نجات یافــت و حا کمیت جناح
انقالبــی و پیــرو خــط امــام در کشــور تقویت شــد.
نکته مهمی که در خاتمه ایــن بخش باید به آن توجــه کرد ،تأثیر
واقعه اشغال النه جاسوسی بر ســاخت قدرت در نظام جمهوری
اسالمی است .تا پیش از وقوع جریان تسخیر ،اداره کشور بهطور
عمده در دست دولت موقت و اعضای نهضت آزادی بود ،اما تسخیر
النه جاسوسی از سوی دانشجویان ،آنان را به درون ساخت قدرت
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تزریق کرد .این عده که تا پیشاز این تجربه چندانی از کار اجرایی
نداشتند ،با ساماندهی کمیتههای مختلفی برای اداره گروگانها،
تنظیم معامالت خود با جهان خارج و گروهها و احزاب سیاســی
مختلف داخلــی ،برگزاری ســمینارها و کنفرانسهــای مختلف و
بســیاری امور دیگر ،در زمان کمتر از دو سال برای بر عهد ه گرفتن
پستهای حساس سیاسی آماده شدند و نظام ،با حضور مدیرانی
جوان و انقالبی مواجه شد.
ن که روند حضور نیروهای جوان و انقالبی در ساخت
نکته مهم ای 
قدرت ،تنها محدود به دانشجویان پیرو خط امام نشد و این کار
آنان ،عرصه را برای دیگر نیروهای متعهد و ارزشــی و جوان هموار
ساخت تا بتوانند مناصب مختلفی را در نظام جمهوری اسالمی
بر عهده گیرند.

تقویت همگرایی ملی و رفع خودباختگی
اشــغال ســفارت آمریــکا موجبــات اتحــاد و انســجام همــه نیروهای
متعهــد و حزباللهــی و عموم مــردم عالقهمنــد به انقالب اســامی
را که مدتی درگیر منازعات و دستهبندیهای گروههای سیاسی
شــده بودند ،برای مقابله با تهدیدی بزرگتر و مبارزهای وســیعتر
ً
فراهــم ســاخت و خطــر اســتکبار و خصوصــا آمریــکا را کــه کمرنــگ
ً
شــده بود ،مجددا به عنوان دشــمن شــماره یــک کشــور در اذهان
مــردم انقالبــی زنــده کرد.
یکی دیگر از تأثیرات مهم اشغال النه جاسوسی ،رفع خودباختگی
بود .مردم ایران در جریان پیروزی انقالب اسالمی ،مبارزه و مقابله
با شــاه بهعنوان یکی از مظاهر اســتکبار را تجربه کــرده بودند ،اما
خودباختگی برخی افراد در مقابل قدرت پوشالی غرب و بهویژه آمریکا،
هنوز برطرف نشده بود و تأثیرات آن در جامعه ایران ادامه داشت.
با تسخیر النه جاسوسی ،بت غرب بر زمین افتاد و نهتنها در ایران،
بلکه در جهان ،افسانه قدرت آمریکا درهم شکست .این اقدام به
مبارزان مسلمان در کشورهای دیگر و نهضتهای آزادیبخش جهان
نیز ثابت کرد که میتواننــد با حرکتهای ابتــکاری مورد حمایت
ملت ،رودرروی آمریکا و مستکبران بایستند و منافع نامشروع آن
را در سطح جهان به خطر اندازند.
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آنچه میخوانید مداقهای است بر کتاب «تسخیر؛ اولین روایت مکتوب از درون سفارت
تسخیر شده آمریکا در تهران» که به قلم معصومه ابتکار ،سخنگوی دانشجویان
خط امام (ره) در زمان وقوع این ماجرا که ا کنون سابقه چند دوره معاونت ریاست
جمهوری را در کارنامه خود دارد ،به نگارش در آمده است .این کتاب که با عنوان
«»U.S. Embassy Capture 1979 Takeover in Tehran; The Inside Story of the
در سال  ۲۰۰۰میالدی توسط انتشارات تالونبوکز به زبان انگلیسی در کانادا چاپ
شد ،با مشارکت فرد رید ،روزنامهنگار کانادایی نوشته شدهاست.
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در ســال  ۱۳۷۹فریبا ابتهاج شــیرازی آن را به فارســی ترجمه کرد
و انتشــارات روزنامــه اطالعات آن را بــه چاپ رســاند .این کتاب،
اولین و تنها روایت مکتوبی است که از درون حادثه و توسط یکی
از دانشجویان پیرو خط امام نگاشته شدهاست.
کتاب معصومه ابتکار روایتی است از ســوی یک انقالبی آرمانگرا
و پیشــتاز درباره انقــاب دوم در ایران کــه در دو دهــه اخیر برخی
رفتارهای قبلی خود و همفکران و همراهان خود را تندروی میخواند
و میکوشد این رفتارها را توجیه و تعدیل کند .او امروز عملکرد خود
را از زاویهای دیگر مینگرد و شاید این نوع نگاه او باعث شده کتاب
او هر دو نگاه انقالبی و تعدیل شده را در بر داشته باشد.
«الو .....من یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هستم ...
از سفارت سابق آمریکا و النه جاسوسی فعلی تماس میگیرم  ...با
تعجب پرسیده بودند :چه گفتید؟ لطفا دوباره تکرار کنید .شوخی
میکنید؟  ...وی تکرار کرد :ما سفارت آمریکا را اشغال کردهایم»
این مکالمه یکی از خواهران دانشجو با سردبیر بخش خبری رادیو
در آبان  1358بود .پیامی که در ابتدا بهت سردبیر را موجبشد تا
بار دیگر با ردیابی شماره تماس پی به این ببرد که خبر از صداقت
راوی برخواستهاست؛ خبری که ایران را طی  42سال پس از پیروزی
انقالب اسالمی همچنان مشغول خود ساخته و بعد از کوچ یاران
شهید این حماسه ،هر از گاهی ســخن از جدال بازماندگان بر سر
ندامت یا افتخار به آن شنیدهمیشود.
راوی این انقالب دوم ،بازماندهای اســت که کتابــش را با روحیه
آرمانی دوران انقالب آغاز میکند .معصومه ابتکار که از یک خانواده
مذهبی و تحصیلکرده برخاسته است بیان میدارد که انگیزه وی از
نگارش کتاب «تسخیر در تهران» احساس سرخوردگی و مسئولیت
درقبال روایتهای تحریف شده از رویدادی بود که در روایت غربیها،
آن را ناشی از اعمال نفوذ نیروهای سیاسی و قدرتهای بیگانه از
جمله شــوروی جلوه میدادند و ما را افرادی افراطی ،متعصب و
دستنشانده معرفی میکردند.
معصومه ابتــکار با اینکه از طیــف اصالحطلبان اســت ،همچنان
خود را به آرمانهای خویش پایبند میداند و هنوز بوی شهادت
همرزمان خود را در مشام حس میکند؛ از همین رو است که کتاب
خویش را تقدیم به کســانی میکند که «به کمتــر از لقای خداوند

ی «پیر و خــطامامی» که بــا جهاد اصغر
رضایت ندادند»؛ شــهدا 
در  13آبان  ،58جهاد ا کبر خویش را رها نســاختند تا اینکه دل به
راهی زدند که نشان از خط امام داشت؛ امامی که آمریکا را شیطان
بزرگ نامید و شــهدایی که باقی نماندند تا در بازیهای سیاسی
شاهد پشیمانی عدهای باشند که تا دیروز همرزمان آنان در پیکار
با شیطان بزرگ بودند.
ابتکار در بیان علــت ضدیت ایرانیان با ایاالت متحــده آمریکا ،به
ریشهیابی این اقدام میپردازد و آن را ناشی از روحیه استکباری و
فرهنگ آمریکا و سیاستهای ضد دینی و ضد ایرانی محمد رضا شاه
بیان میدارد .وی در اشاراتی مینویسد« :بیشتر آمریکاییهایی که
در ایران زندگی میکردند حس خودپسندی و برتریجویی خویش
را نشان میدادند .آنها انتظار احترام بیش از حد و حتی سرسپردگی
همه ایرانیان ،از وا کسی گرفته تا شاه را داشتند  ...در کشور ما سبک
زندگی آمریکایی بهعنوان ایدهآل و هدف نهایی بر ما تحمیل شده
بود .آمریکاییگرایی یک الگو بود  ...این تهاجم فرهنگی هویت ما
را به چالش میطلبید .آیا جایی برای فرهنگ خود ما وجود دارد؟
این بت در جامعه ایران شکل گرفته بود».
«سیاست شــاه زایل کردن ایمان ما بود و سعی میکرد با تشویق
شیوه زندگی غربی بهعنوان شیوهای مدرن یا طبیعی ،حس سنتی
اخالقیات مــا را تضعیف کند  ...میخواســتیم به جــاینابودی،
سنتهای فرهنگی و دینی خود را حفظ کنیم  ...نمیتوانستیم
از آمریکا انتقاد کنیم و در عین حال از ارزشهایی که با فرهنگ ما
دشمن بود ،پیروی کنیم».
روای ایــن کتــاب ،راوی منولوگهــا و دیالوگهایــی اســت کــه در
آن ،دولــت موقــت مهنــدس بــازرگان را ناتــوان از انجــام مســئولیت
در قبــال کرامــت و آزادی انســانها و عاشــقانی میدانــد کــه دل
به ایــن انقــاب و آرمانهــای آن دادهاند« :بــازرگان از روشــنفکران
مذهبی برجسته و از رهبران نهضت آزادی ایران بود که مهمترین
حــزب ســکوالر کشــور را رهبــری میکــرد .ولــی کابینــه بــازرگان  -بــه
طور عمده متشکل از سیاستمداران کهنهکار دوران مصدق  -به
نظــر میرســید فلــج شــده و قــادر بــه هیــچ کاری نیســت و تمایلــی
بــه ایســتادن در برابــر آمریــکا نــدارد».
اما در نظر ابتکار «مطالعه تاریخ کشورمان به ما نشان میداد که
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باید ب هســرعت عمل کنیم .گرایش لجوجانــه و قلدرمآبانه دولت
آمریکا در مواجهه با انقالب اســامی این مسئله را روشن ساخته
بود که گزینههــای چندانی نداریــم  ...تنها چارهای که داشــتیم
«اقدام» بود».
دیالوگهای «محسن» که از شور انقالبی و مذهبی وی برمیخیزد،
بارها و بارها در کتاب تکرار میشود .محسن کسی است که حرف
آخر را دربــاره این «اقــدام» بیــان داشــت .او گفت که «پیشــنهاد
ما اشغال مسالمتآمیز سفارت آمریکاست ،بدون اسلحه .یعنی
اینکه پرسنل سفارت را بهعنوان جاســوس به گروگان میگیریم.
ً
به هر حال آنها عمیقا در توطئههای دولتشان سهیم هستند .آنها
حتی هما کنون با وجود پیروزی انقالب به دخالت در امور داخلی
ما ادامه داده و کنوانسیونهای بینالمللی را نقض کردهاند».
این سخن محسن نفس همه را بند آورد؛ چرا که یک ایده جسورانه
و هیجانانگیز بــود .اما آنها باید بــه جهانیان ثابــت میکردند که

معصومه ابتکار در النه جاسوسی
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خدا قدرت مطلق است و نشــان میدادند که چه پایبندی ژرفی
به استقالل و انقالب خود دارند.
روحیه انقالبی و هیجانی جوانان که تحت تأثیر احساسات و شور
انقالبی دوران اولیه انقالب قرار داشت مانع از این نشد که واقعیت
میدان را نادیده گیرند و بدون محاسبه ،اقدام خویش را شروع کنند.
لذا طی فعالیتهای مختلف و طراحی مناطق نفوذ ،نقشه تسخیر
را طراحی کردند .آنان آ گاه از خطرات اقدام خویش ،وصیتنامه
نوشتند و با غسل شــهادت منتظر اماره و تأیید امام که مقتدای
آن زمانشان بود شدند .پیام امام در  10آبان  58که فرموده بودند
«بر دانشآموزان ،دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با
قدرت تمام حمالت خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده تا
آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند» (صحیفه
امام ،جلد  )10اعضا را متقاعد کرد که «اقدام» کاری است که مورد
تأیید امام قــرار میگیرد .با ایــن حال ،آنها از موســوی خوئینیها

پیشنهاد ما اشغال مسالمتآمیز سفارت آمریکاست ،بدون اسلحه .یعنی اینکه
ً
پرسنل سفارت را بهعنوان جاسوس به گروگان میگیریم .به هر حال آنها عمیقا در
توطئههای دولتشان سهیم هستند .آنها حتی هما کنون با وجود پیروزی انقالب به
دخالت در امور داخلی ما ادامه داده و کنوانسیونهای بینالمللی را نقض کردهاند.

میخواهند که از امام در باب این مسئله مصلحتخواهی کند .اما
موسوی خوئینیها با تعلل در این کار ،این درخواست دانشجویان
را عملی نمیکند .چنین اهمالی است که از دید منتقدان اشغال
ســفارت ،عدم اطالعرســانی به امام و تســخیر کردن سفارت ،آن
هم به استناد پیام امام خمینی (ره) و قرار دادن امام در یک عمل
انجام شده است؛ انتقادی که در جای خود قابل تأمل است.
اشغال سفارت ســبب شــد تا موج رســانهای بزرگی علیه ایران در
دنیا پدید آید؛ بهطوری که رسانههای غربی همزمان با گسترش
شور و همبستگی ملی ،سیل اتهامات خویش را علیه ایران روان
کردند و تصویری دروغیــن از ایران مبنی بر شــکنجه ،بدرفتاری و
گرسنه نگهداشتن گروگانها به دنیا مخابره کردند .به سبب همین
اقدام دانشــجویانپیرو خط امام ،تعدادی از سفرای کشورهای
بیطرف همچون سوریه ،الجزایر ،فرانسه و سوئد خواستار مالقات
با گروگانها شدند.
نویسنده اظهار میدارد که با ارسال پیام امام مبنی بر آزادی زنان و
سیاهپوستان ،کمیته مرکزی دانشجویان خط امام تصمیم گرفت
تا طی بیانیهای دالیل خود را از آزادی زنان و سیاهپوستان که همانا
آ گاهسازی جهانیان از وجود تبعیض نژادی است ،بیان کند .با وجود
این ،آنچه در رسانههای غربی مخابره شد ،اشاره به دالیل آزادی
ً
این دسته گروگانها نبود و عمال نتیجه عکس حاصل شد .هرچند
که اقدام امام ،محبوبیت وی در بین سیاهان آمریکا را سبب شد،
اقدام رســانهای آمریکا در جهان ،انحــراف جهانیان از پیــام امام و
دانشجویان را در پی داشت .چرا که دولت آمریکا «ورون جوردن» و
«بایارد راستین» دو نفر از فعاالن جنبش مدنی سیاهان آمریکا در دهه
 60و  70میالدی را وادار کرد تا تالش ایران برای تقسیم آمریکاییان
به سیاه و سفید را تقبیح کنند.
در بخش دیگری از کتاب ،راوی به روایتی اشــاره میکند که امروز
خــود او و همفکرانش از آن روایت چرخش یافتــه و دچار دگرگونی
فکری شــدهاند« .آن روزها مذا کره کلمهای مذمــوم بود .امام در
طول انقالب سازشکاران را کسانی معرفی کردند که ملت خویش را
تضعیف میکنند .از همان ابتدا ،همه بر این امر اتفاق نظر داشتیم
که نباید بر ســر اصول خود ســازش کنیــم .ایران در مســیر انقالب
موضعــی را اتخاذ کــرده بود و مــا نه تنها پــای پس نمیکشــیدیم،
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بلکه باید از همه ســازشناپذیرتر به پیش میرفتیم .شــاید برای
دیگران عجیبترین مســئله حمایــت تودههای میلیونــی از این
مواضع سازشناپذیر بود».
حمایت عجیب و خارقالعاده از سوی ا کثریت مردم بعد از توقف
واردات نفت ایران توسط آمریکا و مسدود کردن داراییهای ایران،
به اجتماع جمعیت خروشــانی از ملــت در مقابل ســفارت آمریکا
منتهی شد؛ به طوری که ابتکار در بیان آن مینویسد« :روز بعد از
اعالم تحریمهای اقتصادی آمریکا ،با چند نفر از خواهران جلوی
در جنوبی قدم میزدیم که در خیابان گروهی از تظاهرکنندگان را
با ظاهر عجیبی دیدیم  ...در دستان آنها بیل ،کلنگ و سایر ابزار
کشاورزی قرار داشت .بیشتر آنها پابرهنه بودند و این کار اقدامی
نمادین برای نشان دادن اخالص آنها بود .یکی از آن میان را صدا
کردم .برادر! شما که هستید؟ از کجا آمدهاید؟ گفت :دهقانان و
کشاورزان ورامین هستیم  ...اسلحههایمان را هم آوردهایم تا به
دنیا نشان دهیم که برای قطع وابستگی اقتصادی مبارزه میکنیم.
میتوانیم بیشتر کار کنیم تا محصول بیشتری درو کنیم ،ولی در
برابر آمریکا تسلیم نمیشویم».
نویســنده بعــد از بیســت ســال از تســخیر ،اقــدام دانشــجویان در
برگــزاری کنفرانسهــای خبــری در بــاب اشــغال
ســفارت آمریــکا ،آزادی گروگانهــای زن
و سیاهپوســت ،تأ کیــد بــر خصومــت
با دولــت آمریکا و نه ملــت آمریکا و
بیان علل اشــغال سفارت را که
منجر به رنجش خاطــر آمریکا
شــده بــود ،ناشــی از نــگاه
سادهاندیشانه دانشجویان
نســبت بــه آمریکاییــان
قلمــداد میکنــد« :شــاید
این پنداری باطل بود که
میتــوان آمریکاییهــا را
از نابســامانیهای
جامعهشان  -آنچه
ً
احتماال خود از آن
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آ گاهی داشتند و به هر حال مشکل آنها بود  -آ گاه کنیم  ...درست
اســت که فکر میکردیــم در برخوردهای خود بــا گروگانها رفتاری
انسانی و دلسوزانه داریم و برای اطمینان از رفاه و امنیت آنان همه
اقدامات الزم را انجــام میدادیم ،ولی در تحلیــل نهایی زندانبان
آنهــا بودیــم .ا گــر میپنداشــتیم آنهــا جلــوی دوربیــن تلویزیــون نیز
همــان چیزهایــی را تکــرار میکننــد کــه در تنهایــی بــرای خوشــامد
مــا میگوینــد ،اشــتباه میکردیــم .در رابط ـهای کــه ایجــاد کــرده
ً
بودیم تقریبا این میهمانان ناخواســته تحت اعمال قدرت کامل
ما بودنــد؛ میهمانانــی از میــان دیپلماتهایــی حرفهای کــه برای
خدمــت به منافع کشورشــان قســم خــورده بودنــد .با وجــود این،
انتظار داشــتیم بــا میــل و رغبــت با اقــدام مــا موافــق باشــند .این از
خطراتــی بــود کــه در صداقــت جوانــی نهفته اســت».
راوی این داستان واقعی سیصد صفحهای ،در کنار بیان آرمانها
ً
و بعضــا خوشــخیالیهای برپا کننــدگان انقــاب دوم ،نگرشهای
فمینیســتی رقیقــی را نیــز بــروز میدهــد کــه خــود منکــر أخــذ آن از
نویسندگان غربی است؛ بلکه آن را متأثر از نگاه امام خمینی (ره)،
شــهید مطهری و دکتر شــریعتی در کتــاب «فاطمه فاطمه اســت»
میدانــد .البتــه نویســنده بعدهــا در دهههــای هفتاد و هشــتاد به
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دلیــل فضــای خــاص دولــت اصالحــات بــه ســمت انحــراف از ایــن
نگاه و گرایش به داعیهداران حقــوق زن از منظر غرب یعنی امثال
شــیرین عبــادی متمایل میشــود.
این گرایش رقیــق فمینیســتی را در نقــل خاطرهای از نخســتین
حضور او در سفارت میتوان دید:
« 17آبان ،نخســتین روز حضورم در ســفارت ،به اعضای شــورای
مرکزی معرفی شده و قرار بر این شد بهعنوان مترجم با آنها همکاری
کنم .البته پیش از ورود به اتاق شورا ،صدای یکی از دانشجویان را
شنیدم که بلند میگفت :بهتر است یکی از برادران مسئولیت این
کار را بر عهده گیرد  ...با وجود حس اعتمادی که امام خمینی (ره)
به زنان دادند و بهرغم نقش پویایی که زنان در انقالب داشتند،
هنوز گاهی  -حتی بین دانشجویان  -جمالت نیشداری شنیده
میشد و ما را بهعنوان زن از سایرین جدا میکرد.
در آن روزهای پر ماجرای انقالب ،زنان چنان نقش فعالی در وقایع
روزانه داشتند که با وجود برخی جمالت انتقادآمیز و عیبجویانه،
بهندرت به فکر طرح حقوق و جایگاه خود میافتادند .ولی هرگز
در برابر برخی ذهنیتهای عقبمانــده که ترجیح میدادند ما را
در خانه حبس کنند ،عقبنشینی نمیکردیم».
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دولتیموقت
امروزه هیچ کسی مدعی نیست که انتخاب مهندس بازرگان از سوی امام خمینی (ره) برای تشکیل
دولت موقت ،از روی عالقه شخصی به وی و یا همگونی سیاســی حضرت امام (ره) با نهضت آزادی
سجاد راعی گلوجه بوده و لذا این سئوالی جدی است که بهراستی چرا بازرگان اولین انتخاب حضرت امام (ره) و اولین
منصوب ایشان در جریان انقالب اسالمی بود؟ ا گر او اصلح نبود چرا انتخاب شد و ا گر اصلح بود چرا
بهراحتی و بهسرعت از صحنه انقالب کنار رفت؟
بســیاری از نیروهای اصلی انقالب ،یعنی روحانیون انتخاب بازرگان را به دیــده یک مرحله انتقالی
مینگریستند که میبایست کار جابجایی قدرت از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسالمی را به
انجام رساند .اما جالب اینجاست که علیرغم وقوف امام (ره) بهعدم همخوانی یا کندی حرکت دولت
موقت نسبت به روند انقالب و نیز تفاوتهای فکری ،زمینههای شکلگیری و گرایشهای سیاسی
نهضت آزادی با نهضت اسالمی ،ایشان تا آخرین لحظه با استعفاهای چندباره دولت موقت مخالف
بودند تا اینکه بازرگان متن اســتعفانامه خود را از رادیو پخش کرد و امــام(ره) و مردم در مقابل عمل
انجامشده قرار گرفتند .سپس استعفای او پذیرفته و وظایف دولت موقت ،به شورای انقالب وا گذار شد.
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شاید در آن وضعیت که گروهها و گرایشهای مختلفی از مذهبیهای
افراطی گرفته تا مارکسیستها و کمونیستها ،بدنه نیروهای درگیر
در امر پیروزی انقالب را تشــکیل میدادند ،بازرگان میتوانســت
انتخاب خوبی برای کمک به تداوم ارتباط و همکاری این گروهها
و احزاب متعدد و ایجاد مسالمت و مفاهمه بین آنها باشد.

تشکیل دولت موقت
پس از بازگشــت امام (ره) از پاریس به ایــران در  12بهمن  1357با
پیشنهاد شورای انقالب و حکم امام (ره) در  15بهمن ،مهندس
مهدی بازرگان که عضو شورای انقالب بود به نخستوزیری دولت
موقت تعیین و مأمور تشکیل کابینه گردید .زمانی که امام (ره) از
عراق به پاریس مهاجرت کرد ،رجال و فعاالن سیاسی در راستای
مبارزه با حکومت پهلوی به دیدار ایشان رفتند و مذا کرات مختلفی
انجام دادند .مهندس بازرگان نیز که مبارزات سیاسی خود را از دهه
 1320شروع کرده و تا سال  1357با گرایشهای مذهبی به طرق
مختلف ادامه داده بود ،در پاریس به مالقات ایشان رفت .در این
دیدار ،امام (ره) با اشاره به اوضاع سیاســی کشور که روزافزون در
جهت تضعیف حکومت پهلوی حرکت میکرد ،به بازرگان گوشزد
کرد که باید به فکر تشــکیل مجلس و هیات دولت باشیم و از وی
خواست که افراد مورد اعتماد و مسلمان را شناسایی و برای تحقق

این ایده معرفی کند .بازرگان نیز با کمــک و رایزنی افراد دیگری،
فهرستی از فعاالن سیاسی ـ انقالبی را تهیه و به امام (ره) ارائه کرد.
بازرگان در خاطراتش یادآور میشــود که با ارجاع این مأموریت از
طرف امام به من ،احساس کردم که ایشان مرا برای مدیریت بعد
از انقالب درنظر گرفته است.
در مجموع علل انتخاب بازرگان به ریاست دولت موقت عبارت بود
از اعتبار سیاسی او در میان مبارزان ،تحمل زندان در دوره پهلوی،
نگارش کتابهای متعدد سیاسی و مذهبی ،ایمان و اعتقادات
دینی ،سابقه مدیریت اجرایی و اعتقاد نسبی وی به اسالم سیاسی.
بازرگان فردی میانهرو ،معتقد به اصالحات دموکراتیک و سیاست
گامبهگام بود و از اقدامات انقالبی استقبال چندانی نمیکرد .این
ً
در حالی بود که جامعه ایران ،شدیدا از هیجانات فزاینده انقالبی
متأثر بود و توده جامعه ،اقدامــات انقالبی را طلب میکرد .بر این
اساس ،میتوان به علت درخواست امام (ره) از مردم برای حمایت
از دولت بازرگان و نیز حمایت خود ایشان از این دولت پی برد.

استعفای دولت موقت
باتوجه به تفاوتهای ساختاری دیدگاه بازرگان و اعضای کابینه
وی با دیدگاه طیفی کــه بهتدریج به نیروهای خط امام موســوم
شدند و بر تغییرات و اقدامات سریع و انقالبی اصرار داشتند ،دیری
نگذشت که اتحاد سیاسی و وحدت ناشی
از شــرایط ویژه انقالبی برای سرنگونی
حکومــت پهلــوی ،کمرنگتــر شــد و
جناحبندیهــای جدیــدی در فضای
سیاســی کشــور پدید آمد و پــس از آن،

سخنرانی مهندس بازرگان در روز تنفیذ حکم
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اختالفنظرها به اختالفات سیاسی و رقابت سیاسی تبدیل شد.
در کنار این وضعیت ،مشکالت و نابسامانیهای عدیدهای که از
پیآمدهای انقالب بود ،چهره خود را نمایان ساخت .همچنین
برخی اختالفنظرهای جدی در بین اعضای کابینه دولت موقت
پدید آمد که به استعفای چند تن آنها منجر شد .در نهایت ،دولت
موقت پیش از آنکه به انجام مأموریتهای محوله از طرف رهبر انقالب
نائل آید ،در  14آبان  1358استعفای خود را به ایشان تقدیم کرد.
قبل از این نیز بازرگان چندبار استعفا کرده بود ولی پذیرفته نشده
بود ،اما اینبار امام خمینــی (ره) در پانزدهم آبان اســتعفای او را
پذیرفت و طی حکمی شورای انقالب را مأمور ادامه وظایف دولت
موقت کرد .لذا دولت موقت با عنوان «دولت موقت شورای انقالب»
به وظایف خود ادامه داد.

علل سقوط دولت موقت
 .1بیتوجهی به فضای انقالبی حا کم بر جامعه
دولت موقت در یکی از پرهیجانترین دورههای تاریخی ایران قدرت
سیاسی را به دســت گرفت .در آن زمان شــرایطی حا کم بود که از
هر حزب ،گروه و یا شخصی که دولت را به دست میگرفت انتظار
میرفت که انقالبی رفتار کند و با شتاب به تغییرات سیاسی دست
بزند ،اما بازرگان بیتوجه به این شرایط ،بر خطمشی میانهروی
تأ کید میکرد؛ در حالیکه بســتر فرهنگی ـ اجتماعی جامعه متأثر
از اســتبداد حا کم در چندین دهه و حتی چند قرن اخیر ،بهویژه
استبداد  25ساله منتهی به پیروزی انقالب اسالمی ،سخت پذیرای
حرکتهای انقالبی بود .دولت موقت سعی داشت ساختارهای به
ً
ارث رسیده از دوره پهلوی را همچنان حفظ کند و صرفا برخی افراد

عوض شوند ،حال آنکه مردم تغییر و دگرگونی کامل ساختارها و
جایگزینی ساختارهایی نوین و متفاوت از گذشته را میطلبیدند.
منتقدان عملکرد و دیدگاههای بازرگان معتقد بودند که برای پیشبرد
اهداف انقالب و رسیدن به ثبات و آرامش نا گزیر باید یکسلسله
اقدامات رادیکال انجام گیرد .حبیباهلل پیمان میگوید« :آن روزها
رقبای آنان در حکومت روی چیزهایی انگشــت میگذاشتند که
جزو خواستههای مردم بود و ناتوانی دولت مانع انجامشان میشد
ً
و دیدیم بعــدا که حکومت به طــورکامل در دســت روحانیان قرار
گرفت ،مردم در انتظار اقداماتی عملی در جهت تغییر اوضاع سابق
بودند .این واقعیت باید از سوی دولت موقت درک میشد که در
ً
کشور واقعا انقالب شده است و با انقالب باید معادالت ،روشها و
معیارها را تعیین کنند .باید شرایط و حساسیتها را درک میکردند».
پیمان مالقات بازرگان و یزدی با برژینسکی بدون بحث در شورای
انقالب یا مجمعی دیگر را ناشی از عدم درک شرایط انقالبی میداند
و نتیجهگیری میکند کــه« :درواقع در فضای فکــری دیگری فکر
میشد .ضعف عمده دولت موقت بینشی و ساختاری بود .بینش
و ایدئولوژی آنها قدرت تجزیه و تحلیل و درک درســت واقعیتها
و شرایط انقالب را نداشت .درنتیجه با واقعیتها بیگانه ماندند.
از نظر ســاختاری هم دارای برنام ـهای برای عمل و تغییر شــرایط
و کنترل حوادث نبودند و نتوانســتند وحدت نیروهای انقالب را
برای حفظ دستاورد آزادی و حکومت ملی مردمی تأمین کنند و
نتوانستند مردم را به سوی حرکتی سالم در جهت تشکیل و استقرار
ً
نهادهای مردمی و شوراها و بعدا مجلس مؤسسان هدایت کنند».
این مسئله باعث پدیدآمدن وضعیت «قدرت دوگانه» در کشور شد
و در نتیجه جناحهای فکری و سیاسی ،بهجای اینکه همه توان

بهانه استعفا
دولت موقت یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران استعفای خود را تقدیم امام (ره) کرد .این اقدام باعث تعبیرهای
ً
مختلفی در مورد استعفا شد و افکار عمومی آن را با اشغال سفارت مرتبط دانستند.اما اعضای دولت موقت آن را کامال رد
کرده و گفتهاند که در ماههای قبل ،چند بار استعفا مطرح شده بود ،اما چون در  12آبان استعفای همه اعضای دولت به
ً
تصویب هیئت دولت رسیده بود ،در روز سیزدهم استعفا رسما اعالم شد و رابطه خاصی با جریان سفارت نداشته است.
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از دیگرعرصههایمهماختالف،مسئلهتجزیهطلبیهاواقداماتمسلحانهعلیهمردموامنیت کشور
بود.عمدهترینوجهعملکردنهادهایانقالبی،انقالبیگریبود کهدر نقطهمقابلوجهمشخصه
عملکرددولتموقت کهشاملاصالحطلبیوحرکت گامبهگامبود،قرار داشتوتالشهایدولت
موقتبرایتغییراعمالوتصمیماتایننهادهابهجایینرسید.

خود را برای پیشبرد و استقرار اهداف انقالب در یکی از حساسترین
زمانها صرف کنند ،به رقابت سیاسی و جناحی ،مشغول شدند.
 .2عدم هماهنگی با ارزشهای اسالمی
با اینکه اندیشه مسلط بر فضای انقالب یک اندیشه دینی و اسالمی
بود ،برخی از اعضای دولت موقت نتوانستند خود را با ارزشهای
اســامی بهطورکامل هماهنگ کنند و حتی علیه مبانی دینی و
ً
انقالبی اظهاراتی کردند .مثال حسن نزیه مدیرعامل شرکت ملی
نفت در دولت موقت ،درباره عدم امکان اجرایی قوانین اسالمی
گفته بود« :این نه ممکن و نه مفید و نه خوب است که بخواهیم
تمامی مســائل سیاســی ـ اقتصــادی و حقوقی کشــور را بر اســاس
موازین و مقررات اسالمی مورد حلوفصل قرار دهیم».
این اظهارات انتقادهای گستردهای را برانگیخت .سایر اعضای دولت
موقت از جمله خود بازرگان ،عزتاهلل سحابی و عباس امیرانتظام
نیز از تداخل دین و سیاست انتقاد کرده و آن را بهعنوان راهبردی
برای تشــکیل حکومت محکوم کردند .بــازرگان از مکتبیبودن و
مکتبگرایی انتقاد کرده و در پیشگرفتن این رویه از سوی انقالبیون
در سالهای اولیه انقالب را معادل انحصارگری میدانست.
 .3عدم همسویی با نهادهای انقالبی
مهمتریــن نهادهــای انقالبی ســپاه پاســداران انقالب اســامی،
کمیتههای انقالب اسالمی و دادگاههای انقالب بودند .این نهادها
خارج از قلمرو فعالیت و اختیارات دولت موقت بوده و به اقدامات
انقالبی و برقراری امنیت که در آن دوره بسیار ضرورت داشت مبادرت
ً
میکردند ،ولی دولت بــه آنها همراهی نمیکرد و غالبــا به انتقاد از
عملکرد و منش آنها میپرداخت .در این بین ،از جمله اقدامات
انقالبی مورد انتقاد و مخالفت دولت موقت دستگیریها و اعدام
برخی مقامات منسوب به حکومت پهلوی بود.
نهادهــای انقالبــی در پاســخ بــه ضرورتهــای ناشــی از شــرایط
انقالب اسالمی شکل گرفته بودند؛ بهتدریج به نهادهای موازی
با دولت موقت تبدیل شدند.در پی این حالت ،مساله تعدد مرا کز
تصمیمگیری و مشکل عدم تمرکز قدرت پیش آمد و حمایت امام
خمینــی (ره) از نهادهــای انقالبی به دلیل شــرایط بغرنج کشــور،
موجب پیشرفت روزافزون آنها و تزلزل و تضعیف هرچه بیشتر دولت
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ق به انحالل این نهادها نشــد ،در
موقت شــد .وقتی بازرگان موف 
پیام تلویزیونی خود در  28تیر  1358گفت« :کمیتهها و دادگاههای
انقالب کار دولت را به بنبست کشانیدهاند و چارهای جز استعفا
برای ما باقی نگذاشــتهاند ».همچنین در پیام دیگری خطاب بر
مردم اعالم کــرد که« :همه مردم بدانند کــه دولت موقت کاری از
پیش نبرده و این سردرگمی که در سراسر مملکت وجود دارد تنها
به دلیل تعدد مرا کز تصمیمگیری است ».بازرگان هیچگاه حاضر
نشد در رفتار و گفتارش در برابر نهادهای انقالبی تجدیدنظر کند
و همین امر سرانجام به تضعیف خود او منتهی شد.
 .4عدم تفاهم با رهبری انقالب
امام خمینی (ره) بهعنوان رهبر انقالب ،هم محبوبیت و کاریزمای
باالیی داشت و هم باالترین مقام تصمیمگیرنده در کشور به شمار
میرفت .بازرگان رهبری سیاســی امام (ره) را پذیرفتــه بود ،اما با
گذشت زمان بین آن دو اختالفنظر پدید آمد و بازرگان از فرمانبری
ً
از رهبری سر باز میزد .بازرگان اساسا یک اصالحگر دینی و فردی
میانهرو و محتاط بود و از بینش و توانایی انقالبی برخوردار نبود،
اما در مقابل ،اما م (ره) نشــان داده بود که فردی قاطع و انقالبی
است و زمانی که امثال بازرگان از تعامل با شاه و اصالحات در رژیم
پهلوی سخن میگفتند امام (ره) برای رفتن شاه و تغییر ساختاری
حکومت در میدان اول مبارزه بود.
چنانکه پیشتر گفته شد ،تأیید اقدامات نیروها و نهادهای انقالبی
توسط امام (ره) به جای اینکه راه را برای دولت موقت مشخص کند
و موجب نزدیک شدن دولت به این نهادها شود ،موجب فاصله
گرفتن بیشتر دولت از آنها شد .همچنین دولت موقت در خصوص
تغییرات اساسی و ساختاری در کشور با امام (ره) اختالفنظر داشت؛
چنانکه هیچگاه سعی نکرد نمادهای مربوط به حکومت پهلوی
را تغییر دهد و یا بهرغم تغییر حکومت همچنان از سربرگهایی با
آرم شاهنشاهی استفاده میکرد! بهگونهای که سرانجام خود امام
(ره) نا گزیر شد در این زمینه به دولت موقت تذکر دهد.
به دلیل نفوذ کالم امام خمینــی (ره) در تودهها و اقشــار مختلف
مردم ،دولت موقت میتوانســت با اتکا به مواضــع و دیدگاههای
امام (ره) حمایت مؤثر ایشــان را بــرای عبور از بحرانهــا به همراه
داشته باشد و شرایط را به نفع دولت تغییر دهد.

پرسمـــــــــــان
 . 5نخبهگرایی به جای تودهگرایی
بازرگان یک اندیشــمند مذهبی بود و از طریق دانشگاه ،جنبش
دانشجویی و بیان و قلم ،افکار و دیدگاههای خود را معرفی کرده
بود؛ لذا فقط در میان قشر تحصیلکرده و روشــنفکر که به لحاظ
جمعیت ،کمتعداد بودند نفوذ داشت و عامه مردم با وی ارتباطی
نداشتند .صادق زیبا کالم در این خصوص میگوید« :کتابهای
مهندس بازرگان را عده مشــخصی از نخبگان سیاسی که ویژگی
اسالمخواهی داشتند و همچنین عدهای از دانشجویان میخواندند.
یعنی ایشان محبوبیت گستردهای نداشــت ».بنابراین حمایت
عمومی مردم از وی به سبب حمایت امام (ره) از او و انتصاب او به
ریاست دولت بود؛ اما بازرگان موفق نشد حمایت تودهها و رضایت
عموم مردم را که به تبــع حمایت امام (ره) از دولــت موقت ایجاد
شده بود برای خود حفظ کند و سعی در گسترش رضایت عمومی

داشته باشد و در مقابل ،میکوشید عملکرد خود را مطابق با درک
و رضایت اقلیت روشنفکر و دانشگاهی هماهنگ کند.
 .6عدم همکاری روحانیون و نیروهای مذهبی
در میان روحانیون نقشآفرین ،بازرگان با آیتاهلل طالقانی و آیتاهلل
مطهری روابط نزدیک و همفکریهایی داشت ،اما قاطبه روحانیون
به دلیل حوادث قبل از پیروزی انقالب ،نسبت به جریانات روشنفکری
خوشبین نبودند .عالوه بر این فضای درون زندانها و اختالفات
میان علی شریعتی و آیتاهلل مطهری در شکلگیری این وضعیت
نقش داشت .البته ســوءظن روشــنفکران و روحانیون نسبت به
یکدیگر ،سابقهای قدیمیتر دارد که به نهضت مشروطهخواهی
برمیگردد که روشــنفکران ،نیروهای مذهبــی و روحانیون را کنار
زدند .روحانیون از این ماجرا درس گرفته و از ماهها قبل از پیروزی
انقالب درصدد بودند که پس از پیروزی انقالب ،ابتکار عمل بهدست
روشنفکران نیفتد .لذا احساس میکردند که دولت موقت بنا به
ً
ضرورت تشکیل شده و طبیعتا همکاری الزم را با آن نمیکردند.
عدم حمایت روحانیت ،عدم حمایت تودههای مردم را نیز به دلیل
نفوذ مؤثر آنها در پی داشت .روحانیون بیشــتر از طیف نیروهای
خط امــام و نهادهــای انقالبی حمایــت میکردنــد و در دوره پس
از اســتعفای دولت موقت هــم در ســطح گســتردهای وارد عرصه
سیاسی و اجرایی شدند.
 .7اختالفات با شورای انقالب
شورای انقالب برای پرکردن خأل ناشی از نبود مجلس قانونگذاری
بهوجود آمده بود و در مرتبه باالتری نســبت به دولت موقت قرار
داشت .مهمترین عاملی که باعث بروز اختالف میان این دو نهاد
شد ،عدم تفکیک دقیق وظایف و تداخل وظایف آنها بود؛ چنانکه
هرکدام ،دیگری را مانع اجرای موفق برنامههای خود میدانست
و این مساله باعث بهوجود آمدن تعارض در عملکرد آنها میشد.
دلیل دیگر ناشی از تعقیب استراتژی گامبهگام توسط دولت موقت
و تنندادن آن به دستورها و خواستهای شورای انقالب بود که در
بحرانهای پیش آمده در ابتدای انقالب نا کارآمد و موجب گسترش
بحران میشد .با اینکه دولت موقت به پیشنهاد اعضای شورای
انقالب تشــکیل شــده بود و حتی خود بازرگان از اعضای شــورای
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انقالب بود ،معتقــد بود که شــورای انقالب باید بــه قانونگذاری
بسنده کند و در امور اجرایی دخالت نکند و لذا میان آنها اختالف
ً
افتاد .سرانجام شورای انقالب در  14تیر  1358تصمیم گرفت رسما
ً
به فعالیتهــای اجرایــی وارد شــود و صریحا اعالم کــرد که دولت
موقت قابل اعتماد نیســت .این اقدام از جمله عوامــل تأثیرگذار
در استعفای بازرگان بود.
 .8مخالفت روشنفکران و گروههای چپ
در این زمان ،بیشتر روشنفکران از بینش افراطی و رادیکال چپگرایانه
و سوسیالیســتی برخوردار بودند و از دولت موقت بهخاطر مشی
لیبرال و ضعیف آن انتقاد میکردند و دولت موقت را جادهصافکن
ً
تجدید حیات و سلطه امپریالیسم در نظر میگرفتند و بعضا تبلیغات
گستردهای علیه دولت موقت راه میانداختند .عمدهترین نیروهای
چپگرا ،سازمان چریکهای فدایی خلق ،سازمان مجاهدین خلق
(منافقین) و حزب توده و گروههای وابسته به آنها بودند .این نیروها
نیز با سیاســت اصالحطلبانه و مالیم دولت موقت مخالف بودند
و همچنین از طریق تبلیغات و فعالیتهای حزبی ،به اختالفات
میان نیروهای انقالبی و دولت موقت دامن میزدند و مشکالت
عدیدهای را برای دولت ایجاد میکردند.
از سوی دیگر ،برخی از نیروهای چپگرا در جریانات تجزیهطلبی
در مناطق مختلف قومــی وارد شــده بودند که این مســئله نیز بر
دامنه مشکالت و نابسامانیها میافزود .حزب توده نیز در راستای
مأموریتی از ســوی حــزب کمونیســت شــوروی ،کینهتوزانهترین
حمالت را علیه دولت بازرگان انجام داد .عمده این نیروها درصدد
بودند با براندازی دولت ،خودشان قدرت را در دست بگیرند ،اما
ب ه علت عدم برخورداری از پایگاه مردمی الزم در نهایت موفقیتی
بهدست نیاوردند.
 .9عدم انسجام و اختالفات داخلی
به علت ترکیب ناهمگون دولت موقــت ،اختالفات میان اعضای
آن پس از مدتی آغاز شــد .اختالفات بیشــتر ماهیت ایدئولوژیک
ً
و سیاســی داشــت و بعضــا بــه دیدگاههــای اقتصادی نیــز مربوط
ً
نفــر ،وزیر نفت ،با عبــاس امیرانتظام
میشــد .مثال علیا کبر معی 
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بر سر سیاس ـتهای کالن اقتصادی اختالف داشــت و یا اعضای
نهضت آزادی مثــل ابراهیم یزدی با اعضای جبهــه ملی از جمله
کریم سنجابی اختالف ایدئولوژیک و سیاسی داشتند .سنجابی
با خود بازرگان هم اختالف نظر داشت و بعد از سه ماه استعفا کرد.
سپس اعضای نهضت آزادی با حزب جاما از جمله با شریعتمداری
و کاظم سامی اختالف پیدا کردند که به استعفای این دو نفر منجر
شد .در کل ،اعضای دولت موقت از جهات متعدد فاقد انسجام
و همخوانی فکــری و عقیدتی الزم بودنــد و این امر در شکســت و
استعفای آن تأثیر زیادی داشت.
 .10تسخیر سفارت آمریکا
دولــت موقــت یــک روز پــس از اشــغال ســفارت آمریــکا در تهــران
استعفای خود را تقدیم امام (ره) کرد .این اقدام باعث تعبیرهای
مختلفی در مورد استعفا شد و افکار عمومی آن را با اشغال سفارت
ً
مرتبــط دانســتند.اما اعضــای دولــت موقــت آن را کامــا رد کــرده و
گفتهانــد کــه در ماههــای قبل ،چنــد بــار اســتعفا مطرح شــده بود،
امــا چــون در  12آبــان اســتعفای همــه اعضــای دولــت بــه تصویــب
ً
هیئــت دولــت رســیده بــود ،در روز ســیزدهم اســتعفا رســما اعــام
شــد و رابطــه خاصــی با جریــان ســفارت نداشــته اســت.
در کنــار ایــن ،بــه اعتقــاد برخــی  ،یکــی از اهــداف دانشــجویان از
تســخیر ســفارت آمریــکا ،ضرب ـهزدن بــه دولــت بــازرگان بــود؛ زیــرا
دولــت بــازرگان بارهــا بــر حراســت از ســفارت آمریــکا تأ کیــد کــرده
بــود ،ضمــن آنکــه دقیقــا در همــان زمــان دولــت موقــت در الجزایــر
مشــغول مذا کــره بــا آمریکاییهــا بــود.
لذا برای بسیاری این ذهنیت پیش آمد که اقدام دانشجویان در
تســخیر ســفارت آمریــکا با هــدف بیاعتبــار کــردن دولــت موقت در
نزد آمریکاییها صورت گرفته اســت .بههرحال ،تسخیر سفارت،
اســتعفا را تســریع کــرد .اســتعفای دولــت موقــت بــا اســتقبال افکار
عمومی مواجه شــد و ایــن به معنــی از دسـتدادن پایــگاه مردمی
و پیامــد عــدم همگامــی بــا فضــای در حــال گســترش انقالبــی بود.
میتــوان گفــت کــه دولــت بــازرگان ،دولــت دوران انقــاب نبــود و
ســرانجام در یک فراینــد  9ماهه ،مغلــوب جریان انقالبیگری شــد
و از صحنــه خارج شــد.
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آیا تسخیر النه جاسوسی آمریکا در سال 58
موجب حمله عراق به ایران شد؟
سیدناصر سعادت

ســیزدهم آبــان مــاه ســال  58و حــدود
 10مــاه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی،
دانشــجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا
در تهران موسوم به النه جاسوسی را تسخیر
کردند .این رویداد ،اتفاق مهمی در تاریخ
معاصر ایران بود و منشــا و مبدا بســیاری از
رخدادها در چهل سال اخیر شد .برخی از
جمله اعضای نهضت آزادی ادعا میکنند
که تسخیر النه جاسوســی موجب تحمیل
جنــگ بــر ایــران شــد .در ایــن گــزارش بنــا
داریــم نگاهــی بــه نقــش یــا عــدم تاثیــر ایــن
اتفــاق تاریخــی در آغاز جنــگ ایــران و عراق
داشــته باشــیم و بــه ادعاهای مطرح شــده
در ایــن رابطــه نیــز بپردازیــم.
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غائله و تنش پیش از تسخیر
حدود چهار ماه پــس از پیروزی انقالب اســامی در ایران ،صدام
حسین با اجرای یک کودتا در عراق به قدرت رسید .صدام که با
کمک دستگاههای اطالعاتی آمریکا و غرب به قدرت رسیده بود،
ابتدا اقدام به آزار و اذیت شیعیان عراق و سرکوب حزب کمونیست
کرد .سپس تنشهای مرزی بین ایران و عراق را شدت بخشید و با
حمایت سیاسی و تسلیحاتی از جریان خلق عرب ،خرابکاریها
و ناامنیهایــی در اســتان خوزســتان و به خصوص در شــهرهای
خرمشهر ،آبادان و اهواز به وجود آورد.
البته گروه ناسیونالیستی و قومگرا خلق عرب حدود  10روز پس از
پیروزی انقالب اسالمی با رهبری شیخ شبیر خاقانی به وجود آمد،
اما با حمایت صدام چه آن زمانــی که معاون رئیسجمهور عراق
بود و چــه آن زمانی که نفر اول عــراق بود ،این گروه قدرت بســیار
بیشتری گرفت .خلق عرب تبدیل به یک جریان شد و گروههای
دیگر نیز در استان خوزستان از خاقانی حمایت کردند .خواسته
و برنامه خلق عرب تجزیهطلبی و ضربه زدن به انقالب اسالمی و
نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران بود.
مردم عرب خوزستان در ابتدا شناخت چندانی از ماهیت اهداف
خلق عرب نداشــتند و تصور میکردنــد که این گروههــا به دنبال
تحقق خواستههای مردم خوزستان هستند؛ خواستههایی که
در دوران رژیم پهلوی نادیده گرفته و بدان بیتوجهی شده بود.
از اردیبهشــت ســال  58و با افزایش یافتن حمایتهای صدام از
جریان خلق عرب ،ایــن جریان وارد فــاز امنیتی و نظامی شــد .از
این رو عملیاتهای بمبگذاری ،ترور و خرابکاری در شــهرهای

انفجار در بازار اهواز توسط خلق عرب
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مهم خوزستان از جمله خرمشهر و آبادان آغاز شد .با آغاز اقدامات
خرابکارانه جریان خلق عرب ،مردم خوزستان به تدریج از اطراف
این گروهها دور شدند و فاصله گرفتند.
جریــان خلق عــرب در ادامه فعالیتهــای تجزیهطلبانــه ،روز 31
اردیبهشــت ســال  58را آخرین مهلت تعیینشــده بــرای تخلیه
ســاختمانهای دولتــی اعــام کــرد .از همیــن روز درگیریهــای
مسلحانه بین خلق عرب و نیروهای مردمی ،سپاهی و کمیتههای
انقالب اسالمی به وجود آمد که اوج آن درگیریها روز  9خرداد بود.
در آن روز ،پمپ بنزین خیابان فردوســی و دو ســه انبار مخابرات
در نزدیکــی مرز شــلمچه به آتــش کشــیده و بســیاری از خانهها و
مغازههای مردم غارت شد.
این جریــان وقتی کــه در داخــل شــهرها راه بــه جایی نبــرد و موفق
بــه همراهــی مــردم بــرای ضربــه زدن بــه نظــام جمهــوری اســامی
ایــران نشــد ،درگیریهــا را بــه پاســگاهها و مناطــق مــرزی کشــاند
که در آنجا نیز با مقاومت نیروهای ژاندارمری و ســپاه مواجه شــد
و گروههــای مــورد حمایــت صــدام دســت خالــی بــه داخــل خــا ک
عــراق برگشــتند .بنابراین صــدام از همان زمــان گزینههــای کودتا
و جنــگ را جایگزیــن حمایــت از گروههــای ضدانقــاب و خرابــکار
کــرد و مقدمــات حمایــت از کودتا گــران و تحمیــل جنــگ را فراهــم
آورد .البتــه او تــا پایــان از حمایــت گروههــای تجزیهطلــب دســت
برنداشــت و کورســوی امیــدی بــه آنهــا داشــت.
بنابراین پیش از آنکه النه جاسوسی آمریکا به تسخیر دانشجویان
پیرو خط امام درآید ،صدام تحرکات مرزی و امنیتی خود را آغاز کرد
و وقتی که از ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق

پرسمـــــــــــان
تحریک گروههای ضدانقالب و تجزیهطلب ناامید شد ،درگیریهای
مرزی را شدت بخشید و گزینه جنگ را برگزید.

تصمیم به حمله پیش از تسخیر
صــدام هنگامی کــه بــه قــدرت رســید و حتــی آن زمانــی کــه معاون
رئیسجمهــور عــراق بــود ،در فکــر حملــه بــه ایــران بــود .ابراهیــم
یــزدی وزیــر خارجــه دولــت موقــت دهــم شــهریور مــاه ســال  58در
حاشــیه اجــاس غیرمتعهدهــا در هاوانــا (کوبــا) بــا صــدام حســین
دیدار و گفتگو کرد .یزدی در رابطه با محتــوای این مذا کره گفت
که صــدام در طــول جلســه بــه مرامنامه حــزب بعث اشــاره کــرد که
متولــی و نماینــده کشــورهای عــرب اســت.
اما صالح عمر علی سفیر وقت عراق در ســازمان ملل سالها بعد
در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره به طور مفصل در خصوص
آن جلسه سخن گفت .او در آن برنامه گفت :هنگامی که از سوی
ایران برای درخواست مالقات آمدند ،من به وزیر امور خارجه عراق
گفتم اما قبول نکرد .من تعجب کردم که چرا سعدون حمادی که
انسان روشنفکری بود این پیشنهاد را قبول نکرد .از این رو خودم
پیش صدام رفتم و درخواست مالقات وزیر خارجه ایران را مطرح
کردم و گفتم که فرصت بسیار خوبی است تا با ایران صحبت کنیم
و مشکالتمان را حل سازیم .در نهایت توانستم موافقت صدام
را برای این دیدار جلب کنم.
او در ادامــه در خصــوص آن جلســه کــه در محل ســکونت صدام
در هاوانا برگزار شــد ،بیان داشت :آن روز فقط ما ســه نفر بودیم.
گفتگوها مثبت و سازنده بود .بعد از اینکه آقای یزدی رفت ،صدام

از من پرسید نظرت چیست؟ من نظری را که داشتم بیان کردم و
گفتم این مذا کره خیلی مثبت و سازنده بود و به عنوان یک عراقی
این گفتگو را یک دستاورد بزرگ میدانم .صدام برای چند لحظه
سا کت شد .سپس گفت :چه صلحی و چه مشکلی بین ما و ایران
حل شد؟ این موضوع یک فرصت است که شاید در کل قرن یک
بار اتفاق بیافتد .اینها اهواز را از ما گرفتند .شطالعرب (اروندرود)
ً
را گرفتند و طبعا ا کنون بهترین فرصت برای ماست .در حالی که
کشورشان از هم پاشیده ،ارتش آنها از هم گسیخته و بین خودشان
جنگ داخلی است ،فرصت خوبی است تا بتوانیم حقوق از دست
رفتهمان را پس بگیریم .من این موضوع را فقط به تو میگویم که
نماینده عراق در ســازمان ملل هستی و من میخواهم ضربهای
به آنها بزنم که صدایش در تمام دنیا شنیده شود.
همچنین گفته میشــود که صدام آبــان ماه  57در دیــدار با فرح
پهلوی گفتــه بــود مــردم را در خیابانها ســرکوب کنید تــا نیازی
به کشته شدن هزاران عراقی و ایرانی در سالهای بعد نباشد.
بنابراین عمر علــی در آن گفتگو اعتراف کرد کــه صدام از مدتها
قبل یعنی حداقل یک سال پیش از آغاز جنگ تحمیلی و دو ماه
پیش از تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط
امام ،تصمیم به حمله و تحمیل جنگ به ایران داشته است.

تکرار ادعاهای تکذیب شده
اعضای نهضت آزادی و بسیاری از همفکران آنان بارها ادعا کردهاند
که تسخیر النه جاسوسی آمریکا موجب حمله عراق به ایران شد.
اما این ادعا در حالی مطرح شده و میشود که ابراهیم یزدی چند

انفجار در قطار مسافربری

خرابکاریهای صدام پیش از جنگ
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پرسم ـ ـ ـ ـ ــان
سال پیش در گفتگویی گفت« :ما در اسفند  57پیشبینی کرده
بودیم که به ایران حمله خواهد شد ،اما چه کشوری برای حمله
داوطلب بود؟ آیا پا کستان توان آن را داشت و در وضعیتی بود که به
ما حمله کند؟ ما میگفتیم ،خیر .دالیلش روشن بود .افغانستان
هم خودش دچار درگیری بود .شوروی هم در وضعیتی نبود که
بخواهد به ایران حمله کند ،چرا که جنگی بزرگتر در میگرفت.
آمریکا و ترکیه هم از نظر ما جزو حملهکنندگان احتمالی نبودند.
تنهــا کشــوری کــه در آن تاریــخ پیشبینی کــرده بودیم بــه ایران
حمله خواهد کرد ،عراق بود ،چون هم درآمد نفتی و هم ادعاها
و بهانههای خوبی برای حمله داشت».
ابراهیم یزدی دبیرکل ســابق نهضــت آزادی و وزیر خارجه دولت
موقت در این گفتگو اعتراف میکند که ما چند ماه پیش از تسخیر
النه جاسوسی حمله عراق به ایران را پیشبینی کرده بودیم.
آنان همچنین از طریق جورج کیو مامور ســازمان سیا از تصمیم
عراق برای حمله به ایران مطلع شــده بودند .کیو این تصمیم را
به مهندس بازرگان اطالع داده بود .مارک گازیوروسکی پژوهشگر
آمریکایی معتقد اســت گزارش اطالعــات مالقات با جــورج کیو،
به جانشینان دولت موقت داده نشد تا از حمله عراق جلوگیری
شود .از این رو این سوال مطرح میشود که آیا دولت موقت این
موضوع را به اطالع مقامات کشور رساند یا خیر؟
یــزدی در یادداشــتی مدعی شــده اســت کــه دربــارۀ ایــن موضوع،
به امــام نامه نوشــت ه اســت کــه صحــت آن را باید موسســه نشــر آثار
امــام کــه اســناد را در اختیــار دارد ،تاییــد کنــد و یــا اینکــه نهضــت
آزادی بــرای انتشــار ایــن ســند اقــدام نماینــد کــه تا کنــون از انجــام
آن خــودداری و حتــی خبــر آن را پــس از جنــگ ،بــا وجــود ابهاماتی
کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــته اســت ،بــرای روشــن شــدن برخی
واقعیتهــای تاریخــی ،بــه افــکار عمومــی اطــاع نــداد .عــاوه بــر
اینهــا یــزدی در گفتگویــی بیــان کرد اطــاع مــا از تــدارکات صدام
بــرای حملــه بــه ایــران خیلــی بیشــتر و جلوتــر از زمانــی اســت کــه
جــورج کیو (مامور ســازمان ســیا) بــه ایران آمــد .مهندس بــازرگان
نیــز ادعــا کــرده حملــه نظامــی عــراق بــه ایــران امــری بدیهــی بــود
و همــگان میتوانســتند چنیــن موضوعــی را پیشبینــی کننــد.
با وجود اینکه بازرگان و یزدی بارها عنوان کردهاند که پیش از تسخیر
النه جاسوسی از تصمیم عراق برای حمله به آمریکا اطالع داشته و
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یا آن را پیشبینی کرده بودند ،اما باز همفکران آنان این ادعا را در
رسانهها مطرح میکنند که تسخیر النه جاسوسی موجب تحمیل
جنگ بر ایران شد؟ به راستی اصرار بر تکرار این ادعا برای چیست؟

نقش آمریکا در تحمیل جنگ به ایران چه بود؟
ا گرچــه ســندی در خصــوص نقــش آمریــکا در تحمیــل جنــگ بــه
ایــران در دســت نیســت ،امــا آمریــکا از تضعیــف و نابــودی انقــاب
اسالمی خشــنود بود و این موضوع را صدام حســین میدانست؛
لذا صدام تمامی زمینهها را از سوی شرق و غرب برای خود فراهم
میدانســت .در ادامه نیز شــاهد بودیم کــه آمریکا و غــرب از صدام
حمایت همهجانبه کردنــد .ضمن اینکه ا گر آمریــکا موافق حمله
نبود ،بالفاصله شــورای امنیت را مجاب به توقف جنگ میکرد و
همراه با متحدین به عراق حمله میکرد( .همچون حمله صدام
بــه کویــت کــه ســالها بعــد بــه وقــوع پیوســت ).رفتارهــای آمریــکا
چراغ ســبزهایی برای صــدام بــود کــه در تحــوالت بینالملل مهم
و اثرگــذار بــه حســاب میآینــد .آمریــکا بــا ایــن چــراغ ســبز بزرگتریــن
حمایــت را از صــدام کرد و نیــاز بــه اقدامی دیگــر نبــود.در خصوص
اینکــه آیــا تســخیر ســفارت آمریــکا دلیــل حملــه عــراق بــه ایــران بود
هــم بایــد گفــت برابــر اســناد موجــود ،عــراق در شــهریور و مهر ســال
 1358و حداقل یــک ماه قبــل از تصرف ســفارت آمریــکا ،بهدنبال
حملــه بــه ایــران بود.
به اعتقاد پژوهشگران تاریخ جنگ حمله عراق به ایران را باید در
چارچوب روابط سیاسی و تاریخی دو کشور و تاثیرات ساختاری
انقالب اســامی در تغییر مناســبات و موازنه قوا میان دو کشور و
نه بــا متغیر ســفارت آمریکا مورد بررســی قــرار داد؛ اما بــه هر حال
تصرف ســفارت آمریکا با تاثیرگذاری بر تغییــر فضای بینالمللی و
منطقهای علیه ایران ،زمینههای همسویی عراق با آمریکا را علیه
ایران فراهم کرد.آمریکا برای استفاده از اهرم فشار بر ایران ،از ظرفیت
و انگیزههای عراق علیه ایران استفاده کرد .در این رابطه شواهد
و قرائــن تاریخی زیادی وجــود دارد که داللت بــر موافقت و نقش
تحریککننده آمریکا برای حمله عراق به ایران دارد.
بدین ترتیب تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط
امام عامل وقوع جنگ بین ایران و عراق نبود ،اما اشغال سفارت
موجب شد تا مسیر برای تجاوزگری صدام هموارتر شود.

راهیان
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طرح :عباس گودرزی

شما چند فرزند دارید و شــهید حدادیان چندمین فرزند شما
بودند؟
سه فرزند دارم .اولین فرزند از اولین همسرم است که سال  ۶۶در
جبهه حق علیه باطل در شلمچه به شهادت رسید .هفت سال بعد
دوباره ازدواج کردم و به لطف خداوند از آقای حدادیان دو فرزند
دارم که اولین فرزند محمدحسین است که در سال  ۱۳۷۴به دنیا
آمد ،در سال  ۷۶هم خداوند دختری به ما عطا کرد.
رابطه شما با آقا محمدحسین چطور بود؟
محمدحسین خیلی با من درد دل میکردند .همه اذعان میکردند
که ما به غیــر از رابطه مــادر و فرزندی یک رابطه خاص و عاشــقانه
داشتیم .همیشه میگویند خداوند با عزیزترینه ا آدم را امتحان
میکند و محمدحسین جزو عزیزترینها برای من بود و هیچکس
مانند او نبود و نیســت .البتــه خداوند در قــرآن میفرمایند وقتی
خدا عزیزت را میگیرد ظرفیــت و صبر تحمل ایــن مصیبت را هم
میدهد .به من هم خداوند صبر این مصیبت را داد و شکرگزارم.

گفتگوی سرو با مادر شهید
محمد حسین حدادیان

رنگ شهادت
سحر مافیزاده

شهید محمدحسین حدادیان در اول اسفند سال  ۹۶درحالیکه
تنها  ۲۲سال داشت در درگیریهای خیابان پاسداران با ضربههایی
که با تفنگ ســاچمهای به بدن او وارد شــده بود شــهید شــد .در
گفتگویی صمیمانه با «فاطمه تاجیک» مادر این شهید نامآشنا
تالش کردیم تا گوشهای از نا گفتههای شخصیت او را بازگو کنیم.
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آقا محمدحســین بیشــتر درباره چه مســائلی با شما صحبت
میکردند؟
محمدحسین خیلی با من صحبت میکرد بهخصوص زمانهایی که
تنها بودیم .به گمانم از شهادت خودش خبر داشت که حرفهایی
را به عنوان امانت به من میسپرد تا به دوستان و آشنایان و کسانی
که مدعی هستند میخواهند راه شهدا را ادامه دهند ،منتقل کنم.
همان زمان این سوال برای من پیش میآمد که چرا محمدحسین
آنقدر ایــن موارد را تکــرار میکند و من بعــد از شــهادت او جوابم را
گرفتم که دغدغهاش چه بود.
آقامحمدحسین به سوریه رفت و مدافع حرم هم بود .در چه
سنی به سوریه رفت؟
محمدحسین در سال  ۹۴در حالی که  ۲۰ساله بود تصمیم به رفتن
گرف ـت .روزی به خانــه آمد .من در آشــپزخانه مشــغول کار بودم،
از من خواســت بنشــینم تا با من حــرف بزند .یکــی از ویژگیهای
محمدحسین ادب او بود .روی دو زانو نشست و گفت :مادر یک
سوال از شما دارم .نظر شما در مورد رفتن من به سوریه چیست؟

راهیـــــــــــــــان
بدون درنگ گفتم من یک عمر است زیارت عاشورا میخوانم و به
اباعبداهلل(ع) میگویم ای کاش شما را یاری و خدمت میکردم .تا
این حرفه ا را زدم تسبیح خود را باال انداخت خندید و گفت جوابم
را گرفتم .دیگر حرفی در مورد رفتن به سوریه نزد .مدتی گذشت
متوجه شدیم که محمدحسین برای اعزام شدن به سوریه دو سه
ماهی هســت تالش میکند ،ولی اعزام بســیجیه ا خیلی سخت
بود چون آنها کادر رسمی نبودند .محمدحســین برای رفتن هر
کاری کرد .یک روز صبح دخترم اشــک در چشــمانش حلقه زده
بود ،گفت :محمدحســین ســا ک خود را بســته و آمــاده رفتن به
سوریه اســت .گفتم خدا به همراهش باشــد .کلی خورا کی برای
او آماده کردم مثل پســته و بــادام و  . ...یادم میآیــد جمعه بود.
وقتی محمدحسین بیدار شد گفت :فکر کردید من به مسافرت و
تفریح میروم این چه تنقالتی است که برای من گذاشتید؟ گفتم:
گذاشتم تا شب با دوستانت بخورید ،او برای اینکه ناراحت نشوم
مقداری از خورا کیها را داخل سا ک گذاشت و رفت.

از برنامههای محمدحسین شــرکت در روضه بود .آن شب گفت
من به روضه میروم .با تا کید گفتم :روضه میروی؟ گفت :بله.
خیلی به حرف من گوش میکرد ،جز چشم چیزی نمیگفت .هر
وقت او را صدا میکردم فقط میگفت چشــم حــاج خانوم .گفتم
محمدحســین خیابان پاســداران درگیری شــده اســت آنجا نرو.
غیرت پاســداری و انقالبی او را میشــناختم .محمدحسین یک
دستش را به سینه گذاشت خم شد ولی چشم نگفت .چون اهل
دروغگویی نبود .او به هیات رفت و اتفاقات بعدی را از دوستانش
شنیدم .آن شــب تا ســاعت ۱۰هیات بودند ولی به دلیل اینکه از
بسیجیهای قرارگاه ثاراهلل بودند به خیابان پاسداران رفتند .از 2
یا  3ماه قبل درگیر این موضوع بودند .زمانی که مسجد و حسینیه
در تهران آتش زدند گروه آنها برای پیدا کردن عوامل آن ماموریت
داشتند که به لطف خدا موفق بودند .کلیپهایی پخش شد که
چه جنایتهایی آنجا صورت گرفت .موتور و ماشین آتش زدند.
امنیت و آسایش مردم را به خطر انداختند.

لحظه رفتن او به سوریه شما چه حسی داشتید؟
هیچگاه نگاه او را موقع رفتن فراموش نمیکنم .یک نگاه عمیقی
داشــت و گفت :من دو خط وصیتنامه داخل تلفن همراه خود
نوشتم و در زمان خود به دست شما میرسد .نگاه عمیق او پر از
حرف بود که من عمق آن نگاه را متوجه نشــدم .چند ماه سوریه
بود و با تیپ فاطمیون توانســته بود همراهی کند .وقتی دوست
او مجروح شد به ایران برگشــتند .وقتی محمدحسین به سوریه
رفت در دل خــود برای همیشــه بــا او خداحافظی کــردم چون با
خصایص و شناختی که از او داشتم میدانستم برازنده شهادت
است و فکر میکردم هیچ وقت بر نمیگردد .زمانی که سوریه بود به
ما خیلی سخت گذشت .چون خدا هنوز شهادت محمدحسین
را امضا نکرده بود ،آن وابستگی به محمدحسین قطع نشده بود.
خیلی دلتنگ بودیم.

سوریه رفتن آقامحمدحسین چه تاثیری در زندگی او گذاشته بود؟
از بعد از شهادت محمدحسین از دوستان او شنیدم که میگفتند
خانم و آقایی میخواستند به دکتر بروند اما بهخاطر ناامنی پشت
در خانه گیر کرده بودندکه بسیجیه ا وارد عمل میشوند و به آنها
کمک میکنند و آن مرد خیلی تشکر میکند که امنیت را برای آنها
مهیا کردند .مساله امنیت بسیار جدی است ،متاسفانه افرادی
هستند که قدر این امنیت را نمیدانند .محمدحسین به امنیت
بســیار اهمیت میداد و چون در اطالعات عضو بود ،میدانست
امنیت یعنی چه .نظر من این است که خداوند محمدحسین را به
سوریه برد تا بیشتر ناامنی را نشان او بدهد .وقتی از سوریه به ایران
برگشت میگفت ایران نباید مانند سوریه شود .خیلی سخت است
برای ناموست جلوی چشمانت اتفاقاتی بیفتد .شب شهادت برای
ایجاد امنیت به خیابان پاسداران میرود .شب شهادت حضرت
زهرا (س) به شهادت میرسد.

در مورد آخرین خداحافظی شــب شــهادت با محمدحسین
بگویید؟
شب قبل از شــهادتش ما خداحافظی کردیم .محمدحسین در
یک اسفند سال  ۹۶در درگیری خیابان پاسداران شهید شد .یکی

چرا به خیابان پاسداران رفتند؟
به بسیجیه ا دســتور میدهند داعش ـیها را پرا کنده کنند .خبر
رسیده بود آنها قرار است فردا صبح به داخل خیابان پاسداران بروند
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و یک پایگاه را تسخیر کنند .ا گر یک پایگاه دست نااهل بیفتد چه
اتفاقی برای مردم آن شهر میافتد .روز قبل آن حادثه شخصی به
نام محمد ثالث با ماشین سه تن از نیروهای انتظامی را به شهادت
میرساند و متأسفانه هیچ برخورد جدی با آنها صورت نمیگیرد.
آن شب نیز آنها با یک سمند به سمت بسیجیه ا حرکت میکنند
و بسیجیها را به زمین میزنند که یکی از آنها محمدحسین بود.
آنها از ســمند مانند یک تانک اســتفاده میکنند .سمند در جلو
حرکت کرده و آنها با چوب و چماق کنار او بودند .نقل قول کردهاند
محمدحسین حدود  ۲۰دقیقه اسیر آنها میشود .درواقع بعد از
چند صدسال روضه قتلگاه را برای ما تازه میکنند .محمدحسین
از گردن تا روی شکم با تفنگ ساچمهای از فاصله نزدیک سوراخ
سوراخ میشود و با تمام وسیلهها مثل قمه ،چاقو ،تیغ موکتبری
و ...به او ضربه میزنند و درشب شهات حضرت زهرا (س) در حالی
که لباس مشکی به تن داشــت با صورت زخمی اما پا ک و منوری
که قبل آن با اشک تطهیر شده بود به شهادت میرسد ،در حالی
که صورت او با تفنگ ساچمهای ستاره باران شده بود.
از تشریففرمایی رهبر معظم انقالب و دیدار ایشان هم بگویید.
محمدحسین یکی از عشقهای حقیقیاش عشق به والیت بود.
این عشق را در عمل ثابت میکرد و بروز میداد .وقتی حضرت آقا در
تلویزیون صحبت میکردند محمدحسین انگار در کنار آقا بودند،
مودب و دست به سینه مینشست .آقا ا گر دستور یا فرمانی داشتند
محمدحسین دست به سینه میگذاشتند و میگفتند چشم آقا.
یادم است چند سال پیش که هنوز شهید حججی شهید نشده
بودند در حال خوردن غذا بودیم محمدحسین گفت مامان یادتان
اســت وقتی تابوت صیاد شــیرازی را آوردند حضرت آقا تابوت او را
بوسیدند؟ او با عشق و حسرت این را بیان میکرد و میگفت خوش
به حال شهید صیاد شیرازی .وقتی محمدحسین شهید شدند
حضرت آقا به منزل ما آمدند و بهترین لحظه زندگی من در این ۵۰
سال و اندی روشن شدن چشمانم به دیدن آقا بود .وقتی از درگاه
در وارد شدند کوهی از نور دیدم و نمیتوانم آن احساس را بیان کنم
که چه شوقی در من به وجود آمد .محمدحسین در سن  ۱۷سالگی
خدمت آقا رسیده بودند .ایشــان در منزل دست محبت بر سر ما
کشیدند و به لطف خدا آرامتر شدیم .وقتی پدر محمدحسین قضیه
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شهادت او را برای آقا تعریف کرد آقا بســیار متاثر شدند و فرمودند
شهادت برای یک شهید به مانند افتادن از اسب است ،شما پدر
و مادر با داستان شهادت محمدحسین خودتان را اذیت نکنید.
قبل از آمدن آقا به منزل ما پرسیدند شما چه تقاضایی از حضرت
آقا دارید؟ گفتم من هیچ درخواستی از ایشان ندارم جز اینکه وجود
نازنین ایشان را ببینم .بعداز اینکه آقا آمدند عکس محمدحسین
را به آقا دادم و گفتم او خادم الحسین(ع) بود و لباس خادمی تن
میکرد و لباس ســبز نوکری امام حســین(ع) را با تمام دنیا عوض
نمیکرد و به آن افتخار میکرد .وقتــی آن عکس را با همان لباس
خادمی نشــان آقــا دادم و ایشــان همــه عکسهــا را با دقــت نگاه
کردند به عکس محمدحسین که رســیدند گفتند صورت او پر از
نور معنوی است و با داشــتن چنین فرزندی خدا را شا کر باشید.
وقتی در عکس لباس تن محمدحســین را دیدنــد گفتند همین
لباس تن محمد حســین بوده اســت؟ گفتیم بله و گفتند لباس
محمدحسین را بدهید من ببوسم .وقتی آقا لباس محمدحسین
را بوسیدند همانجا به محمدحســین گفتم عشق تو یک طرفه
نبود و همانطور که تو حضرت آقا را عاشقانه دوست داشتی و تبعیت
و پیروی میکردی ایشــان هم تو را دوست دارد .حسرت بوسه بر
تابوت شــهید صیاد شــیرازی برای او هم محقق شد .حضرت آقا
فرمودند من سربازهایم را هیچگاه تنها نمیگذارم .چه در زندگی
چه در زمان بعد از شهادت.
وصیتنامه شهید چطور به دستتان رسید و چه در وصیتنامهاش
نوشته بود؟
یک وصیت نامه کوتــاه و مختصر و مفید بود .وقتی ســال  ۹۴که
به ســوریه میرفــت گفت مــن چند خــط وصیتنامه نوشــتهام.
محمدحســین خیلی شــوخ طبع بود ،با شــوخیهایش کســی را
آزار نم ـیداد و در آنها گناهی وجود نداشــت ،لبخندی زد و گفت
وصیتنامه در زمان مناسب به دست شما خواهد رسید .وقتی
دوستان محمد حســین آمدند گفتند وصیتنامه او کجاست؟
خیلــی محکــم گفتــم او وصیتنامه نداشــته اســت .آن زمــان از
سوریه برگشته بودند و فکر نمیکردیم شهید شود .تلفن همراه او
در درگیریها گم شده بود که توسط دوستانش به ما رسید .یک
روز در حال جستجو برای پیدا کردن چند عکس در تلفن همراه او
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بودیم ،البته محمدحسین اجازه نمیداد از او عکس بگیریم ،حتی
زمانی که میخواست به سوریه برود گفتم بیایید چندتا عکس با
هم بگیریم ولی هیچگاه عکسی دست ما نرسید .همینطور که در
تلفن همراه او جســتجو میکردیم ،دخترم وصیتنامه او را دید،
وقتی این را شــنیدم یاد حرف او افتادم که گفته بود وصیتنامه
در زمان مناسب به دست شما میرسد.
شنیدهایم نوشتههای آقا محمدحسین مانند شهید سلیمانی
است .کدام حرفهای آنها شباهت دارد؟
نکتــه جالبــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه حــاج قاســم بعــد از
محمدحســین شــهید شــد ولــی وصیتنام ـهای کــه حــاج قاســم
نوشته همان حرفهایی است که در وصیتنامه محمدحسین
بــود .محمدحســین از والیــت میگویــد .اینکــه خــدا میدانــد چــه
غمــی از غربــت ایــن ســید غریــب (امــام خامنـهای) وجــود دارد کــه
حتــی فکــر کــردن بــه آن آزار دهنــده اس ـت .ا گــر بخواهیــم غربــت و
تبعیــت را بفهمیــم و والیتمدار باشــیم باید مانند شــهدا باشــیم.
ا گر ما شــهیدگونه زندگی کنیم متوجه ماموریت و مســئولیتمان
خواهیــم شــد .شــهید قاســم ســلیمانی میفرماینــد ایــن والیــت،
والیت علی بن ابیطالب(ع) است و خیمه ،خیمه فاطمه زهرا (س)
اســت .در صحبتهــای خصوصــی کــه بــا محمدحســین داشــتیم
او همیشــه میگفــت مامــان والیــت آقــا والیــت امیرالمومنیــن(ع)
اســت .جمله محمدحســین و جملــه حاج قاســم با هم یکــی بود.
ایــن نکتــه خیلــی مهمــی اســت بایــد اهــل نظــر دقــت کننــد.
همه اینها نشان میدهد شهدای ما به یک منبع وصل و هدایت
میشوند .ا گر میخواهیم پیروان شهدا باشیم باید به منبع شهدا
وصل شویم .منبع شهدا یعنی آیه ۶۹سوره نسا که میفرمایند:آنان
کـه اطاعـت خـدا و رسـول کننـد البتـه بـا کسـانی کـه خـدا بـه آنهـا
لطف فرموده یعنی با پیغمبران و ّ
صدیقان و شهیدان و نیکوکاران
محشـور خواهند شد .محمدحسـین و شـهید حاج آقا سـلیمانی
رفیقـان شـهدا و انبیـا هسـتند و در آخر آیـه میفرمایـد :اینـان نیکو
رفیقانی هستند .ما ا گر میخواهیم با شهدا محشور شویم خداوند
فرمودهاند راهش اطاعت از رسول(ص) است و باید از خدا و شریعتی
که وجـود دارد ،تبعیت کنیم .انشـااهلل خـدا ما را هدایـت میکند و
روزی از لطف خدا ملحق به شهدا شویم.

و کالم آخر...
باالترین و جامع ترین دعا که همه دعاها را
در بر میگیرد تعجیل در فرج امام زمان(عج)
است و ما از خداوند میخواهیم هر چه زودتر
بقیــه غیبــت را به لطــف و کرم خــودش به
ما ببخشــد و امام ما که حاضر هستند ،ما
را الیــق کنــد و این پــرده را کنــار بزنــد و در
خدمت و سرباز ایشان باشیم .به جوانها
میگویم من نوجوان بودم که یک جملهای
از امام(ره) در مدرس ـهمان بود که نشــات
گرفته از قرآن بود ،نوشته شده بود که امام
راحل فرمودند :وقتی قلب انسان الهی شود
همه چیز انسان الهی میشود .از خداوند
میخواهم قلبهایمان الهی شود.

بوسه آقا
بر پیراهن
شهیدحدادیان
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ّ
نظریهی مقاومت

دیالکتیکمردمو حا کمیت
ِ
امیر حیدری
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رهبر معظم انقالب در دیداری که به مناسبت  13آبان ماه سال  97با
ّ
دانشجویان داشتند از ّ
«نظریهی
نظریهی مقاومت صحبت کردند؛
مقاومت در مقابل دشمن قویپنجه را تبلیغ کنیدّ ...
نظریهی مقاومت،
ِ
ِ
یک ّ
نظریهی اصیل و درست اســت؛ هم در مقام نظر ،هم در مقام
عمل؛ از لحاظ نظری و از لحاظ عملی -از هر دو جهت  -باید ترویج
شود .معنای نظری این است که تبیین کنید .شما جوانها خیلی
خوب میتوانید این ّ
نظریهی مقاومت را تبیین کنید».

راهیـــــــــــــــان
تبین و توسعهی ّ
نظریهی مقاومت در گرو برداشتی عمیق از فلسفهی
تاریخ شیعی و شکلگیری جبهههای حق و باطل است .برداشتی
ِ
که ا گر از سطح فرد و جامعه به تاریخ و تکوین برسد میتواند وجوه
مثبتی از انگارههای اصیل شــیعه را در بر داشــته باشــد ،و در غیر
اینصورت به صورتی تصنعی به بروز شور و احساساتی منجر شود
که انقالب را تا ســر حد اعتراض و مخالفخوانــی تنزل میدهند و
امر به معروف و نهی از منکر را که اســاس قیــام حضرت امام بوده
به قضاوتها و دخالتهای سطحی در روابط بینافردی جامعه
میکشاند .مقاومت در سطح کالن و توسعهی درگیری بین جبههی
ایمان و کفر ا گر با ســطوح فردی و اجتماعی خلط شــود به نوعی
انضمام تئوری تمدن
انفعال منجر میشــود .تئوری مقاومت در
ِ
اسالمی هر دو از گرانیگاههایی هستند که در صورت عدم تبیین
تمدنی اسالم را هم منحل کند.
درست میتواند حداقلهای مسیر
ِ
همراهی تودههاست،
اولین و مهمترین شا کلهی هر حرکت اجتماعی
ِ
از طرفــی ارادهی تودههاســت که به جمهــوری اصالت میدهد،
انفعال
حال ا گر این ارادهها در بستر هجمهی فرهنگی ،یا رکود و
ِ
داخلی به تشتت و از هم گسیختگی بیانجامند ،الجرم ّ
نظریهی
مقاومت و پیوست عملی آن با مشکالتی اساسی مواجه میشود.
تا کید قرآن بر «لیقوم الناس بالقسط» خواه ناخواه مقاومت اسالمی
را به ارادهی عموم مسلمین گره میزند ،نه خبرگان آنان ،پیوندی
اجتماعی پایین به باال ســاخته نشــود جملگی به
که ا گر در روند
ِ
موهومات رسانهای و تبلیغات پروپا گاندا گونهی فاشیستی خواهد
رسید .مقاومت بدون مردم و شکلدهی انگیزهها و ارادهی آنان
مفهومی پوچ است ،چرا که غایت آن در استمداد «از مردم»« ،برای
مردم» است .مردم البته هیچگاه مفهوم معناداری نمیتواند باشد،
برای همین سه مفهوم اقلیت ،ا کثریت و طیفهای سیال بین این
دو برای معناداری مردم و جامعه به کار میرود .تبیین و ساختن
زمینههای رشد و غی ،و بعد از آن وا گذاری حق انتخاب به مردم،
ایدهای است که هنوز  -فار غ از هر نوع تحلیل و تفسیری از حکومت
اسالمی  -جواب میدهد ،و اساسا اثبات یا نفی حکومت اسالمی  -و
هر نوع حکومت دیگری  -نه فقط توسط استدالل و براهین عقلی
و نقلی ،بل با توجه به سنجش انتخاب مردم قابل انجام است.
سنجش خواسـ ِـت آنها در برهههای زمانی
اما مسالهی مردم و
ِ
ُ
مختلف کاری است که بر گردهی جامعه شناسی است .دموکراسی

و امور مربوط به آن ،از قبیل انتخابات و شــورا و رســانه و ...برای
رسیدن به خواســت عمومی و انتخاب حدا کثری فرآیندی قابل
شناسی مبتنی بر صداقت» و فار غ از فشارهای
اتکا نیست« .جامعه
ِ
چیدمان اقلیت و ا کثریت و طیفهای
قدرت میتواند تا حدی نوع
ِ
پرا کندهی اجتماعی را مشخص کند و محصول این تشخیص را بر
گردن حا کمیت بیاندازد ،از طرف دیگر نخبگان و روشنفکران تودهها
را در مخاطبههای شفاهی و کتبی  -نه رسانهای و سوشال  -متوجه
شناسی صادقانه» میکنند ،پس از آن دو راه برای
نتایج «جامعه
ِ
تنظیم سیاستهای کلی
و
پذیرش
است،
تصور
قابل
حا کمیت
ِ
خواست مردم  -که میتواند به نوعی استحاله هم منجر
بر مبنای
ِ
اصول مبنایی
با
متناسب
اجتماعی
ساخت
تقدیر
و
قبول
یا
شود  -و
ِ
ِ
ِ
ِ
و هستیشناسانهی خود .طریق اول چون مستلزم گونهای پیرایش
و عقبنشــینی از قدرت اســت بعید به نظر میرســد ،اما راه دوم
یعنی رجعت به اصول که البته آن را نباید با سلفیگری خلط کرد.
جامعه شناس ـیای که امروزه نه بر تئوری مقاومــت بلکه بر روی
فروپاشــی بحــث میکنــد ،اجــازهی پرداختن بــه امــوری را که در
ثبات اجتماعی مطرح میشود نخواهد داد .همهی
زمینههای ِ
ّ
این مباحث به طور علیتی و سلسلههای حلقوی با هم در ارتباطند،
طرح ّ
نظریهی مقاومت قهرا به پیگیری مسائلی منجر میشود که
در فضای ژورنالیستها و آ کادمیسینها به «تابوهای معرفتی»
شناخته شدهاند .تابوهایی که شکســتن آنها برای طر حریزی
مباحث جدید در زمینهی گفتمان انقالب اسالمی همچون خرمن
کوفتنی است که گاو نر میخواهد و مرد کهن.
با این همه من به آ کادمی شدن گزارههای اینچنینی که با ایدهی
انقالب اسالمی پیوند دارند خوشبین نیستم ،چون نهایتا به شیوهای
ختم میشود که ارادهی مردم را در نهادهای اجتماعی و تاریخی
نادیده میانگارد .این بحث مهمی است که غرب و تمدن غربی
َ
از روی یک ِپل ِت از پیش تعیین شــده ســاخته نشده است ،غرب
دیالکتیک مردم و نخبگان و روشنفکران و اهل سیاست
ماحصل
ِ
ِ
است و البته این بینش که ســطح درگیری بین جبهههای کفر و
درگیری ایــران و غرب ترجمــه کنیم همــان مفهومی
ایمان را بــه
ِ
است که غرب میخواهد.
انقالب اسالمی باید با زبان هستیشناسانهاش با مردم مفاهمه
کند ،در غیر این صورت با عدم همراهی تودههایی مواجه خواهد
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شد که درک درســتی از مفهوم جهاد و مقاومت ندارند ،و همین
ملت ما را ظرف مناسبی
نداشتن است که می تواند روح جمعی ِ
برای داشتههای فرهنگ دیگری کند.
مقصود من از طرح ایدهای که رهبری در دیدار با دانشجویان در
روز مبارزه با استکبار جهانی بدان پرداختهاند ،پیگیری ملزومات
و وسایل تبیین ّ
نظریهی مقاومت بود ،نظریهای که میتواند به
دور از برداشتهایی سطحی که ما از آن داریم در حوزهی داخلی با
«استراتژی مدارا» و در سطح خارجی با «دیپلماسی ّ
تقیه» انقالب
موجد تمدن اسالمی کند.
اسالمی را
ِ
نخبــگان و روشــنفکران نیز در ایــن میان برای شــکل دادن به
دیالکتیک بین مردم و حا کمیت نقشی اساسی دارند ،از طرفی
ِ
باید از از مردم سیاستزدایی کنند و با ادبیات فرهنگی با آنها
ســخن بگویند و از طرف دیگر حا کمیت را به سیاستاندیشی
طرح مدینه وادارند .یکی از متفکران انقالب سالها پیش
در ِ
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این مفاهیم را با ادبیاتی فرهنگی  -نه سیاسی  -اینگونه طرح
کرده بود؛ «من یافتهام كه دو كار اساسی هست ،یكیدگرگون
كردن تلقی مردم ،تا بتوانند حكومت را تحمل كنند و بخواهند
و دیگری وجــود مهرهها ،ك ـه بتوانند كارها را بــه دوش بگیرند
و ضرب ـه شــیلی را تجربه نكننــد .كه بــدون تلقی مــردم ،همراه
مهرهها میتوان حكومت كرد ،ولی این حكومت چه شــورایی
و چه فردی ،رو به اســتبداد خواهد گذاشت.
و همــراه آن تلقی و بــدون مهرهها نمیتــوان حكومت كرد ،كه
به اضمحال ل خواهیم رســید .هــر حركتی به زمینهای در شــور
واحســاس مردم نیاز دارد و این جاســت كه باید تلقی مردم از
خودشــان عوض شــود تا بتوانند اســام و حكومت اســامی را
تحمل كنند...و همچنین ب ـه نفراتی نیاز دارد كه این بار را به
دوش بگیرند ،تا سرحد ایثار كار كنند و مزد و سپاس نخواهند
و بدهكار هم باشند».

راهیـــــــــــــــان

اقتصاد
ِ

انـقالب اسالمی
(قسمت اول)

حسین عباسیفر

گاهی اوقات تنها علت تنفر ما از چیزی یا کسی عدم شناخت ما نسبت به آن است .شاید برایتان
پیش آمده باشد ،از کسی خوشتان نمیآمده اما بعد از مدتی که با او آشنا شدید نظرتان زیر و
رو شده است .نگاه من به رشتهی اقتصاد از همین دست بود .قبل از اینکه رشتهی اقتصاد
قبول شوم با اینکه در دبیرستان ریاضی فیزیک خوانده بودم حتی نسبت به اسم این رشته
حساسیت داشــتم .حقیقتا متنفر بودم .نمیدانم چرا ،از همان روز اول و با برخورد با اولین
استاد اقتصاد نگاهم زیر و رو شد.
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نه تنها تنفری دیگر وجود نداشت که به شدت عالقمند شدم .فرمود
الناس اعداء ما جهلوا ،انسانها دشمن آن چیزی هستند که نسبت
به آن جهل دارند .حاال تصور کنید آن چیزی که از آن متنفریم دائما
هم تکرار شود و جلوی چشم و گوش ما باشد! میشود القوز فوق
القوز! مثال وقتــی برای ما از خاطرات شــهدا تعریف کننــد و دائما از
کرامات آنها بگویند ،ا گر ما نسبت به این کرامات و مقامات عرفانی
شناختی نداشته باشیم بعد از مدتی قطعا زده میشویم .آن وقت
نیاز داریم تا دهنمکی بیاید و بگوید شهدا از میان همین مردم رفته
بودند و همه جور آدمی در جبهه وجود داشت .همه فرشته نبودند.
یا مثال همیــن اقتصاد مقاومتــی! هم اقتصادش هــم مقاومتش
هر دو ظرفیت این را دارند تا مخاطب را پس بزنند .مخصوصا ا گر
بدون شــناخت کافی دائم تکرار هم بشــوند ..در این یادداشــت
کوتاه که احتماال ادامه هم داشته باشد [نویسنده تالش میکند
جای خودش را در نشــریه باز کند] ســعی میکنم مســاله اقتصاد
مقاومتی را با بیانی طرح کنم که قدری با بیانهایی که احتماال
تا کنون شندهاید متفاوت باشد .به مثال پناه میبرم و از دریچهی
یک مثــال بــه موضــوع نــگاه میکنــم .ایــن مثــال واقعی اســت؛
با خودروی شخصی به تهران میرفتم که در راه مسافری را سوار
کردم! هنوز سوار نشده بحث سیاســی را شروع کرد! ظاهرا ظاهر
مرا که دیده بــود ،فکر میکــرد نمایندهی خــدا و پیغمبــر و امام و
انقالب و نظامم که باید پاسخگوی تمام مسائل و مشکالت باشم!
شــاید هم میخواســت کرایه ندهد! قدری کــه ادامــه داد گفتم
راستش را بخواهی من رشتهام اقتصاد است .برای تمام مشکالت
اقتصادی کشــور هم راه حل دارم .اما چه کنم که شــما خودتان
نمیخواهید این مشکالت حل شود! گفت چطور؟ گفتم فرض
کن من بــرای اقتصــاد خــودرو و قیمــت و کیفیت خــودرو راه حل
مناسبی دارم! چه باید بکنم؟ گفت خب باید به مسئولین بگویی!
گفتم احسنت .مشکل همین است! چرا نمیگویی باید مسئول
شــوی؟ چون من را نمیشناسی! چون من رســانه ندارم! چون
من قبال مسئولیتی نداشــتم! چون پول ندارم تبلیغات گسترده
کنم! در نتیجه شایستگی قبول مسئولیت هم ندارم!؟ حاال من
که بیســوادم! اما حقیقت قصه این است که شــما همانطور که
از فروشگاه خرید میکنید نمایندگان و مسئولین خود را انتخاب
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میکنید .یعنی در فروشــگاه چیزی را انتخاب میکنید که بیشتر
تبلیغ کرده اســت و ا گر محصول با کیفیتی در فروشــگاه باشد که
نامش را تا کنون نشنیدهاید هرگز آن را انتخاب نمیکنید! هنگام
رأی دادن هم هر که تبلیغ بیشتری کند و پوسترهای رنگی بیشتر
و بزرگتری بزند بیشتر رأی میآورد .استثناها هم اهمیتی ندارند
در تحلیل مسائل اجتماعی .بعد گفتم البته این یک طرف قصه
است .دو ضلع دیگر هم دارد این مثلث .عالوه بر نخبگان علمی
که باید توســط مردم شناسایی و انتخاب بشــوند خود مردم هم
باید دست به کار شوند.
یعنی مردم ا گر مخیر شوند که پول بگذارند در بانک و بورس تا سود
راحت کسب کنند یا اینکه پولشان را در یک کار تولیدی وارد کنند
آیا منطقشان در این انتخاب این است که کدام گزینه برای جامعه و
اقتصاد کشور بهتر است یا اینکه هر کسی فقط به جیب و نفع شخصی
خودشان فکر میکنند؟ کار دیگر در جامعه ما ارزش نیست .کار نکردن
و پول درآوردن ارزش است ،نه کار کردن و کسب روزی آن هم از نوع
حاللش! قطعا بیان این نکته به معنای نفی صد درصدی نیست.
خود کار ارزش نیست.
اما حقیقتا مثل گذشته ِ
سومین ضلع این مثلث هم مسئولین هستند که خب ا گر دقت کنیم
در یک نظام که قاعدهی آن بر جمهوریت است هر سه برمیگردد به
انتخاب مردم .یعنی اینکه مسئولیت را به اهل علم وا گذار کنیم.
اما سوالی که اینجا پیش میآید این است که خب مگر کسی با این
مخالف است؟ میگوییم خیر! هیچ کسی در دنیا پیدا نمیشود
که ســپردن مســئولیت به اهل علــم و نخبگان حقیقــی جامعه را
نفی کنــد .پس چرا در عمل این اتفاق نمیافتد؟ شــاید بپرســید
اینها چه ربطی به اقتصاد مقاومتی دارد! واقعیتش این است که
بدون بیان این مقدمه هر چه از اقتصاد مقاومتی گفته شود ابتر
خواهد بود .یعنی میشود همان حرفهای تکراری .برگردیم به
سوال .چرا در عمل قاعدهای که همهی مردم به آن اعتقاد دارند
اتفاق نمیافتد؟ یعنی نخبگان انتخاب نمیشوند.
 -1نخبــگان خــود را عرضــه نمیکننــد؛ اولیــن دلیــل ایــن اســت
کــه عمدتــا نخبــگان علمــی و حقیقــی جامعــه خــود را در معــرض
انتخــاب مــردم قــرار نمیدهنــد .دالئــل زیــادی دارد ایــن امــر کــه
بایــد در مجــال مناســبی بررســی شــود.

رهبر معظم انقالب اسالمی

(مدظله العالی)

کار و راهبرد اساسی «مصونسازی اقتصاد از آسیب تحریمها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی»
ً
است و بنده پشت این قضیه ایستادهام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کامال دفاع میکنم.

 -2تقاضــا ندارنــد .یعنــی یکــی از مســیرهای ورود افــراد بــه
عرصهی پذیــرش مســئولیتها تقاضای مــردم و قدرت مســتقر
اســت .تقاضای مردم وجود نــدارد چون اصوال شــناختی وجود
ندارد .چــه به اصل وجود ایــن نخبگان و چه به محتــوا و گنج در
اختیــار ایشــان .تقاضا از ســمت مســئولین مســتقر وجــود ندارد
چرا که جایگزین خودشــان را با دســت خــود انتخــاب نخواهند
کــرد .آن هــم کســی کــه از ایشــان قطعــا کارآمدتــر خواهــد بــود.
 -3ساز و کار انتخابات .انتخابات به شیوهی امروزی منطقش
چیزی شبیه منطق جذب دنبالکننده در شبکههای اجتماعی
اســت .میتوان فالوئــر را با پــول خرید .با پوســتر و بنــر و تبلیغات
بیشــتر میتوان رأی خرید و در این شــرایط قطعا نخبگان علمی
که متصل به حلقههای قدرت و ثروت نیستند هیچ شانسی برای
انتخاب شدن ندارند .یعنی حتی ا گر از ایشان دعوت شود و ایشان
هم حضور پیدا کنند باز هم بدون رسانه بودن یعنی شکست.

 -4شــرایط بعد از پذیرش مسئولیت .امروزه شــرایط فردی که
مسئولیتی را میپذیرد بهتر از کسی است که از آن فرار میکند و این
دقیقا خالف منطق اسالم است .در اسالم پذیرش مسئولیت نباید
برای فرد منافع مادی بیشــتری فراهم کند تا به خاطر آن فرد به
سمت مسئولیت بدود .لذا نخبگان علمی آن هم با تفکر اسالمی
به شدت از پذیرش مسئولیت آن هم در این شرایط فرار میکنند.
مگر اینکه جایی بر آنها تکلیف شود که خب آن وقت مثل امام(ره)
و مقام معظم رهبــری میپذیرند و خذوها بقــوۀ هم میپذیرند.
حاال برگردیم سر اصل موضوع .اول اینکه اقتصاد دو رو دارد .اول
آن ســمت که با آن زندگی میکنیم .دوم هم آن ســمتی که کامال
تخصصی است و جزء پیچیدهترین رشــتههای علمی در دنیا به
شمار میآید .در شیمی و فیزیک و  ...شما با پدیدههایی طرفید
که ثابتند .یعنی حرکــت میکنند اما خــود آن پدیدههــا و قوانین
حا کم بر آنها ثابت اســت .اما در علوم اجتماعی اینگونه نیســت.
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هم جامعه ،هم انســان ،هم پدیده و حتی گاهــی قوانین حا کم
بر پدیدهها متغیر هستند .در یک جامعه باالرفتن قیمت بنزین
نتیجهاش میشود کاهش قیمت خودرو و در یک جامعه باالرفتن
قیمت بنزین نتیجهاش میشــود افزایش قیمت خودرو .در یک
جامعه مصرف ارزش است در یک جامعه ممکن است کار ارزش
باشد .وقتی ارزشها متغیر باشند قوانین حا کم بر رفتار انسانها
و در نتیجه قوانین اجتماعی نیز تغییر میکنند.
حال شناخت این روابط و قوانین تغییر در جامعه خودمان را جمع
کنید با شناخت نسبت به قوانین در شرایط خاصی مثل تحریم.
پیچیدگی جنگ را هم به آن اضافه کنید .روابط سیاسی و فرهنگی
و نهادهای قدرت و شرایط اجتماعی نیز به این مجموعه ا گر اضافه
شود تازه اول بسم اهلل است! یعنی باید نسبت به قوانین و احکام
اسالمی هم آشنا باشیم،آن وقت خواهید دید که تصمیمسازی
و تصمیمگیری در این شرایط حتی کار یک مجتهد جامعالشرایط
متخصص در حوزههای مختلف علوم انسانی اسالمی نیست! باید
کسی باشد که عالوه بر همهی اینها سالها تجربهی مدیریت در
سطوح باالی مدیریتی داشته باشد.
البته اینها را به آن مســافر محترم نگفتم .بــرای او یک مثال زدم.
گفتم ما یک استاد بزرگوار داریم به نام پرفسور مسعود درخشان.
کســی که بیش از شصت سال اســت در باالترین ســطح تحصیل
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و تدریس علم اقتصاد کرده و بیش از چهل ســال اســت تمرکزش
بر روی اقتصاد انقالب اسالمی اســت .ایشان میگفت یک روز به
بیمارستانی در آلمان رفتم برای مشکل کلیهام .یکی از دوستان
که آنجا بود پرونده من را دید و گفت باید عمل کنی اما فالنی هم
باید نظر دهد .دوست دیگری هم گفت به نظر من هم باید عمل
کنی اما فالنی هم باید نظر دهد .گفتم فالنی کیست؟ گفتند استاد
ماست .بارها و بارها پیش آمده که دو بیمار با یک شرایط داشتیم.
ما میگفتیم هر دو عمل شوند .ایشان میگفت یکی از آنها نیاز به
عمل ندارد .عمل میکردیم و فرد از دنیا میرفت .آن قدر این اتفاق
تکرار شد که دیگر بدون نظر ایشان عمل نمیکنیم .گفتم ایشان
از کجا میفهمید چرا باید یکی را عمــل نکرد .گفت ا گر از خودش
هم بپرسید نمیتواند توضیح دهد!
این سطح از توانایی مثل همان چیزی است که به آن ملکهی اجتهاد
گفته میشود .همان چیزی که در لحظه به شما میگوید جایز است،
حرام است ،حالل است ،مکروه است یا ...در لحظه هزاران آیه و روایت
و اصول فقهی و قواعد را کنار هم میگذارد و بر موضوع بار میکند و
حکم میدهد .همهی اینها را گفتم که بگویم در حوزهی اقتصاد
مقاومتی چیزی نمیدانم! بیش از  ١۵سال است اقتصاد میخوانم
و ا گر از من بپرسید اقتصاد مقاومتی چیست یا اقتصاد اسالمی چه
میگوید ،فقط میتوانم بگویم گوشم به کالم رهبر است .والغیر...

راهیـــــــــــــــان

رفت
برون
از التقاط
عباس عطشانی

التقاط امری فکری است که به عمل نیز منتهی میشود
و در لغت به معنی مضمون و مطلبی را از جایی گرفتن
است .در واقع التقاط خالءهای یک نظام فکری است
که با داشتههای دیگر تکمیل و تتمیم میشود .وقتی
در اندیشهی سیاسی دربارهی طرحی عملی از مدیریت
و اهداف و غایات مطلوب اجتماعی صحبت میشود
الجرم نمیتواند یک دســتی الزم را طلب کرد ،چرا که

ـان پرا کســیس و عملگرایی بر
بســیاری از امور در جریـ ِ
اندیشمندان فلسفه سیاسی روشن میشود .اما این
امر بدیهی نمیتواند مجوز التقاط برای هیچ سیستم
فکریای را صادر کند ،زیرا که کاســتیهای هر نظامی
می بایست با دادهها و اصول و مبانی همان نظام فکری
اصالح و تکمیل شود .اساسا چالشهایی که یک تفکر
سیاسی در مرحلهی عمل با آن مواجه میشود را باید از

شماره بیستو سه  /آبان 1399

125

راهی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مصدر خود برطرف کند وگرنه طبیعی است که التقاط امری گریزناپذیر
خواهد شد و سامانهی فکری خدشه میپذیرد .آنچنان که گفته شد
هیچگاه نباید انتظار داشت که محصول فکری و ذهنی چند متفکر در
منصهی عمل به طور صد در صد جواب دهد ،اندیشههای سیاسی
تازه بعد از پیادهسازی و اجرا در جامعه آزمون خود را پس خواهند داد.
با این تفاسیر هر نوع اندیشهی سیاسی که بخواهد درزهای خود در
مرحلهی اجرا را با داشتههایی خارج از جهانبینی و جهانشناسی
و انسانشناسی و بهطور کل فلسفهاش رفو کند دچار نوعی التقاط
خواهد شد .و التقاط شــروع تعارضات زیربنایی و روبنایی است.
اینکه التقاط در هر زمینهای نوعی ضعف عمیق تلقی میشود بیشر
به همین معنا بر میگردد .مردم همه فیلسوف نیستند اما متوجه
تعارضهای حا کمان خواهند شد و حا کمان نیز همواره در طول
تاریخ به جای اینکه بقای حا کمیت خود را در رجعت به اندیشهی
سیاسی و اجتماعی و پاسخ دادن پرسشهای جدید با اصولشان
برطرف کنند به بازار گرمی و تبلیعات و پروپا گاندا و شکل دادن یک
جامعهی موهوم رو میآورند که با جامعهی واقعی و خواستها و
مسالهها و نیازهایش فرسنگها فاصله دارد.
با این توضیحات به سراغ تفکر سیاسی ایران معاصر میرویم؛ اندیشهی
سیاسی جمهوری اسالمی که بر آمده از انقالب اسالمی است .بحث
پیرامون نسبت میان انقالب اسالمی به عنوان رحمی که جمهوری
اسالمی از متولد میشــود هدف نگارنده نیست ،بلکه این نوشتار
قصد دارد به تعارضاتی بپردازد که جمهوری اسالمی پس از اجرا به
آن مبتال شد و به جای رجعت به اصل خود یعنی انقالب و بنیانهای
هستی شناختی و جامعه شــناختیاش یعنی اسالم و جمهوری،
دچار گونهای از التقاط شده است که به گرافی در هم تنیده از تمام
ایسمها و ایدئولوژیهای پیشامدرن و مدرن و پسامدرن شده است.
از سنتگرایی و ناسیونالیسم باستانی تا لیبرالیسم و سوسیالیسم و
فاشیسم و ...از هر کدام ایده و اصلی برداشته است و فارغ از داشتههای
بنیادین خود و تجربهی بدیع انقالب اسالمی با هر چالشی و ظهور
هر مسالهی تازهای پاسخی ایســمزده میدهد .فیالمثل دولتی
به اقتصاد لیبرال رو مــیآورد و بحران ارزی ایجــاد میکند ،با تغییر
وزیر و نهادگرایی بحران شدت میگیرد ،مشاوری نئولیبرال چاره را
سپردن نرخ ارز به بازار میداند و ...همین چرخهی بحرانزا ادامه
جمع
متون اقتصادی اسالم و ِ
پیدا میکند ،غافل از ِ
نگاه آن که به ِ
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مالکیت و وا گذاری پرداخته.
شهید مطهری که به قول رهبر انقالب تئوریسین این انقالب است
در همان اوان ظهور انقالب اسالمی گفت« :نهضت باید طر حهای
روشن و خالی از ابهام و مورد قبول و تأیید رهبران ارائه دهد تا جلوی
ضایعات گرفته شــود .ما از نظر مواد خام فرهنگی فوقالعاده غنی
هستیم ،نیازی از این نظر به هیچ منبع دیگری نداریم .تنها کاری
که باید بکنیم استخراج و تصفیه و تبدیل این مواد خام به مواد قابل
استفاده است و مستلزم بیدار دلی و کار و صرف وقت است ».و برای
برون رفت از مسالهی التقاط عملی که به کمداشتهای تئوریک
باز میگردد نیــز گفتهاند« :حوزههای علمیه ما کــه امروز اینچنین
شور و هیجان فعالیت اجتماعی یافتهاند باید به مسئولیت عظیم
علمی و فکری خود آ گاه گردند .باید کارهای علمی و فکری خود را
ده برابر کنند ،باید بدانند که اشتغال منحصر به فقه و اصول رسمی
جوابگوی مشکالت نسل معاصر نیست».
اما چه باید کرد؟! نگارنده به هیچ وجه داعیهی طرح منظومهای
فکری را ندارد،بلکه بنایش تذکر به داشتههایی است که در سالهای
سال توانسته جامعهی شیعی را از بحرانهای ریز و درشت عبور دهد
و نه تنها هیچ تکیهای هم بر داشتههای مکاتب فکری معاصر خود
نداشته باشد ،بلکه به عنوان مصدر و مرجع ،حتی بر اندیشه و عمل
دیگران نیز موثر باشد .ذکر این نکته نیز ضروری است که برداشت از
اندیشههای دیگر امری مذموم نیست،بل توجه بی حد و حصر به آن
و مستغرق در آن شدن و خود را به فراموشی سپردن و وصله و پینه
زدن آن به افکار خود و پیلهی التقاط بافتن است که مورد ّ
ذم است.
ما در شاهراه دو جریان فکری تمدنی بزرگ هستیم که هر کدام به
صورت جدا برای بنیانگذاری طرحی نو کفایت میکنند؛ جریان اسالم
و جریان ایران ،اصوال نقاط اوج تاریخ تمدن اسالمی هم از به هم
رسیدن این دو جریان شکل گرفت و هویتی به اسم ایران اسالمی را
شکل داد که مفهومی دیگرگونه از مفهوم جهانی و عرفی ملت و دولت
دارد .ایران اسالمی هویتی است که پای در زمین دارد و سر در آسمان،
به هر دو جنبهی ُملک و ملکوت میاندیشد ،عقالنیت و عاطفه را در
کنار هم قرار میدهد و قدرت بینظیری در استحالهی بروندادهای
منفی فرهنگهای مهاجم دارد،و در عین حال میتواند بیاینکه
دچار التقاط شود برداشتهایی از دیگر فرهنگها و تمدنها داشته
باشد،آیا میتوانیم به مصادر نظری و عملی ایران اسالمی بازگردیم؟!
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