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همزمان با
رشد مجدد
«امامخواهی»
و «امامخوانی»
و تمایل به
«تحول بر مبنای
نظام فکری
امام خمینی»
نشانههای یک
عامل افتراق و
تمایز نیز در این
تکاپوها به چشم
میخورد .عاملی
که شوقِ اتحاد
و دلخوشی از
تفاهم ،مانع از
دیده شدن آن
است.

اخیـرا ً بخشـی از نیروهـای انقالب ،به طرز مشـهودی بـه بازخوانی
آرمانهـای اولیـهی انقالب اسلامی اقبال نشـان دادهاند .کوشـشهای
خوانـش متون امـام خمینی(ره)
پرتعـدادی را در ایـن بـاب میبینیـم.
ِ
و تکـرار کلیدواژههـا و مفاهیـم اختصاصـی ایشـان ،رونقی نسـبی پیدا
ِ
وضعیت
کـرده .ایـن وضعیـت را از ایـن بابت «رونـق» مینامیم کـه در
پیشـین ،اصوالً جایـی برای این ادبیـات وجود نداشـت .حتی نهادهای
انقالبـی نیـز از ترویـج واژگان و تعابیـ ِر آرمانـی انقلاب و امـام (ره) اِبـا
داشـتند .این پرهی ِز شـاید تاکتیکی و مصلحتی ،به عادت تبدیل شـد.
آنچنانکـه گوشهـا دیگـر بـا چنـان ادبیاتی بیگانه شـد و فضـا برای
طرح مجـدد آن سـخت و تنگ.
زمان گذشـت و انقالبیها در پی برخی تحوالت سیاسـی احسـاس
«خطر» کردند .احسـاس کردند که مثلاینکه اسـتحاله جدی اسـت و
دارنـد همهچیـز را از دسـت میدهند .پس دسـتپاچه شـده و برخالف
رویـهی قبلـی ،تنهـا راه نجـات را در بازگشـت بـا آرمانها و شـعارهای
اصیـل انقالب و بهویـژه ،نظام فکری امـام(ره) یافتند.
بخشـی از ایـن تحولخواهان ،شـجاعانه اعلام اسـتقالل کردند از
راسـت و چـپ و اصولگـرا و اصالحطلـب و بنـا را بـر تکیـهی مطلق بر
سـنتهای فکـری انقالب گذاشـتند.
حـاال ،عبـور از ایـن دوقطبـی و رجـوع بـه ادبیـات امـام ،نویـد
شـکلگیری جریـان جدیـدی را در کشـور میدهد .جریانی که شـاید
بشـود اسـمش را «جریـان امامگـرا» نامیـد .اینها با شـدت وجدیت،
پیامهـای امـام (ره) بهویـژه پیامهـای یـک سـال آخـر حیـات ایشـان

را کـه ناظـر بـه طراحـی دو جبهـهی «حـق و باطـل»« ،فقـر و غنـا»
و «اسـتضعاف و اسـتکبار» اسـت ،تکـرار میکننـد .حـاال دیگـر تعداد
محافلـی کـه در آنها از «اسلام پابرهنگان و اسلام مرفهیـن بیدرد»
سـخن گفتـه میشـود ،کم نیسـت.
«وفـاق گفتمانی» به
احسـاس
ادبیات،
گسـترش تدریجی ایـن
بـا
ِ
ِ
نیروهـای انقالب دسـت میدهد .دلخوشـی از اینکه همـه در آرمانها
همنظرنـد ،آنهـا را بـه «اتحـاد» امیـدوار میکند .بااینهمـه ،همزمان
بـا رشـد مجـدد «امامخواهـی» و «امامخوانـی» و تمایـل بـه «تحـول
بـر مبنـای نظـام فکری امـام خمینـی» نشـانههای یک عامـل افتراق
شـوق
و تمایـز نیـز در ایـن تکاپوهـا بـه چشـم میخـورد .عاملـی که
ِ
اتحاد و دلخوشـی از تفاهم ،مانع از دیده شـدن آن اسـت .این نقطهی
آسیبرسـان ،که از رسـوباتِ همان دورهی بیتحرکـی و رخوتِ آرمانی
اسـت ،آنچنـان مهم و اساسـی اسـت کـه میتواند تمـام بنایِ نوسـا ِز
آرمانخواهـی را فـرو بریزد.
اگـر خـوب نـگاه کنیـم ،البته چالشهـای حاصـل از این مسـئله،
از هماکنـون مشـهود اسـت؛ منتهـا انقالبیها ،بـه روال قدیـم ،ترجیح
میدهنـد تختـهگاز برونـد جلـو و آن را نبینند.
نکته این است:
چالـش درون نیروهـای جبهـهی انقالب (که قطعاً سیاسـت زدهها
ِ
«اصـل آرمان»ها
و سیاسـتبازان در ایـن جبهه نیسـتند) دیگر بر سـر
ِ
ً
مثلا میـان ایـن نیروهـا بر سـر صحـت طبقهبندی «اسلام
نیسـت.
نـاب و اسلام آمریکایـی» اختالفـی وجود نـدارد ،یا میان دسـتهبندی

«اسلام فقـرا و اسلام اغنیـا» و ...اتفاقـاً خیلی هـم ذوقزده میشـوند
وقتـی کسـی از این حرفهـا میزند .چالـش اصلی بر سـر «ترجمهی
کـردن آنها
آرمانها»سـت .ترجمـهی آرمانهـا یعنی چگونگی واقعی
ِ
در ِ
ن ادبیاتِ معیار ،که همـه روی آن توافق دارند،
کـف جامعه .یعنـی آ 
روی زمیـن و ِ
کـف خیابـان ،دقیقاً به چهمعناسـت؟
وقتـی ً
مثلا از تعبی ِر معیار و آرمانی «اسلام پابرهنگان» و تقابلش
بـا «اسلام مرفهین بـیدرد» حرف میزنیـم و کلی هم لـذت میبریم
از تکـرارش ،دقیقـاً باید بگوییـم که مابهازای عینی و واقعی شـدهی آن
در فضـای شـهر تبریـز ،چه میشـود .اگـر مـای آرمانخـواه ،بخواهیم
همیـن معنـا را در قالـب بودجـهی ایـن شـهر جـای بدهیـم ،بـه چه
ِ
سیاسـت ملموسـی ختم میشود؟
آرمان متعالی و توفنده ،موضعش نسـبت به حاشیهنشـینی در
این
ِ
تبریز و عوارض متعدد و رنگارنگش چیسـت؟
اگر بخواهیم بازهم سادهترش کنیم اینگونه میشود:
فـرض کنید قرار اسـت سـه هـزار میلیارد تومـان در قالـب بودجه
سـاالنهی شـهرداری ،در شـهر تبریـز ،توزیـع شـود .و فـرض کنیـد
همـهی اعضای شـورای شـهر ،انقالبـی و آرمانخواهاند و ادبیـات امام و
دسـتهبندیهای ایشـان را بهتمامی قبـول دارند .حاال ایـن نمایندگان
آرمانخـواه انقالبی ،میخواهند این سـه هزار میلیارد تومان را تقسـیم
کنند میان شـهروندان این شـهر .آن آرمان انقالبـی ،چه جهتی به این
تقسـیم و توزیع خواهد داد؟
اینجاست که دعوا میان آرمانخواهان باال میگیرد .چون آنها

آرمانیواحددارند .ترجمههایشان
ترجمههای متفاوتیبرای همان مفاهیم
ِ
همسان نیست .نهتنها همسان نیست ،که متضاد هم هست.
آنهـا در آسـمان ،توافـق حداکثـری دارند .اما وقتـی میآیند روی
زمیـن ،معلـوم میشـود که ایـن توافق چنـدان هم واقعـی نبوده.
بهواقـع ،نـوع ترجمـهی آرمانهـا ،ماننـد فرقـان عمـل میکنـد.
خمینـی شـهر دوشـادوشاند و وقتـی
انقالبیهـا در خیابـان امـام
ِ
میخواهند با منازل خود بروند ،راهشـان از هم جدا میشـود .دسـتهای
میرونـد بـه سـمت عینالـی و دسـتهی دیگـر بـه سـمت ائلگلـی!
نیـروی انقلاب ،کـه مـدام دارد از اسلام پابرهنـگان و فقـرا حرف
میزنـد و بـه این تالشـش مینازد ،وقتی دسـتش به دهانش میرسـد
و بـر منصبی مینشـیند ،رفتـارش با فقـرا و پابرهنگان ،درسـت مانند
همـان کسـی اسـت کـه ً
قبلا آنجا بـود و نمیدانسـت اسلام فقـرا و
اسلام اغنیا چیسـت یـا پابرهنه کدام اسـت!
ایـن نیـروی انقالبـی تحولخـواه آرمانگـرا ،جـو ِر دیگـری زندگی
کـرده و میکنـد .برای همین هـم ترجمهاش از آرمـان ،ترجمه به زبان
زبـان کوچهپسکوچههـای مالزینال!
خیابـان خـودش اسـت و نه بـه
ِ
ِ
ما امروز به شـکلی کام ً
ال بیسـروصدا و زیرپوسـتی ،شاهد بازتولید
دسـتهای بـه نـام «اشـرافِ آرمانخواه» هسـتیم کـه زبانشـان در رثای
نسـل اول انقالب اسـت حتی!
آرمانهـا ،برندهتـر از
ِ
بیـراه نیسـت که همـان خمینـی (ره) میگوید که «تنهـا آنهایی
تـا آخـر خط بـا ما هسـتند کـه درد فقـر و محرومیت و اسـتضعاف را
چشـیده باشند».

ِ
چالش درون
نیروهایجبههی
انقالب دیگر
بر سر «اص ِل
آرمان»ها نیست.
چالش اصلی بر
سر «ترجمهی
آرمانها»ست.
ترجمهی آرمانها
یعنیچگونگی
واقعی کرد ِن
آنها در ِ
کف
جامعه .یعنی آن
ِ
ادبیات معیار،
که همه روی
آن توافق دارند،
روی زمین و ِ
کف
خیابان ،دقیقاً به
چهمعناست؟
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این نیروی
انقالبی
تحولخواه
آرمانگرا ،جو ِر
دیگری زندگی
کرده و میکند.
برای همین هم
ترجمهاش از
آرمان ،ترجمه
به زبان خیابا ِن
خودش است و
نه به زبا ِن کوچه
پسکوچههای
مالزینال!

7

تلنگر

مسعودصدرمحمدی

سیاستبازی
را رها کنید!

پیشبهسوینهضتخدمترسانی
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بر سر کار
آمدنییلدیریم
در این دوره
از تاریخ حزب
نشان میدهد که
اردوغان تصمیم
دارد تا بهصورت
مستقیمرهبری
سیاسی را بر
عهده گرفته و
جهاد سازندگی
را به دست
ییلدیرمبسپارد.
به این وسیله
با افزایش حجم
خدمات برای
مردم خصوصاً
در قسمتهای
آناتولی مرکزی و
شرقیمحبوبیت
حزب و خود را
ارتقا ببخشد و
به این وسیله
بار دیگر رهبری
عامه را بر عهده
بگیرد.

اردوغان ترکیه را مبتال به یک جنگ
داخلی کرده است ،موج فساد مالی و اداری
موجود در کشور غیر قابل کتمان است ،کشور
در آستانهی یک جنگ خارجی تمامعیار
است ،حضور نظامیان خارجی در کشور
افزایش یافته است ،قسمتهای جنوبی کشور
عم ً
ال در بنبست قرا گرفتهاند ،تروریستها
در خیابانهای برخی شهرهای مهم در حال
قدم زدن هستند ،تاکنون چندین بمب در
مرکز کشور و نقاط حساس منفجر شده
است ،دهها روزنامهنگار در بازداشت هستند،
چندین سیاستمدار خانهنشین شدهاند،
سیاستهای اردوغان موجب تنش بین او
تمام همسایگانش شده است ،روابط اردوغان
با آمریکا و اتحادیه و برخی کشورهای عربی
نیز دچار تنش شده است و...
اگر بخواهیم موارد متعدد دیگری از این
تیپ مطالب که هر کدام برای یک تحلیلگر
عمومی نشاندهندهی شاخصهای منفی
برای یک سیاستمدار است را میتوانیم
لیست کنیم .اما بهرغم تمام این موارد اردوغان
همچنان در ترکیه محبوب است ،حزب او به
خاطر او رأی میآورد ،همچنان یکهتاز قدرت
است و همچنان ستارهی بخت اردوغان در
آسمان تاریخ سیاست به طرز غریبی در حال
تاللو است.
چرا؟
اگر شاخصهای سیاسی عادی را در
نظر بگیریم باید اردوغان بهزودی قدرت را از
دست بدهد ،این فرد باید تا جایی که میتواند
از انتخابات و قرار دادن خود در معرض
رأیدهی مردم بهراسد و فرار کند .اما زمانی

که صحنهی واقعیتهای جامعه را میبینیم
متوجه میشویم که این فرد هر روز محکمتر
از دیروز است و اتفاقاً بهشدت مایل بهقرار
دادن خود در معرض رأی عامه است.
چرا؟
اردوغان چندی پیش با چینش مهرههای
خود فضا را به سمتی برد که نهایتاً «بن علی
ییلدیریم» که از همکاران بیستسالهی اوست
بر سر کار بیاید .او بهعنوان دبیر کل حزب
عدالت و توسعه انتخاب شد و تشکیل دولت
نیز بر عهدهی او قرار خواهد گرفت.
بسیاری از افراد انتخاب «ییلدیریم» را در
پسزمینهی سیاسی موردتوجه قرار میدهند
و سعی میکنند نزدیکی قریب به دو دههای
ییلدیریم به اردوغان را مورد توجه قرار
دهند اما وقتی از سابقهی کاری ییلیدیرم و
فعالیتهایی که تاکنون انجام داده است مطلع
باشیم متوجه خواهیم شد که بر سر کار آوردن
او در این مقطع زمانی و سپردن سکان کشور
به او نشان از برنامههای خاص اردوغان برای
ترکیه دارد.
ییلدیریم سالها در عرصهی راه و
شهرسازی و ترابری فعالیت کرده است .او
بیش از  18هزار کیلومتر جاده 30 ،فرودگاه،
دهها پل و تونل بزرگ که همگی جزو
طرحهای ملی و ماندگار در تاریخ ترکیه است
را در کارنامهی خود دارد.
او با جادهای که در مناطق محروم آناتولی
شرقی ،فرودگاههایی که در شهرهای کوچک
کشور ساخت و نیز تنوع و تکثری که در
سیستم دریانوردی ترکیه ایجاد کرد ،نام خود
را برای همیشه در تاریخ سازندگی ترکیه

ماندگار کرده است و این جادهسازیهای او
بود که در واقع اصلیترین جادهصافکن برای
اردوغان در راستای رسیدن به قدرت محسوب
میشد.
ییلدیریم شعار سیستم حملونقل دریایی
برای همه را در سرلوحهی کارهای خود قرار
داد و دریانوردی را از حالتی اشرافی درآورده
تبدیل بهوسیلهای برای رفت و آمد عادی
مردم کرد .او تنوع سیستم هوایی کشور را
افزود ،سیستم تاکسیرانی ،اتوبوسرانی و
قطارها را متحول کرد .او در مناطق کردی
دست به جادهسازیهای بزرگ زد بهطوریکه
در نتیجهی همین کارکرد پس از جنگی
داخلی و بیستسالهی حزب حاکم توانست
برای نخستین بار در مناطق کردی رأی اول را
در انتخابات دور پیش مجلس بیاورد.
[رجوع به خاطره جمعی تبریزیها در
مورد کامیونهای ترکیهایها در  15سال

اردوغان دانسته
است که رایحه
خوش خدمت،
چنان رایحهای
است که میتوان
با آن روح مردم
را به حرکت
درآورد.
دقیقاً نکتهای که
مسئوالن ما از
یاد بردهاند!
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پیش و اکنون نشاندهندهی تغییری است
که او -ییلدیریم -در زندگی مردم ایجاد کرده
است .تا حدی که مردم یک کشور دیگر هم
این مسئله را درک و لمس میکنند].
سال گذشته نیز در تمام نظرسنجیهای
حزبی او به دلیل همین کارورزی و پرکاری
خود پیشتر از داوداوغلو قرار میگرفت .اما
اردوغان که از خالء تئوریک در حزب هراس
داشت داوداوغلو را که مردی بیکشش اما
باسواد و خوشمشرب در حزب بود را تقدم
داد .اکنون که دیگر آن خطر خالء تئوریک
برطرف شده است مرحلهی حضور یک مرد
کاری است .مردی که با خاک و آسفالت و
جاده و تریلی آشنا باشد.
ییلدیریم مرد کار است .مردی بهشدت
مردمی ،خاکی ،بزلهگو ،دارای فهم و زبان
نزدیک به زبان اقشار ضعیف اما بدون
اندیشهیسیاسی!

بر سر کار آمدن ییلدیریم در این دوره از
تاریخ حزب نشان میدهد که اردوغان تصمیم
دارد تا بهصورت مستقیم رهبری سیاسی را
بر عهده گرفته و جهاد سازندگی را به دست
ییلدیرم بسپارد .به این وسیله با افزایش حجم
خدمات برای مردم خصوصاً در قسمتهای
آناتولی مرکزی و شرقی محبوبیت حزب و
خود را ارتقا ببخشد و به این وسیله بار دیگر
رهبری عامه را بر عهده بگیرد.
اگرچه اردوغان در چشمان ما در چند
سال اخیر تنها یک مرد خبیث جلوه کرده
است ،اگرچه ما با نامردیهای فراوانی از
سوی اردوغان روبرو شدهایم ،اگرچه خونهای
ناروای فراوانی در اثر سیاستهای اردوغان
بر زمین ریخته شده است ،اگرچه همه
اردوغان را متهم به تکبر ،غرور ،خودبرتربینی
و هر رذیلهی اخالقیای که داللت بر
خودبزرگپنداری داشته باشد میکنند ،اما

اردوغان کلید حل مشکالت را در دست
گرفته است .با این فرق که کلید او کلیدی
حقیقی است.
اردوغان متوجه شده است که هر کاری
خواستی بکن اما به درد مردم بخور ،در میان
آنها باش ،به زبان آنها سخن بگو و دیگر
هیچ .مردم را با خود همراه کن و در برابر همه
دنیا بایست.
هیچچیز بهاندازه جاده کشیدن ،راه باز
کردن ،زغال پخش کردن ،خانه ساختن،
رسیدگی به آب و فاضالب مردم ،رسیدگی
به وضعیت کولرهای اتوبوسهای حملونقل
عمومی ،رسیدگی به بروکراسی سنگین در
ادارات راه رسیدن به قدرت را باز نمیکند.
اردوغان خود را در جایگاه سالطین عثمانی
میداند اما در میان مردم شیرینی خیرات هم
پخش میکند ،بن علی ییلدیریم نخستوزیر
کشوری شود اما بارها بهعنوان راننده تاکسی،
راننده اتوبوس ،کاربر تلفنی آژانسهای
حملونقل عمومی کار کرده و در میان مردم
بوده است.
اردوغان دانسته است که رایحه خوش
خدمت ،چنان رایحهای است که میتوان با
آن روح مردم را به حرکت درآورد .اردوغان
متوجه قضیه است که حتی اگر فرعون هم
باشی وقتی در پیشگاه مردمی یوسف باش.
این تنها طنابی است که تو را از چاه بنبستها
بیرون خواهد کشید.
...
دقیقاً نکتهای که مسئوالن ما از یاد
بردهاند!

9

چیغیر باغیر

انقالبیگری قشری
این
از
امان
ِ
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 پیچیدهسازان رهبری
بیانـات رهبـری سـادهتر و گویاتـر از آن اسـت که
عـدهای آسـتین بـاال بزنند بـرای تبیین و تشـریحش.
بـا اینهمـه ،بسـاط «کالبدشـکافی» و «تفسـیر» و
«اکتشـاف» پیرامـون مطالبـات رهبـری همیشـه
برپاسـت .انـگار نـان عـدهای در «پیچیدهسـازی»
سـادهگوییهای رهبـری اسـت .ایشـان میگوینـد
اقـدام و عمـل در مسـیر اقتصـاد مقاومتی .سـادهتر از
ایـن هـم مگـر میشـود گفـت؟
حـاال در ایـن میان ،اگـر حوزه علمیه شـهر ،بیاید
و مجتمـع تجـاری بسـازد در حریم حـوزه و واحدهای
تجـاریاش را اجاره بدهد تا در آن ،سـیاحت در تایلند
و کاالی لوکـس ترکیـه و ...ترویج شـود ،و همزمان در
همـان حوزه ،بـرای اقتصاد مقاومتـی و غربت رهبری،
روضـه بخواننـد ،چه معنایـی میدهد؟!
آنها که اهل اقدام و عمل نیستند و رفتار اقتصادی
و اخالقیشان چیز دیگریست ،مشتری پروپاقرص
پیچیدهسازی بیانات رهبری هستند .شاید همین فردا
کتاب قطوری در تبیین شعار سال منتشر کردند!

 نماز جمعه و اقتصاد مقاومتی
پیجویی مطالبات رهبری ،بیش و پیش از هر نهاد
یا مجموعهای ،تکلیف آنهاست که به نحوی نماینده
رهبری محسوب میشوند .نمایندهی رهبری ،یعنی
اشبهالناس به ایشان؛ در قول و فعل و فکر .با همان عمق
و با همان شدت و قوت .در موضوع اقتصاد مقاومتی
اگر «نماینده»های رهبری در جایگاهها و مناصب
مختلفشان ،به جای بازخوانی بیروح و تقویمی کالم
رهبری ،اقدامات دهگانهی مورد تاکید ایشان را در
گسترهی محل ماموریت و مسوولیت خود با جدیت و به
دور از محافظهکاری دنبال کنند ،بار سنگینی از دوش
نظام برداشتهاند .شرط الزم این تاثیر ،آگاهیست .دانش
است .آگاهی از وضع واقعی اقتصاد و صنعت و کشاورزی
منطقهی خود .مطلعترین فرد از واقعیات اقتصادی و
اجتماعی مناطق ،نمایندههای رهبری باید باشند.
برای مثال ،هر نمازجمعه ،در هر هفته ،باید به کانون
اصلی طرح مسایل و گرفتاریها و قابلیتها و فرصتهای
اقتصادی منطقه تبدیل شده و مهمترین اخبار حول
اقتصاد مقاومتی ،باید از مصالها منتشر شو د.
ازنمازجمعهیانقالبی،جزبرانگیختگیانتظارنمیرود.

انقالبیگری قِشری
 امان از این
ِ
به طرز محسوسی ،حساسیتها نسبت به نامهای
سیاسی بسیار باالست .خبرها و عناوینی که حاوی یکی
از اسامی سیاسیون باشد ،فوری دستبهدست میچرخد.
حتی بیربطترین و سطحیترین و زردترین نوشتهها.
کافیست به یکی از این نامهای پرتکرار ،ناسزایی بگویی.
خواهی دید که در کمترین زمان ،هزاران بار در فضای
خبری دیده شد! ترجمهی دقیق این شرایطِ
نامتوازن
ِ
خبری این میشود که «هر صورتمسئلهای که به
آقایان تیت ِر ِ
یک
نحوی ،مستقیم یا غیرمستقیم ،به یکی از
ِ
سیاسی مرتبط نباشد ،فاقد ارزش است» .حتی انقالبیها
ریل گمراهکنندهای .مزاجشان
هم افتادهاند روی چنین ِ
مسائل
عناوین مرتبط با آالم و مصائب و
دیگر با اخبار و
ِ
ِ
واقعی مردم و جامعه سازگار نیست .میلشان نمیکشد
مسائل
نوشتههایی را بخوانند که به نحوی بازگوکنندهی
ِ
بخشی از جامعه است.
ایـن انقالبیگـریِ قشـری و سیاسـتزده ،صرفاً به
گرفتـن همـان
در ِد کولـی
سیاسـیون انگشـتنمایِ
ِ
ِ
انگشتشـمار میخـورد .از این انقالبیگـری ،آبی برای
مـردم گـرم نخواهد شـد.

 تبریز عفونت کرده؛ باور کنید
خودکشـیهای علنـی در شـهرهای بـزرگ ،بـه
شـکل محسوسـی زیـاد شـده .در تبریـز هـم کـم
نمیشـنویم از اینخبرهـا .ایـن خودکشـیهای علنی
را اگـر بـا خودکشـیهایی کـه هیچوقـت رسـانهای
روشـن
نمیشـوند کنـار هـم بگذاریـم ،نشـانههای
ِ
بیمـاری را در ایـن شـهر پیـدا میکنیـم .زیر پوسـت
ایـن شـهر خیلـی خبرهاسـت .بـا بـزک کـردن چند
نقطـهی ویترینی شـهر ،نمیشـود بـر بالیـای ویرانگ ِر
جـاری در رگ و ریشـهی شـهر سـرپوش گذاشـت.
آقایـان! حضـرات! فیگـور گرفتـن در مقابـل
نقاشـیهای فریبنـده را بـس کنیـد .تبریـز ،دارد داد
میزنـد کـه بیمـار اسـت.
آنوقـت شـما هـی دور هـم جمـع میشـوید و از
فضائـل موهـو ِم ایـن شـهر میگویید و سـفر میکنید

 تابوتگریزها
بسـاطی کـه شـهادت «صـادق اکبـری» در تبریز
برپـا کـرد ،بُهـتآور اسـت .ترسـیم مختصـاتِ ایـن
رسـتاخیز ،مجالـی فـراخ میخواهـد .بایـد کمـی
بگـذرد .بایـد از ایـن صحنـه ،فاصلـه گرفت تـا الیهها
و زاویههـای آن را کاویـد ...ایـن بمان َد تا وقتش برسـد.
سیاق مسبوق،
اجازه بدهید به روال معمول و به
ِ
احوال َدم و دستگا ِه
مرثیهای چندباره بخوانیم برای
ِ
فرهنگی تبریزَ .دم و دستگا ِه چاق ،پرمدعا ،پهناور و
ِ
ساحتهای
متم ّو ِل تبریز؛ که همیشهی خدا در چنین َ
مبارک و زایندهایُ ،گم است و بیخاصیت .بیهیچ تدبیر
و تحرکی .چنین واقع ه و وقایعی شبیه به آن ،آنقدر
ظرفیت دارد که بتواند شهر را بتکاند و از رخوت برهاند.
فقط کافیست لشک ِر فرتوت و مغرور و بیکارهی فرهنگی
جریان خدادادی قرار دهد تا
شهر ،خود را در مسیر این
ِ
کاری کرده باشد .اما از همین هم عاجزند! میگریزند.
هر جا که تابوتِ شهیدی میبینند میگریزند .میگریزند
چون باید کار کنند!
ِ
حمیـت خالصانـهی جوانهای
اگـر نبـود همـت و
بخشـنامهگریز ،همینقـدر بهرهجویـی از فرصـت
شـهادتِ صادقهـا هم مقـدور نبود .همیـن جوانهای
غیراسـتاندارد ،بـا دسـتهای خالی ،اینقدر شـعور دارند
کـه خـود را میاندازنـد وسـط معرکـه تـا صـدای
فهـم
محبـس تشـریفات ،گـم نشـود.
صادقهـا ،در
ِ
ِ
فرهنگـی ایـن جوانهـای بـد قِلـق ،خیلی پیشـروتر از
ِ
وزیـن شـهر اسـت.
عقلا و زعمـای سـنگین و
ِ
متراکـم مدیریـت فرهنگی شـهر بیاید
سلسـلهی
ِ
و راسـت و حسـینی بگویـد که آیـا برای بهـره برداری
از ایـن واقعـهی عظیم ،حتـی به اندازهی یک سـاعت،
اندیشـیده اسـت؟ هـزاران بـار ،در ایـن شـهر ،چنیـن
تجربـهای پیـش آمـده .امـا امـروز طـوری بـا موضو ِع
شـهادت یـک شـهید برخـورد میشـود کـه انـگار بار
اولشـان اسـت کـه شـهید میبینند!
تاریخی منحصربفردِ
ِ
بـزرگ
مواجهـه با این رویداد
ِ
ملّـی ،فکـ ِر بـزرگ و اسـتراتژیک می طلبد .کجاسـت
چنیـن فکری؟ همه چیز را شـوخی گرفتـه اند آقایان.
فکـر مـی کنند همیـن که فـرودگاه را باز مـی کنند و
بعـد هـم یـک جایـگاه مـی گذارنـد در میدان شـهدا،
کارشـان را انجـام دادهاند .نهخیر آقا .شـهادتِ شـهید،
کـردن مـا .مگر
اعجـا ِز خداونـد اسـت بـرای زیـر و رو
ِ
میشـود بـا ایـن اعجـاز ،چنیـن کممایـه و بیحوصله
و غیرخلاق برخـورد کـرد؟ حتـی از ابـدا ِع یک شـعا ِر
درسـت و حسـابی بـرای تشـییعش هـم عاجـز بودید
شـما .ایـن فرصتهـا ،بـه ایـن سـادگی نصیـب هـر
شـهری نمیشـود .نصیـب هر مدیـری هم نمیشـود.
کمـی تعقـل و ابتـکار و خلـوص میخواهـد کـه ایـن
مـوج اصالحگـری تبدیـل شـود که به
شـهادتها بـه
ِ
فرهنگی نکرده ،برکت داشـته
ر
کا
سـال
اندازهی دهها
ِ
ِ
ِ
باشـد .کاش چنین عقـل و ابتکار و خلوصی داشـتیم.
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تخدیری پساانتخابات
 تحلیلهای
ِ
با روشـن شـدن نتایـج انتخابات مجلس ،بخشـی
از فعـاالن سیاسـی و فرهنگی ،بهتدریـج دارند متقاعد
سـنتی حاکـم بـر
سیاسـی
میشـوند کـه دوگانـهی
ِ
ِ
کشـور ،کارآمـدی و اثرگـذاری خـود را از دسـت داده.
تحلیلهایـی منتشـر میکننـد مبنـی بر اینکـه دیگر
تـوان
راسـت و چـپ و اصولگرایـی و اصالحطلبـی،
ِ
اقبـال مـردم را ندارنـد .امـا دو نکتـهی ظریف
کسـب
ِ
ِ
رجعـت تئوریـک قابلمالحظه اسـت
و دقیـق در ایـن
ً
ِ
تحـرک اصالحگرانـه را از
عملا تمام ثمـرات این
کـه
بیـن میبـرد .بهواقـع ،با وجـود جذاب بـودن این تیپ
تحلیلهـا و تظاهـر بـه ساختارشـکنی از سـوی ایـن
تحلیلگـران ،محافظـهکاری و تصلـب ،همچنـان در
آنهـا مـوج میزند:
 .1صاحبـان ایـن تحلیلهـای بهظاهر جسـورانه،
همچنـان قلبـاً وجـود دوقطبـی در فضـای سیاسـی
کشـور را ضـروری میداننـد .امـا اکنون بـا مالحظاتِ
پیشآمـده ،صرفاً معترف به وجود نقـص و ناکارآمدیِ
بدنبـال
در «عملکـرد» دوقطبـی مذکـور هسـتند و
ِ
اصلاح و ترمیـم دوقطبی .از این روسـت که میگویند
بایـد نقـد درون گفتمانـی کـرد تـا معلـوم شـود کـه
دوگانـهی مذکـور ،در کجـا بـه خطـا رفتـه! بهواقـع،
قطـب متعـارف ب َکننـد.
هنـوز نتوانسـتهاند دل از دو
ِ
عمیقـاً معتقدنـد که کشـور همچنان باید بر مـدار دو
قطـب بچرخـد؛ اما ایـن دو قطب باید «روزآمد» شـده
و عناصـر فرتـوتِ خـود را کنـار بگذارنـد و از جوانترها
اسـتفاده کننـد .انحـرافِ بـزرگ ایـن تحلیلها همین
گ ِ جدید به
پاشـیدن رنـ 
اسـت کـه فکر میکننـد بـا
ِ
چهـرهی ایـن بنـایِ کهنـه و زهـوار دررفته ،میشـود
جریـان سـوم راه انداخـت! کـدام جریان سـوم؟ وقتی
قرار اسـت همان سـنتهایِ معیوبِ سیاسـی ،توسـط
جوانترهایـی بـا همـان اسـتانداردها بازتولیـد شـود،
احتمالی برآمده از ایـن دو قطب ،چیزی
جریـان سـو ِم
ِ
ِ
بیـش از تحجـر روزآمـد نخواهـد بود.
 .2مردم همچنان وارد محاسـباتِ این تحلیل گران
نشـده .اگـر هـم اشـاراتی خفیف و سـریع بـه اهمیت
مقبولیـت اجتماعی میکنند ،از باب رعایت تشـریفات
ِ
ضعف
اسـت وگرنه هنوز معتقد نیسـتند که مهمترین
دوگانههـای سیاسـی ،اصل قـرار دادن خـود و فرع قرار
دادن قـدرت اجتماعـی مـردم بـوده .اتفاقـاً بزرگترین
مشـکل جریانهـای سیاسـی ،از قدیـم تـا جدیـدش،
همیـن قطـب دانسـتن خـود اسـت .قطبهایـی کـه
مـردم بایـد مـدام دو ِر آنهـا بچرخند! مـردم را کتمان
نمیکننـد اما نقشـی بیش از «ابـزار» بـرای آنها قائل
جناح سیاسـی کشور
نیسـتند .اگرچه میگویند که دو
ِ
بایـد توجـه بیشـتری بـه مـردم کننـد ،اما ایـن عطفِ
توجـه ،همچنان ،صـوری اسـت و تعارفی.
ِ
جنگ ایـن تحلیلهای
قبـل از هـر چیـز ،باید بـه
انحرافـی و تخلیهکننـده رفـت .تحلیلهایـی کـه در
گذشـته نیـز وجـود داشـته و هربـار ،انـرژی متراکـم
انقالبیهـا را بیآنکه ثمری داشـته باشـد تخلیه کرده.
ایـن تحلیلهـای بهظاهـر تحولگـرا ،در ایـن مقطـع،
عمـل انقالبی
مطلع فکر و
زمـان تجدید
کـه میتوانـد
ِ
ِ
ِ
عامل تخدیـر و انحراف اسـت.
باشـد،
ِ

معنی انتخابات در تبریز
 یک نکته از
ِ
تبریز ،شهر ناهمگِن و نامتقارنیست .شهری
چندقطبی ،چندچهره و طبقاتی .با نیازها و ذائقههای
متنوع و متضاد .این ناهمگنی ،پدیدهی جدیدی نیست؛
محصول یک تط ّور است؛ تط ّوری ناعادالنه .این قوارهی
ِ
ناهمگونی آزاردهندهی اجتماعی ،اقتصادی،
قناس و
ِ
فرهنگی و حتی سیاسی ،نتیجهی سیاستگذاریهای
ِ
متولیان ملی و محلیست.
نزدیک
دور و
ِ
روشـن اسـت که این ناهمگونی ،بـه معنای «تکث ِر
متـوازن» نیسـت؛ کـه اگـر چنین بـود ،مطلـوب بود.
ناهمگونی ،ترجمـهی راحتالحلقوم بیعدالتی اسـت.
بـرای همیـن هم هسـت که واقعیـاتِ سـرریز کردهی
ایـن شـهر ،شـوکآور میشـود .معاالسـف ،آنهـا که
ِ
وضعیـت واقعـی شـهر عاجـز میشـوند بـا
تحلیـل
از
ِ
ِ
صفـت غیـر قابـل پیشبینی بـه مـردم تبریز،
اطلاق
ِ
دچـار سادهسـازی میشـوند .مگـر میشـود پدیدهای
عالئم حیاتـیاش را
زنـده و در حال شـدن ،که مـدام،
ِ
بـروز میدهـد ،غیرقابلپیشبینـی باشـد؟!
سیاسـی تبریز این
بزرگتریـن خطای کنشـگران
ِ
فرض کهنهی همگِنی شـهر ،بـرای مرد ِم
اسـت که بـا ِ
اینجـا نسـخه میپیچنـد؛ نسـخهی واحد .حتـی بعد
شـدن خطـا ،بـا تفسـیر و تأویـل سـطحی،
از روشـن
ِ
فـرض مذکـور را همچنـان سـرپا نگه
میکوشـند تـا
ِ
دانش
دارنـد .گذشـته از کمبهـره
بـودن سیاسـیون از ِ
ِ
اجتماعـی ،ترس و تنبلـی آنها از مواجهـه با واقعیات
نیـز ،در اصرارشـان مؤثر اسـت.
نتیجـهی انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی در
تبریـز ،از ایـن حیث قابلمطالعه اسـت .صنـدوق رای،
ِ
خاصیـت متعارفـش کـه معرفـی افـرادی
گذشـته از
ِ
بـرای تصـدی منصـب اسـت ،یـک خاصیـت عجیـب
دقیـق
امـکان مطالعـهی
و ارزشـمند هـم دارد؛ کـه
ِ
ِ
واقعیـات یک شـهر را ایجـاد میکند .نتیجـهی بیرون
آمـده از صنـدوق رای ،بـا هـر کیفیتـی کـه هر کس
تفسـیرش میکنـد ،بازتـابِ احوال مردم شـهر اسـت.
از میـزان کلـی مشـارکت بگیریـد تـا گزینشهـایِ
نامتجانـس .درسـت مانند ادوار گذشـته .افسـوس که
مجال اندیشـیدن را
تعصب قبیلهای و سیاسـتزدگی،
ِ
ِ
از سیاسـیون میگیـرد.

عالـم وهم ،خیال میکنیـد که دارید
بـه هپـروت و در
ِ
مدیریـت میکنیـد و عجـب امـن و امان اسـت اینجا!
خودکشیپدیدهایعادینیست.نشانهیعفونتاست.
یدانیدچیست؟شمامسئولاینعفونتید.
عفونتکهم 
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تامالتی در حواشی ماجراهای شورای شهر تبریز
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این ،انحراف در
مبارزه با فساد
است که بگوییم
«دستگیرشدهها،
منتسب به فالن
جناح سیاسی
هستند».معنای
این جهتگیری و
جهتسازی این
است که انتساب
به فالن جناح،
علت تامهی فساد
ح
است و جنا ِ
دیگر ،مبرای از
فساد! اینگونه
میشود که
مبارزه با فساد،
نافرجام مانده
و دستگیری
و بازخواست
متهمین به فساد،
تأثیریبنیادین
ح
در اصال ِ
اساسیِ امور
سازمان مربوطه
نمیگذارد.

فساد،جناحنمیشناسد
ایـن ،انحـراف در مبـارزه با فسـاد اسـت
کـه بگوییـم «دستگیرشـدهها ،منتسـب به
فالن جناح سیاسـی هسـتند» .معنـای این
جهتگیـری و جهتسـازی ایـن اسـت کـه
انتسـاب به فالن جنـاح ،علت تامهی فسـاد
جناح دیگر ،مبرای از فساد! اینگونه
اسـت و
ِ
میشـود که مبارزه با فسـاد ،نافرجـام مانده
و دسـتگیری و بازخواست متهمین به فساد،
اساسـی امـور
اصلاح
تأثیـری بنیادیـن در
ِ
ِ
سـازمان مربوطـه نمیگـذارد .جناحبازهـا،
دردشـان واقعاً و قلباً مبارزه با فسـاد نیست؛
سیاسـی رقیب اسـت.
جناح
منکـوب کردن
ِ
ِ
دلشـان به حـال ملت و بیتالمال نسـوخته؛
میخواهنـد از نم ِد این قضایـا ،برای قبیله و
جناح خـود ،کالهـی بدوزند.
ِ
آنها که سکوت کردند
اگرچه مخالفت با ناراسـتی ،مسـئولیتی
همگانـی سـت ،بااینهمـه ،آنهـا کـه بـه
وکالـت از مـردم ،مسـئولیت گرفتهانـد،
تکلیفـی مضاعف بر دوش دارند .مع االسـف،
در روند عملکرد شـورای شـهر تبریز ،شـاهد
کـمکاری و سـکوتِ کـشدار و ممتد وکالیِ
منتسـب بـه ارزشداران بودیـم .آنچنانکه
بعدهـا و پس از اعالم دسـتگاه قضایی مبنی
بـر وجـود مسـائل و تخلفـات ،این طیـف از
اعضای شـورا ،گفتند که میدانستند چنین
تخلفاتـی در حال وقوع اسـت! مصاحبههای
مکـرر و اتخـاذ موضـع تهاجمـی از سـوی
برخـی از ایـن چهرههـا و برملا کـردن
جزئیـات بیشـتری از مسـائل پشـت پردهی
شـورا ،حکایـت از اطلا ِع آنهـا دارد.
پرسـش اینجاسـت که اگر میدانستند،
پـس چـرا سـکوت کـرده بودنـد؟ و مگـر
سـکوت و تماشـا ،کـم خطایـی اسـت؟
اینهـا ،حتی در قبـال تحرکاتِ ارزشـمند و
گاهوبیـگاه یکی دو نفر از اعضای فعال شـورا
هـم ترجیـح داده بودند بیطـرف بمانند و از
معتـرض و منتق ِد صادق ،پشـتیبانی نکنند.

ایـن سـکوتها را بایـد جـدی گرفـت.
شوراینگهبان
عـدهای هـم در ایـن میـان ،خیلـی زود
ِ
مسـئولیت
بـه ایـن نتیجه رسـیدند که باید
بررسـی صالحیت کاندیداهای شـورای شهر
را بـه «شـورای نگهبان» سـپرد .قضاوتی که
شـاید بیـش از آنکـه برآمـده از یک بررسـی
منطقی و دقیق باشـد ،واکنشـی احساسـی
و دلسـوزانه بـه پیشـامدهای شـورای شـهر
عامـل بروز
تبریـز بود .ایـن عـده ،مهمترین
ِ
مسـائل اخیـر را در عـدم بررسـی مناسـب
صالحیتهـای در موعـد انتخابـات شـورا
میداننـد و اینکـه عـدهای از اعضـا ،واجـد
صالحیـت نبودنـد امـا هیئـت نظـارت بـر
انتخابـات شـورا کـه در حـوزهی اختیـارات
نماینـدگان مجلـس اسـت ،در ایـن زمینـه
مماشـات کرده اسـت.
ایـن ایـدهی ناپختـه ،از چنـد جهـت
معیـوب و بهنوعـی پـاک کـردن صـورت
مسـئله اسـت .اینکـه قانـون ،بررسـی
صالحیـت اعضـای شـورا را بـه نماینـدگان
مجلـس سـپرده ،نشـان از حقیقـی بـودن
جایـگاه مـردم در نـزد قانونگـذار بـوده؛
شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا ،بایـد
بهعنـوان مردمیتریـن نهـاد اجتماعـی ،بـه
خالصتریـن شـکل ممکن ،متصل بـه مردم
و مناسـباتِ منطقهی خودشـان باشـد .این،
بزرگترین حسـن قانون اساسـی جمهوری
اسلامی سـت .از اینهـا گذشـته ،درگیـر
کـردن شـورای نگهبـان به چنیـن عرصهی
وسـیع و گسـتردهای ،منطقـاً جـز ایجـاد
هزینههای ناخواسـته و عدیده برای شـورای
نگهبـان ،ثمـری نـدارد.
بهتریـن راه این اسـت که سمتوسـوی
نقـد و مطالبه و نظـارت را بهطـرف «هیئت
نظـارت بـر انتخابـات شـورای شـهر» کـه
ترکیبـی از نمایندگان مجلس اسـت ،تغییر
دهیـم و از آنهـا بخواهیـم ،دقت بیشـتری
کنند .

اهل روتوش!
قاعده تراشی برای ِ
عـدهای هیاهـو کردنـد کـه «بفرمایید...
ایـن هـم نتیجـهی رأی به پوسـتر و قیافه».
درسـت اسـت کـه رأی مـردم به کسـی که
تنهـا امتیـازش «قیافـه»ی روتـوش کـرده
حـق رأی
اسـت ،نوعـی معاملـهی ارزان بـا ِ
اسـت و مقدمـهی خسـارت ،امـا اسـتخراج
قاعـده و ایجـاد انحصـار در اینکـه «امـکان
ارتـکاب بـه فسـاد از سـوی روتوشکردههـا
آدرس غلـط دادن اسـت بـه
بیشـتر اسـت»
ِ
افـکار عمومی.
در هیچ مطالعهی علمیای ،اثبات نشده
«شـکل قیافـه و امـکان ارتکاب به
میان
ِ
کـه ِ
فسـاد مالـی» رابطـهی مسـتقیمی وجـود
دارد .رأی بـه قیافـه و چهـرهی بزککـرده،
نـازل رأی دادن
صرفـاً یکـی از جلوههـای
ِ
باقی جلواتِ
مبتـذل رأی دادن و رأی
ِ
اسـتِ .
گرفتن را مگر میشـود انـکار و کتمان کرد؟
پـس آنهـا کـه اتفاقـاً قیافهشـان چنگی به
دل نمیزنـد امـا جور دیگـری ،مـردم را اغوا
ِ
وکالت مردم مینشـینند
کـرده و بر کرسـی
چـه؟ آیـا بـا همیـن قطعیتـی کـه در مورد
بزککردههـا ،قاعـده میسـازیم ،در مـورد
آنهـا هـم میتوانیـم قاعـده بسـازیم؟ مث ً
ال
آیـا میتوانیـم در مـورد آنهـا که بـا تظاهر
بـه تدیـن و تعهـد ،بـر کرسـی مینشـینند
و بـا سـکوت و بیخیالـی ،روتوشکردههـا
را در دسـتاندازی بـه بیتالمـال ،جـری
«میان
میکننـد ،قاعـده بسـازیم و بگوییـم
ِ
تدیـن بیخاصیـت و تعهـد محافظـهکار و
ِ
انقالبیگریِ شـعاری و چشمپوشی بر تخلف،
رابطهی مسـتقیمی وجـود دارد»؟
آزمـون تقـوا و مـردمداری،
در معرکـهی
ِ
ِ
خاصیـت محافظـهکار ،هیـچ
متدینیـن بی
ِ
اهـل روتـوش و بـزک ندارنـد.
فضیلتـی بـر ِ
فرصت رجعت و مجال توبه
نیروهای انقالب ،در عرصههای اجتماعی
و فرهنگی ،معموالً متشتت و متفرقاند .گاهی
اما مسائلی میتواند این تشتت و تفرق را

«تفهیم»تعفن!
ِ
جنـاب پزشـکیان ،برآشـفته کـه چـرا
بیدلیـل و بیتفهیـم اتهام ،اعضای شـورای
شـهر تبریز را بـه زنـدان انداختهاند .ایشـان

عادی شدگی فساد
آسـیب تخلفـاتِ عمـده و
بزرگتریـن
ِ
زنجیـرهای ،بر باورهـای مردم وارد میشـود.
وقتـی باورهـای مـردم مخـدوش شـد،

شاید هیچ
عرصهای
بهاندازهی
عرصهی مذکور،
این قابلیت را
نداشته باشد
که توا ِن تحلیل
رفتهی نیروهای
دلسو ِز انقالبی
را در زمینهی
مطالبهیعدالت
و مبارزه
با فساد،
بازسازی کرده
و سامان بدهد.
سالهاست که
عمدهی نیروی
انقالبیها،
مصروف
فرعیات و

سیاستزدگیهای

بیثمر شده و با
این خطا ،از متن
مردم کَنده شده
و در کلونیهای
خودساختهشان
محدود شدهاند.

دستبندتجمل
بعضـی شـعرها ،بعضی وقتهـا ،عجیب
مناسـبت پیـدا میکنـد .مثـل این شـعر از
حـال
«محمدکاظـم کاظمـی» کـه وصـف
ِ
امـروز ما و متناسـب بـا حواشـی پیشآمده
در تبریز اسـت.
مريز آبروی سرازي ِر ما را
به ما بازده نان و انجير ما را
تجمل
خدايا! اگر دستبند ّ
نمیبست دست كمانگير ما را
كسي تا قيامت نمیكرد پيدا
از آن گوشهی كهكشان تي ِر ما را
ولي خسته بوديم و ياران همدل
به ناني گرفتند شمشير ما را
ولي خسته بوديم و میبرد طوفان
تمام شكوه اساطير ما را
طال را كه مس كرد ،ديگر ندانم
چه خاصیتی بود اكسير ما را

سال دوم ،شماره ششم ،خرداد 1395

ترمیم کند .ماجراهای مربوط به شورای شهر
و شهرداری تبریز را از این حیث میتوان
یک فرصت تلقی کرد .فساد و پایمال شدن
حقالناس میتواند نقطهی کانونی تمرکز
نیروهای انقالب باشد.
بـا ایـن حسـاب و بـا وجـود تمـام
اختالفـات ،ایـن عرصـه را بایـد میدانی برای
عمـل بـه تعهـد انقالبـی خـود دانسـته و
خـود را از چنیـن واقعـهی مهـم و فراگیری
حـذف نکنند .مردم اتفاقـاً در چنین مواقعی
چشمشـان دنبال انقالبیهاسـت تـا ببینند
کـه آنهـا چگونـه سـینه سـپر میکننـد و
هـوادار مردم و انقالب میشـوند .شـاید هیچ
عرصـهای بهانـدازهی عرصـهی مذکـور ،این
تـوان تحلیـل
قابلیـت را نداشـته باشـد کـه
ِ
رفتـهی نیروهـای دلسـو ِز انقالبـی را در
زمینهی مطالبهی عدالت و مبارزه با فسـاد،
بازسـازی کرده و سـامان بدهد .سالهاسـت
کـه عمـدهی نیـروی انقالبیهـا ،مصـروف
فرعیـات و سیاسـتزدگیهای بیثمـر
شـده و بـا ایـن خطـا ،از متـن مـردم َکنـده
شـده و در کلونیهـای خودساختهشـان
محـدود شـدهاند .آنچنانکـه نه مـردم آنها را
میفهمنـد و نـه آنهـا مـردم را.
حـاال میشـود ایـن درد مشـترک را
ِ
عزیمـت نیروهـای انقالب دانسـت
نقطـهی
دامـن مـردم.
بـرای توبـه و رجعـت بـه
ِ

شـاید خواسـتهاند حقطلبـی کرده باشـند.
سعیشـان مشـکور .امـا کاش یکـی بـه
ایشـان بگویـد کـه جنـاب دکتـر! سنسـو ِر
مظلومیـاب جنابعالـی دچـار اختلال شـده
گویا .و معلوم اسـت که این سنسـو ِر مختل،
نمیتوانـد شـما را وادار به تشـخیص مظلو ِم
حقیقـی کنـد .بیـراه نیسـت کـه فهرسـت
بلندبـاالی اتهاماتِ
مفـروض خود
مظلومین
ِ
ِ
را نمیبینیـد و تمرکـز کردهایـد بـر شـکل
برخـورد بـا آنها.
مظلومیـن حقیقـی کـه بـدون تفهیـم
اتهـام ،مجـازات شـدهاند ،مـردم تبریزنـد.
همانهـا کـه شـما وکیلشـان هسـتید و
قـرار اسـت حنجـرهی آنها باشـید و مدافع
حقوقشـان .اگـر قضیه ،مبهم بـود و محدود،
شـاید این دلسوزی شـما محل داشت .ولی،
عجالتـاً قضیـه الاقـل در ایـن انـدازه روشـن
اسـت کـه نیـازی بـه دستدسـت کـردن
باشـد .کاش حالتـان از چیزهـای دیگـر هم
خـراب میشـد.
آقـای دکتـر! تعفن فسـاد ،مدتهاسـت
به آسـمان بلند اسـت و بیچارگانی که شـما
وکیلشـان هسـتید ،از این گنـداب مینالند.
جنـاب دکتـر! چنیـن تعفنـی بـه «تفهیم»
نیـاز دارد مگر؟
ایعجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول
زين هواهاي عفن ،وين آبهاي ناگوار

سـرمایهی اجتماعی فرومیپاشـد .سرمایهی
اجتماعـی ،همـان اعتمـادی اسـت کـه باید
در رگ و ریشـهی جامعـه جریـان داشـته
باشـد .تکـرار خطـا ،به عـادی شـدگی وقوع
خطـا در نـگاه مـردم منجـر میشـود .حـاال
بـا این حسـاب ،باید نشسـت به محاسـبه و
وزن خسـارتهای ناشـی از تخلفات رخ داده
ِ
در نهادهایی مانند شـورای شـهر را سنجید.
آنها که بسـتر و زمینـهی چنین خطاهایی
جرایم
را مهیـا کردهانـد ،گذشـته از تحمـل
ِ
قانونـی ،بایـد در قبـال خسـارت اصلـی،
کـه همـان فروپاشـی اعتمـاد و سـرمایهی
اجتماعـی سـت نیز پاسـخگو باشـند.

13

درنگ

غربزدهها در جبهة خمینی نیستند
دکتراحمدرضابیضایی
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در جبههی
خمینی،مهمات
هم که تمام
بشود ،جنگ با
دشمنان اسالم
متوقفنمیشود.
به همین قیاس،
جام زهر اگر
جبههیخمینی
را در «مرصاد»
ببندد،جوانانی
پیدا میشوند که
این جبهه را در
«حلب» باز کنند.

در مورد شهید «محمود دولتی» گفتهاند
وقتی مهماتش در آنسوی تمام شده بود
بهطرف دشمن سنگ پرتاب میکرد .واهلل
که هنوز این بچهها را نفهمیدهایم .سنگ
پرتاب کردن محمود دولتی تمثیلی است از
این حقیقت که در جبههی خمینی ،مهمات
هم که تمام بشود ،جنگ با دشمنان اسالم
متوقف نمیشود .به همین قیاس ،جام زهر
اگر جبههی خمینی را در «مرصاد» ببندد،
جوانانی پیدا میشوند که این جبهه را در
«حلب» باز کنند.
پیرمـرد میگفـت جبهـه او تـا
وقتیکـه شـرک و کفـر هسـت گشـوده
اسـت .غربزدههـا اراجیـف میبافنـد کـه
دولـت پولهـای برجـام را صـرف مبـارزه با
داعـش و بلندپروازیهـای ایـران در منطقه
نخواهـد کرد .غربزدههـا در جبهه خمینی
نیسـتند .از اول هـم نبودهاند .از آنها همین
برمیآیـد کـه پرخـاش کنند به خـط امام و

لبخنـد بزننـد به مسـتکبرین.
جنـگ را مدافعین حـرم از مرزها بیرون
بردهانـد ،آنوقـت آقایـان بـا یـک توافـق
نیمبنـد کـه نمیشـود بـر اسـاس آن هیـچ
اقدامـی علیه آمریـکا در مجامـع بینالمللی
کـرد ،منـت میگذارند بر سـر ایـن ملت که
سـایهی جنگ را از سـر کشـور برداشتهاند و
بعـد معاون وزیر خارجه آمریکا افشـا میکند
که در صورت شکسـت مذاکـرات با ایران هم
گزینـهی نظامـی در کار نبوده اسـت.
آیـا هنـوز هم کسـی هسـت که شـک
کنـد کالهـی گشـادتر از دیپلماسـی بـر
سـر مـا رفتـه اسـت؟ جبهـهی خمینـی با
«خونینشـهر» آغاز شـد و بـا «والفجر »۱۰
بـه پایـان رسـید و جنـگ بعـد از «مرصاد»
بـه تعبیـر سـید شـهیدان اهلقلـم «از
ظاهـر اجتمـاع بـه باطـن آن هجـرت کـرد
و بیمـاردالن را در ایـن غلـط انداخـت کـه
دیگـر تمام شـد! امـا نهتنها هیچچیـز تمام

نشـده کـه تاریـخ فـردا نیـز از آن ماسـت».
بودنـد بچههایـی کـه بـرای فرداها نوشـتند
«سلام بـر هـر مظلومـی کـه نتوانسـتیم
یـاریاش کنیـم و نفریـن بـه هـر ظالمـی
کـه نتوانسـتیم بـه حسـابش برسـیم» امـا
هنـوز بعد از گذشـتن سـه دهـه از پذیرش
قطعنامـه  ۵۹۸هـم هسـتند بعضیهـا کـه
یقـهی امـام (ره) و شـهدا را رهـا نکردهانـد
کـه «چـرا بعـد از خرمشـهر جنـگ را ادامه
دادیـد؟!» این سـؤال ،امـروز دیگـر الطائلی
بیـش نیسـت .سلام بـر جبهـهی مقاومت
اسلامی و مجاهدان و شـهدای آنکه رسـوا
کردهانـد اراجیفبافـان را.
دسـتاورد جنگ ،شـیر بچههـای نیروی
قـدس و پاسـداران جوانـی هسـتند کـه
خالفـت صهیونیسـتی داعـش و پـروژهی
آمریکایـی تکفیر را ناکام گذاشـته و دسـت
تعـرض مـزدوران اسـتکبار بـه این خـاک را
بریدهانـد.

مـا رسـوالنمان را بـا دالیلـی روشـن
فرسـتادیم و بـا آنـان کتـاب و میـزان را؛
«لیقـوم النـاس بالقسـط» ،تـا مـردم قیـام
بـه عدالت کننـد 1و انقالب اسلامی همین
آرمان
«یقوم الناس بالقسـط» اسـت .آنچه
ِ
ِ
نهضـت ما بود قیـام به عدالت بـود ،و آنچه
همیشـگی حزباهلل خواهد ماند هم
تکلیف
ِ
همیـن قیـام بـه عدالت اسـت.
وظیفهی حزباهلل اقامهی عدل است
ِ
عدل
حاکمیت
و چشاندن طعم شیرین
ِ
جمهوری اسالمی به مردم ،تا الگویی قابل
ِ
مستقل
حکومت
ارائه به جهان از یک
ِ
متکی به مردم -که سعادت دنیوی
توحیدیِ
ِ
و اخروی را توامان تامین و تضمین میکند-
ارائه شود .حزب اهلل مکلف است تا هر آنچه
که در توان دارد را به میدان بیاورد و وجههی
ِ
موسع
عدالت جمهوری اسالمی را محقق و ّ
کند و از آن پاسداری نماید.
کار جبههی انقالب بسـیار اساسـیتر از
آن امـوری اسـت که امـروز درگیرش شـده
اسـت .جبهـهی انقلاب کارش مراقبـت از
سـیرتِ جمهوری اسلامی اسـت ،تا نگذارد
اعـماش -تهی
آن را از عدالـت -بـه معنـای ّ
کننـد ،همچنـان کـه میکننـد و حـزباهلل
درگیـر فروعات اسـت.
بران «جمهوری اسلامی
در
ِ
پـازل پیش ِ
تقلبی» نقشـی که برای حـزباهلل -به عنوان
نیـروی محرکـهی انقلاب اسلامی -قائـل
شـدهاند ،بـازی دادن ایـن گفتمـان در یـک
توهمی سیاسـی
قطبـی
دوقطبـی یـا چنـد
ِ
ِ
اسـت که بـا واقعیـات و اقتضاعـات جامعه و
آرمانهـای انقالب ،فرسـنگها فاصلـه دارد.

میخواهنـد عـزم و جهـد حـزباهلل را در
مسـیری انحرافی تخلیه کنند و این جریان
را روی ریلـی قـرار دهنـد کـه مقصـدش
اسلامی بیسـیرت کـه
بشـود جمهـوری
ِ
فقـط اسـمی از جمهـوری اسلامی را یدک
میکشـد .میخواهنـد حـزب اهلل را در
قـوارهی جناحـی و حزبـی و در حیطـهای
صرفاً سیاسـی و سیاسـتزده بگنجانند تا او
را درگیـر بـازیِ از پیـش باختـ ه کنند .
بریـدن حـزباهلل از متـن جامعـه و
بیتوجهـی بـه دردهـا و اقتضاعـات روز،
و غـور در عوالـم هپروتـی سیاسـتزده و
جناحبـازی و قطبیبـازی ،آدرس غلطـی
پیمودن
اسـت که دسـت حزباهلل دادهاند و
ِ
این نشـانی از ناکجاآبادی سـربرخواهد آورد
کـه نسـخهای تقلبـی از جمهوری اسلامی
کردن
اسـت .شـیوهای که بـرای مسـتحیل
ِ
جمهـوری اسلامی در پیـش گرفتهانـد،
بسـیار زیرکانـه اسـت :گشـودن جبهـهای
فرعـی در برابـر انقلاب اسلامی و قطـع
ارتبـاطِ گفتمانـی و میدانـی حـزب اهلل بـا
اصـول جمهـوری اسلامی.
ِ
جبهـهای انحرافـی در برابـر حـزب اهلل
میـدان عمـل و اصلـی را بـه
گشـودهاند تـا
ِ
نفـع اسـتحالهکنندگان خالـی کنـد و غافل
اصـول انقلاب و مکتـب امام-رحمـه اهلل
از
ِ
تعالـی علیـه ،-و بـه دور از الزامـاتِ انقالب،
ً
اصلا چرا
فرامـوش کنـد چه میخواسـت و
انقالب شـد!
«اگـر عدالـت را فراموش کردیم ،شـعار
عدالـت را بـه انـزواء انداختیـم ،اگـر مردمی
بـودن مسـئوالن کشـور را دسـتکم
ِ

گرفتیـم ،اگـر مسـئولین کشـور هـم مثـل
خیلـی از مسـئولین کشـورهای دیگـر بـه
مسـئولیت بـه عنـوان یـک وسـیله و یـک
مرکـز ثـروت و قـدرت نـگاه کننـد ،اگـر
مسـئلهی خدمـت و فـداکاری بـرای مـردم
از ذهنیـت و عمل مسـئولین کشـور حذف
شـود ،اگـر مردمـی بـودن ،سادهزیسـتی،
خـود را در سـطح تـودهی مردم قـرار دادن،
از ذهنیـت مسـئولین کنـار بـرود و حـذف
شـود؛ پاک شـود ،اگـر ایسـتادگی در مقابل
تجاوزطلبیهـای دشـمن فرامـوش شـود،
اگـر رودربایسـتیها ،ضعفهـای شـخصی،
ضعفهـای شـخصیتی بـر روابـط سیاسـی
و بینالمللی مسـئولین کشـور حاکم شـود،
اگـر ایـن مغزهای حقیقـی و این بخشهای
اصلـى هویـت واقعـی جمهـوری اسلامی
ِ
از دسـت بـرود و ضعیـف شـود ،سـاخت
ظاهـرىِ جمهـوری اسلامی خیلـی کمکی
2
نمیکنـد».
اسلامى بـه معنای حقیقی
«جمهوری
ِ
 یعنـی همـان جمهـوری اسلامی کـهامـام -رضـوان َّ
الل تعالـی علیـه -بـرای مـا
پایهگـذاری کرد و به کشـور ما هدیـه داد -
میتوانـد همین خصوصیـات را تأمین کند؛
اقتدار بینالمللی را ،اقتدار سیاسـی را ،عزت
را ،رفـاه دنیـا و آبـادی معنوی آخـرت را .اما
مراقب باشـید یک نظام جمهوری اسلامی
3
تقلبـی نخواهنـد برای مـا درسـت کنند».
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 .2حضرت آیت اهلل خامنه ای1387/9/24 ،

 .3حضرت آیت اهلل خامنه ای1388/6/20 ،

علیسلیمانیان

بریدن حزباهلل
از متن جامعه
و بیتوجهی
به دردها و
اقتضاعات
روز ،و غور در
عوالم هپروتی
سیاستزده
و جناحبازی
و قطبیبازی،
آدرس غلطی
است که دست
حزباهلل دادهاند
و پیمود ِن
این نشانی از
ناکجاآبادی
سربرخواهد
آورد که نسخهای
تقلبی از جمهوری
اسالمی است.
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آدرس غلطی که به
جمهوری اسالمی تقلبی میرسد
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اشاره

وحیدرضازاده

رابطهی
معناداری
میان اینهمه
و خب ِر فوری
وهیجانانگیز
بازداشت فالن
عضو شورای
شهر .آن پسر،
ِ
لنگ یک پیراه ِن
ساده است و
وکالی آنها،
در اندیشهی
قبایِ زرین!
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چوپان ،خسی در میقات
و شورای شهر!
مقتضـای شـغلم ایجـاب میکنـد کـه
گهـگاه از میـان بیابانهـا و علفزارهـا کـه
نوعـاً محـل چـرای دام اسـت گـذر کنـم.
چوپانهـای جـوان و نوجـوان زیـادی را در
ایـن مـدت دیـدهام .در احادیـث و روایـات،
بسـیار خواندهایـم از اهمیـت و ارزش شـغل
چوپانـی .بـرای همین هـم با اشـتیاق ،هر از
چنـدی مینشـینم پای صحبت ایـن مردان
بیآالیـش .همین چند روز پیـش بود که در
یکـی از روسـتاهای اطراف تبریز ،سـه پسـر
بچهی نوجوان را دیدم که گوسـفندها را رها
کردهانـد در مرتـع و خودشـان زیـر سـایهی
درختی نشسـتهاند .نزدیکشـان شـدم برای
احوالپرسـی .مشـغول سلام و علیـک بودم
کـه دیـدم یکـی از ایـن بچههـا کتابـی در
دسـت دارد و مشـغول مطالعه است .اسمش
چوپـان نوجـوان را میگویم.
«محمـد» بود؛
ِ
برایـم جالـب بود .گفتـم البد کتاب درسـی
اسـت و حـاال کـه نزدیـک امتحانات اسـت،

محمـد آمـده و در اینجـا مطالعـه میکنـد.
امـا چشـمم کـه به جلـد کتـاب افتـاد ،تازه
متوجه شـدم که با چه کسـی طرف هستم؛
«خسـی در میقـاتِ » جلال آل احمـد را
میخوانـد .خـب؛ همیـن برایم کافـی بود تا
حسـابوکتابم را بازهـم اصلاح کنـم.
بهانـهای شـد تـا با محمـد گـرم بگیرم.
از زندگیشـان گفـت و اینکـه پـدرش
جانبـاز مـوج انفجار اسـت و خانهنشـین .به
مدرسـه هـم رفتـه؛ امـا نـه مثل شـهریها.
درس خوانـدن در روسـتا ،عوالـم و شـرایط
و اقتضائـات خـاص خـودش را دارد .بـرای
محمد ،شـبانی کردن هم جـزو درسهایش
درس اجبـاری!
محسـوب میشـود.
ِ
مشـغول صحبـت بودیـم .راننـدهی مـا،
بـرهای را نشـان کـرده و گیـ ِر
ایـن وسـط ّ
سـه پیـچ داده بود بـه «قادر» بـراد ِر کوچک
بـره را باید بفروشـید به من.
محمـد کـه آن ّ
از راننـدهی ما اصـرار و از قادر انکار! از راننده،
علـت اصرارش بر خریـد آن بره را پرسـیدم.
گفـت از سـاعتی کـه اینجـا توقـف کردهایم
دارم میپایمـش .ایـن قـادر ،جـو ِر خاصـی
بـه آن بـره میرسـد و حسـابی دارد تـر و
خشـکش میکنـد .معلـوم اسـت کـه برهی
خاصی اسـت!
رو بـه قـادر کـرده و گفتـم :خـب چـرا
نمیفروشـی؟ اینکـه پولـش را میدهـد.
قـادر گفـت :بـره ،مـال خـودم نیسـت.
امانت اسـت .یکی از روسـتاییها کـه ظاهرا ً

سـری بـا کلهگندههـای شـهر دارد،
سـر و ّ
ایـن بـره را سـپرده بـه من که بهش برسـم.
قـول بـره را بـه یکـی از همـان
مثـل اینکـه ِ
کلهگندههـا داده .بـه مـن هـم قـول داده
کـه اگـر خوب به بره برسـم ،پیراهنـی برایم
خواهـد خرید.
تـازه اینجا بود کـه روی پیراهنش دقیق
شـدم؛ پارهپـوره و وصلهخـورده بـود .و خـود
ِ
جمـل قادر.
حدیـث مفصل خوانـدم از این ُم
ِ
بـا محمـد و قـادر خداحافظـی کردیم و
ِ
ِ
سـمت تبریز.
سـمت شـهر؛ به
راه افتادیم به
از فرصـت اسـتفاده کـرده و تـوی ماشـین،
گوشـی را بـاز کردم تا سـری به اخبـار بزنم.
کانالهـای محلـی تلگـرام را کـه بـاز کردم،
دیـدم همـه یـک خبـر را درشـت کردهانـد:
«فـوری ...فـوری ...چهارمیـن عضـو شـورای
شـهر تبریز بازداشـت»...
بیاختیـار ،یکبـار دیگـر برگشـتم
پیـش محمـد و قـاد ِر چوپـان و پـد ِر جانباز
اعصـاب و روان آنهـا و خسـی در میقـات و
پیراهـن پاره .رابطـهی معناداری
بـرهی ناز و
ِ
میـان اینهمـه و خب ِر فـوری و هیجانانگیز
بازداشـت فالن عضو شـورای شـهر .آن پسر،
ِ
پیراهـن سـاده اسـت و وکالی
لنـگ یـک
ِ
آنهـا ،در اندیشـهی قبـایِ زریـن!
خوابند وکیالن خراباند وزیران
بردند به غارت همه سیم و زر ایران
ما را نگذارید به این خانه ویران
چه بدرفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آئین داری ای چرخ

نقد

قوبرق از ویژگی
گفتهاند تشریفات پرزر 
کشورهای جهانسوم است .این رفتار ،چه در
میان توده مردم و چه در کردار مسئوالن این
کشورها ،هویدا است .در کشورهای اینچنینی،
عموماً افراد ،به بهانههای ریز ودرشت ،در حال
تقدیر از یکدیگرند .البته فرهنگ قدردانی،
همواره مورد تاکید دین و اخالق و انصاف
است ،اما این امر ،تا آنجا «فرهنگ» است که
شائبه تملق و تجمل در آن نباشد.
رضا رحمانی ،نماینده ادوار تبریز در
مجلس شورای اسالمی ،پس از سه دوره
حضور در بهارستان ،ترجیح داده دیگر
نماینده نباشد .نگاه کلی به کارنامه رحمانی
نشان میدهد وی به دور از تعلقات حزبی و
جناحی ،تالش کرده به خصوص در حوزه
ت نماینده موثری باشد .اینکه این
صنع 
تالشها چقدر نتیجهبخش بوده ،موضوع
این چند سطر نیست .به هر حال ،در میان
همایشهای با ربط و بیربطی که در شهر
برگزار میشود ،قدردانی از کسی که  12سال
از عمر خود را صرف نمایندگی مجلس کرده،
شاید زیاد بیراه نباشد.
از نظر دین ،تجمل و زرق وبرق ،وابستگی
آدمی را به دنیای فانی زیاد می کند .کسی
گولعاب دنیا باشد ،نمیتواند
هم که وابسته رن 

خدا و آخرت را ملکه ذهن و ضمیر خود کند.
از نظر اخالق و انصاف نیز ،آنجا که کودکان
حاشیهنشین و محروم ماهبهماه رنگ میوه
نمیبینند ،روا نیست که مسئوالن در تاالرهای
گرانقیمت ،بزمهای آنچنانی برگزار کنند .از
نظر سیره انقالبی و مکتبی نیز سفارشهای
بزرگان انقالب ،آنقدر شفاف و صریح است
که نیاز به توضیح اضافی ندارد .این سفارشها
به خصوص با توصیههایی که در خصوص
محورهای  10گانه اقتصاد مقاومتی شده
است ،وجه پررنگتری به خود میگیرد.
جبـارزاده اسـتاندار آذربایجانشـرقی
و رحمانـی رییـس فعلـی کمیسـیون
صنعتومعـدن ،به عنوان دو نیروی باسـابقه
انقلاب اسلامی ،قطعاً با سـه دیـدگاه فوق
فر
کـر و ّ
آشـنا هسـتند .بـا اینهمـه ،دلیـل ّ
مراسـم چند روز پیش ،عالمت سـوالی است
کـه باید از سـوی ایشـان روشـنگری شـود.
سایت شخصی رحمانی که در قسمت
ِهدِر ،لوگوی اقتصاد مقاومتی را گذاشته است،
نوشته «این مراسم ،از سوی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی» برگزار شده است.
از این رو ،ممکن است این طور توجیه شود که
ثوبانیبرگزاریتجملمراسم،استاندارییا
باع 
آقای نماینده نبوده است .اما باید در نظر داشت

که صرف حضور رحمانی ،استاندار و معاونان
و مدیران ایشان ،بر محتوای سنگین مراسم
صحه میگذارد .به خصوص اینکه هر یک از
مدیران نیز در این بزم ملوکانه ،تحف ه ناقابلی!
به رحمانی دادهاند که عکسهای الوانی آن در
خبرگزاریها و سایتها ،قابل رویت است.
نکتـه جالـی دیگـر اینکـه در مراسـم
بزرگداشـت رضـا رحمانـی ،نماینـده ادواری
تبریز در بهارستان استاندار آذربایجانشرقی
گفتـه« :رحمانـی مصـداق شـعر "زندگـی
صحنـه زیبـای هنرمندی ماسـت ،خـرم آن
نغمـه که مردم بسـپارند به یاد" اسـت!» که
نمونـه اسـتفاده ابـزاری از شـعر و ادبیات در
تعارفـات حزبی و سیاسـی اسـت.
استاندار آذربایجانشرقی میتوانست
در خالل یکی از جلسات شورای اداری ،از
رحمانی قدردانی کند .رحمانی نیز میتوانست
پیش از برگزاری این مراسم ،برگزارکنندگان
را در خصوص اجتناب از تملق و تجمل،
توجیه کند .اما این کارها صورت نگرفت ،تا
از همین امروز ،سرمایهدار و مدیر و وکیل و
ی ردای مسئولیتی که
وزیر مملکت ،با پیشبین 
در آیندهای نزدیک بر دوش رحمانی خواهد
نشست ،عزم خود را برای بیعت دستهجمعی
با وی نشان دهند.

آنجا که کودکان
حاشیهنشین
و محروم
ماهبهماه رنگ
میوهنمیبینند،
روا نیست
که مسئوالن
در تاالرهای
گرانقیمت،
بزمهایآنچنانی
برگزار کنند.
از نظر سیره
انقالبی و مکتبی
نیز سفارشهای
بزرگان انقالب،
آنقدر شفاف و
صریح است که
نیاز به توضیح
اضافی ندارد.
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فرشیدباغشمال

بزم ملوکانه
و اقتصاد مقاومتی؟
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گزارش

عفونت مدیریتی
و تب برفکی
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چه کسی
جوابگوی
اینبیکفایتی
ومدیریت
خسارتباری
است که به
زحمتکشترین
و در مواردی به
مستضعفترین
اقشار جامعه
آسیبهای
جبرانناپذیری
وارد میکند که
شاید اثرات آن نه
فقط برای سالیان
کهگریبانگیر
نسلهای بعدی
خسارتدیدگان
نیز خواهد شد؟!

تـب برفکـی مهمتریـن و شـایعترین
بیمـاری دامـی در کشـور اسـت کـه هـر
سـال خسـارات هنگفتی بـه اقتصـاد دامی
وارد میکنـد ،و شـیوع مـوج جدیـد ایـن
بیمـاری در هفتههای گذشـته در منطقهی
آذربایجان ،تکرار داسـتان خسـاراتی اسـت
کـه روی دسـت صاحبـان مالباختـهی
دامهـا میمانـد و هرگـز هـم جبـران
نمیشـود .دلیـل اصلـی مـوج اخیـر تـب
برفکـی و مهـار نشـدن آن ،کمبود واکسـن
ایـن بیمـاری در کشـور اعالم شـده اسـت.
بخشـی از ایـن واکسـن در داخـل
کشـور تولید میشـود که سـال گذشـته با
درخواسـت سـازمان دامپزشـکی از شرکت
داروسـاز برای تغییر نوع واکسـن ،از سـوی
شـرکت داروسـاز اعالم میشـود که فرایند
تولیـد واکسـن نوع جدیـد ،میـزان تولید را
به نصـف میزان تولید قبلـی کاهش خواهد
داد .بـا وجـود اعال ِم کاهش تولیـد در داخل
و همچنیـن بـا توجـه بـه تامیـن بخـش
دیگـری از ایـن نیـاز کـه از قبـل نیـز وارد
میشـده اسـت ،لـزوم توجـه و تسـریع در
واردات ایـن واکسـن دو چنـدان بوده اسـت
که متاسـفانه اقـدام جـدیای در این زمینه

صـورت نمیگیـرد.
رئیـس سـازمان دامپزشـکی کشـور در
بهمنمـاه سـال گذشـته کـه در آن مقطـع
هم کمبـود این دارو موجب شـیوع بیماری
تـب برفکـی و ایـراد خسـارت به دامـداران
شـده بـود ،عـدم تخصیـص بودجـه بـرای
واردات واکسـن را علـت کمبـود واکسـن
در کشـور عنـوان کـرده بـود .امـا حـاال بـه
فاصلـهای حـدودا ً  100روز از آن اعلام
موضع ،تـوپ را به میدان دامـداران انداخته
اسـت و در اظهاراتـی عجیـب علـت کمبود
واکسـن در کشـور را «بیعالقگـی دامداران
بـرای اسـتفاده از واکسـن رایـگان» عنـوان
میکنـد!!! میگویـد« :بـر حسـب تجربـه
در مـورد کمبـود واکسـن تببرفکـی اجازه
واردات ایـن واکسـن را در سـال گذشـته
دادیـم ،امـا دامدارهـا عالقهمند به اسـتفاده
از واکسـن رایـگان نبودنـد و به همین دلیل
شـرکتها علیرغـم دعـوت مـا حاضـر بـه
واردات بیشـتر ایـن واکسـن نشـدند!».
گذشـته از منطـق عجیب این سـخنان
و گذشـته از اینکـه چطـور ممکـن اسـت
دامداران عالقهای به واکسیناسـیون رایگان
دامهایشـان در برابـر شـایعترین بیمـاری

کشـندهی دامـی نداشـته باشـند؛ حـرف
این اسـت در شـرایطی که کشـور از ابتدای
سـال  1394با کمبود شـدید این واکسـن
مواجـه بـوده و این کمبود در حدی شـدید
بـوده کـه خـود او در همـان مصاحبـهی
بهمنمـاه گفتـه بـود« :متأسـفانه واکسـن
تـب برفکـی را کـه مهمتریـن ابـزار کنترل
بیماری اسـت در اختیـار نداریم و فقط 10
درصـد نیاز کشـور بـه این واکسـن موجود
اسـت ».چطـور امـروز کمبـود واکسـن را
بـه دلیـل عالقـه نداشـتن صاحبـان دام به
اسـتفاده از واکسـن رایگان عنـوان میکند
در حالـی کـه حتـی نتوانسـته بودنـد ایـن
واکسـن را بـه میـزان ضـرور ،مدیریـت و
تامیـن کننـد تـا از پیدایـش آن حجـم از
خسـارات جلوگیری شـود.
چه کسـی جوابگـوی ایـن بیکفایتی
و مدیریـت خسـارتباری اسـت کـه بـه
زحمتکشتریـن و در مـواردی بـه
مسـتضعفترین اقشـار جامعه آسـیبهای
جبرانناپذیـری وارد میکنـد کـه
شـاید اثـرات آن نـه فقـط بـرای سـالیان
کـه گریبانگیـر نسـلهای بعـدی
خسـارتدیدگان نیـز خواهـد شـد؟!

تامل

روستای بیصاحب

تاملی در یکی از ارکان فراموش شدهی اقتصاد مقاومتی
رضافیروزی

 .1روسـتا نقش کلیدی در آینده کشـور
دارد و بایـد بهطـور خـاص مـورد توجـه قرار
گیـرد .از جملـه اینکـه بـار اصلی اسـتقالل
اقتصـادی در بُعد غذا بر عهده روسـتا اسـت.
علاوه بـر آن فرهنـگ اصیـل ایرانـی را هم
در قالـب روسـتاها بهتـر میتـوان حفـظ
کـرد .نگرانیهـای زیسـتمحیطی و حفـظ
طبیعـت و ...هـم بـا اهتمـام ویژه به روسـتا
ل پیگیـری اسـت و دههـا دلیـل دیگر.
قابـ 

 .3بخشـی از مسـئله بـه حاشـیه رفتـن
روسـتا ،ریشـه در نگرشهـای فکـری دارد.
عـدهای تقویـت روسـتا را تقویـت انقلاب
یداننـد و بـه همین دلیـل بـا آن مخالفاند.
م
عـده دیگری قائل به توسـعه روسـتا نیسـتند
و جامعـه مطلـوب را جامعـه شهرنشـین
میپندارنـد .عده دیگری مسـئله تولیـد غذا را
چندان مهم نمیپندارند و به روسـتا از عینک
گردشـگری و مسـائلی نظیر آن مینگرنـد و...

 .2لیکـن ایـن مهـم در سـالهای اخیر
و بهطـور خـاص پـس از انحلال «جهـاد
سـازندگی» بهطـور کلـی بـه حاشـیه رفتـه
و بیمتولـی شـده اسـت .یعنـی نهـادی در
کشـور وجـود نـدارد کـه مسـئله اصلـیاش
روسـتا باشـد .متولـی راه روسـتا در یک جا،
متولـی فرهنگـش در جـای دیگـر ،مسـائل
کشـاورزیاش بـا نفر سـوم و ...در سـالهای
اخیـر هم نهادهایی عنوان ایـن موضوع را به
یـدک میکشـند لیکـن از اختیـارات و توان
کافـی بـه ایـن منظور برخـوردار نیسـتند.

 .4اما بخشی از به حاشیه رفتن روستا
به اشکاالت ساختاری کشور برمیگردد .وقتی
جهاد منحل شد و کسی مسئلهاش روستا
نبود طبیعی است که روستا به حاشیه میرود.
وقتی قرار شد پول روستا از کانال شهر داده
شود طبیعی است که منابع در شهر رسوب
میکند و به روستا نمیرسد و...

و بهویـژه در اقتصـاد مقاومتـی حائز اهمیت
اسـت .علاوه بـر آن حـق ایـن اهمیـت در
سـاختار فعلـی ادا نمیشـود و هـر روز
مهاجـرت از روسـتا به شـهر افزایش مییابد.
بنابراین باید برای سـاختار مدیریت مسـئله
روسـتا در کشـور فکـر کـرد و راه متفـاوت
یافـت .اینکـه ایـن راه چه باشـد موضوع این
بحـث نیسـت .مهم این اسـت کـه پیگیری
متولی واحد برای روسـتا یکی از سـنگرهای
بیمصطفـای کشـور و یکـی از اقدامات مهم
در سـال اقـدام و عمل سـت که بایـد افرادی
عمرشـان را وقـف آن کننـد تـا بـه نتیجـه
مطلـوب برسـد .البته اگـر اهمیت روسـتا را
در بعـد کشـاورزی آن بدانیم بهطور طبیعی
بخـش مهمـی از پاسـخ مسـئله مشـخص
میشـود و باید اهتمام بیشـتر را به گفتمان
سـازی آن داشـته باشیم.

نهادی در کشور
وجود ندارد که
مسئلهاصلیاش
روستا باشد.
متولی راه روستا
در یک جا ،متولی
فرهنگش در جای
دیگر ،مسائل
کشاورزیاش با
نفر سوم و ...در
سالهای اخیر هم
نهادهاییعنوان
این موضوع را
به یدک میکشند
لیکن از اختیارات
و توان کافی
به این منظور
برخوردار
نیستند.
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آیا انتظار ما
انقالبی است؟!

سوزنی به خود و جوالدوزی به حجتیه

سالهاست در
توضیح تفاوت
بین انتظار
انقالبی و واقعی
با انتظار قالبی
و دروغین ،دچار
سادهانگاری
شدهایم .نمونهای
پرکاربرد از
مغالطهی
پهلوانپنبه.از
انتظار منفعل و
از انجمن حجتیه
در خیال خود
پهلوانیضعیف
ساختهایم که
سریع میتوان
به زمینش زد و
به خویش افتخار
کرد.
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سالهاسـت در توضیـح تفـاوت بیـن
انتظـار انقالبـی و واقعـی بـا انتظـار قالبـی
و دروغیـن ،دچـار سـادهانگاری شـدهایم.
نمونـهای پرکاربرد از مغالطـهی پهلوانپنبه.
از انتظـار منفعـل و از انجمـن حجتیـ ه در
خیـال خود پهلوانـی ضعیف سـاختهایم که
سـریع میتوان بـه زمینـش زد و به خویش
افتخـار کرد.
سالهاسـت میپنداریـم دعـوای اصلـی
مـا انقالبیـون ،تنهـا بـا آنانـی اسـت کـه به
اسلام فـردی معتقدنـد ،مفهـوم مبـارزه و
شـهادت را قبـول ندارنـد ،اهـل برائـت و امر
به معروف و نهی از منکر نیسـتند ،معتقدند
در عصـر غیبـت بایـد فسـاد را ترویـج کـرد
تـا امـام زمان -عجـل اهلل فرجـه -بیایـد و!...
البتـه که درگیـری با چنین جماعتـی -اگر
هنـوز وجـود داشـته باشـند -واجب اسـت.
امـا ایـن سـادهانگاری در مرزبنـدی دو نـوع
انتظـار ،باعث شـده بسـیاری از ما نخواسـته
و ندانسـته ،اتفاقاً آب به آسیاب همان انتظار
قالبـی بریزیـم و بـه گزارههـا و نمادهـای
حجتیـهای دامـن بزنیم.
طیف «مذهبی سنتی» ظهور را طلوعی
پـس از شـب غیبـت میپندارنـد ،امیـد را
تنهـا بـه آینـده معطـوف میکننـد و امـروز
را زمانـهی سـیطره ظلـم میداننـد .و ایـن
همان چیزی اسـت که تقریبـاً همهی حرف
شـعر آیینی مـا و دلنوشـت ه ها و شـعارهای
مـا بـرای امام زمان هم هسـت! یعنـی دقیقاً
خلاف اعتقـادی کـه امـام را خورشـیدی
نـه در غـروب ،کـه در پـس ابـر میشناسـد.
وقتی خورشـید پشـت ابر باشـد ،روز اسـت
و نـور هسـت و گرمـا و حرکـت .وعـده خدا
کـه «ان تنصروا اهلل ینصرکـم» (محمد  )۷و
«التهنـوا و التحزنوا و انتـم االعلون ان کنتم
مؤمنین» (آل عمران  )۱۳۹همیشـه راسـت
اسـت و برخلاف همـهی «آیـهی یـأس»
خواندنهـای مـا ،امـام نه بـرای پایـان دادن

بـه جهانـی سراسـر ظلمـت و غم ،کـه برای
تکمیـل پیروزهـای جریـان حـق میآیـد تا
مصـداق «واهلل متـم نـوره» (صف  )۸باشـد.
طیـف مذهبـی سـنتی بـه انفـاق ،کار
خیـر ،صلاح ،سلامت و ...دعـوت میکنند
و ایـن اتفاقـاً یعنـی اسلام اجتماعـی و نـه
سیاسـی .اسلامی اجتماعـی کـه نـه بـه
ابزارهای حاکمیتی بـرای تحقق اهداف دین
میاندیشـد و نه به پیچیدگـی ها و معادالت
ستمسـاز و ستمسـوز ملـی و بینالمللـی
ی اینان مسیحی وار،
کاری دارد .نگاه اجتماع 
بیخطـر و مثبـت اسـت و هرگـز خـود را به
دردسـرهای اسالم حکومتی و اسالم انقالبی
و اسلام سیاسـی گرفتار نمیکند .آیا تربیت
اجتماعـی و پیامهـای تبلیغـی امـروز ما این
اسلام حداقلـی اجتماعـی را تبلیغ می کند
یـا اسلام حداکثری انقالبـی را؟
طیـف مذهبـی سـنتی بعضاً بـا بهائیت
جنـگ اعتقـادی کردهانـد ،دغدغـه آمادگی
اعتقـادی و معنـوی بـرای ظهـور دارنـد ،بـا
فـرق انحرافـی مقابلـه کردهانـد و ...امـا هیچ
گاه خطر مبارزه آشـکار با دشـمنان فرقهساز
را بـه جـان نخریدهانـد و بـه ریشـههای
انحرافـات نیاندیشـیدهاند و کانـون اصلی آن
یعنـی اسـتکبار و امریکا و صهیونیسـم را در
عمـل بـه چالـش نکشـیدهاند .آیا بسـیاری
از سـرگرمیهای امـروز مـا در عرصـه کار
فرهنگـی ،جلـوهای از بـازی کمخطـر و
وجدانراضیکـن حجتیـه نیسـت؟!
طیـف مذهبـی سـنتی اهـل
ی انـد امـا اول از همـه «اهـل
دشمنسـتیز 
سـنت» را دشـمن میگیرنـد و حاضـر
نیسـتند امـام زمانـی را که «مهـدی االمم»
و منجـی بشـریت اسـت ،بیشـتر از منتقم و
منجی شـیعیان و «آقامـون» بنامند .از میان
همـه قصههای تشـرف ،قصـه «انـار و حاکم
بحریـن» را میپسـندند .و در اوج حملات
اسـرائیل به فلسـطین ،شـبهه ناصبی بودن

فلسـطینیان را شـایعه میکنند .و حتی اگر
به مسـالمت با مسـیحیت تن دهند ،دلشان
بـا اهـل سـنت پـاک نمیشـود .آیـا بخـش
بزرگـی از ادبیـات آیینـی مـا و نیـز تربیـت
ناقـص مذهبـی مـا جـز اینچنین نگاهـی را
اقتضـا میکنـد؟ آیـا طبیعی نیسـت کـه از
سـالها پیـش نـام روز جهانی مسـتضعفین
بـرای نیمـه شـعبان ،فراموش شـده اسـت؟
و آیـا مـا نیـز بـه کودکانمـان جـز ایـن که
«هـزار و چارصـد سـاله ،شـیعه در انتظاره»
چـه چیـز بیشـتری میآموزیـم؟
طیف مذهبی سـنتی مشـتاق شـهادت
در رکاب امـام زمـان هسـتند امـا خـون
شـهیدان قبـل از حضور امام معصـوم را هدر
میبیننـد و بـه صحنههـای جنگ دیـروز و
امروز به چشـم شـک مینگرند .حـال تصور
کنیـد بخواهنـد دربـاره حقانیـت شـهدای
اهل سـنت فلسـطین قضـاوت کننـد! آری،
تفـاوت اسـت میان وقتـی که به قول اسـتاد
سـیدرضا مؤیـد به امـام عصـر میگوییم :تو
«وارث شـهدا»یی /خـدا کنـد کـه بیایـی ،با
وقتـی کـه تنهـا بـه «جاندادههـای مسـیر
عبـورش» قسـم یـاد میکنیم!
خالصـه ،خالصـهی اسلام اینـان ،بـا
احتـرام بـه خلوصشـان ،دو چیـز اسـت:
یکـی ظاهربینـی و سـطحینگری و دیگری
عافیتطلبـی و راحتطلبـی .و اگـر مـا
جماعـت مذهبـی انقالبـی هم دچـار چنین
آفاتـی شـویم ،فحـش دادنمان بـه حجتیه
و تظاهرمـان بـه انقالبیگـری دردی از مـا
دوا نخواهـد کـرد .ایـن ،همزمـان پاسـخی
بـود به آن پرسـش پیشـین ،که چـرا برخی
موضوعـات اهـم از قبیل فراخـوان نائب امام
زمـان به جهـاد بـرای اقتصاد مقاومتـی ،آن
قـدر در ما جـوش و خـروش ایجاد نمیکند
کـه برخـی جنجالهـا و موضوعـات مهم یا
بیاهمیـت؟!
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نکته

نظریه
اسال م ناب -اسالمآمریکایی
از امامخمینی تا رهبر انقالب
مجتبینامخواه
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اشاره« :نظریهی اسالم ناب -اسالم آمریکایی» اگرچه در ابتدا از سوی امام خمینی (ره)
طرح شد ،اما بعد از ایشان ،توسط رهبر انقالب نیز ادامه یافت و تعاریف و جنبههای
بیشتری نیز به آن افزوده شد .برای مثال ،رهبر انقالب در پیام حج سال  ،1393سه
مسئلهی کلیدی جهان اسالم را «اتحاد مسلمانان»« ،مسئلهی فلسطین» و «مسئلهی
درک تفاوت اسال م ناب-اسالم آمریکایی» معرفی کردند .در این میان ،دو مسئلهی اتحاد
جهان اسالم و مسئلهی فلسطین ،همواره تا حدودی در ذهن و زبان نخبگان امت مطرح
بوده ،اما به نظر میرسد مسئلهی سوم آنچنانکه باید ،ضریب نگرفته و مورد توجه قرار
نگرفته است .حال آنکه امروزه با تحوالت شگرفی که در منطقه حادث شده ،اهمیت
پرداختن به این مسئل ه صدچندان شده است .یادداشت زیر تالش میکند تا بهعنوان گام
نخست ،تکوین این نظریه و ادوار تاریخی آن را در کالم امام خمینی (ره) و رهبر انقالب،
مورد بررسی قرار دهد.

غیبت و مهجوریت نظریه کلیدی
امامخمینی
دوگانـهی اسلامناب-اسلام آمریکایی
ی یـک ایـدهی محـوری و بهنوعـی
بهمثابـ ه 
همـزاد تاریخـی و معرفتـی انقالب اسلامی
اسـت .بـا ایـن همـه ،کمتـر بـه جایـگاه
شایسـتهاش در میـان فعاالن دلسـوز جهان
اسلام دسـت یافتـه اسـت .از زمینههـای
سیاسی-اجتماعی و منفعتمحور مهجوریت
ایـن ایـده کـه بگذریـم ،برخـی خطاهـای
روششـناختی ،ایـن نظریـهی کلیـدی را تا
حـدودی از دسـترس خـارج کـرده اسـت.
یکـی از مهمترین خطاهـا در این زمینه
«تلقـی خطابـی» از ایـن مفهوم اسـت؛ این
تصور که اسلام ناب-اسلام آمریکایی صرفاً
ب شـعاری و صورتبنـدی جدلی
یـک ترکی 
اسـت و حداکثـر یکسـری مصرفهـای
تبلیغاتـی در جهـان و انتخاباتـی در ایـران
و یـا ماننـد آن دارد .ایـن تلقـی باعث شـده
اسـت یکی از پُربسـامدترین مفهومسازیها
در نظـام اندیشـهی امـام خمینـی (ره)،
آنچنانکـه بایـد ،مـورد توجـه جامعـهی
علمـی قرار نگیرد .شـاید تا حدودی غیرقابل
بـاور باشـد ،اما تقریباً هیچ تحلیـل ،کتاب یا
ی نیسـت کـه کاری
برنامهی پژوهشـی جد 
در ایـن زمینـه ارائـه کـرده باشـد .در حالـی

که «اسلام ناب-اسلام آمریکایی» بهعنوان
عصـارهی اندیشـهی امام خمینـی (ره) یک
تئـوری جامـع اسـت کـه قابلیـت تبییـن
بسـیاری از شـکافها و پدیدههـای اصلـی
جهان اسلام را دارا اسـت و میتواند بهمثابه
یـک اندیشـهی بدیل ،از بسـیاری از مسـائل
بهظاهـر غیرقابل حل موجـود ،صورتبندی
جدیـد و راهگشـایی دسـت دهد.
خطـای کلیـدی بعـدی ،متوجـه
«بازخوانیهـای غیرضابطهمنـد»ی اسـت
کـه از ایـن مفهـوم انجـام شـده اسـت .اغلب
دربـارهی اسلامنـاب بسـیار سـخن گفتـه
میشـود .بـه یـک معنـا ،تمـام کسـانی کـه
در تمـام حوزههـای تفکـر اسلامی در حـال
پژوهـش یـا سـخنرانی هسـتند ،مدعـی
هسـتند دربـارهی اسلام نـاب کار میکنند.
امـا بایـد توجه داشـت مـراد از تئوری اسلام
ناب-اسلام آمریکایـی ،مفهوم اسلام ناب در
کلیـت خود نیسـت ،بلکـه مفهـوم و تمایزی
اسـت که بهوسـیلهی امام خمینی (ره) طرح
و صورتبندی شـده اسـت .این بصیرت مهم
در پیام حج رهبر انقالب بهروشـنی برجسـته
شـده اسـت« :نخسـتینبار امام راحـل بزرگ
ما به تمایز این دو مقوله همت گماشـته و آن
1
را وارد قامـوس سیاسـی دنیای اسلام کرد».
بیتوجهـی و عـدم بازخوانی تمایـزی که امام

ادوار نظریه
«اسالم ناب-اسالم آمریکایی»
نظریـهی اسلام ناب-اسلام آمریکایی،
ی سیاسی
یکی از بنیانیترین وجوه اندیشـه 
و اجتماعی امام خمینی رحمـهاهلل ،ادواری را
طـی کـرده اسـت .فهـم ایـن ادوار ،زمینهی
مناسـبی بـرای درک معنـای ایـن نظریـه
دسـت میدهـد .در ادامـه تلاش میشـود
تصـوری از ایـن دورههـا بهاختصـار به بحث
گذاشـته شود.
بـا بررسـی متونـی کـه امـام خمینـی
رحمـهاهلل در زمینـهی این نظریه نوشـته یا
بیـان کردهانـد ،میتـوان شـکلگیری ایـن
نظریه را تشـریح کـرد .پـس از امام خمینی
ت آیـتاهلل خامنـهای این
رحمـهاهلل ،حضـر 
نظریـه را بهمثابـه یکـی از کلیدیتریـن
«معـارف انقلاب اسلامی» دانسـته و «راز
بـزرگ» انقلاب را براسـاس آن تشـریح
میکننـد .ایشـان در طـول مـدت رهبـری
خـود ،بارهـا و بارهـا با اسـتناد بـه مفاهیم و
منطـق ایـن نظریه ،مسـائل کشـور و جهان
اسلام را تشـریح میکننـد.
مفهومسـازیهای متعـدد و کاربردهـای
فراوانـی کـه در بیانـات ایشـان وجـود دارد،
حکایـت از نقـش محوری ایشـان در بسـط
و احیـای ایـن نظریـهی کانونی ،امـا مهجور
امـام خمینی رحمهاهلل دارد .براسـاس بسـط
و کاربسـت نظریـهی اسلام ناب-اسلام
ت آیـتاهلل
آمریکایـی ،در ادبیـات حضـر 
خامنـهای میتـوان ادوار دیگـری را در تاریخ
حیـات اجتماعـی ایـن نظریه تمییـز داد .بر
ایـن اسـاس ،نظریـهی اسلامناب-اسلام
آمریکایـی بهعنوان یک مفهـوم و دال جدی
در اندیشـهی امـام و رهبـری ،پنـج دورهی
متمایـز را طـی کرده اسـت:
 .۱طرح مبادی
منظور از طرح مبادی ،دورهای است که
علیرغم تأکید بر معانی ،مبانی و تضادهای
معرفتی مطرح در این نظریه ،هنوز ادبیات
ِ
و واژگان اسالم ناب-اسالم آمریکایی بهطور
جدی صورتبندی و مطرح نشده است.
بهعنوان نمونه ،در اولین پیام سیاسی-
اجتماعی بهجایمانده از امام خمینی
رحمهاهلل در تاریخ  ۵اردیبهشت  ،۱۳۲۳تضاد
میان دوگانهی «قیام هلل/قیام برای نفس»
مطرح است ۲.این دوگانه در سالهای پس
از خرداد  ۱۳۴۲با تعابیر مختلف میان اسالم

در سا ل آخر
عمر امام خمینی
رحمهاهلل ،ایشان
تجربهی نظری
و عملی ربع
قرن درگیری
میان قرائت
انقالب اسالمی از
اسالم با اسالم
مقدسمآب و
اسالم متجددمآب
را مفهومسازی
میکنند .پس از
دو و نیم دهه،
این درگیری
ژرف معنایی ،در
قالب واژگان و
مفاهیمدوگانهی
اسالم ناب-
اسالم آمریکایی
چارچوببندی
میشود.

 .۲مفهومسازی و صورتبندی
ل آخـر عمـر امـام خمینـی
در سـا 
رحمـهاهلل ،ایشـان تجربـهی نظـری و عملی
ربـع قـرن درگیـری میـان قرائـت انقلاب
اسلامی از اسلام بـا اسلام مقدسمـآب و
اسلام متجددمآب را مفهومسازی میکنند.
پـس از دو و نیـم دهـه ،ایـن درگیـری ژرف
معنایی ،در قالـب واژگان و مفاهیم دوگانهی
اسلام ناب-اسلام آمریکایی چارچوببندی
میشـود .بررسـیها نشـان میدهـد در
جایجـای پیامهـای رسـمی و عمومـی و
نامههـای خصوصی ،حکومتی و عمومی امام
خمینـی رحمـهاهلل در ایـن دوره ،از ادبیات و
مفهومسـازیهای این نظریه اسـتفاده شـده
اسـت .نمـودار زیر فراوانـی کاربـرد دو واژهی
کلیـدی این نظریـه در ادبیـات امام خمینی
رحمـهاهلل را در ایـن دوره بـا دیگـر سـالها
مقایسـه میکند.

نگارهی یک :فراوانی کاربرد ادبیات اسالم ناب-اسالم آمریکایی براساس زمان در آثار امام خمینی رحمهاهلل
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خمینـی (ره) میـان ایـن دو مقولـه تبییـن
کرده ،برداشـتهای متفـاوت و گاهی متضاد
را ذیـل ایـن مفهـوم جـای داده اسـت.

ناقص و اسالم جامع ،اسالم عدالتخواه و
اسالم انقالبی مطرح میشود:
«اسلام دیـن افـراد مجاهدى اسـت که
بـه دنبـال حـق و عدالتانـد .دیـن کسـانى
اسـت کـه آزادى و اسـتقالل مىخواهنـد.
مکتب مبـارزان و مردم ضداسـتعمار اسـت.
امـا اینهـا اسلام را طـور دیگـرى معرفـى
کردهانـد و مىکننـد .تصـور نادرسـتى کـه
از اسلام در اذهـان عامـه بـه وجـود آورده
و شـکل ناقصـى کـه در حوزههـاى علمیـه
عرضه مىشـود ،بـراى این منظور اسـت که
خاصیـت انقالبـى و حیاتى اسلامى را از آن
۳
بگیرند».
امـام خمینـی رحمـهاهلل ایـن نـگاه
انتقادی نسـبت به «شـکل ناقص اسلام در
حوزه¬هـای علمیـه» را تـا باالترین سـطوح
مطـرح کـرده و اینچنیـن اسـت کـه حتی
«رسـاله¬های عملیـه» بهعنـوان محصـول
اندیشـهی مراجـع تقلیـد وقـت را نیـز در
ایـن چارچـوب ،مـورد نقـد قـرار می¬دهند
کـه تفاوتهـای زیـادی میـان رسـالهها،
بهعنـوان متـون مبنـا در «آنچـه بهعنـوان
اسلام معرفـی میشـود» و منابـع سـنت
اسلامی (قـرآن و حدیـث) بهعنـوان متـون
مبنـا در اسلام واقعـی ،وجـود دارد .ایـن
تفـاوت عمدتـاً در دو مؤلفـهی «جامعیت» و
«تأثیر عینی در زندگی» مشـخص میشـود
و «نسـبت اجتماعیات قرآن بـا آیات عبادى
آن [برخلاف رسـالههای عملیه] ،از نسـبت
۴
صـد بـه یک هـم بیشـتر اسـت!»
از نظـر ایشـان« ،آنچـه بهعنـوان اسلام
معرفـی میشـود»« ،ناقـص» اسـت ،ابعـاد
اجتماعـی اسلام را در بر نـدارد و «خاصیت
انقالبـی و حیاتی» از آن گرفته شـده اسـت.

بـه همیـن دلیـل ،ایشـان ضمـن تأکیـد
بـر اهمیـت ابعـاد عبـادی اسلام و اینکـه
۵
«البتـه مسـائل عبـادى را باید یـاد بدهید»
تأکیـد دارنـد کـه اسلام بـا محوریـت قـرار
گرفتـن مسـائل دیگـری مطـرح شـود« :اما
مهم مسـائل سیاسـى اسلام اسـت ،مسائل
اقتصـادى و حقوقـى اسلام اسـت .اینهـا
۶
محـور کار بـوده و بایـد باشـد».
بـا ایـن همـه ،بـه نظـر میرسـد مـا در
طـرح مبانی و معانـی این نظریه بـا دو دوره
مواجـه هسـتیم .اگـر در سـالهای قبـل از
خـرداد  ۴۲تأکیـد بیشـتر بـر طـرح اسلام
نـاب بـود ،در دورهی پـس از خـرداد ،۴۲
نفی اسلامهای متحجر و متجـدد پُررنگتر
میشـود.
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در واقـع اگرچـه معنـا و نـزاع معنایـی
اسلام ناب-اسلام آمریکایـی پیـش از ایـن
مرحلـه ،عمـری ۲۵سـاله دارد ،امـا واژگان
اسلام ناب-اسلام آمریکایـی و مفاهیـم
برگرفته از آن ،در این سـال خلق میشـوند.
بـا ایـن همه ،تلاش امام خمینـی رحمهاهلل
در ایـن دوره ،تنهـا معطـوف بـه خلـق ایـن
واژگان نیسـت ،بلکه ایشـان تالش میکنند
براسـاس ایـن دوگانـه ،منظومـهی نظـری
منسـجمی را بازتولیـد و آن را در حوزههـای
مختلـف مرتبط بـا انقلاب اسلامی ،مانند
فهـم ماهیـت انقلاب اسلامی ،تحلیـل
چالشهـای فـراروی انقلاب ،سیاسـتهای
داخلـی ،اقتصادی و فرهنگی نظام جمهوری
اسلامی و همچنین سیاسـتهای نهادهای
حاکمیتـی و انقالب اسلامی ،تئوریزه کنند.
. ۳شرح نظریه
پـس از امـام خمینـی رحمـهاهلل ،در
شـرایطی کـه ادبیـات اسلام ناب-اسلام
آمریکایـی در فضـای سیاسـتزدهی داخـل
کشـور مـورد طعـن و قهـر و یـا مصـرف
انتخاباتـی جناحهـای عمـدهی سیاسـی
قـرار گرفتـه اسـت ،آیـتاهلل خامنـهای بـار
دیگـر ایـن ادبیـات را در کانـون توجههـا
قـرار میدهند .ایشـان طـی دورهای حـدودا ً
یکسـاله ،بـه تشـریح مفاهیـم ایـن نظریـه
پرداختـه و بـا مفهومسـازیهای متعـدد،
ادبیـات ایـن نظریـه را گسـترش میدهنـد.
شـاید بتـوان نمونـهی کامـل و جمعبنـدی
این دوره را در پیام ایشـان در اولین سـالگرد
رحلـت امـام خمینـی رحمـهاهلل مشـاهده
کـرد .آنجـا که کلیت مدرسـهی فکـری امام
خمینـی رحمـهاهلل و همچنیـن الیههـای
بنیادیـن و معرفتـی انقلاب اسلامی را در
چارچـوب دوگانـهی اسلام ناب-اسلام
۷
آمریکایـی تشـریح میکننـد.
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 .۴بسط نظریه
پـس از دوران شـرح متـن نظریـهی
اسلام ناب-اسلام آمریکایـی ،ما بـا دورانی
در ارتبـاط بـا ایـن نظریـه مواجهیـم کـه
میتـوان از آن بـه دوران بسـط ایـن نظریـه
تعبیـر کرد .در این دوره ،ضمن اینکه شـرح،
مفهومسـازی و خلـق مضامیـن جدیـد در
ارتبـاط بـا ایـن نظریـه در ادبیـات رهبـری
انقلاب بهوفـور مـوج میزنـد ،امـا فراتـر از
تکـرار ادبیـات ،تلاش میشـود بسـط ایـن
منطـق دنبـال شـود .در ایـن مرحلـه اسـت
کـه مضمونسـازیها و محورهـای اصلـی
در ادبیات اسلام ناب-اسلامآمریکایی مورد
توجـه اسـت ،بیآنکـه نیـازی باشـد واژگان
این نظریه تکرار شـود .بسـط امـر به معروف
و نهـی از منکر به حوزههای کالن سیاسـی،

بسط امر به
معروف و
نهی از منکر
به حوزههای
کالن سیاسی،
اقتصادی و
اجتماعی و
تقابل امر به
معروف فردی/
اجتماعی،مبارزه
با اشرافیت
(اسالم اشرافیت)،
مبارزه با فقر و
فساد و تبعیض،
مردمساالری
دینی ،نوسازی
معنوی،
استقاللخواهی،
کرامت انسانی،
آزاداندیشی
نظری و
آزادیخواهی
سیاسی-
اجتماعی از
فصول محوری
ادبیات رهبری در
این دوره است.

اقتصـادی و اجتماعـی و تقابـل امـر بـه
معـروف فردی/اجتماعی ،مبارزه با اشـرافیت
(اسلام اشـرافیت) ،مبـارزه بـا فقـر و فسـاد
و تبعیـض ،مردمسـاالری دینـی ،نوسـازی
معنـوی ،اسـتقاللخواهی ،کرامـت انسـانی،
آزاداندیشـی نظری و آزادیخواهی سیاسی-
اجتماعـی از فصول محـوری ادبیات رهبری
در ایـن دوره اسـت.
ایـن ادبیـات ،مضامیـن نظریهی اسلام
ناب-اسلام آمریکایـی را فراتـر از الفـاظ و
واژگان نهفتـه در یک نظریـه ،به یک منطق
فکـری تبدیـل میکنـد .ضـرورت تاریخی-
اجتماعـی ایـن فراینـد ،ایـن اسـت کـه بـه
اقتضـای سـیر اجمـال بـه تفصیـل انقلاب
اسلامی ،مفاهیـم نظریـهی اسلا م نـاب-
اسلام آمریکایی از دستبرد مصارف سیاسی
خـارج گـردد .در صورتی که اگـر این نظریه
بـدون ایـن بسـط و بازتولیـد معنایـی در
طـول یکـی دو دهـه صرفـاً تکـرار میشـد،
نـه تنها بـه دلیـل کلیشهشـدگی ،کارآمدی
خـود را از دسـت مـیداد ،بلکـه چهبسـا
ظرفیـت بسـیجکنندگی و تولید سـرمایهی
اجتماعـی آن نیـز مـورد سوءاسـتفاده قـرار
میگرفـت .امـا از آنجـا کـه مفاهیـم اسلام
ن و ادبیاتی صرفاً
ناب-اسلام آمریکایی ،واژگا 
تکرار شـونده نبودنـد ،جریانهای اشـرافیت
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نمیتوانستند
آن را بهمثابه یک شـعار ،به مصرف سیاسـی
برسـانند .بسـط معنایـی و مضمونسـازی

نظریهی «اسلام ناب-اسلام آمریکایی» در
ایـن مرحلـه ،آن را از تکرار ،کلیشهشـدگی و
نهایتـاً ابهـام ،بازمیدارد
 .۵بازخوانی مجدد متن نظریه
از سـال  ۱۳۸۸بـه بعـد ،بـار دیگـر متن
واژگان نظریهی اسلام ناب-اسالم آمریکایی
طرح میشـود .گسـلهای جدی سیاسـی-
اجتماعـی در داخـل و خـارج از کشـور فعال
شـدهاند .رهبـر انقلاب اسلامی نیـز بـرای
تشـریح ایـن شـکافها و نزاعهـای فتنـه و
بیـداری اسلامی ،بـار دیگـر متـن ادبیـات
نظریـهی اسلام ناب-اسلام آمریکایـی را
مطـرح میکننـد .در ایـن دوره اسـت کـه
ایشـان نظریهی اسلام ناب-اسالم آمریکایی
را بهمثابـه چارچوبـی بـرای مطالعـهی
انقالبهـای بیـداری اسلامی مطـرح
میکننـد ۸و در نهایـت ،در پیـام اخیرشـان
بـه کنگـرهی حـج ،کاربسـت این نظریـه را
بهعنـوان یکـی از سـه اولویت جهان اسلام،
در ردیف مسـائلی چون «اتحاد مسلمین» و
۹
«مسـئلهی فلسـطین» جـای میدهنـد.
نـگارهی دو ،فراوانـی کاربرد کلیـدواژهی
اسلامآمریکایـی در طـول سـالهای  ۶۸تا
۱۰
 ،۹۲نشـاندهندهی این سـه مرحله است.
همچنین نگارهی سـه ،ادوار پنجگانهی
نظریـهی «اسلام ناب-اسلام آمریکایی» را
بهطـور خالصـه نشـان میدهد.
مسـئلهی مهم دیگری کـه در نظریهی

ت آیتاهلل خامنهای در دوران رهبری ایشان،
نگارهی دو :فراوانی کاربرد کلیدواژهی «اسالم آمریکایی» در ادبیات حضر 
نشاندهندهی سه دورهی متمایز نظریهی اسالمناب-اسالم آمریکایی است.

نگارهیسه:
ادوار نظریهی
اسالمناب-اسالمآمریکایی

پینوشتها:
 .۱پیام به حجاج ۸ :مهر ۱۳۹۳
 .۲صحیفهی امام ،ج  ،۱ص  ۲۱تا .۲۳
 .۳والیت فقیه ،امام خمینی ،ص .۱۰
 .۴همان ،ص .۱۱
 .۵همان ،ص .۱۴
 .۶همان ،ص .۱۲۶
 .۷همان.
 .۸بیانـات در دیدار شـرکتکنندگان در
اجالس جهانی اسـاتید دانشـگاههای جهان
اسلام و بیداری اسلامی ۲۱ ،آذر .۱۳۹۱
 .۹پیام به حجاج ۸ ،مهر :۱۳۹۳
 .۱۰کلیـدواژهی اسلام آمریکایی ،بهتر
این سـ ه مرحلـه را بازنمایـی میکند؛ چراکه
برخـی کاربردهـای واژهی اسلام نـاب در
ادبیـات رهبـری ،معنـای عامتـر و فراتـر از
اصطالح اسلامنـاب در این نظریه را نشـان
میدهـد.
 .۱۱بیانـات در دیـدار اعضـای مجلـس
خبـرگان رهبـری ۲ ،مهـر .۱۳۸۸
 .۱۲بیانـات در دیـدار کارگـزاران نظـام،
 ۲۹اردیبهشـت .۱۳۸۲
 .۱۳خطبههـای نمازجمعهی تهران۱۴ ،
بهمن .۱۳۹۰

نگارهیچهار:
امام خمینی رحمهاهلل مفهوم اسالم آمریکایی را شامل موارد متعدد اسالم تجدد و اسالم تحجر میدانند.

اسالم آمریکایی
صرفاً اسالم
غربزده یا
اسالمی که مورد
تبلیغ یا حمایت
مستقیمایاالت
متحدهیآمریکا
باشد ،نیست .از
منظر امام خمینی
رحمهاهلل ،تجدد و
تحجر بهمثابه دو
مانع در فهم اسالم
ناب عمل میکنند.
قرائتی از اسالم
که متأثر از این دو
زمینهیاجتماعی
ارائه میشود،
اسالم تجدد و
اسالم تحجر
خواهد بود .اسالم
آمریکاییعنوان
عامی برای هر
اسالم برخاسته
از هر دوی این
زمینههاست.

نگارهیپنج:
حضرتآیتاهللخامنهاینیزمفهوماسالمآمریکاییرادرمواردمتعددیدربارهی
اسالم تجدد و اسالم تحجر به کار میبرند.
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اسلام ناب -اسلام آمریکایی امـام خمینی
رحمهاهلل مطرح اسـت اینکه از منظر ایشان،
اسلام آمریکایـی صرفـاً اسلام غـربزده یا
اسلامی که مورد تبلیغ یا حمایت مسـتقیم
ایـاالت متحـدهی آمریـکا باشـد ،نیسـت .از
منظـر امام خمینی رحمهاهلل ،تجدد و تحجر
بهمثابـه دو مانـع در فهـم اسلام نـاب عمل
میکننـد .قرائتـی از اسلام که متأثـر از این
دو زمینـهی اجتماعی ارائه میشـود ،اسلام
تجـدد و اسلام تحجـر خواهـد بود .اسلام
آمریکایـی عنـوان عامـی بـرای هـر اسلام
برخاسـته از هـر دوی این زمینههاسـت.
از منظـر رهبر انقالب اسلامی« ،اسلام
آمریکایـی فقط آن نیسـت که آمریکاپسـند
باشـد» ،بلکـه اسلام آمریکایـی هرچیـزی
اسـت کـه «خـارج از ایـن اسلام نـاب
اسـت ۱۱».در واقـع در مفهومسـازیهای
ایـن نظریه ،هم «اسلام متحجـ ِر آمیخته با
خرافـات» و هم «اسلا ِم تطبیقدادهشـدهی
بـا اصـول آمریکایـی و مـورد نظـر غربیها»
مورد نقد هسـتند کـه «هر دو اینها اسلام
آمریکایـی اسـت ۱۲».از همیـن روسـت کـه
از دیـدگاه ایشـان ،اسلام آمریکایـی دو نوع
عمـده دارد« :نوع الئیـک و غربگرا» و «نوع
۱۳
متحجـر و خشـن».
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اشاره:
جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور طی
نامه ای خطاب به شورای نگهبان خواهان
رد «مصوبه تاسیس و اداره مدارس و مراکز
آموزشی و پرورشی غیردولتی» شد که طی
روزهای گذشته در مجلس شورای اسالمی
در سکوت رسانه ای به تصویب رسیده بود.

ذبح عدالت
با «خصوصی سازی
آموزش و پرورش»

استمدادجنبشعدالتخواهدانشجوییازشوراینگهبان
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خصوصیسازی
بخش های
عمومی و
سازمانهای
خدمترسان
و تبدیل آنها
به بنگاههای
اقتصادی از
الزامات دوام و
بقای نظامهای
لیبرالی و
نئولیبرالیاست
که در آن تالش
میشود نقش
حاکمیت در تمام
حوزهها به حداقل
کاهش یابد.

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان
با سالم و احترام
همانگونـه کـه مسـتحضرید الیحـه
تاسـیس و اداره مـدارس و مراکـز آموزشـی
و پرورشـی غیردولتـی در مجلـس شـورای
اسلامی بـا  ۱۵۳رآی موافـق ۵ ،رای مخالف
و  ۴رای ممتنـع بـه تصویـب رسـید .جالب
توجـه اسـت که  ۳۴نفـر از حاضریـن نیز در
رای گیـری شـرکت نکردنـد و  ۹۴نماینـده
مجلـس نیـز غایـب بودند.
خصوصیسـازی بخـش هـای عمومی و
سـازمانهای خدمترسـان و تبدیـل آنها به
بنگاههـای اقتصـادی از الزامـات دوام و بقای
نظامهـای لیبرالی و نئولیبرالی اسـت که در
آن تالش میشـود نقش حاکمیـت در تمام
حوزههـا بـه حداقل کاهـش یابد.
پیشتر نیز کارشناسـان تثبیت سرفصل
ویژه «توسـعه عدالت آموزشـی کودکان» در
بودجه  ۹۵و برنامه ششـم توسـعه و تشکیل
صندوق توسـعه عدالت آموزشی ،حتی پیش
از تصویـب الیحـه مورد بحـث در مجلس را
در راسـتای اجـرای پروژه «خصوصیسـازی
آمـوزش و پـرورش» ارزیابـی کـرده بودنـد.
پـروژه ای که بـه نام «عدالت» و «مشـارکت
مردمـی» بودجـه عمومـی را به جیب بخش

خصوصـی واریـز میکند!
“مصوبه تاسـیس و اداره مـدارس ومراکز
آموزشـی و پرورشـی غیردولتـی” بـا اصـول
قانـون اساسـی ،اسـناد باالدسـتی نظـام از
جملـه سیاسـتهای ابالغی رهبـر انقالب و
سـند تحـول بنیادین آمـوزش و پـرورش در
تضـاد صریح اسـت که در ذیل به بخشـی از
آن اشـاره خواهیـم کرد.
 -۱طبـق اصـل سـی ام قانـون اساسـی
دولـت موظـف اسـت وسـایل آمـوزش
وپـرورش رایـگان را بـرای همـه ملـت تـا
پایان دوره متوسـطه فراهم سـازد و وسـایل
تحصیلات عالـی را تـا سـرحد خودکفائـی
کشـور بـه طـور رایـگان گسـترش دهـد.
 -۲بـا اسـتناد به مـاده  ۸قانون مدیریت
خدمـات کشـوری مبنـی بر عـدم واگـذاری
امـور حاکمیتی بـه بخش خصوصـی« :امور
حاکمیتـی ،آن دسـته از امـوری اسـت کـه
تحقـق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشـور
اسـت و منافـع آن بـدون محدودیت شـامل
همه اقشـار جامعـه گردیـده و بهرهمندی از
ایـن نـوع خدمات موجـب محدودیـت برای
اسـتفاده دیگـران نمیشـود ».براسـاس این
قانـون” امـور دفاعـی ،قضایـی ،بهداشـت و
همچنیـن آموزش و پرورش عمومی و فنی و

حرفـهای” در زمره امور حاکمیتی محسـوب
شـدهاند .همچنین به اسـتناد بنـد «ل» این
مـاده امـور حاکمیتی بـه دلیل حساسـیتی
کـه دارنـد و با توجـه به عمـق حکمرانی هر
نظـام ،ک ً
ال یـا بعضـاً قابل واگـذاری به بخش
غیردولتی نیسـت.
 -۳مغایـرت بـا بنـد  ۲سیاسـتهای
کلـی ایجـاد تحـول در نظـام آمـوزش و
پـرورش؛ مسـتند بـه بنـد یـک اصـل ۱۱۰
قانـون اساسـی« :ارتقـای جایـگاه آمـوزش
و پـرورش بـه مثابـه مهمتریـن نهـاد تربیت
نیـروی انسـانی و مولـد سـرمای ه اجتماعی و
عهـدهدار اجـرای سیاسـتهای مصـوب و
هدایـت و نظـارت بـر آن (از مهـد کـودک و
پیشدبسـتانی تـا دانشـگاه) بـه عنـوان امـر
حاکمیتـی با توسـع ه همکاری دسـتگاهها».
 -۴مغایـرت بـا سـند تحـول بنیادیـن

شورای نگهبان
با توجه به نقض
اصول قانون
اساسی و اسناد
باالدستی نظام،
طبق اصل ۹۱
قانون اساسی
و وظیفه ذاتی
آن شورا در
پاسداری از
احکام اسالم و
قانون اساسی،
صریحا به رد
این مصوبه
بپردازد.
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آمـوزش و پـرورش« :رسـالت آمـوزش
و پـرورش ،تربیـت انسـان اسـت کـه
بایـد براسـاس سـند تحـول بنیادیـن در
سـاحتهای شـشگانه اعتقـادی ،عبـادی
و اخالقـی ،زیسـتی و بدنـی ،اجتماعـی و
سیاسـی ،اقتصـادی و حرفـهای ،علمـی و
فنـاوری ،هنـری و زیباشـناختی تربیـت
شـوند تـا دانشآموزانـی در تـراز نظـام
مقـدس جمهـوری اسلامی قـرار گیرنـد».
بدیهـی اسـت کـه هیـچ نظامـی در جهـان،
تربیـت نیـروی انسـانی در تـراز حاکمیت را
(کـه به مثابـه صنعت اسـتراتژیک و کارخانه
انسانسـازی از آن یـاد میشـود) بـه بخـش
خصوصـی واگـذار نخواهـد کرد ،لـذا مبحث
بنیادیـن و ایدئولوژیـک آمـوزش و پـرورش
بایـد در یـد و قبـض حاکمیـت باقـی بماند.
 -۵درایـن الیحه عالوه بر مـوارد فوق دو

مـورد از سیاسـت هـای ابالغی مقـام معظم
رهبری نیز نقض شـده اسـت:
الـف) طبق این الیحه مسـئولیت صدور
مجـوز و نظـارت بـر مهـد کـودک هـا بـه
سـازمان بهزیسـتی واگـذار شـده در حالیکه
براسـاس سیاسـت هـای ابالغی سـال  ۹۲از
سـوی مقـام معظم رهبـری این مراکـز باید
زیـر نظر وزارت آمـوزش و پرورش قرار گیرد.
ب) بـر خالف تآکیـد رهبر انقالب مبنی
بـر جلوگیری از توسـعه مـدارس غیر دولتی
،ایـن مصوبـه زمینـه افزایـش مـدارس غیـر
دولتی را تسـهیل بخشـیده است
اما نمایندگان مجلس شـورای اسلامی
الیحـه تآسـیس و اداره مـدارس و مراکـز
آمـوزش و پـرورش غیـر دولتـی را بـدون
هیـچ گونـه بحـث و گفت وگویـی در صحن
علنـی مجلـس و درکمتـر از چنـد دقیقه به

تصویـب رسـاندند .ایـن مصوبـه عجوالنه در
حالی اسـت کـه قاطبه اعضای شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی پـس از  ۲سـال تحقیق و
کارشناسـی پیرامـون موضـوع مهـم متولی
صـدور مجوز و نظـارت بر مهدهـای کودک،
به این نتیجه رسـیدندکه نظر متخصصین و
آحاد مردم پیرامون ضعف شـدید بهزیسـتی
در عمـل بـه وظایـف غیرتخصصـی محوله،
مشـهود است.
با توجه به موارد ذکر شده ،اتحادیه
جنبش عدالتخواه دانشجویی از آن شورای
محترم درخواست دارد تا با توجه به نقض
اصول قانون اساسی و اسناد باالدستی نظام،
طبق اصل  ۹۱قانون اساسی و وظیفه ذاتی
آن شورا در پاسداری از احکام اسالم و قانون
اساسی ،صریحا به رد این مصوبه بپردازد.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
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نوید ناصر

فرهنگستانی
که تخریب شد
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برخـی از نهادهـای حکومتـی کـه
وظیفهشـان مسـتقیماً حفـظ و نشـر
ارزشهـای دفـاع مقـدس و یـا رسـیدگی
بـه امـور شـهدا و جانبـازان و ایثارگـران
اسـت ،مـدام ایـن شـعار را دادهانـد کـه
زنـده نگهداشـتن راه و رسـم شـهادت
کمتـر از شـهادت نیسـت ولـی متأسـفانه
همیـن نهادهـا گاهی در جهت حـذف این
نشـانهها و آثـار اقـدام کردهانـد .از اواسـط
دهـه هشـتاد کـه رسـماً پـروژه تخریـب و
یکسانسـازی گلزارهـای شـهدا بـه جریان
افتـاد مـدام سـؤالم این بـود که چـه دلیل
و منطقی برای مسـئولین ایـن اقدام وجود
دارد کـه فرهنگسـتان طبیعـی و مردمـی
گلزارهـای شـهدا را بـه ایـن شـکل فجیـع
تخریـب و بـه گورسـتانهای یکدسـت و
بیروحـی تبدیـل کنـد.
در جـواب سـؤالهایی کـه چندیـن بـار
از مسـئولین پرسـیدهایم جوابهای بسـیار
سـطح پاییـن و غیرقابـل قبولی شـنیدهایم.
امـروز کـه ایـن مطلب نوشـته میشـود
اکثـر گلزارهـای شـهدای کشـور چـه در
کالنشـهرها و چـه در شهرسـتانها و حتی
روسـتاها دچـار تخریـب و یکسانسـازی
شـده و مزارهایی فاقـد مزیتهای فرهنگی،
هنری و شـبیه بـه مزارهای ممالـک اروپایی
برجـای مانده اسـت.
مزارهـای شـهدا بـا همـان شـاخصهها
و المانهـای قدیمـی و اصیـل ،بهنوعـی
نشـاندهنده صـراط مسـتقیم انقلاب
اسلامی اسـت .ایـن مزارها ،بهمثابـهی یک
رسـانه بودنـد بـرای انتقـال مفاهیـم عظیم
انقلاب اسلامی .بـرای درک اهمیـت بافت
سـنتی مزارهای شـهدا بهمرور شـاخصها و
المانهـای مزارهـای شـهدا میپردازیـم:

سنگ مزارها
سـنگ مزار بهعنوان تریبون گلزار شهدا
بـه دلیـل امکان اسـتفاده از متن بـه یکی از
مهمتریـن بخشهـای مـزار شـهید تبدیـل
ضمن صامت
شـده است .سنگنوشـتهها در
ِ
بـودن صفحـهای بـرای ابـراز احساسـات و
عواطـف بازمانـدگان نسـبت به شـهید خود
هسـتند و همچنیـن بهعنوان شناسـنامهای
کـه با اسـتفاده از زبـان طنز و بیانـی موزون
دربرگیرنـده ارزشهـا ،شـاخصهها ،نحـوه
زیسـت شـهید ،نحوه تفکر شـهید و ...است.
اسـتفاده از هنر مردمی و ذوق شـخصی در
رنگبنـدی و اسـتفاده از فونتهـای مختلف
ً
کاملا متنـوع کـه حتـی
و نـوع نوشـتار
متـن نوشـتهها بر اسـاس منطقـه زندگی و
فرهنـگ و رسـوم آن متفاوت اسـت.
حـال بـرای روشـن شـدن تنـوع و
ویژگیهـای سنگنوشـتهها نمونههایـی از
آن را ذکـر مینماییـم:
 )1برخـی از سـنگ مزارهـا بـا توجه به
اشـکال مورداسـتفاده بر روی سـنگ مزارها
نمونههایـی از ذوق هنـری و احساسـات
مردمـی را نشـان میدهـد ،مث ً
ال سـنگ مزار
شـهید «مهـدی شـاکری» عالوه بر داشـتن
محتـوای متنـی قابلتوجه به لحـاظ بصری
و اسـتفاده از هنـر مردمـی میتوانـد نمونـه
خوبـی باشـد (عکـس شـماره  ،)1یـا مـزار
شـهید «مهـدی ملکـی» کـه بـا نـوآوری و
احساسـات المانهـای تولـد و شـهادت را
مصداق سـازی کـرده که نشـاندهنده ذوق
هنـری مردمـی در طراحیهـای مزارهـای
شهداسـت( .عکـس شـماره )2
 )2در برخـی از سـنگ مزارهـا شـاهد
اسـتفاده از آرمهـا و لوگوهـای نهادهـای

انقالبی هسـتیم که شاید نشـانه دلبستگی
شـهید و خانواده آن نسـبت بـه آن نهاد و یا
فعالیت شـهید در نهادهای مذکور اسـت .در
سـنگ مزار مجاهد شـهید «سعیدالحسـین
کاظمیان» ،شهید «سـید سعید خانقاهی»،
شـهید «سـعید احمدی» و شـهید «محمد
علـی حاضـری بغدادآبـادی» و شـهید
«حسـینعلی وانشـانی» لوگـوی جمهـوری
اسلامی بـر روی سـنگ مـزار شـهید نقش
بسـته (عکـس شـماره 3و ..)4
 )3بـر روی سـنگ مـزار برخی از شـهدا
آرم سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی نمایان
اسـت که شـاید نشـاندهنده اشتغال شهید
در سـپاه و یـا عالقه وی بـه این نهاد مقدس
اسـت( .عکسهـای شـماره  .)5همچنین در
برخـی از سـنگ مزارها شـاهد این هسـتیم
کـه لوگـوی کمیته انقالب ،جهاد سـازندگی
و ...است(.عکس شـماره  6و .)7
 )4برخـی از طراحیهای سـنگ مزارها
بـا کارکردهای خاصی انجـام گرفتهاند .مث ً
ال
طراحـی «قـدس» بـر روی سـنگ مزارهـا
نشـانگر آرمـان قـدس در تفکـرات شـهید
و خانـوادهاش اسـت( .عکـس  ،)8یا طراحی
گنبد حرم امام حسـین(ع) کـه بیانگر ارادت
و شـوق زیـارت آن حضرت اسـت ( ،)9حتی
طراحـی گنبد حـرم پیامبـر اکـرم(ص) هم
در برخـی طراحیهـا قابلمشـاهده اسـت
(عکس شـماره .)10
 )5همچنیـن اسـتفاده از رنگهـای
قرمـز و سـبز در رنگآمیـزی سـنگ مزارها

4

6

8

و اسـتفاده از طرحهـای خـاص اعم از شـمع
و پروانـه و کبوتر و ...نشـان از یـک ذوق زنانه
در برخی از سـنگ مزارها اسـت 11( .و .)12
 )6برخـی از سـنگ مزارها هـم طراحی
ً
کاملا سـاده و بدون پیچیدگیهـای بصری
را دارا هسـتند ( .عکسهـای  13و .)14
 )7متـن نوشتهشـده بـر روی سـنگ
مزار شـهدا غنـای بسـیار باالیـی دارد و این
متون بر اسـاس تفکرات شـهید ،ویژگیهای
خانوادگـی و حتـی موقعیـت جغرافیایـی،
ً
مثلا:
متفـاوت و منحصربهفـرد هسـتند.
هیچدانی میوه را تأثیر شیرینی ز چیست؟
بس که در زیر زمین شـکر لبـان خوابیدهاند
(کرج ،سـنگ مزار شهید سهراب عسگری)
پـدر و مادر! شـما دو چشـمان من هسـتید،
ولـی امـام قلـب مـن اسـت .اگـر دو چشـم
نباشـد میتـوان زنـده بـود ولـی اگـر قلـب
نباشـد زندگی میسـر نیسـت.
(تهران ،سنگ مزار شهید حسن عابدینی)
امـام را دعـا کنیـد و مانند نگین انگشـتر در
میـان خـود بگیریـد( .تهـران ،سـنگ مـزار
شـهید محسـن عبدالمجیدی)
مخور به مرگ شهیدان کوی عشق افسوس
که دوستان حقیقی به دوست پیوستند
(تبریز ،وادی رحمت ،مزار شهید مقصود علمی)
مادر به گمانت که چو رفتم به سفر
کردم از مادر خود صرفنظر
آتش الفت دیرین شد سرد
پسرت رفت و فراموشت کرد؟
(تبریـز ،وادی رحمـت ،سـنگ مـزار شـهید
مهـدی عباسـی مرجانـی)

مزارهای
شهدا با همان
شاخصهها و
المانهایقدیمی
و اصیل ،بهنوعی
نشاندهنده
صراطمستقیم
انقالب اسالمی
است .این مزارها،
بهمثابهی یک
رسانه بودند
برای انتقال
مفاهیمعظیم
انقالب اسالمی.

ویترینها
ویترینهـا بـه شـکل جعبـهای عمودی
روی چهارپایـه سـ ِر قبـر هـر شـهید قـرار
گرفتهانـد .متأسـفانه تاکنـون توجـه خاصی
بـه محتـوای غنـی آن نشـده تـا جایـی که
حتـی بـرای آن نـام مشـخصی هـم وجـود
نـدارد ،جعبـه آیینـه ،قـاب ،ویتریـن ،حجله
و ...از نمونـه نامهایـی اسـت که بـر آن نهاده
شـده اسـت .جعبـه آینـه یک امـر صمیمی
اسـت؛ یعنـی در نگاهی گذرا هـم بیشازحد
فردی اســت و هم ظاهرا ً نامنظم و سـازمان
نیافتـه؛ چیـزی بدیـع کــه زمانی خـارج از
نظـام سیاسـی نظـارت و طبقهبنـدی رشـد
کـرده و به بلوغ رسـیده اسـت .در ویترینها
معمـوالً مجموعـهای از تصاویـر و اشـیا بـه
شـکلی نمادپردازی شـده وجـود دارد که آن
را از یـک قـاب عکـس سـاده فراتـر میبـرد.
در آنجـا خانـوادهی هـر شـهید بـه فراخـور
تعلقـات ،خاطـرات ،سـلیقه و فرهنـگ
اجتماعـیاش مجـال بـروز رفتـاری زیبایـی
شناسـانه را پیـدا میکنـد.
مـروری میکنیـم بر برخـی از ویژگیها
و نمونههـای بدیع ایـن ویترینها:
 )1طبـق مطالعـهای کـه در کتـاب «راز
جعبـه آیینـه» صورت گرفته اسـت وجههی
مادرانـه ،اعـم از نـوع چینـش ،رنگبنـدی و
نماهـای بصـری داخـل ویترینهـا نمـود
بارزتـری دارد .یعنـی ایـن ویژگیها بیشـتر
بـر اسـاس سلایق مـادران شـهدا شـکل
گرفتـه اسـت .چـون وقتـی مـادر شـهید
احسـاس میکند که تجربـه زندگی عمیقی
را بـا فرزنـد شـهیدش نداشـته شـروع بـه
پیادهسـازی تفکـرات و آرزوهـای خـود در
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ایـن ویترینهـا میکنـد)15( .
 )2خانـواده شـهدا بـا اهـداف مختلف از
پـرده اسـتفاده میکنند .پردههـای توری که
بیشـتر در فضای داخلی ویترینها اسـتفاده
میشـود و وجـه تزئینـی دارد (عکـس )16
و پردههـای پارچـهای کـه بیشـتر در بیرون
ویترینهـا مورداسـتفاده قـرار میگیـرد و
بـرای پوشـاندن حجلههـا و دور نگهداشـتن
حجلههـا از دیـد مـردم مورداسـتفاده قـرار
میگیـرد)17( .
 )3در برخـی از ایـن ویترینهـا میتوان
آیینه و شـمعدان را مشـاهده کرد ،و آیینه و
شـمعدان ،مرجع شناختهشـدهای از سفرهی
عقـد و عـروس و دامـاد اسـت و نشـانی از
تازهدامـاد بـودن شـهید و یـا آرزوی دامادی
شـهید برای مادرش اسـت( .عکـس .)18
 )4اسـتفاده از گلهـای مصنوعـی بـا
ً
کاملا زنانـه نشـاندهنده زینـت
رنگهـای
داخـل مـزار و توجـه بـه زیبایـی بصـری
ویترینها توسـط مـادران و خواهران شـهدا
دارد( .عکـس شـماره )19
 )5وجـود قـرآن و مفاتیـح در اکثـر
ویترینهـا نشـان از عالیـق شـهدا و
والدینشـان نسـبت به معـارف دینی اسـت.
(عکـس شـماره )20
 )6قـرار دادن وسـایل شـخصی شـهید
مثـل عکسهـای ورزشـکاری یـا مدالهای
قهرمانی شـهید یکـی از ویژگیهـای خاص
ویترینهـای شهداسـت برای بهتر شـناخت
شـهدا( .عکس شـماره )21
 )7شـکل ویترینهـا هـم برخـی مواقع
نشـان از تفکرات شـهید و خانـواده وی دارد.
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سنگ مزار
بهعنوانتریبون
گلزار شهدا
به دلیل امکان
استفاده از متن به
یکی از مهمترین
بخشهای مزار
شهیدتبدیل
شده است.
سنگنوشتهها
در ضم ِن
صامت بودن
صفحهای برای
ابراز احساسات
و عواطف
بازماندگان
نسبت به شهید
خود هستند و
همچنینبهعنوان
شناسنامهای
که با استفاده
از زبان طنز و
بیانی موزون
دربرگیرنده
ارزشها،
شاخصهها،نحوه
زیست شهید،
نحوه تفکر شهید
و ...است.
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ً
مثلا ویترین شـهید طلبـهای در «بجنورد»
به شـکل برج سـاعت مدرسه فیضیه ساخته
شـده تا نمادی از پیوند علم و جهاد را نشـان
دهـد( .عکس شـماره  )22و یا شـهدایی که
ویتریـن آنهـا بـه شـکل مسـجداالقصی
سـاخته شـده و نشـان از اهمیت فلسـطین
در تفکرات شـهید آرمیـده در آن مکان دارد.
(عکس شـماره .)23
 )8اسـتفاده از عکس پرترهای از شهید و
عکسهـای متفاوتی از دوران زندگی شـهید
ایـن امکان را بـرای زائر فراهم مـیآورد تا در
یـک نـگاه گذرا بـه این عکسها بتواند سـیر
زندگی شهید را تجسـم کند)24( .
 )9وجـود عکـس امـام خمینـی(ره) و
سـایر علمـا در این ویترینها نشـان از عالقه
عمیق قلبی شـهید و خانواده شـهید نسبت
بـه روحانیـت اسـت( .عکس)25
 )10قـرار دادن عکسهـای پرتـره و
کلـوزآپ از شـهید ،فضـای گلزارهای شـهدا
را بسـیار تأثیرگـذار کرده و نوعـی اثرگذاری
بیشـتر بر روی شـاعر در مواجهه با چشمان
و چهـره شـهید اسـت ( .عکـس .)26
ویترینهـای قـرار گرفتـه در گلزارهـای
شـهدا کـه متأسـفانه بـه دلیـل جهالـت
مسـئولین از گلزارهـا حـذف شـده اسـت،
قابلیـت مطالعـه و تجزیهوتحلیـل بسـیار
زیـادی دارد کـه اهمیـت نگـهداری و وجوب
ایـن ویترینهـا را میرسـاند.
پرچم
پرچـم جمهـوری اسلامی همـواره در
هنـگام تشـییع با پوشـاندن تابـوت و پس از
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تدفین با افراشـته شـدن بر فراز مـزار ،باعث
تمایـز بیـن شـهدا و امـوات عـادی میشـد.
بهعلاوه ،ایـن پرچم زیبایی و نشـاط خاصی
نیـز بـه گلزارهـا میبخشـید .مجمـوع ایـن
عوامـل موجب شـده بود تـا پرچم جمهوری
اسلامی بهعنـوان یکی از نمادهای شـهادت
و شـهدا ،قداسـت مضاعفـی پیـدا کنـد ،گو
اینکـه مـردم همانگونه که انقالب اسلامی
را بـا نـام امـام خمینـی(ره) میشناسـند
شـهید را نیـز بـا پرچـم جمهوری اسلامی
شـناختهاند( .عکـس )27
فضای سبز اطراف مزارها
اسـتفاده از درخـت و گل در اطـراف
مزارهـا و حجلههـای شـهدا هـم نقـش
سـایبان بـرای مزارهـا و زائـران را داشـتند
و هـم زیبایـی خاصـی بـه گلـزار بخشـیده
ً
اصلا وجـود همیـن درختهـا
بودنـد و
خـودش یـک دلیل بـود بـرای اینکـه زائران
احسـاس جریـان داشـتن زندگـی و حیـات
را در گلـزار شـهدا بیشـتر از مزارهـای اموات
عادی احسـاس کننـد .همچنین خانـواده یا
دوسـتدار شـهید مقید بود برای آبیـاری این
درختـان و گلهـا بهطور مرتـب هر هفته بر
سـر مزار شـهید حاضر شـود .کارکـرد دیگر
ایـن درختـان و گلهـا تشـکیل حصـار و
نوعـی خلوتگاه بـرای زائران شـهید بوده که
متأسـفانه پروژه یکسانسـازی این ویژگی را
از بیـن بـرده اسـت)28( .
و اینهـا تنهـا بخشـی از مزیتهـای
پیـدای مزارهـای قدیمـی شـهدا هسـتند.
دههـا ویژگـی دیگـر نیـز میتـوان برشـمرد
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منابع
 مقالـه سـوگنامه ای بـرای مزارهایـیکه شـهید شدند ،نوشـته محمد جواد میری
 -کتـاب آواز پـر مالئک(مجموعه شـعر
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سـنگ مـزار شـهیدان) ،جلـد 1و ، 2نوشـته
محمـد کاظم.
 پژوهشـی در طـرح سـاماندهی گلـزارهـای شـهدا ،مرکـز پـژو هش هـای مجلس
 کتـاب راز جعبه آئینه ،نوشـته محمدجواد مدرسـی ،نشـر معارف با همکاری دفتر
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسلامی
 مقاله راز مزار ،نوشته علیرضا کمری. سایت گلزار شهدا()golzarshohada.ir
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کـه میتوانسـت بخـش مهمـی از نیازهـای
فرهنگـی و عقیدتـی مـا را تأمیـن کنـد.
بـا افسـوس فـراوان ،تعجیـل در تخریب
این مزارها ،مجال اندیشـه در باب ارزشهای
پیـدا و پنهـان مزارهـا را از نسـلهای بعدی
گرفـت .هنـوز هـم کـه هنـوز اسـت ،بهت و
حیـرت از چنین خطا و خسـارتِ آشـکاری،
بـر بسـیاری از اهـل فکر و نظر حاکم اسـت.

31
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گروهی از
شیعیان عراق
که اکثرا با رژیم
صدام نیز سر
ناسازگاری
داشتند ،علی رغم
همه مشکالت و
خطرها جالی
وطن کردند و
به ایران آمدند.
این دسته از
شیعیان جان
برکف و معتقد
به مرجعیت و
رهبری حضرت
امام خمینی،
هسته اولیه سپاه
بدر را تشکیل
داده و تا پایان
جنگ دوشادوش
رزمندگان ایرانی
به مبارزه با
زیاده خواهی
های ارتش بعثی
صدام پرداختند.

مقدمه
در بخـش نخسـت ایـن یادداشـت،
ضمـن معرفـی اقلیـت ترکمنهـای عـراق
بـه بیـان وضعیـت و موقعیت فعلـی مناطق
ترکمـن نشـین شـمال عـراق پرداختـه و
موقعیـت حسـاس آنهـا را در جبهـه مقابله
بـا داعش یـادآور شـدیم.همچنین ذکر شـد
کـه یادداشـتهای ادامـهدار «روایتهـای
تـازه» کـه در پی دعـوت جمعی از شـیعیان
مظلـوم منطقـه و سـفر بـه مناطـق ترکمن
نشـین عراق خاصه شـهر مقـاوم تازاخورماتو
و دیـدار بـا افـراد صاحبنظـر در منطقـه و
بررسـی میدانـی اوضاع فرهنگـی و اجتماعی
منطقه نوشته شـده ،بر آن است که اهمیت و
دالیل مظلومیت مضاعف شـیعیان ترکزبان
این مناطق را به شـکل مسـتند بیـان نموده
و ضـرورت انجـام برخی اقدامـات و پروژههای
رسـانهای ،فرهنگی و دینی جمهوری اسالمی
ایـران را در ایـن مناطـق تشـریح کند.ضمن
اینکه آشـنایی فعاالن فرهنگی و رسـانهای ما
(بـا توجـه بـه اشـتراک زبانی با این شـیعیان
مظلـوم) و اطلاع دقیـق از اوضاع حسـاس و
سرنوشتسـاز ایـن شـیعیان ترکزبـان در
عـراق ،ظرفیـت بالقوهای اسـت کـه میتواند
منجـر به تولید محصـوالت فرهنگی و هنری
در موضـوع جبهه مقاومت اسلامی شـود.در
ایـن بخش نیـز از منظـری دیگر بـه موضوع
ظرفیتهـای فرهنگـی و دینـی مناطـق
ترکمـن نشـین عـراق خواهیـم پرداخت.
عالقهمندی به ایران
ارتبـاط بیـن شـیعیان ایـران و عـراق از
قدیـم معمـول بـوده و در همـه دورههـای
مختلـف تاریخـی نیـز تأثیـرات فرهنگـی و

سفرنامه

روایتهای «تازه»!

بخش دوم
جستارهاییپراکندهومستند
از وضعیت شیعیان ترکمن عراق در جبهه مقاومت اسالمی

سیاسـی دو کشـور بر همدیگر وجود داشته
اسـت .بهویژه در حـوزه فرهنگ دینی ،نجف
بهعنوان پایتخت علمی تشـیع نقش مهمی
در ایجـاد ارتباطـات عمیـق و گسـترده بین
دو کشـور داشته اسـت.حتی در دوره معاصر
و پـس از افـول جایـگاه علمـی حـوزه نجف
و ظهـور و درخشـش حـوزه علمیه قـم نیز،
زیـارت عتبات عالیـات خاصه کربالی معلی،
آنچنـان شـور و عشـقی در دل شـیعیان
ایرانی داشـته کـه گروهی از شـیعیان ایرانی
در سـالهای گذشـته بـه کربلا و نجـف
مهاجـرت کـرده و بـرای همیشـه سـاکن
عـراق شـدهاند .همیـن االن هـم برخـی از
ترکزبانهـای اصیـل تبریزی در شـهرهای
نجف،کوفه،کاظمین و کربلا وجود دارند که
فرزندان همـان مهاجران ایرانی هسـتند که
در دههها و سـدههای گذشـته به عشق امام
حسـین(ع) ،بار سفر بسـته و رحل اقامت در
عتبات افکندهاند«.نضر موسی» از رزمندگان
و مجروحـان ترکمـن که چندی قبـل برای
تکمیـل درمانش میهمان شـهر تبریز شـده
بـود ،نقـل میکرد کـه اجـدادش از ایرانیانی
بودهانـد کـه حـدود صد سـال قبـل از تبریز
بـه عـراق مهاجـرت کردهانـد و بـه دالیلـی
نامعلـوم سـرانجام در تـازه خورماتـو سـاکن

ّ
«ملا موسـی» هم،
شـدهاند .پـدر آقـا نضر،
روضهخـوان سـاده و باصفایـی بـوده کـه
بهطـور کامـل فارسـی بلـد بـوده اسـت.م ّ
ال
موسـی کتاب شـعری در مراثی اهلبیت(ع)
بـه زبـان فارسـی داشـته که حسـب عشـق
و عالقـه شـخصی آن را بـه ترکـی ترجمـه
کـرده و در مجالـس عزای سیدالشـهدا برای
شـیعیان تازه خورماتو میخوانده اسـت.بعد
اصـرار و پیگیـری مـا ،آقـا نضـر حتی اسـم
کتـاب پدرش را هـم به خاطر آورد« :اشـعار
شـاه اسـماعیل خطائی»!
بلـه ،همـان شـاه اسـماعیل صفـوی که
هم شـاه بـوده و هم شـاعر! «خطائـی» هم،
تخلـص شـاه اسـماعیل بـوده و محتـوای
شـعرهایش هم کـه به زبان ترکی و فارسـی
سـروده ،غالباً در منقبت و مدح آل اهلل است!
علی المرتضی
بو الیم دور دامنین ده یا ّ
بوی وصلیندور سنون هر درده درمانیم مدد
بو «خطایی» نین گناهین سن گتورمه یوزینه
سر سبحانیم مدد!
شاه مردان ،شیر یزدانّ ،
واقعیـت این اسـت کـه روابـط فرهنگی
و دینـی بیـن شـیعیان عـراق و ایـران در
هیـچ دورهای بهانـدازه دوره جنـگ تحمیلی
صـدام علیـه ایـران ،دچار آسـیب و خدشـه
نشـده اسـت.هرچند شـیعیان عـراق هیـچ

بعد از حمله
داعش به عراق و
همراهی برادرانه
و صادقانه
جمهوری اسالمی
ایران با مردم و
دولت عراق در
مبارزه با داعش،
اکثريت مردم
عراق خصوصاً
اهالي مناطق
شیعهنشین
عالقه ويژهاي
به جمهوري
اسالمي ایران
پیدا کردهاند.
آنها ايران را
صادق در وعده
خود برای مبارزه
با داعش ميدانند
و به ديگر
کشورهاي مدعي
مبارزه با داعش
اعتمادچندانی
ندارند.

شهید خالد اکرم ،که در اولین عملیات آزادسازی بشیر به شهادت رسید.

شهید ابومصطفی ،از مجاهدان عراقی که در خط تازه خورماتو به شهادت
رسید و همسر ایرانی و پسر خردسالش متاسفانه به اسارت داعش درآمد!
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تمایلـی بـه شـرکت در ایـن جنـگ ظالمانه
و تحمیلـی نداشـتند ،امـا بههرحـال تحـت
اجبـار رژیـم سـرکوبگر بعثـی ،آتـش ایـن
جنـگ خانمانسـوز شـعلهور شـد و رابطـه
گـرم و صمیمـی دو ملـت ایـران و عـراق را
بهسـرعت بـه سـردی و کـدورت سـوق داد.
باوجـود این شـرایط ،در آن دوره همگروهی
از شـیعیان عـراق کـه اکثـرا بـا رژیـم صدام
نیز سـر ناسـازگاری داشـتند ،علی رغم همه
مشـکالت و خطرهـا جلای وطـن کردنـد
و بـه ایـران آمدنـد .ایـن دسـته از شـیعیان
جـان برکف و معتقد به مرجعیـت و رهبری
حضرت امام خمینی ،هسـته اولیه سپاه بدر
را تشـکیل داده و تا پایان جنگ دوشـادوش
رزمنـدگان ایرانـی به مبارزه بـا زیاده خواهی
هـای ارتش بعثـی صدام پرداختند .کیسـت
کـه ندانـد هسـته اصلـی فرماندهان «سـپاه
بـدر عـراق» که امـروز در خط مقـدم مبارزه
بـا داعـش قـرار دارد ،همـان شـیعیان جان
برکـف امثال «هـادی العامری» هسـتند که
در سـالهای نخسـت دهـه شـصت از عراق
بـه ایـران آمدند و تا سـقوط صـدام ،فرصت
بازگشـت بـه وطنشـان را نیافتند!
شـاید آنهـا آرمانگراتریـن رزمنـدگان
خمینـی بودنـد کـه حاضر شـدند بـه خاطر
بـاور و اعتقـاد دینـی خـود ،وطـن را تـرک
کننـد و در برابر ارتش صدام اسـلحه بردارند!
ارتشـی کـه اگر هم دشـمن بود ،امـا باالخره
متعلـق بـه کشورشـان بود!
بعـد پایـان جنگ و سـقوط صـدام هم،
بـه خاطـر تبليغـات منفی سـی سـاله رژيم
بعـث و برخـي ديگـر از همسـايگان عـرب
نسـبت بـه ایـران و ایرانیهـا ،عمـوم مـردم
عـراق (حتی شـیعیان) نگاه چنـدان مثبتی

به شـیعیان ایرانی و نیز مجاهدان عراقی که
بعـد سـالها هجرت بـه وطن خود بازگشـته
بودند ،نداشـتند.
قصه غربت و مظلومیت شـهدا ،جانبازان
و رزمنـدگان سـپاه بدر ،حتی در خـود ایران
هـم عینیـت داشـته و متاسـفانه هنـوز هم
ً
مثلا در کشـور مـا چنـد کتاب
ادامـ ه دارد.
خاطـره یا فیلم در مورد ایـن دریادالن تولید
شـده است؟! چند بزرگداشـت و چند یادبود
بـه نام و یاد ایشـان برپا شـده اسـت؟!
امثـال «ابوفلاح» و شـهدای بزرگـواری
چون «خالد اکرم اسـماعیل» و «ابومصطفی»
کـه روزگار جوانیشـان را در ایـران بودهانـد و
بـا خانـواده ایرانـی خود مشـغول خدمـت در
مسـیر آرمانهای انقالب اسالمی ،این ظرفیت
بالقـوه را دارنـد که به عنـوان عامـل ارتباط و
پیونـد دوبـاره دو ملـت شـیعه عـراق و ایران،
بیـش از پیش مـورد توجه قـرار گیرند.خاصه
در این سـالهای اخیر کـه دو حادثه مهم رخ
داده و بـه گونه ای معجزه وار ،قلوب شـیعیان
ایـران و عـراق را بـه هم پیوند زده اسـت.
«زیارت اربعین» ظرفیت ناشناختهای
بود که هنوز هم ما نتوانستهایم رمز و راز
عجیب آن را به درستی دریابیم .حضور ساالنه
میلیونها زائر اربعین در عراق ،آن هم در مدت
زمانی تقریباً دو هفتهای؛ یعنی میلیونها ارتباط
انسانی غنیسازی شده! یعنی میلیونها تماس
و مکالمه و تبادل محبت!
زیـارت اربعیـن را بایـد تجربـه کـرد تـا
یقیـن پیـدا کـرد بـه عمـق و حقیقـت این
شـعار زیبـا؛ «حبالحسـین یجمعنـا»!
ارتباطـات انسـانی و عاطفی که علی رغم
محدودیتهـای زبانـی و قومی بین شـیعیان
کشـورهای مختلف ،خاصـه شـیعیان ایرانی

و عراقـی در ایـام اربعیـن شـکل میگیـرد به
منزلـه آب زاللی اسـت که همـه کدورتهای
تاریخـی و سیاسـی بین ملتها را میشـوید و
محبتـی عمیـق بیـن آنهـا ایجاد مـی کند.
شـکی نیسـت کـه یکـی از عوامـل پـر رنگ
عالقه امروزی شـیعیان عراق به ایران ،همین
ارتباط و شـناختی اسـت که آنها به واسـطه
میزبانـی از مـردم ایـران و شـناخت محبت و
ایمـان آنها نسـبت بـه اهل بیـت(ع) ،در ایام
اربعین امـام حسـین(ع) دریافتهاند.
همراهـی جـدی و صمیمانـه ایـران در
جنـگ بـا داعش ،عامـل مهم دیگری اسـت
در پیونـد دوباره میان شـیعیان ایران و عراق.
بعـد از حملـه داعـش بـه عـراق و همراهـی
برادرانـه و صادقانـه جمهوری اسلامی ایران
بـا مـردم و دولت عـراق در مبارزه بـا داعش،
اکثريـت مـردم عراق خصوصـاً اهالي مناطق
شیعهنشـین عالقـه ويـژهاي بـه جمهـوري
اسلامي ایران پیـدا کردهانـد .آنها ايـران را
صـادق در وعده خـود برای مبـارزه با داعش
ميداننـد و بـه ديگـر کشـورهاي مدعـي
مبـارزه بـا داعـش اعتمـاد چندانـی ندارنـد.
شـیعیان مناطق ترکمننشـین عراق که در
خط مقـدم نبرد بـا داعش قـرار دارند ،بیش
از دیگـران اهمیت و ارزش حضور و همراهی
نیروهـای ایرانـی را چشـیده انـد .علی ،یکی
از جوانـان پرشـور تازهخورماتـو نقل میکرد
کـه پدربزرگ رفیقش که عرب سـنی اسـت
و سـاکن موصـل ،هـرروز بـرای سلامتی
«قاسـم سـلیمانی» دعـا میکنـد! چـرا کـه
معتقـد اسـت آزادسـازی موصـل فقـط بـه
دسـت قاسـم سـلیمانی و نیروهایش ممکن
خواهد شـد ...انشـااهلل!
ادامهدارد...
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کتابستان
بهبهانهانتشارکتاب

«آسیبشناسیوبسترشناسی ِف َرق»
با تاکید بر فرقه شعورکیهانی

بساط عرفان و درمان
در عرفان حلقه
حسنجوادی

دانشجویدکترایجامعهشناسی

خیلی از مشتاقان
به این فرقه،
بعد از ایام
طوالنی متوجه
غیراسالمی
بودن این فرقه
میشوند و این
زمانی است که
گاه خیلی از
هوادارانشان
دیگر باور اولیه
به اسالم را از
دست دادهاند
و لذا دیگر
غیراسالمی و
غیرشیعیبودن
این فرقه برایشان
تفاوتی ندارد.
سال دوم ،شماره ششم ،خرداد 1395
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مقدمه
«عرفـان حلقـه» یا همان «شـعور کیهانی»،
یکـی از فرقههـای کشـورمان اسـت کـه
نزدیـک بـه دو دهـه از عمـر آن میگـذرد.
عمـری کـه در طـی آن تعـدادی زیـادی از
مـردم و خصوصـا جوانـان را جـذب و جلـب
خود کرده اسـت .جامعهشناسـان در تعریف
فرقـه آنـرا «جنبشـی مذهبـی کـه از آییـن
رسـمی جـدا میشـود» (گیدنـز؛،1387
 .)810میدانند .تعریفی که شـعورکیهانی را
هـم جـزو فـرق تقسـیم بنـدی میکند.
«شـعورکیهانی» هر چنـد در میدان اسلام
خـود را نشـان میدهـد ولی بـا ادامه مطلب
متوجـه میشـویم کـه ایـن تفکـر بـا دیـن
اسلام (مذهـب شـیعه) فاصله داشـته و اگر
بدون تعصب به باورهایشـان موشکافانه نگاه
کنیـم ،فرقـه بـودن «عرفانحلقـه» بیشـتر
اثبـات و اسـتدالل میشـود .ایـن در حالـی
اسـت کـه خیلـی از مشـتاقان به ایـن فرقه،
بعـد از ایـام طوالنـی متوجـه غیراسلامی
بـودن ایـن فرقـه میشـوند و ایـن زمانـی
اسـت کـه گاه خیلـی از هوادارانشـان دیگر
بـاور اولیـه بـه اسلام را از دسـت دادهانـد و
لذا دیگر غیراسلامی و غیرشـیعی بودن این
فرقه برایشـان تفاوتی نـدارد (برای تایید این
مطلـب اینکـه ،در خیلـی مـوارد افـراد بعـد
از رفتـن بـه این کالسـها حتـی نمـاز را هم
کنـار میگذارنـد) .وضعیت فرد جذب شـده

در این فرقه ،مشـابه وضعیت معتادی اسـت
کـه تبعات اعتیـاد برایش رنگ باخته اسـت
و راه برگشـتی و ارادهای برای بازگشـت خود
نمیبینـد( .هـر چند راه برگشـت به سـوی
خـدا باز اسـت).
در خصـوص وضعیـت ایـن فرقـه الزم بـه
ذکر اسـت کـه ،این فرقه در چندین اسـتان
فعالیـت دارد کـه در کمـال تأسـف بایـد
یـادآور شـد که اسـتان مـا جـزو اصلیترین
محیطهـای فعالیتشـان اسـت .از بابـت
گسـتردگی میتوان این فرقـه را جزو معدود
فرقههایی دانسـت کـه خطر آن بـرای مردم
و جوانـان در سـطح باالیی متصور اسـت.لذا
الزم اسـت با بخشـهایی از باورهای این فرقه
بیشـتر آشـنا شویم.
در ایـن مجـال تنها بـه دو بخـش و موضوع
کلـی «عرفـان» و«درمان» در شـعورکیهانی
«عرفـان حلقـه» میپردازیم.
عرفان
«عرفانحلقـه» بـا «عرفانحقیقـی» فاصلـه
بسـیاری دارد .عرفان از نوع صحیح آن ریشه
در قـرآن و عتـرت دارد .عرفانـی که بخشـی
نگـر نبـوده و نـه راه افـراط را میپیمایـد و
نـه راه تفریـط را میپسـندد همیشـه هـم
در محیـط اسلام و بایدهـا و نبایدهـای آن
تعریـف میشـود .با ایـن توضیحـات عرفان
از نـوع «شـعورکیهانی» هیـچ سـنخیتی بـا

عرفـان شـیعی نـدارد! در «عرفانحلقـه»
قـرآن را میتـوان تفسـیر بـه رأی کـرد؟!
بدیـن گونـه کـه هـر تفسـیر و تعبیـری که
بـه دنبـال آن هسـتند ،در آیـات و سـورهها،
مشـابهیابی میکننـد و طبق خواسـته خود
مفهـوم سـازی کـرد و ایـن غیـر از حقیقت
قـرآن اسـت .همچنیـن پیامبـر و امامـان را
در عرفـان اینهـا جایگاهی نـدارد ،اثبات این
مطلـب را میتوانیـد در محتـوای دو کتـاب
اصلـی ایـن فرقه (انسـان از منظـری دیگر و
شـعورکیهانی«حلقه») که در کالسهایشـان
تدریـس میشـود بـه عینـه دیـد .در ایـن
دو کتـاب کـه ادعـای عرفـان دارد ،مخاطب
حتـی نـام یـک امـام را هـم نخواهـد دیـد،
همچنیـن نام پیامبر اسلام در این کتابها را
نخواهیـد دید و جالب اینکـه نام پیامبر دین
مسیحیت(حضرت عیسـی) به کرات در آنها
آمده اسـت؟!! با این اسـتداللها میتـوان این
نتیجـه را گرفت کـه خـدای «عرفانحلقه»
غیـر از خـدای «شـیعه» اسـت! اگـر در
«عرفـان» ،نـوع اسلامی آن هسـت کـه ،بـا
شـرایط و الزمههـای خـود مسـیر رسـیدن
بـه خـدا را دارد در همیـن عرفـان از نـوع
«شعورکیهانیاش» رگههایی از کاباال(عرفان
یهـودی) ،عرفانهای سرخپوسـتی ،عرفانهای
هندویی و  ...دیده میشـود .که مسـیر الهی
را نمیپیماینـد.
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درمان
بخـش دوم این فرقـه ،ادعای درمان توسـط
مربیـان ( َمسـتِرهای) شـعورکیهانی اسـت.
درمان جزو موضوعاتی اسـت کـه جزو موارد
قابل پرداخت اسـت ولـی هیچ زمانی مذهب
شـیعه در پرداخت به آن اغراق نکرده اسـت.
شـیعه انواع توصیهها و راهکارهای بهداشتی
و درمانـی را مطـرح کرده اسـت و طبالرضا،
طبالباقـر ،طبالصـادق و ...را دارد ،ولـی
ادعاهـای درمانـی از نـوع «عرفان حلقـه» را
هیـچ زمانی قبـول نـدارد چنانچـه در تاریخ
 1400سـاله خـود یک نوع از مـوارد درمانی
فرقـه «شـعورکیهانی» را نمیتـوان یافـت.
شـعورکیهانی به نـام عرفان(دیـن) در بحث
درمـان آنقـدر دچار غل ّو و اغراق شـده اسـت

کـه ،متن دین ادعایی اینها در سـطح باالیی
به درمـان اختصاص دارد و بـه گونهای جای
اصـل و فـرع جابجـا شـده اسـت .قابـل ذکر
اسـت که این فرقه انحرافی برای گسـتردگی
مجذوبین خود ،موضـوع «درمان» را انتخاب
کرده اسـت که موضوعـی مبتالبه برای همه
افـراد جامعـه اسـت .بدیـن گونـه کـه همه
افـراد در طول زندگی خود بارها بیمار شـده
و دنبـال درمـان خواهند بود .ایـن را هم باید
افـزود که افـراد در مواردی از بیمـاری آنقدر
مسـتأصل میشـود که هـر توصیـه -غلط و
اشـتباهی -را خیلـی زود بـاور کـرده و عمل
میکننـد .لـذا بـا ایـن اسـتدالل ایـن فرقـه
بدتریـن زمـان را بـرای مخاطبـان خـود در
نظـر گرفتـه و این زمـان بهترین زمـان القاء

شعورکیهانیبه
نام عرفان(دین)
در بحث درمان
غلو
آنقدر دچار ّ
و اغراق شده
است که ،متن دین
ادعایی اینها در
سطح باالیی به
درمان اختصاص
دارد و به گونهای
جای اصل و فرع
جابجا شده است.
قابل ذکر است که
این فرقه انحرافی
برای گستردگی
مجذوبین خود،
موضوع «درمان»
را انتخاب
کرده است
که موضوعی
مبتالبه برای
همه افراد جامعه
است.

تفکـرات غیر اسلامی خـود میدانند.
از نکتههای قابل تامل اینکه برای نائل شدن به
مرحله درمان از سوی مربیان این فرقه ،الزم
نیست سالهای بسیار طوالنی در محیطهای
علمی و آموزشی مراحل درمان را یاد بگیرند
بلکه تنها در عرض چند ترم که جمع همه
زمانهای صرف شده در این کالسها ،برابر با
تعداد کالسهای یک ترم دانشگاهی هم
نیست .در واقع اینها با یک ترم متخصص
میشوند؟!!! آنهم برای تمامی بیماریهای
جسمی؟! و روحی؟! ،یعنی تبحر دهها رشته
تخصصی جسمی و روحی را تنها در چند ماه
میآموزند .البته باید توجه داشت با توجه به
اینکه در درمانهای خود به راههای غیرالهی
متوسل میشوند لذا در خیلی موارد افرادی
که برای درمان عضوی از بدن خود به این
فرقه مراجعه کردهاند بعد از ایام کوتاهی دچار
مشکالت بسیار شدید روحی-روانی میشوند.
همـه اینهـا تنهـا بخشـی از انحرافـات ایـن
فرقـه اسـت .کـه بـرای پیبـردن بـه تمـام
ایـن انحرافـات بـه نظـر میرسـد کتـاب
ِـرق» بـا
«آسیبشناسـی و بسترشناسـی ف َ
تاکیـد بـر فرقه شـعورکیهانی تا حـد زیادی
بتوانـد ایـن فرقـه را بـه مخاطب بشناسـاند.
معرفی کتاب:
کلیـات بخشـها و فصـول کتـاب بصـورت
اختصـاری ایـن چنیـن اسـت.
 «طرح مسئله ف َِرق برای جهان و ایران» «ضرورت نوشتن» «زمینههای فرقهآفرینی» «ادعای درمان در فرقه شعور کیهانی» «روشهای اشـاعه و تبلیغ ین فرقه شاملکالسـها و کتابهای این فرقه»
 «معرفی عرفان راسـتین و حقیقی اسالمیو همچنین غیراسالمی بودن شعورکیهانی»
 «نقـش اسـتعمار از جملـه یهـود در تولـدفرق اسلامی»
 «پرداختن به شخصیت رهبر این فرقه و » ... «طـرح مسـئله از نـگاه تخصصـیجا معهشنا سـی »
 «طـرح نظـرات تعـدادی از مراجـع درخصـوص فرقـه شـعورکیهانی»
 نقـد کتابهای تدریس شـده در کالسـهایشـعورکیهانی از جمله:
 کتاب «انسان از منظر دیگر» کتاب «عرفان کیهانی(حلقه)» -و ...
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فرهنگ

هادی رحیم زاده

از سیره دیروز
هیئت امروز
تا ِ

تاملیدروضعیتهیئتهایپرتعدادتبریز
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میگویند سه
هزاروچند صد
هیئت ثبت
شده در تبریز
فعالیتمیکنند.
حاال آن تعداد
ثبتنشدهبماند
ولی این چند
هزار مجموعه
و پاتوق صد
در صد مبتنی
بر یک اصل
مذهبی،حقیقتاً
کم ظرفیتی
نیست .مگر
میشود از این
مجموعهبینظیر
خودجوش مردمی
غافل شد؟ مگر
میشود بر این
ظرفیتعظیم
چشم پوشید؟ از
منظر ما میشود؛
چنانکهپیش
میرود.

قدیمهـا «سـیره» میگفتنـد نـه «هیئت»؛
چـون ذات این مراسـم برای نقـل و خوانش
سـیره اهلبیـت بود .اگرچه لفـظ هیئت هم
حکایـت از نـوع رفتـار و فعالیـت معصومین
علیهمالسلام داشت.
«سـیره»لَر حتمـاً دارای برنامهی قـرآن بود؛
از ا ِصلاح قرائـت حاضرین بگیر تـا ترجمه و
تفسـیر .بزرگ و کوچک بـه حضور در برنامه
قـرآن همـت داشـتند .بزرگترهـا قـرآن
خواندنشـان بهتر میشـد و فهم قرآنیشـان
زیـاد .کوچکترهـا هـم جایـزه میگرفتند و
کلـی ذوق کـه چقـدر بـه خاطر تـک آیهای
موردتوجـه و لطـف قـرار میگیرند.
قرائـت دعـا و زیـارت ،بهخودیخـود
موضوعیـت داشـت و بعضـاً روضههـا در
داخـل آن جـای میگرفـت .مقدمـهای
صـوری و بـیروح تـا جمـع شـدن افـراد
نبـود کـه توسـط مـداح درجـه سـه خوانده
شـود بلکـه نوحهخوان «سـیره» خـودش با
معرفـت آن را میخوانـد که زیـارت عارفاً به
حقـه میطلبـد.
سـخنرانی هـم پایـه و اسـاس برنامـهی
«سـیره» بود .سـخنران ،مخاطبـش را خوب
میشـناخت .دغدغـهی عمـل بـه احـکام
داشـت لـذا احـکام را بهسـادگی و لـذت
در ذائقـه مخاطـب جـا مـیداد .اگـر پـای
موضوعـی اجتماعی در وسـط بـود مالحظه
فلان طیـف فکـری یـا فلان بـازاری را
نمیکـرد کـه نکند بودجه هیئـت و خودش
قطع شـود؛ لذا با صراحت ،رفتار نادرسـت را
نقـد میکـرد .عـادت به بردن اسـم شـخص
خاصی نداشـت و حواسـش بود تـا زمینهی
ریـا برای کسـی درسـت نکنـد .صحبتش را
بـا حدیـث یا آیه قـرآن شـروع میکـرد و تا
آخر هر سـخنی میگفت حـول همان کالم
نورانـی بـود .جـوان و پیر هیئت مسـتمعش
بودنـد چـون حـرف ،حـرف خـودش نبـود

و کالم معصـوم بـر دل هـر نـوع مخاطبـی
مینشسـت .خـود نوحهخـوان هـم پـای
صحبت نشسـته بـود نه منتظـر در چایخانه
و حیـاط هیئت بـرای آغاز بخـش مربوط به
خودش.
نوحهخوانهـای «سـیره»لر کـم از علمـا
نبودنـد ،یـک پـا میـرزا و عالـم بـه روضـه
بودند .شـعر و مقتل سِ ـره از ناسـره را خوب
میشـناختند .اتفاقـاً همیـن مقتـل فهمـی
بعلاوه پاکدلیشـان دو عامـل مهـم بـرای
نوحهخوان شـدن بود ،یعنـی مالک ،گرفتن
مـدرک بـا حضـور در کالسهـای مداحـی
و یادگرفتـن نحـوه گریانـدن مـردم بـه هـر
قیمت حتی متوسـل شـدن به روضه ذلت و
چهچـه زنیهـای جابجا و مقـدار محفوظات
شـعری و سـاالری در قهوهخانهی هیئتیها
نبـود .نوحهخـوان اص ً
ال اهل سـیگار و قلیان
نبـود کـه مبـادا نگوینـد نوکـر امام حسـین
اهـل حتـی یـک رفتـار ناپسـن ِد کوچـک
اسـت ،چـون خـودش یکپـا الگو بـود برای
نوجوانـان «سـیره» .پاتـوق نوحهخـوان
مثـل بقیـه همـان هیئـت بـود و بـس و نه
قهوهخانههـا .هیچوقـت بـه خیـال خـراب
کـردن فالنـی و طعنهزنـی به بهمانی شـعر
نمیخوانـد .لباس سـاده و رفتـار متواضعانه
و خانـواده متدیـن و تیپ مذهبی خودشـان
هـم زبانـزد بـود .از اهـل مجلـس شـناخته
نمیشـد از بـس بیپیرایـه بـود و وقتـی
وارد هیئـت میشـد دنبـال صـدر مجلـس
نمیگشـت تـا کل جلسـه را بـه هـم بریزد.
خدانکـرده اگـر تزلـزل فکـری در او پدیـد
میآمـد یـا فیلش یـاد هندوسـتان میکرد،
کل هیئـت را بـا خـودش غـرق نمیکـرد
چـون او هـم یک فـرد عادی بـود مثل بقیه
و ممکنالخطاسـت .اص ً
ال خبـری از کانون و
سـازمان و بیمـه مداحـان نبـود ،مگـر نوحه
خوانـدن بـرای اهلبیـت علیهمالسلام،

شغل اسـت؟ اساسـاً همهی جاذبه و گیرایی
هیئتهـا بـه این اسـت که هیئت بـه ایمان
و عشـق مـردم مرتبـط اسـت .روضههـا هم
متصـل به سـخنرانی بـود تـا ادامهدهندهی
خـط فکـری هر جلسـه باشـد نـه برنامهای
جـدا از همـهی بخشهـا.
«سـیره»لر اسـم داشـتند .یا به اسـم محلهی
خاصی یا به اسـم اصلی شـناخته میشـدند.
ً
مثلا «حضرت قاسـم سیرهسـی» میگفتند
نـه هیئت حاجآقـا فالنی .نوحهخـوان یا خادم
هیئـت جزئـی از هیئت بود نه محـور هیئت.
«سـیره» مسـئول داشـت نـه رئیـس.
هیچکـس اعـای تولیـت هیئـت نمیکـرد.
هرکـس خدمتگزارتـر ،پیشتـر .خـادم و
مسـئول بعـدی هـم بهواسـطهی فعالیـت
و تعهـد بیشـتر وارد گـود میشـد نـه بـه
واسـطهی هوای نفـس و با تخریب نفر قبلی
و بـه عشـق منصـب و نـام.
بزرگترهـا حرمـت داشـتند و کوچکترهـا
مـورد رحمـت بودنـد .تقدیـر از پیرغلام
حسـینی بهواسـطهی حضـور در هیئـت و
خدمت بیشـتر و پنهانیتر بود و تجلیل از او
توسـط موالیش.
حواسشـان بـه فلان کسـی کـه کارش بـه
مشـکل برخورد کرده ،بود .هرکس متناسب
بـا حرفهی خویـش در خدمت دیگـری بود.
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هنـوز برخـی ضربالمثلهـا مانند (تانیشـا
ایـش گوردورمیسـن ،مسـلمانین گوردوغـو
ایـش بوجـور اوالر) درسـت نشـده بود.
حسـین علیهالسلام زندانـی در زمـان یـک
و نیـم سـاعته هیئـت و مـکان چنـد صـد
متـری هیئـت نبـود .مـروت حسـینی در
مغـازه و سـرکار و مواجهـه بـا مـردم ،غیرت
حسـینی در زیـر بـار ظلـم و تزویـر نرفتـن،
شـعور حسـینی در فهم درد جامعه ،حماسه
حسـینی در تالش بیشـتر ،اهالی «سیره» را
همراهی میکـرد .میگویند سـه هزاروچند
صـد هیئـت ثبـت شـده در تبریـز فعالیـت
میکننـد .حـاال آن تعـداد ثبتنشـده بماند
ولـی ایـن چنـد هـزار مجموعـه و پاتـوق
صـد در صـد مبتنی بـر یک اصـل مذهبی،
حقیقتـاً کم ظرفیتی نیسـت .مگر میشـود
از ایـن مجموعه بینظیـر خودجوش مردمی

غافـل شـد؟ مگر میشـود بـر ایـن ظرفیت
عظیم چشـم پوشـید؟ از منظر ما میشـود؛
چنانکـه پیـش مـیرود .ولـی قطعـاً اغیـار
بـرای آن برنامـه دارد .بـرای همیـن اسـت
کـه هرسـال بـا شـروع محـرم یک اتفـاق نو
بهصـورت زیرپوسـتی وارد رئـوس برنامـه
هیئـات شـهر تبریـز و امثـال آن میشـود
ماننـد بنرهای چند ده متری بـا تمثال ائمه
کـه تمـام شـهر را پـر میکنـد و هیچکـس
هـم نمیفهمـد کـه چـرا در عرض یکـی دو
هفته این مسـئله بـه یک الگـوی فراگیر در
کل شـهر تبدیـل میشـود و عامـل پخش و
تبلیغ چنین تفکری کیسـت و کجاسـت .یا
سـال بعد آنکـه یکمرتبه گویی کسـی در
شـیپوری دمیده و همه باهم هماهنگ برای
اعلان برنامهشـان چند بنر بـزرگ با تصویر
سـخنران و چنـد مـداح نصـب میکننـد،

نوحهخوان اص ً
ال
اهل سیگار و
قلیان نبود که
مبادانگویند
نوکر امام حسین
اهل حتی یک
رفتارناپسندِ
کوچک است،
چون خودش
یکپا الگو بود
برای نوجوانان
«سیره» .پاتوق
نوحهخوان مثل
بقیه همان هیئت
بود و بس و نه
قهوهخانهها.

ً
کاملا مخالـف اصـل خدمـت و
حرکتـی
برجسـته سـاختن فرد و سـوق دادن هیئت
به سـمت فردمحـوری که تزلزلـش راحتتر
اسـت .سـال بعد کـه کلیشـه نویسـی روی
خـودرو بـاب میشـود آنهم چه اشـعاری و
توسـط چـه کسـانی و در کجـا ،بازهم غافل
از اینکـه ایـن چه فرمانـی اسـت و از کجا به
گوش اهل شـهر رسـید و چـه آفاتی ممکن
اسـت داشـته باشـد .و سـال بعد بـه همین
روال...
اگـر سمتوسـوی ایـن چنـد هـزار هیئـت
بهسـوی ارتقاء ارزشـی و هویتی باشـد امری
بسـیار عالـی اسـت و بایـد بـه پیشـواز آن
رفـت ،امـا اگـر ببینید کـه در حـال حرکت
در خالف هویت اصلی اسـت که اسـت ،باید
مراقـب بـود و چارهای اندیشـید.
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از زینبیه راهی قدسیم
حسین مؤدب
وقت عمل رسیده ،رها کن کالم را
نوبت به ما رسیده ،ببین بار عام را
دارد حسین میوزد از «زینبیه»  ...آه!
عباس پاسبان شده «امشب» خیام را

از زینبیه راهی قدسیم

با تیغ و خطبه و قلم از عشق دم زدیم
با جان مدافعیم حریم امام را
نازم به آن شهید که در روضهها گرفت
از دستهای فاطمه(س) حسن ختام را

مجموعهی اشعاری در حال و هوای این روزهای جبههی مقاومت

در چشم دشمنان خدا تیره میکنیم
با یک خروش مرتضوی صبح شام را
از زینبیه راهی قدسیم و میرسد
از ره عزیز فاطمه(س) تا انتقام را...

مباد از دمشق برگردیم!
زهرا بشری موحد
شصتوشش بود ،سال موشک و جنگ همه گفتند جنگ ختم شد و
دههی شصت را رها کردند
سال آژیر و ترس و بمباران
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حتی بی سپر میایستند
احسان نرگسی رضاپور
عاشقان پا پس کشیدن نیست در قاموسشان
عاشقان تا در بدن دارند سر ،میایستند
در خطر باشد حرم! پس در خطر میایستند مرد میداناند و حتی بی سپر میایستند
قامت دین راست خواهد ماند ،تا این سروها
تا نگردد نور حق خاموش ،این دلدادهها
روز و شب مانند شمعی شعله ور میایستند روبه روی یکهتازی تبر میایستند

مادرم در پناهگاه آورد
دختری را به فصل تابستان

قد کشیدیم و یکتنه رفتیم
به هماوردی هوا و هوس

متولد شدم ،مبارک باد!
شیشههای اتاق میلرزید

با جهان مدرن جنگیدیم
جبههی ما نداشت آتشبس

مادرم در بغل گرفت مرا
پدرم جبهه بود و میجنگید

ما که از کودکی ،شهادت را
میشناسیم با تمام وجود

کودکیها به انتظار گذشت
چشمهایم به در سفید شدند

حجلهی سرخ بچههای محل
خبر تازهای نخواهد بود

موشکی تیلههای ما را کشت
بچههای محل شهید شدند

منتی نیست ،گرچه این سی سال
سهم ما از زمانه ،حسرت بود

عارفهدهقانی

نان گران شد کسی نگفت چرا!
همه در فکر خرج جان بودند

بهترین آرزو محقق شد
بهترین آرزو شهادت بود

در قلب ،داریم این زمانه ،انقالبی سرخ
ِ
دشت شهید و آفتابی سرخ
ایران و یک

روشن شده راه تمام عاشقان امروز
عکس او داریم قابی سرخ
در سینهها از
ِ

ضرب شد در بهار پنجرهها
نسل ما نسل آرمان بودند

باغ الله دوباره گل داد و
فرصتی شد به عشق برگردیم

روبهان زرد! دیگر عرصهتان تنگ است
ای
ِ
این آسمان از خونمان دارد عقابی سرخ

درس اول بود و دانش بعد از آن گل داد
دین ِ
جاری شد از گلهای آن عطر گالبی سرخ

سالها بعد ما بزرگ شدیم
خاطرات مرا فدا کردند

بچههای محل دعا کردند:
که مباد از دمشق برگردیم!

یک روز میپاشد ز هم نسل سیاهی را
دیده برای قومتان یک عمر خوابی سرخ

خوردیم از جام ولی ،شهد شهادت را
سرمست و هوشیاریم اینک از شرابی سرخ

بر سر پیمان خود ،با خونشان خواهند ماند اینطرف اینها بهپای عشقشان سر میدهند
بر سر سجاده هر شب تا سحر میایستند آنطرف اما به عشق سیم و زر میایستند
روزگاری که پدر جای پسر میایستاد
رفت و اکنون بچهها جای پدر میایستند!

پرچم عباس(ع) تا باالست در شهر دمشق
سینهچاکان حرم آسودهتر میایستند

عقاب سرخ

با نوای کاروان
از نو بخوان آهنگران

پاسدار

تقدیم به شهید حاج حسین همدانی
سید عبداهلل حسینی

یک عمر دار بر دوش در انتظار مرگیم
ما را خیال سازش با شحنه ستم نیست

مردی اگر به خون خفت از این قبیله غم نیست
ازین قبیل مردان در این قبیله کم نیست

چهچه زنان برقص آی مانند مرغ بسمل
بلبل پی سرودن در فکر زیر و بم نیست

از گلشن شهادت گویا حسین گل چید
انگار جز شهیدان محرم در این حرم نیست

در کیش ما نباشد شایسته شهادت
آنکس که با خمینی در عشق همقسم نیست

هر کس ز دست ساقی جام وصال گیرد
خواهان جام غم هست محتاج جام جم نیست

ما را حیات جاوید با مرگ گردد آغاز
این ره ندارد آغاز پایان راه هم نیست

گر جملگی بیفتیم مثل حسین بر خاک
ما راستقامتان را سر پیش ظلم خم نیست

مردی به خاک افتاد مرد دگر قد افراشت
یعنی حسین دوران بییاور و علم نیست

محمدمهدیسیار

با نسیمی آشنا در کوچههای شهر باز
عطر و بویی تازه میپیچد؛شهید آوردهاند!
استخوانی و پالکی در میان چفیه...نه!
غرق در خون پیکر سروی رشید آوردهاند
قهرمانی نه ز تاریخ و نه از نسل قدیم
پهلوانی از همین نسل جدید آوردهاند

ما وارثان آدم آمادهایم هر دم
باید سرود با عشق غمنامه وال را
هر کس که ساخت شعری هم سنگ محتشم نیست مردن میان بستر در دودمان دم نیست
بیش و کم جهان را از عاشقان مپرسید
عاشق اگر کسی شد در فکر بیش و کم نیست

ماندگان و ناامیدان را امید آوردهاند
از دل شامی سیه صبحی سپید آوردهاند

پایان گل شهود است پایان گل سجود است
پایان گل وجود است پایان گل عدم نیست

از بسیجیهای روحاهللی سید على
کز پس هر فتنه او را روسفید آوردهاند
راهیان کربال بودیم دیروز و کنون
عازم قدسیم ،ما را این نوید آوردهاند
با نوای کاروان از نو بخوان آهنگران
چون در باغ شهادت را کلید آوردهاند

فرق میکند
دوباره تیغ شما در نیام بیتاب است

داغی که کرده خونجگرم فرق میکند
طرز نگاه چشم ترم فرق میکند

یادم نمیرود که شبش گریه کرد و گفت:
این دفعه رفتن پدرم فرق میکند

زردی چهرهام شده است افتخار من
با دیگران خلوص زرم فرق میکند

میخواستم که پیکر او را ببینم و
با دیدن بدن نظرم فرق میکند

در شهر عطر بودن او میوزد مدام
طعم شلوغ دوروبرم فرق میکند

گفتند وقت رفتنش آهسته گفته است:
زخم نشسته روی سرم فرق میکند

در اوج راحت و امنیم در حصار شما
خدا کند که نباشیم شرمسار شما

کار از دوباره آمدن او گذشته است
دیگر دعای هر سحرم فرق میکند

مزد از کسی نخواست که سرمایه خواستن
از خاندان لطف و کرم فرق میکند

به دست و بازویتان بوسه میزد از سر مهر ز نسل جوشن ذیالجوشن است دشمن دون
به ذوالفقار علی میرسد تبار شما
امام راحل اگر بود در کنار شما

محمدرضاترکی

شما به راه شرف جان خود نهاده به کف
و ما زدیم فقط کف بهافتخار شما!
و گاه فاتحهای هم برایتان خواندیم
و گاه طعنه و زخمزبان نثار شما!...

وای از وداع آخر و وقتیکه گفته بود:
حس میکنم که این سفرم فرق میکند

خون گریه میکنم همه راه شام را
در روضه آه شعله ورم فرق میکند

طالیهدار ظهورید و چشم منتظران
نشسته است پریشان در انتظار شما

به نزد شیر ،سگان میکنند دم البه
عدو چه باک که آید به کارزار شما

اشک مرا ندیده کسی بعد او فقط...
بغض یتیمی پسرم فرق میکند

جنگ است باز دوروبر خیمهها ولی
شكر خدا كه وضع حرم فرق میکند...

به خواب غفلتمان بردهاند و...چاره چه بود
اگر نبود دل و چشم هوشیار شما؟!

دوباره تیغ شما در نیام بیتاب است
نهفته تا کی و تا چند ذوالفقار شما؟!
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فرهنگمردمی

جیب مردم و کار فرهنگی!

روح اهلل رشیدی
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دور نیست زمانی
که شاخصترین
اتفاقاتفرهنگی
و هنری ما ،به
معنای واقعی کلمه
«مردمی» بود .این
«مردمی بودن»
لعاب و نقاب نبود؛
حسابوکتاب
داشت برای
خودش .اگرچه
هیچ قاعدهی
مکتوبینداشت
که دستبهدست
بچرخد ،اما
مشخصات یک
نظام را حتماً
داشت.
شکل مح َّقق چنین
نظامی را میشد
در محالت مختلف،
بامناسبتیا
بیمناسبتدید.
مسجد در مقام
محور این نظا ِم
کا ِر مردمی بود.
اهالی محل ،حتماً
خود را مسئول
میدانستند در این
برنامهها.نوجوان
و جوان و میانسال
و کهنسالش ،همه
درگیر تدارکات و
تبلیغاتبودند.
زنان هم حتماً
دستی در کار
داشتند.

برنامـه ریختهانـد کـه بـرای والدت امام
مجتبـی(ع) جشـنی برپـا کنند در مسـجد
محل .نشسـتهاند برای تدبیر و تقسـیم امور.
الزم اسـت کـه قـاری قرآنـی باشـد و گـروه
سـرودی و مداحـی و سـخنرانی .خودشـان
چیـزی ندارنـد؛ نـه قـاریاش را ،نـه گـروه
سـرودش را ،نـه مداحش را و نه سـخنرانش
را .فالنـی را مینویسـند بهعنوان قـاری .قرار
میشـود برایـش بلیـت هواپیمـا بگیرنـد و
بیاورنـدش قـرآن بخوانـد .گـروه همخوانـی
فلان هـم کـه بینالمللـی اسـت ،میتوانـد
مجلـس را گـرم کنـد .هفـت هشـت نفرند.
باالخـره هدیـهای بایـد برایشـان جور شـود.
مـداح هـم اگر بهمانی باشـد عالی میشـود؛
هزینـهی ایاب و ذهاب میخواهد .سـخنران
هـم ترجیحاً از تهران یا قم باشـد که بتوانیم
روی اسـمش مانور دهیم .یک بلیت هواپیما
هم بـرای ایشـان باید کنار گذاشـت .به فکر
پذیرایـی هم باید بود .نمیشـود کـه مردم را
بـا یک شـیرینی بدرقـه کرد!
اصـل ماجـرا؛ تأمین
حـاال رسـیدهاند به
ِ
هزینههـای برنامـه .کاری نـدارد کـه .چنـد
تـا نامه مینویسـیم به شـهرداری و سـپاه و
بازرگانـی و شـرکت غله و کارخانه لولـه؛ و از
هرکـدام رقمی میگیریـم و...
دوره میافتنـد دنبـال رئیس و سـردار و
حاجی و مهندس که دسـتمان بـه دامنتان،
کمـک کنیـد تـا مجلـس جشـن «کریـم
اهلبیـت» را باشـکوه برپـا کنیـم .تالشهـا
بینتیجـه نمیمانـد .بعضیهاشـان دسـت
میبرنـد بـه جیـب و بعضـی دیگـر هـم نه.
خالصـه ،جشـن برپـا میشـود و بهخوبـی و
خوشـی ختم.
«مـردم» میآینـد و شیرینیشـان
را میخورنـد و قـرآن و سـرود و مداحـی
و سخنرانیشـان را گـوش میکننـد و
میرونـد« .مـردم» کـه چـه عـرض کنـم؛
تعـدادی مشـتری دائمی اینجـور برنامهها...
*
دور نیسـت زمانـی کـه شـاخصترین

اتفاقـات فرهنگـی و هنـری مـا ،بـه معنـای
واقعـی کلمـه «مردمی» بـود .ایـن «مردمی
بـودن» لعـاب و نقاب نبـود؛ حسـابوکتاب
داشـت برای خـودش .اگرچه هیـچ قاعدهی
مکتوبی نداشـت که دستبهدسـت بچرخد،
امـا مشـخصات یـک نظـام را حتماً داشـت.
شـکل مح َّقـق چنین نظامـی را میشـد در
محالت مختلف ،بامناسـبت یا بیمناسـبت
دیـد .مسـجد در مقـام محـور این نظـا ِم کا ِر
مردمـی بـود .اهالـی محـل ،حتمـاً خـود را
مسـئول میدانسـتند در ایـن برنامههـا.
نوجـوان و جـوان و میانسـال و کهنسـالش،
همـه درگیر تدارکات و تبلیغـات بودند .زنان
هم حتمـاً دسـتی در کار داشـتند.
از همـهی اینهـا مهمتـر ،از نامهپراکنی
و درخواسـت و تمنـا از رئیـس و مهنـدس و
سـردار و ...خبـری نبـود .موقـع نمـاز ،کاله
گردانـی میکردنـد و بهقـدر «ضـرورت»،
رقمـی جمع میشـد برای امـور اساسـی .از
بلیـت هواپیمـا بـرای قـاری قـرآن و هدیه و
سـکه بـرای گـروه مدیحهسـرایی و ...خبری
محمـل عرضهی قابلیت
نبـود .هر برنامهای،
ِ
و ظرفیـت خودشـان بـود؛ از ریز تا درشـت.
فرامـوش نخواهـم کرد دفتـر بهاصطالح
«امـور مالـی» مسـجدمان را؛ کـه هنـوز هم
هسـت .اسـامی بیسـت سـی نفـر نوجـوان
و جـوان در آن ثبـت بـود .کمـک هفتگـی
بچهها بـه تأمین مخارج مسـجد و پایگاه در
ایـن دفتر ثبت میشـد .رقمهـا اختیاری بود
و متغیـر .هرکـس ،هـر وقت ،هر چه داشـت
مـیداد .مـا کـه دانشآمـوز بودیـم ،زورمـان
میرسـید و  100ریـال میدادیـم .بزرگترها
که کارگـری میکردند یا احیانـاً حقوقبگیر
دولـت بودنـد 500 ،ریـال و متمولهـا کـه
اهـل تجارت بودنـد 2000 ،ریال و ...با همین
پول خردها ،مراسـم سـالگرد رحلت امام(ره)
و یـادوارهی شـهدا و جشـن والدت امـام
مجتبـی(ع) و ...راه میافتـاد .با همان پولها،
تبلیغـات میکردیـم ،جایـزه میخریدیـم،
شـیرینی میدادیـم و تهاش هـم یکچیزی

میمانـد بـرای بعد! مـردم هم کـه میآمدند
مسـجد برای مراسـم ،دسـت میبردند توی
جیـب و میگفتند نذری دارند برای مراسـم
امام و شـهدا.
یکـی از وجوه شـاخص این گونـهی کار
ً
کاملا مردمـیاش بـود.
فرهنگـی ،اقتصـاد
کسـی از دهـهی شـصتیها و حتـی دههی
هفتادیهـا یـادش نمیآیـد کـه حسـاب
پـول مصـوب .هر
مسـجد پـر بـوده باشـد از ِ
چـه بـود از مردم بـود و جیـب مـردم .اتفاقاً
ایـن وجـ ِه شـاخص ،رابطـهی مسـتقیمی
هـم داشـت باکیفیـت کار فرهنگـی؛ هر چه
اقتصـاد کارهـا مردمـی بـود ،کیفیتـش هم
به همـان میـزان ارتقاء مییافـت و مخاطب
مییافـت و تأثیـر میگذاشـت و جـذب
میکـرد.
کار فرهنگی ما ،روزی به زوال رفت که
«مردم» را فقط «مخاطب و مصرفکننده»
خواستیم .اگر گفتیم میخواهیم کار مردمی
بکنیم ،به این معنا بوده صرفاً؛ که مردم بیایند
و بنشینند و گوش کنند و بروند!
فرهنگی انقالبی ،جز از
مسیر احیای کار
ِ
دل مردم نمیگذرد .تا نتوانیم پای مردم را
نه صرفاً در مصرف ،که در تولید و تدارک و
پشتیبانی کارها به میدان باز کنیم ،کارمان جز
«خودگویی و خودخندی» نیست.
آن روز کـه دانشآمـوز ،پولتوجیبـی
اندکـش را گذاشـت کنـار کـه بدهـد بـه
مسـجد محلـش بـرای خریـد کتـاب بـرای
کتابخانـه ،آن روز کار فرهنگی انقالبی اتفاق
افتاده...
پی نوشت:
الزم به تذکر نیسـت کـه اقتصاد مردمی
کارهای فرهنگی ،نافی مسـئولیت دسـتگاه
هـای عریـض و طویل فرهنگی منتسـب به
انقالب و نظام نیسـت .مسـئله این اسـت که
این دسـتگاه ها هم باید مردمی اداره شـوند.
بـه دسـت و پـای مـردم نپیچنـد و سـعی
نکننـد کارهای مردمـی را «مدیریت» کنند.

تاریخشــــفاهی

بوبیرتاریخدییازدیتاجهاندایادگاراولسون
همکالسیهایمنافقما
چمرانبینشانآذربایجان
سیدحسنوسیدحسیندوبرادر،دوشهید
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جهتدریافتفیلمبهدبیرخانهاستانیجشنوارهعمارمراجعهکنید.
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سیری در حیات «روحاهلل طالبی»

شهیدسرافرازجبههیمقاومتاسالمی
در گفتگو با پدر ،مادر و همسر شهید

گفتگو از بهزاد پروین قدس
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اشاره:
پدرش از نسل  1342است .از همانها که قرار
بود از گهوارهها برخیزند و بساط طاغوت را
برچینند .و برچیدند .همانها که خمینی(ره)،
در روح و جانشان ،جای داشت .از همین
رو بود که اسمش را «روح اهلل» گذاشتند.
این یعنی که تا انتها ،بر همان مرام روح
اهلل پایبندیم .روحاهلل ،قد کشید و شد یک
مرد .لباس سبز مردانگی به تن کرد و زد به
کوه و بیابان؛ برای پنجه افکندن با تفالههای
استکبار .فتنه ی شام که برپا شد ،پوتین
هایش را محکم کرد و این بار ،سنگرش را
در درون جبههی کفر و تکفیر بنا نهاد .مر ِد
ابدی ما ،پردهی آخر حیاتش را در حریم
ِ
زینب کبری(س) رونمایی کرد« .روحاهلل
طالبی» در شام ابدی شد .در زمانهای که
خیلیها میگفتند «نمیشود»! پدر و مادر
و همسرش ،از این مرد میگویند.
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حاجآقـا! از خودتـان کمی صحبت
کنید و خودتـان را معرفی کنید.
احـد طالبـی اقـدم هسـتم .متولـد
تابستان سـال  ،1342در ُکشکسرایِ مرند.
فکـر میکنـم جوانهایـی مثـل مـا ،همان
سـربازان در گهوارهی امام در سال  42بودند
ِ
کـه در سـال  57بـه بلـوغ رسـیدند .در آن
سـال ،پانزده ،شانزدهسـاله بـودم و به همراه
مـردم در تظاهراتـی که علیـه رژیم طاغوت
انجام میشـد ،شـرکت میکـردم .در جلوی
تظاهـرات عکس امام را برمیداشـتم .زمانی
کـه اولنظـری را میخوانـدم ،انقالب پیروز
شـد .بعـد از فرمـان امـام مبنی بر تشـکیل
بسـیج در سـال  ،58بالفاصلـه عضو بسـیج
شـدیم .بعـد از ثبتنام در بسـیج ،سـپاه نیز
کـه یکنهـاد تـازه تأسـیس بـود ،ثبتنـام
میکـرد .من بـه همراه شـهید «دانایی» که
در سوسـنگرد شهید شـد ،به تبریز رفتیم و
در سـپاه ثبتنـام کردیم.
وقتی وارد سـپاه شـدیم بـه حقوق فکر
نمیکردیـم .سـر مـاه وقتـی میگفتنـد
کـه بیاییـد تا حقـوق بدهیـم ،اکثـر بچهها
نمیرفتنـد .میدیدیـد دو مـاه اسـت کـه
امـور مالـی التمـاس میکند بیاییـد حقوق
بگیریـد ولـی کسـی نمیرفـت .از اینطرف
هم اعـزام زیاد میشـد .خوشـبختانه در هر
اعزام به نحوی اسـم من بـود و فرصتی نبود
کـه بـه ازدواج فکر کنم .بااینحـال توفیق و
تقدیر خدا بـود که مـن در  61/5/11ازدواج
کـردم .نزدیـک هجـده سـال سـن داشـتم.
تاریـــــخشــــــفاهی

امام ،عشق همهی
ما بود .امام قلبها
را تسخیر کرده
بود .امام هر چه
میفرمود همه
گوش میدادند.
میشد که خود
من جلوی بچهها
که سنشان کمبود -را در پایگاه
میگرفتم تا به
جبهه نروند .حتی
حاضر بودند
که با دست خود
تعهد بدهند و به
منطقهعملیاتی
بروند .اینگونه
نیروهاییداشتیم.
در امام ذوب شدن
باعث میشد که
انسان به هیچ
چیز در زندگی
خود فکر نکند و
اص ً
ال زندگی را
نبیند.

البتـه بعـد از ازدواج یـک ماه طول نکشـید
که مـن دوبـاره اعزام شـدم.
اولیـن فرزنـدم ،دختـر بود که در سـال
 63بـه دنیا آمـد .وقتی دخترم بـه دنیا آمد،
با توجـه به اینکه به خانم فاطمـه زهرا(س)
عالقهمنـد بـودم ،اسـمش را فاطمـه
گذاشـتیم .چـون اکثـرا ً در مناطق عملیاتی
بـودم و زیـاد در خانـه نبودم ،بچههـا من را
بیشـتر با عکسم میشـناختند .ظاهرا ً وقتی
میپرسـیدند بابـا ،عـادت کـرده بودنـد کـه
بابـا در روی دیـوار اسـت و بـ ه عکـس مـن
روی دیـوار نـگاه میکردنـد .وقتـی مـن از
مأموریت برگشـتم مـن را نمیشـناختند و
عکـس را بابـای خـود میشـناختند.
تولد دومین اوالدتان و سیر زندگی؟
تولـد دومیـن اوالدم مصـادف بـود بـا
زمسـتان سـال  .65برف مـی باریـد .آن روز
مأموریـت نرفتـه بـودم و در ُکشکسـرای
بـودم .همسـرم را بـه بیمارسـتان بـردم.
متأسـفانه یـا خوشـبختانه بعـد از بسـتری
شـدن ،پول پیـدا نکردم تـا ترخیصش کنم.
کمـی دیـر شـد و مـن پـول پیـدا کـردم و
دیـدم اینهـا را ترخیص کردهانـد و از تخت
پاییـن آوردهاند .خانم ناراحت شـد که من را
اینجا گذاشـتهای و دنبالـم نیامدهای! گفتم:
«پـول پیـدا نمیکـردم که شـما را ترخیص
کنـم»« .روحاهلل» بدنیـا آمـد .در .65/11/28
آن زمـان در یکخانـه اجـارهای بودیـم .بـا
توجـه بـه وضعیت مالی کـه داشـتیم ،خانه

سـرد بـود و هیچچیـز هم نداشـتیم .خانهی
خرابـهای بـود و بـا اینوجـود مـا تحمـل
کردیـم و زندگـی ادامـه پیـدا کرد.
چه شـد اسـم پسـرتان را روحاهلل
گذاشتید؟
به عشـق امـام خمینی(ره) .امام ،عشـق
همـهی ما بـود .امام قلبها را تسـخیر کرده
بـود .امـام هـر چـه میفرمـود همـه گوش
میدادنـد .میشـد کـه خـود مـن جلـوی
بچههـا -که سنشـان کـم بـود -را در پایگاه
میگرفتـم تـا به جبهـه نروند .حتـی حاضر
بودنـد که با دسـت خـود تعهد بدهنـد و به
منطقـه عملیاتـی بروند .اینگونـه نیروهایی
داشـتیم .در امام ذوب شـدن باعث میشـد
کـه انسـان بـه هیـچ چیـز در زندگـی خود
ً
اصلا زندگـی را نبیند.
فکـر نکند و
برگردیم به دوران طفولیت آقا
روحاهلل و رشد و مسائل تحصیل و این
مسائل! آن زمان نیز در ُکشک سرای و
سپاه هستید؟ و مسائل مربوط به تربیت
روحاهلل .از آن دوران چه نشانه هایی در
روحاهلل به خاطر دارید؟
بـزرگ شـدن روحاهلل مصـادف بـود بـا
اعـزام هـای مکرر مـن به مناطـق عملیاتی.
باالخـره خانواده را برداشـتم و بـا خود بردم
بـه «اشـنویه» .چهـار سـال آنجـا بودیـم .از
زندگـی در اشـنویه ،خاطـرات زیـادی دارم.
اکثـرا ً در شـهر درگیری میشـد و روحاهلل با

ورود روحاهلل به مسائل تحصیلی
و اینکه کجا او را ثبتنام کردید ،چه
شکلی بود و چگونه ادامه داشت؟
روحاهلل آرامآرام در مناطـق عملیاتـی و
در اشـنویه بزرگ شـد .اولین مدرسـهاش در
اشـنویه بود .اول ابتدایی را در اشـنویه شروع
کرد و بعد به ُکشکسـرای برگشـتیم و درس
خـود را ادامـه داد .بعدازاینکـه در اشـنویه
اول ابتدایـی را خوانـد ،آمدیـم و مدتـی در
نقـده ماندیـم و در سـال  74به ُکشکسـرای
برگشـتیم .پـس از بازگشـت ،روحاهلل درس
خـود را در مدرسـه ابتدایـی شـهید خلفـی
ادامـه داد .بعدازآن طبق روال ،بعد از سـپری
کـردن دوران راهنمایـی در مدرسـه شـهید
خلفـی ،دبیرسـتان را در مدرسـه اسـتاد
مطهـری سـپری کرد .بعـد از اتمام مدرسـه
و گرفتـن دیپلم ،در دانشـگاه پیـام نور قبول
شـد و بـه دانشـگاه رفـت .گاهـی میآمـد و
از وضـع دانشـگاه ،از لحاظ حجاب و مسـائل
اخالقی گالیـه میکرد .وقتـی باهم صحبت
میکردیـم ،در ابتـدا نظـرش ایـن نبـود که
نظامـی شـود .مـن احسـاس کـردم کـه اگر
روحاهلل بـا این وضع به دانشـگاه بـرود ،خوب
نباشـد .چون خودش نیز از اوضاع گالیهمند
بـود .من به او گفتم« :برو به سـپاه و پاسـدار
شـو! بعدازاینکه پاسدار شـدی ،درس خود را
نیـز ادامه بـده!» خودش نیز بـاور نمیکرد و
زمانـی دید که بـه آموزش رفته اسـت و بعد
از اتمـام آموزشها پاسـدار شـد.
حاجآقا! ورود به سپاه را خیلی
خالصه گفتید .رفتن او با عشق و عالقه
و مراحل پذیرش در آن زمان چگونه
بود؟ شما در پذیرش ایشان نقشی
داشتید یا نه؟ سفارشی برای پذیرش
او داشتید یا نه؟ چون بهنوعی اینها
زندگی و سیره شهدا است!

وقتی در
کردستان تپه
جاسوسان را
از پژاک گرفتند،
روحاهلل اولین
فردی بود که
پرچم جمهوری
اسالمی را آنجا
نصبکرده بود.
روزنامه کیهان
نیز عکس او
را زده بود؛ و
خودش روزنامه
را آورد که روی
آن نوشته بود؛
رزمنده! خسته
نباشی!

آنگونـه کـه از صحبتهای شـما و
دوسـتان روحاهلل میشـنویم ،معلـوم
میشـود که او یـک نظامـی تمامعیار
بـوده .هـم در تئوریهـا و کالسهـا
برجسـته بـوده و هم در میـدان عمل.
مشـخص اسـت که روحاهلل یک نظامی
کارکشـته بـوده .از جنـگاوری و تبحر
نظامـیاش چه شـناخت یـا خاطرهای
داریـد؟ آیـا دوسـتانش در ایـن مورد
چیـزی بـه شـما گفتهاند؟
ظاهـرا ً یکی از همکارانـش تعریف کرده
کـه در سـوریه زمانـی کـه داعـش بـه مـن
میرسـید و لحظـهای کـه تیـری بهپـای
مـن زدنـد و کـم مانـده بـود کـه داعـش به
مـن برسـد ،زمانی دیـدم کـه روحاهلل که در
تـک تیراندازی ماهـر بود ،من را نجـات داد.
وقتـی دومیـن تیـر را بهپـای من زدنـد ،اگر
روحاهلل نبـود مـن صـد در صـد بـه دسـت
داعـش میافتـادم و آنهـا مـن را شـکنجه
میکردنـد و مـی کشـتند .او اعلام کـرده
بـود که من زندگی خـود را مدیـون روحاهلل
هسـتم .من فکر میکنـم کـه روحاهلل ازنظر
آموزشـی ،کم نداشـت .مسـئله تـرس برای
روحاهلل حلشـده بـود.
روحاهلل کی ازدواج کرد؟ چطور شد
ازدواج کرد؟
روحاهلل در  89/11/29ازدواج کـرد .آن
موقـع زمانـی بود کـه در عملیـات درگیری
بـا پـژاک در منطقـه غـرب حضـور داشـت.
آن زمـان کـه تصمیـم بـه ازدواج گرفت ،ما
خیلـی هـم دنبـال دختـر نگشـتیم .بچهها
بـه او گفتنـد« :خودت بگـرد و دختری پیدا
کـن!» .او گفـت« :مـن فردی نیسـتم که در
کوچههـا بـرای ایـن کار بگـردم!» ظاهـرا ً به
مشـهد رفته و از امـام رضا(ع) خواسـته بود
که مسـئله ازدواجش را حـل کند .بالفاصله
بعـد از برگشـتن از مشـهد ،مشـکل ازدواج
او بهراحتـی حـل شـد .مـا بـا خانـواده حاج
علیاصغـر فامیـل شـدیم ،درحالیکه زمینه
قبلـی برای این کار نداشـتیم و فکر اولیهای
نیـز برای این کار نداشـتیم و لطف خدا بود.
اینهـا نیـز الحمداهلل خیلـی مؤمن و متعهد
هسـتند و خـدا لطـف کـرد و مـا بـا اینهـا
فامیل شـدیم و روحاهلل واقعـ ًا از زندگی خود
راضـی بـود .از همسـر و خانواده همسـرش
راضـی بود.
تاریـــــخشــــــفاهی
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آن شـرایط بـزرگ شـد .یکبـار کـه من در
قـرارگاه بـودم ،خانـم و بچههـا بـه چهـارراه
کارگـر اشـنویه مـی رونـد بـرای خریـد
وسـایل و سـیبزمینی .در همـان زمـان
درگیـری شـروع مـی شـود .صـدای گلولـه
را کـه شـنیدم گفتـم صددرصـد اینهـا را
زدنـد .چـون در درگیری های داخل شـهر،
معموالً تعدادی شـهید و مجروح میشـدند.
سراسـیمه خـودم را رسـاندم منـزل و دیدم
خوشـبختانه آمـده انـد خانـه .وسـایلی را
که خریـده بودنـد ،همانطور انداختـه بودند
زمیـن و دویـده بودنـد بـه سـمت خانـه.
جالـب اسـت کـه روحاهلل در آن شـرایط بـا
شـنیدن صـدای گلوله ،از شـوق بـه هوا می
پریـد! اص ً
ال نشـانه ای از وحشـت در او نبود.
اینگونه بـود کـه روحاهلل آرامآرام در منطقه
عملیاتـی بزرگ شـد.

روحاهلل در  86/11/24وارد سـپاه شـد
و سـه چهـار سـال آمـوزش دیـد .بـا توجـه
بـه اینکـه بـه دوره تـکاوری نیـز رفتـه بود،
آموزشهـای او خیلـی طول کشـید .روحاهلل
آنگونـه نبـود که از اول عالقه داشـته باشـد
کـه پاسـدار و نظامـی شـود! باوجوداینکه به
نظـام و سـپاه عالقـه داشـت ،قصـد نظامـی
شـدن را نداشـت .چهبسـا مـا هـم آنگونـه
هسـتیم .فکر میکنم از هرکدام از پاسـدارها
بپرسـید نیـز آنگونـه هسـتند و خـود را
نظامـی نمیداننـد و هنـگام ورود بـه سـپاه
بـرای خدمـت بـه اسلام و نظـام آمدهانـد
نـه اینکـه یـک نظامـی صـرف بشـوند! این
مطلـب در مـورد روحاهلل هم صـدق میکند.
درهرصـورت روحاهلل آموزشهـای مختلف را
در تهـران و اصفهـان گذرانـد .آموزشهایش
کمتـر از سـه سـال نبـود .در این مـدت که
آمـوزش دیـد ،آخریـن آموزشهایـش کـه
بـرای تـکاوری بود ،ظاهرا ً به گـردان صابرین
افتـاده بـود کـه وقتـی برگشـت ،مـن از او
پرسـیدم« :کجا افتـادهای؟» گفـت« :گردان
صابریـن!» گفتـم« :میدانی گـردان صابرین
کجاسـت؟» گفت« :چطور؟» گفتم« :گردان
صابرین ،گردان شـهادت اسـت .هرکسـی به
آنجـا نمـیرود .فکـر نمیکنم ایـن وضعیت
بـرای تـو صـرف کنـد» .گفـت« :اگـر قـرار
باشـد هـر کـس فرزنـد خـود را بهجایی که
بـود ببرد و تو که در نمایندگـی بودی من را
آنجـا ببری و نیـروی پشـتیبانی ،فرزند خود
را بـه قسـمت پشـتیبانی ببـرد و هـر کـس
پشـتیبان فرزند خود باشـد ،مملکـت را چه
کسـی نگه میدارد؟» گفتـم« :در هر صورت
اینجـا سـخت اسـت» .گفـت« :نـه! خـودم
قبول کـردهام!»
ظاهـرا ً حـاج عبـاس عبداللهـی که خدا
روحـش را شـاد کنـد ،بـه آنجـا مـیرود و
وقتـی روحاهلل را میبینـد از او میپرسـد
کـه تو چه کسـی هسـتی؟ او نیـز میگوید
کـه مـن پسـر طالبـی هسـتم! او میگویـد
کـه بـه طالبـی گفتـهای و اینجـا آمـدهای؟
میگویـد کـه بلـه گفتـهام! خیلـی هـم بـه
حاج عباس عالقه داشـت .بـا توجه به اینکه
ایـن آموزشهـا را دیـده بود ،اکثـر مناطقی
کـه درگیـری بـود و بهخصـوص بـا پـژاک،
روحاهلل از اولیـن نفراتـی بـود کـه بهصـورت
داوطلبانـه بـه آنجـا میرفـت .مـن وقتـی با
مسـئولش حـرف مـیزدم و باهـم در مـورد
خاطراتـش صحبـت میکردیـم ،میگرفت:
«یـک روز روحاهلل بـه مـن گفت که درسـت
اسـت که به مـن جایـگاه ندادهایـد ،منتهی
باوجوداینکـه جایگاهـی نـدارم ،هرکجـا
عملیاتی باشـد من در خدمت شـما هسـتم
و فکـر دیگـری نکنیـد و مـن به خاطـر این
مسـائل به اینجـا نیامـدهام» .به همین علت
وقتـی در کردسـتان تپـه جاسوسـان را از

پژاک گرفتنـد ،روحاهلل اولین فـردی بود که
پرچـم جمهوری اسلامی را آنجا نصبکرده
بـود .روزنامه کیهان نیز عکـس او را زده بود؛
و خودش روزنامه را آورد که روی آن نوشـته
بـود؛ رزمنـده! خسـته نباشـی! روحاهلل در
تمـام برنامههـای عملیاتـی بهصـورت فعال
شـرکت داشت.
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بحث اعزام به سوریه چه زمانی طرح
موضوع شد؟ شما از این جریان اطالع
داشتید؟
البتـه روحاهلل از زمانـی کـه مسـئله
سـوریه شروعشـده بـود ،بـه ایـن موضـوع
فکـر میکـرد .در ایـن مـورد صحبـت
میکـرد .عکـس حـاج عبـاس را در لـب
تـاب میگذاشـت .مداحیهای حـاج عباس
را کـه در بعضـی مناطق خوانـده بود پخش
میکـرد .فیلمهایـی را کـه داعـش سـرها را
بریـده بـود را میدیـد و بهگونـهای خـود را
بـرای ایـن امـر آمـاده میکـرد و در خانواده
ایـن ذهنیـت را ایجـاد میکرد کـه احتمال
اعزامـش وجود دارد .به خانواده و همسـرش
نیـز گفتـه بـود کـه مـا نظامـی هسـتیم و
هرلحظـه امـکان مأموریـت بـرای مـا وجود
دارد .در ایـن اواخـر این مسـئله خیلی در او
بـروز میداد .عکـس حاج عبـاس عبداللهی
را در لـب تاب داشـت و گاهـی من میدیدم
کـه در اتاقـی کـه لب تـاب بود هنـگام نگاه
کـردن داد مـیزد کـه حاج عبـاس من هم
میآیـم و تـو را تنهـا نمیگـذارم! بعـد از
شـهادت حـاج عبـاس خیلـی ناراحـت بود
کـه جنـازه او در دسـت داعش مانـده بود و
ایـن مسـئله او را خیلـی ناراحت کـرده بود.
اینگونـه نبـود کـه ً
قبلا بـه سـوریه رفتـه
باشـد و اگـر هـم رفتـه بـود ،مـا در جریـان
نبودیـم .دوسـتان و همکارانـش میگوینـد
کـه اگـر میگرفت که مـن بچـهدارم و تازه
بـه دنیا آمده اسـت ،احتماالً نمیگذاشـتیم
کـه اعـزام شـود .ولی ایـن مسـئله را نگفته
بـود تا مشـکلی پیـش نیاید .در هـر صورت
آماده شـد و قرار شـد ما در اربعین سال 94
در پیـادهروی اربعیـن شـرکت کنیـم .وقتی
روحاهلل میخواسـت تا اینترنتی بـرای پیاده
روی ثبـت نام کنـد ،به او گفتـم« :خودت و
مـا را ثبت نـام کـن!» رفتیم و پاسـپورتها
را نیـز آمـاده کردیم .وقتی ثبتنـام میکرد،
وقتـی نوبـت به خودش رسـید ،دسـت نگه
داشـت .گفتـم« :چرا دسـت نگه داشـتی؟»
گفـت« :شـما به کربلا بروید و مـن میآیم
و آنجـا شـما را میبینـم» .اینگونـه بـه
ذهـن من خطـور کرد کـه احتمـاالً روحاهلل
مأموریتـی دارد و بـرای تأمیـن امنیـت
زائرهـا ،اینهـا را بـه آنجـا اعـزام میکنند و
بهاینعلـت میگویـد کـه شـما را در کربلا
میبینـم .ولـی ایـن اتفـاق نیفتـاد .وقتـی
مـا به کربلا رفتیـم ،روحاهلل در روز تاسـوعا
شـهید شـده بود .هرچند در کربال هرلحظه
مـن احسـاس میکـردم کـه روحاهلل بـا مـا
حضـور دارد.
بـرای اعـزام با شـما وداع کـرد یا
اینکه شـما در کربلا بودید کـه عازم
سـوریه شدند؟
تاریـــــخشــــــفاهی

گفت نکند روحاهلل
به سوریه
میرود و به ما
نمیگوید .به
او زنگ زد و
باعصبانیت
گفت« :چرا به ما
نگفته میروی؟»
فردای آن روز
روحاهلل بهسرعت
به خانه آمد و
صحبت کرد و
گفت« :مأموریت
مستشاری
دارم مادر .اگر
ما نرویم پس
چه کسی باید
برود؟» با توجه
به اینکه فرزند
روحاهلل یک و
نیم ماهه بود،
مادرش راضی
به رفتن او نبود
و به او گفت:
«تو بمان و در
موقعیتدیگری
برو!» وقتی
روحاهلل دید که او
قانع نمیشود،
لب تاب را آورد
و بچههای
شیعه را که در
سوریه قتلعام
شده بودند و آن
سرهایی که از
شیعههابریده
شده بود را
نشان داد.

نـه! قبـل از آن روحاهلل بـه تهـران رفتـه
بـود و میگرفـت کـه آمـوزش دارم .یـک
روز بـه خانـه آمـد .همسـرم در خانـه گفت:
«روحاهلل زنـگزده بـود کـه پاسـپورت مـن
را آمـاده کنیـد!» گفـت نکنـد روحاهلل بـه
سـوریه مـیرود و بـه مـا نمیگویـد .بـه او
زنـگ زد و بـا عصبانیـت گفـت« :چـرا بـه
مـا نگفته مـیروی؟» فـردای آن روز روحاهلل
بهسـرعت بـه خانـه آمـد و صحبـت کـرد و
گفـت« :مأموریت مستشـاری دارم مادر .اگر
مـا نرویـم پـس چه کسـی بایـد بـرود؟» با
توجـه بـه اینکـه فرزنـد روحاهلل یـک و نیـم
ماهـه بود ،مـادرش راضـی به رفتـن او نبود
و بـه او گفـت« :تـو بمـان و در موقعیـت
دیگـری بـرو!» وقتی روحاهلل دیـد که او قانع
نمیشـود ،لب تاب را آورد و بچههای شـیعه
را کـه در سـوریه قتلعام شـده بودنـد و آن
سـرهایی کـه از شـیعهها بریدهشـده بود را
نشـان داد .او خیلـی صحبـت کـرد و ادامـه
صحبـت او بـه اینجـا رسـید و گفـت« :من
چنـد مأموریـت رفتـهام و اتفاقی بـرای من
نیفتـاده اسـت .من با پـژاک درگیر شـدهام،
به تپه جاسوسـان رفتـهام ،اینهمه عملیات
انجـام دادهام ،چندین بار با ماشـینم تصادف
کـردهام ولی اتفاقـی نیفتاده اسـت .اگر قرار
باشـد اتفاقـی بـرای مـن بیفتـد ،اینجـا هم
بمانـم آن اتفـاق میافتـد اگـر خـدا مقـدر
کنـد و اگـر خـدا مقـدر نکنـد مـن سـالم
میمانـم و نگرانـی نـدارد» .باالخـره با توجه
بـه اینکـه سـن فرزنـدش کـم بـود بچههـا
راضـی نشـدند .آن زمـان ،دوم محـرم بـود،
وقتـی دیـد اوضـاع اینگونـه اسـت گفـت:
«روز عاشـورا برای شـبیهخوانی و عـزاداری
مـیروی؟»
مادرش گفت« :بله!»
گفـت« :وقتـی بـه آنجـا مـیروی
صددرصـد بـرای خانـم زینـب گریـه
میکنـد ! »
گفت« :بله! گریه میکنم».
گفـت« :میگویـی کـه یـا زینـب برای
تـو گریـه میکنم و عالقـه دارم ولی پسـرم
را نمیگـذارم بیایـد! اینگونـه میگویـی؟»
اینهـا جوابـی بـرای گفتـن پیـدا نکردنـد
و گفتنـد« :اگـر بـه خاطـر حضـرت زینـب
میروی ،بـرو!»

بکشـد! بـرای رسـیدن بـه خـدا اینگونـه
نیسـت کـه در سلامتی باشـی و بـه خـدا
برسـی! روحاهلل برای ایـن کار آماده بود .قبل
از اینکـه روحاهلل شـهید شـود ،مـن خـودم
احسـاس میکـردم کـه ایـن خصوصیت در
روحاهلل وجـود دارد .بهاینعلـت ،آن روزی
کـه قرار شـد مـا خداحافظـی کنیـم ...قبل
از خداحافظـی حـدود سـاعت سـه و نیـم،
چهـار بعدازظهر بـود که من خوابیـده بودم.
خانـواده در مـورد اعـزام روحاهلل صحبـت
میکردنـد .مـن یکلحظـه خوابم بـرد و در
حالتـی بین خوابوبیداری دیدم که شـهید
حـاج عبـاس عبداللهـی آمـده و بـه مـردم
ُکشکسـرای در نزدیک مزار شهدا و دویست
متـر مانـده بـه آنجـا امربهمعـروف میکند.
مـن دیـدم که مردم توجه نمیکننـد .من از
ایـن بیتوجهـی ناراحت شـدم و گفتم« :بیا
و بـرای مـن بگو!» من به آنهـا گفتم« :چرا
بـه حـرف گـوش نمیکنیـد؟» دیـدم مردم
دوبـاره گـوش نمیدهنـد ،بـه حـاج عباس
گفتـم« :هـر حرفی داری بیـا و به من بزن!»
حـاج عبـاس حرفهایـی زد کـه مـن بـه
خاطـر نـدارم و فقط حرف آخرش این شـد:
«احـد تـو نیز اینجا یـک کفن بازکـردهای!»
وقتـی ایـن را گفت من از خواب بیدار شـدم
و چنـد دقیقه بعـد روحاهلل خواسـت تا برود
و مـن احسـاس کـردم کـه روحاهلل رفتنـی
اسـت .بـا توجه به اینکـه روحاهلل در سـاعت
یک روز تاسـوعا و در  94/8/1شـهید شـده
اسـت ،بـا دو مـاه فرصـت در  5دیمـاه ،مـا
تشـییع جنـازه کردهایـم و یـک روز قبـل از
آن بـه مـا خبر داده بودنـد .در این مدت من
اطمینـان کامـل داشـتم که روحاهلل شـهید
شـده اسـت .چون قب ً
ال شـهید عبداللهی به
مـن گفته بود و ما به صداقت شـهدا معتقد
هسـتیم .اما به خاطر اینکه خانـواده ناراحت
نشـوند مـن ایـن را بـه زبـان نمـیآوردم و
خودم احسـاس میکردم کـه ...قبل از اینکه
مـا بـه زیارت اربعیـن برویم من بـا چند تن
از دوسـتان بـه زیـارت کربلا رفتـه بـودم و
در عـرض یـک مـاه ،دو بـار زیارت قسـمت
مـا شـد .مـن در آن زیـارت نیـز احسـاس
میکـردم کـه روحاهلل شـهید شـده اسـت
و ایـن احسـاس در مـن وجـود داشـت ولی
نمیتوانسـتم بـه زبان بیـاورم.

شما خودتان از ته دل راضی بودید؟
بالطبـع افـرادی که بـه سـپاه رفتهاند از
روز اول شـهادت را انتخـاب کردهاند .روحاهلل
هـم کـه در ایـن راه قـدم گذاشـته بـود و
آنهمـه آموزشدیـده بـود و در آنهمـه
درگیـری بـود ،یکطـرف قضیـه شـهادت
اسـت .ما راضی باشـیم یا نباشـیم! به راضی
بـودن مـا نیسـت .انسـان کـه درراهـی قدم
میگـذارد ،سـختیهای آن راه را نیـز بایـد

عالمی که بین پدر و پسر وجود دارد
و پدر ما میگرفت که باید پدر شوید تا
بدانید .ولی با حضور شما و حاجخانم و
همسر آقا روحاهلل در تشییع ،دیدیم
که رسالت و پیام حضرت زینب را عم ً
ال
عیان و زنده و احیا کردید .مخصوص ًا آن
رجزخوانی شما در پیروی از والیت و امام
خامنهای که تداوم راه شهدا است ،در آن
رابطه اگر مطلبی دارید استفاده کنیم.

حنانه گریه
میکرد اما
روحاهلل
نمیخواست او
را بغل کند .حتی
نمیخواست به
پشت سرخود
نگاه کند .او
متوجه گریه
حنانه بود .وقتی
میخواست از
در خارج شود،
ما کمی دنبالش
رفتیم؛ ولی سعی
میکرد تا پشت
سرش را نگاه
نکند.
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واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه چـون در
عـزاداری و بهخصـوص در شـبیهخوانی
مـن بـه روضـه وداع اباعبداهلل الحسـین(ع)
خیلـی عالقـه دارم .بـه ایـن قسـمت در
برنامـه شـبیهخوانی توجـه خاصی کـردم تا
نمود واضحتری داشـته باشـد .شـنیدهام که
گفتهاند از خانـم زهرا این مطلب وجود دارد
کـه مـن وداع پسـرم را خیلی دوسـت دارم.
بـرای همیـن زمانی که روحاهلل میخواسـت
بـرود ایـن قضیـه را منطور دیگـری لمس
میکـردم و عالـم دیگـری بـود .بـا توجه به
اینکـه همـه بـه فرزندان خـود عالقـه دارند
ولـی من این قضیـه را در سـال  94واضحتر
میدیـدم .نمیدانـم چـه عاملی باعث شـده
بـود ،ولـی مـن در سـال  94نوحـه وداع را
حفـظ کـردم .بااینکـه مقـداری از آن را
میدانسـتم و در شـبیهخوانی آن را نوشـته
بـودم و کتابـش را چـاپ کـرده بـودم ولـی
لحظـه وداع اباعبـداهلل و حضـرت زینـب را
حفظ کـردم:

صبر ائیله سن غمه ،بو نه حالتدی زینبیم
نه شور و شین و داد و قیامتدی زینبیم
ساکیت دایانما ،قویما اوزه گوز یاشی آخا
قیزالر منیم یولومی کسیب ،سن باخا باخا
وقتیم گئچیر ،یوبانسام ائده للر صدا منی
َگل قیزالرین الیندن آلیب سال یوال منی
اشکین بالنین ا ّولی دور قانه قاتمیسان
عهد الستین اولمییا یاددان چیخارتمیسان
سن مجلس الستده قالوا بلی گونی
ائتدین قبول قاره لباسی ،قرا گونی
مندن ال اوز گونن! اوزوه توکمه گوز یاشین
فکرائیله،هشیوخیمیشحسینآدلیقارداشین
وقتـی روحاهلل رفـت برای مـن عین این
لحظـه مجسـم شـد .مـن در رفتـن روحاهلل
ایـن لحظـه را دیـدم کـه شـاعر میگویـد:
«در رفتـن جـان از بـدن ،گوینـد هـر نوعی
سـخن .مـن خـود بـه چشـم خویشـتن
دیـدم کـه جانـم مـیرود!» وقتـی روحاهلل
میخواسـت بـرود حنانـه گریه میکـرد اما
روحاهلل نمیخواسـت او را بغـل کنـد .حتـی

نمیخواسـت به پشت سـرخود نگاه کند .او
متوجـه گریـه حنانه بود .وقتی میخواسـت
از در خـارج شـود ،ما کمـی دنبالش رفتیم؛
ولـی سـعی میکرد تا پشـت سـرش را نگاه
نکنـد .ظاهـرا ً بـه یکـی از دوسـتانش گفته
بـود کـه مـن وقتـی میآمـدم حنانـه گریه
میکـرد و وقتـی او را بغـل میکـردم آرام
میشـد ،دیـدم گریه میکند ولی برنگشـتم
تـا او را بغـل کنـم تـا جلـوی مـن را بـرای
آمـدن نگیـرد .شـهدا این شـکلی هسـتند.
بـرای رسـیدن بـه لقـاءاهلل از همهچیزشـان
میگذرنـد و همهچیـز را در ایـن دنیـا
میگذارنـد .یـادم میآید کـه آخرین حرفی
کـه بـه روحاهلل گفتنـد ایـن بود کـه تو یک
مـاه و نیم اسـت که فرزندت به دنیـا آمده و
کوچک اسـت ،این بی پدر میمانـد .روحاهلل
گفـت« :فرزند فتنـه و برای آزمایش اسـت.
مـا هم بـرای پدر و مـادر آزمایش هسـتیم.
او را خـدا بـزرگ میکنـد و مـن او را به خدا
میسـپارم و کارهای نیسـتم».
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حاج خانم شما از تولد آقا روحاهلل
تعریف کنید .آن روزها چطور گذشت؟
تولـد آقـا روحاهلل بسـیار سـخت بـود!
بـه قولـی بـه زمـان نداریمـان افتـاده بود.
[خنـده] موقـع بـه دنیـا آمـدن روحاهلل
حاجـی هـم اینجا بـود 22 .بهمن بـود که
بهشـدت هـم بـرف باریـده بـود .مـن را بـه
بیمارسـتان رسـاند و گذاشـت رفـت .بعد از
بـه دنیـا آمـدن بچـه هـر چـه قدر چشـمم
بـه راه بـود کـه اآلن حاجـی میآیـد مـن
را از بیمارسـتان میبـرد ،دیـدم از حاجـی
خبـری نشـد .بـا خـودم گفتـم نکنـد برای
حاجـی اتفاقی افتاده باشـد .مـن را از تخت
پاییـن آوردند کـه دیگر وقت تمامشـده ،بیا
پاییـن ،صاحبـت که آمـد مـیروی .هوا هم
بهشـدت سـرد بـود .بـه یک سـالن سـردی
منتقلمـان کردنـد و بـا روحاهلل همانجـا
در سـرما ماندیـم .بسـیار گریه کـردم و بعد
آرام شـدم ،بـاز دیـدم حاجـی نیامـد .عصـر
بـود کـه دیـدم سالنهسلانه دارد میآیـد.
پرسـیدم« :از کجـا میآیـی؟ چـرا اآلن
میآیـی؟» گفـت« :بابـا! پـول نداشـتم کـه
بیایـم و ترخیصـت کنـم .از اینجـا و آنجـا
کاغـذ میگرفتـم کـه از بیمارسـتان پـول
کمتـری بگیرند» .گفتم« :باشـد حـاال! بلند
شـو برویم دیگـر» .گفـت« :پولنـدارم تو را
سـوار تاکسـی بکنم و ببرم» .گفتـم« :چکار
کنیـم .مـن هـم کـه ناخوشاحوال هسـتم
و نمیتوانـم راه بـروم» .گفـت« :همینطـور
میرویـم سـوار خطیهـا میشـویم و کنـار
اتوبوسها میرویم .بعد سـوار اتوبوس شـده
و بـه خانهمـان برویـم ».ایسـتگاه اتوبوس تا
خانـه را هـم مجبـور بودیـم پیاده برویـم .از
آسـمان هم بهشـدت برف میباریـد .گفتم:
«بـاز هـم اینجـا را بایـد پیـاده برویـم؟».

حـاج خانـم از روحیـات و تربیـت
روحاهلل بگوییـد بـرای مـا.
هفـت ،هشـت سـالش بـود کـه موقـع
نمازخوانـدن او هم همـراه ما نماز میخواند؛
حتـی یکبـار در یکـی از شـبهای مـاه
رمضـان داشـتیم آن صـد رکعـت نمـاز را
میخواندیـم .آن زمـان هـم در اشـنویه
بودیـم .گفـت« :من هـم باید با شـما نمازم
را بخوانـم» .گفتـم« :روحاهلل! تـو بچـهای
خوابـت میآیـد ،برو بخـواب» .بقیـه بچهها
خوابیـده بودنـد؛ اما او میگرفـت نمیخوابم
و نمـازم را میخوانـم .همـراه مـا صد رکعت
را میخوانـد« ،تـاپ تاپ» میافتـاد و دوباره
بلنـد میشـد و میخوانـد.

از به دنیا آمدن حنانه برایمان بگویید.
آن روز روحاهلل خیلـی ناراحت بود .دیدم
پاییـن نشسـته و گریـه میکنـد .میگوید:
«صـدای همسـرم از بـاال میآیـد چطـور
گریـه نکنـم .نمیتوانـم تحمـل بکنـم .چرا
آنطـوری داد میزنـد؟» گفتـم« :روحاهلل،
خانـم اینطـوری اسـت .ناراحـت نبـاش!»
دیـدم بـرای اینطور بـودن خانمش بسـیار
ناراحـت اسـت و گریه میکند .بچـه به دنیا
آمـد .از بچـه فیلم گرفتیم .هر سـه تایشـان
گریـه میکردنـد .دم بـه دقیقـه میگرفـت:
«مـادر اسـمش را چـه میگـذاری؟ هـر
اسـمی تـو بگویـی آن را میگذاریـم» .بعـد
گفتـم نه خـودت انتخاب بکـن .گفت« :من
حنانـه میگـذارم» .گفتـم« :روحاهلل حنانـه
چیسـت! اسـم خوبـی بگـذار» .فکـر کـردم
اسـم خوبـی نیسـت(اَدا بـاز آددی) .گفـت:
«حنانـه یکـی از القاب حضـرت فاطمه و نام
یـک درختی در مکه اسـت .اسـم درخت را
پیامبـر حنانه گذاشـته اسـت».
پیامبر آنجا رفته و به یک درخت تکیه
داده بود .درخت گریه کرده بود .پیامبر گفته
بود اسم این درخت را حنانه گذاشتم .اینها
را روحاهلل به من گفت .گفتم« :اگر آنطور
باشد خوب است ،بگذار».
وقتی میخواست به سوریه برود
شما چه موضعی گرفتید؟ حال و هوای
آن روزها را برای ما تصویر کنید.
گفتـم روحاهلل اگـر بـروی مـا نمیتوانیم
از بچـهات مواظبـت بکنیم .گفـت« :او را خدا
بـزرگ میکند ،شـما که بـزرگ نمیکنید».
گذاشـت و رفـت .بچـهاش چهـلروزه بـود
کـه بـه سـوریه رفـت .گفـت« :مـادر اگـر
مـن بـه سـوریه نـروم تو هـم باید بـه مرثیه
نـروی» .گفتـم« :چـرا؟» گفـت« :مـیروی
آنجـا مینشـینی و بـرای حضـرت زینـب
گریـه میکنـد و چـه میگویـی؟ میگویـی
 »...خـودش هـم صـدای گریـه درمـیآورد
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تولد آقا روحاهلل
بسیار سخت
بود! به قولی به
زمان نداریمان
افتاده بود.
موقع به دنیا
آمدن روحاهلل
حاجی هم اینجا
بود 22 .بهمن
بود که بهشدت
هم برف باریده
بود .من را به
بیمارستان
رساند و گذاشت
رفت .بعد از به
دنیا آمدن بچه هر
چه قدر چشمم به
راه بود که اآلن
حاجی میآید من
را از بیمارستان
میبرد ،دیدم از
حاجی خبری
نشد.

گفـت« :بله پولنـدارم که تاکسـی بگیریم»
خالصـه بچـه را بغلـم گرفتـم و بـا پای
پیـاده داخل بـرف ،به خانه آمدیـم .در خانه
کرسـی زده بودیـم .امـا دیدم نه در کرسـی
آتش هسـت و نه مادرم را خبر کرده اسـت.
میگرفـت :زشـت اسـت ،مگـر آدم میتواند
بـه مـادرش بگوید بچـهام بـه دنیـا میآید،
مـن نمیتوانـم بگویـم .گفتـم حـاال که من
را بـه خانـه آوردی بـدو مـادرم را صـدا بزن
بیایـد .نـه آتـش گذاشـت ه بـود و نـه چیـز
دیگـری آمـاده کـرده بود .نـدار بودیـم .تازه
داخـل خانه که شـدیم با خوشـحالی گفت:
«بچـه را بـده ببینـم» .نداری(کاسـیبلیخ)
طـوری حواسـش را پـرت کـرده بـود کـه
صـورت بچـه را هم نـگاه نکرده بـود .گفت:
«بـده ببینـم چطـور اسـت؟» نـگاه کـرد و
گفت« :آره! قشـنگ اسـت .بیا نگهش دار تا
بـروم مـادرت را صدا کنـم» .دوید مـادرم را
صـدا کـرد .مـادرم آمد و کمی آتش روشـن
کردند و در کرسـی گذاشـتند .هیچی دیگر!

از همان اول بچهی مؤمنی بود .بعد هم
که بزرگ شد و به مدرسه رفت ،موقع رفتن
به مدرسه پول میدادم که ببر خرج کن؛
اما او اص ً
ال خرج نمیکرد و در جیبش نگه
میداشت .یک روز گفت« :مادر این پول را
که به من میدهی کجا خرج کنم؟» گفتم:
«پسرم! همه در مدرسه وسایل میخرند و
میخورند ،تو هم بخر و بخور» .گفت« :نه من
ل خرجکنم .نمیخواهم! از پول
بلد نیستم پو 
خرج کردن خوشم نمیآید ،برای من لقمه
(دوموش) بگذار».
مدرسـه را تمام کرد و رفت در دانشـگاه
ثبتنـام کـرد .مدتـی در دانشـگاه مانـد و
منصـرف شـد و رفت سـپاه .چند سـال بعد
هـم موضـوع ازدواجش پیـش آمد.

تاریـــــخشــــــفاهی

از لحظاتـی کـه خبـر شـهادتش
برایتان قطعی شـد کـه دیگر پیکرش
میآیی و بـه فرودگاه رفتیـد بگویید.
صبحش عجله داشتم که فرمانده
میخواهی بیاید چه بگوید .دیدم فرمانده
به همراه پنج ،شش نفر آمد .بعد از سال م و
علیک به آنیکی اتاق رفتند .حاجی گفت:
«تو اینجا نیا ،به آنیکی اتاق برو» .گفتم:
«چرا! نه من هم میآیم آنجا مینشینم ببینم
چه میگویند .دو ماه است نگران روحاهلل
هستیم» .اینطرف و آنطرف ...دعا بکن و
فالن! دیدیم نمیتوانیم روحاهلل را پیدا بکنیم.
گفتم« :بگذار من هم گوش بدهم ببینم چه
میگویند .ببینم پیدا کردند و آوردند».
دقیقـاً همـه آن دو مـاه شـهادت او را
میدانسـتند .فقـط مـا نمیدانسـتیم .در
بیـرون و اینهـا ،همهجـا میگفتنـد؛ امـا
فقـط ما خبـر نداشـتیم .من هـم میگفتم
همـهی ایـن حرفهـا شـایعه اسـت.
بلـه دیـدم پنـج ،شـشنفری در خانـه
جمـع شـدند و دارنـد کمکـم بـه حاجـی
میگویند «اینطور شـده ،استخوانهایش را
جمع کردیـم ،قطعهقطعه بـود »...،مخفیانه
و آرامآرام از ایـن حرفهـا میگوینـد .گفتم:
«میدانـم شـهید شـده .آنطـور آرامآرام به
همدیگر نگویید .من میدانم پسـرم شـهید
شـده» .موقـع رفتـن کـه آنطـور صورتش
نورانی شـده بود ،میدانسـتم شهید میرود؛
حتـی روحاهلل موقـع رفتـن در اینجـا به من
گفـت« :مـادر زیاد ناراحـت نبـاش .اگر من
شـهید شوم برای شـما هم بهرهای دارد که
در آن دنیـا حضرت زینب از شـما طرفداری
میکنـد ،خـدا طرفـداری میکنـد .شـهید
تنهایـی بـه بهشـت نمـیرود میگویـد اگر
پـدر و مـادرم را نبریـد مـن هـم به بهشـت
نمـیرود! نتـرس! اگـر بـروم شـمارا آنجا به

گفتم روح اهلل
اگر بروي ما
نمي توانيم از
بچه ات مواظبت
بکنيم.
گفت« :او را خدا
بزرگ مي کند،
شما که بزرگ
نميکنيد».
گذاشت و رفت.
بچه اش چهل
روزه بود که به
سوريه رفت.
گفت« :مادر اگر
من به سوريه
نروم تو هم بايد
به مرثيه نروي».
گفتم« :چرا؟»
گفت« :مي روي
آنجا مي نشيني
و براي حضرت
زينب گريه
مي کند و چه
ميگويي؟ »

بهشـت میبـرد» .گفتـم« :باشـد روحاهلل!
مـن کـه حرفـی نمیزنـم .حضـرت زینـب
کـه گفتـی ،دیگـر اجـازه دادم کـه بـروی».
بـه فرماندهـش گفتم« :من ناراحت نیسـتم
بگـو» .گفت جریـان این-طوری شـده.
عروسـم گفتـه بـود در خـواب دیـدم
روز جمعـه روحاهلل را میآورنـد؛ ولـی
اینهـا گفتند شـنبه یـا نمیدانم یکشـنبه
میآوریـم .گفـت نمیدانـم ایـن بـا خوابـم
جـور درنمیآیـد .چطـور شـده در خـواب
گفتـه مـن را روز جمعـه میآورنـد!
خالصـه پیکـرش را روز جمعـه آوردنـد
در مسـجد امـام حسـین زیـارت عاشـورا را
خواندنـد .قیامتی شـده بود بیاوببیـن! اص ً
ال
در مسـجد جـا نبود.
بعـد دوبـاره او را بـه مرند بردند و شـب
نگه داشـتند .صبح تشـییعجنازه میکردند
و میآوردنـد .مـا آمادهشـده بودیـم؛ هـم
شـما و هـم مـا آمـاده شـده بودیـم کـه
تشـیی ع جنازه بکننـد .آنجا در مسـجد امام
حسـین(ع) بـه مـن گفتنـد بیـا تابـوت را
ً
اصلا گریهام
زیـارت بکـن .موقـع زیـارت او
نیامـد .انـگار یـک نفر بـه مـن میگفت که
تـو زیـارت عاشـورا بخـوان ،قـرآن بخـوان،
دعـا بکن ،بـرای چـه گریه میکند! پسـرت
شـهید شـده افتخار بکـن .گریه نکـن! انگار
یـک نفـر مـن را نگهداشـته بـود کـه گریـه
نکـن .نمیدانـم حضـرت زینـب بـود یا چه
کسـی بـود .خـدا هم خیلـی صبـر داده بود
گریـه نکـردم .تابوتـش را زیـارت کـردم.
حاجخانمآنموقعچهآرزوییکردید؟
آرزویم فقط این هست که من ،بچهها و
شوهرم را در آن دنیا شفاعت بکند .فقط این
را گفتم که از حضرت زینب برای ما صبر
بخواه ،شفاعت کن .حرف دیگری نزدم.
تاریـــــخشــــــفاهی
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اینطـور میگرفـت« :مـیروی میگویـی تو
را دوسـت دارم؛ ولی نمیگذارم پسـرم بیاید؟!
آن را بـه حضـرت زینب میگویـی؟» گفتم:
«روحاهلل چنـان حرفی زدی کـه دیگر دهانم
را بسـتی .تـو کـه آنطـور در مـورد حضرت
زینـب گفتـی ،بـرو تـو را قربانی او کـردم».
مـا را خیلـی دوسـت داشـت .هـر وقت
بیـرون میرفـت میدیـدی اگـر دو روز من
را نمیدید میآمد و دسـتهایم را میبوسـید،
سـرم را بـه آغـوش میگرفـت .میگرفـت:
«مـادر ببخشـید کـه نتوانسـتم بیایـم در
مأموریـت بـودم یـا به تبریـز رفته بـودم که
نتوانسـتم بیایم».
بچـهی فوقالعـادهای بـود .بـه قولـی
میگوینـد اینجـا ماندنـی نبـود .اگـر اینجـا
میمانـد شـک میکـردم .روز رفتنـش
صورتـش بسـیار نورانـی شـده بـود .گفتـم:
«روحاهلل رنگت بسـیار سـفید شـده!» گفت:
«مـادر شـب گفتی نـرو؛ برای همیـن رنگم
پریـده» .موقـع خداحافظی همینجا سـرم
را روی سـینهاش گذاشـتم و گریـه کـردم.
گفـت« :مـادر چـرا گریـه میکنـد؟ اتفاقی
بـرای مـن نمیافتـد .مـن بنـدهی گناهکار
خـدا هسـتم .اتفاقـی نمیافتـد .برمیگردم
و میآیـم .یـک موقـع اگـر هـم نیامـدم
مواظـب حنانـه و مهدیه بـاش .در ثواب من
شـریک هسـتی» .گفتم« :انشـاءاهلل چیزی
نمیشـود ،برمیگـردم و میآیـی» .رفـت.
قدمـش را بیـرون گذاشـت .دیـدم دوبـاره
برگشـت .گفتم« :آقـا روحاهلل چیـزی یادت
رفتـه؟» گفـت« :نه زهـرا را ندیـدم .صورت
زهرا را نبوسـیدم .برگشـتم آمدم که صورت
زهـرا را ببوسـم» .آمـد یکبـار دیگـر هم از
صـورت زهـرا و حنانـه بوسـید و گذاشـت
رفـت .یـادت میآیـی موقع رفتن همپشـت
سـرش را نـگاه نکرد.
نـه نگاه نکرد .آنجا رفته و به دوسـتانش
گفتـه بـود کـه اگـر پشـت سـرم را نـگاه
میکـردم نمیتوانسـتم صبـر کنـم .آنطور
کـه حنانه گریه میکرد ،اگر پشـت سـرم را
نـگاه میکـردم باید برمیگشـت .میگرفت:
«بچـه میدانسـت کـه شـهید میشـدم از
بغلـم جدا نمیشـد» .بعد از رفتنـش از آنجا
زنـگزده بـود و میگرفـت« :مـادر حنانـه
پشـت سـرم گریـه نمیکـرد؟ چقـدر گریه
کـرد؟» گفتیـم کمـی گریـه کـرد .گفت تا
آنجـا کـه برسـم ،احسـاس میکردم پشـت
سـر مـن گریـه میکند.
یکبار هم از آنجا به من زنگ زد و
گفت« :مادر اآلن در حرم حضرت زینب
هستم .گوشی را هم سمت حرم گرفتم هر
چه میخواهی بگو» .گفتم« :روحاهلل حاال که
رفتهای از آنجا برای من صبر بخواه» .واقعاً
هم صبر خواسته بود .مث ً
ال در قبرستان،
شهادتش ...اص ً
ال خودم صبر را احساس کردم.

49

خودتـان را معرفـی کنیـد و از
آشـناییتان بـا آقـا روحاهلل برایمـان
تعریـف کنیـد.
مهدیـه قنبـری همسـر شـهید روحاهلل
طالبـی هسـتم .در بیسـتم خـرداد سـال
 1378در کوشکسـرای متولـد شـدم .مـا
اگرچـه همسـایه بودیـم ولـی آشـنایی ما از
جلسـه خواسـتگاری آغاز شـد و برای اولین
بـار در آن جلسـه همدیگـر را دیدیم .قدری
باهم صحبت کردیم .بیشـتر در مورد کارش
حـرف زد.
باتوجه به اینکه روحاهلل پاسدار بود،
نگاه شما به شغل او چطور بود؟
در مـورد کارش صحبـت کـرد و گفـت
کـه امـکان دوری و مأموریـت رفتنـش
هسـت و اینکـه شـاید برخی سـختیها در
پیـش باشـد .مـن هـم موافقـت کـردم .در
 89/11/29عقـد کردیـم.
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روحیـات شـریک زندگیتـان را
چطـور دیدیـد؟
خیلـی مهربـان بـود .در کارهـای خانـه
همیشـه کمـک میکرد .از شسـتن ظرفها
بگیـر تـا جـارو کـردن و جمعوجـور کردن
خانـه .گاهی میشـد کـه از سـر کار میآمد
و میدیـد کـه مـن خوابیـدهام ،بیـدارم
نمیکـرد بـرای خـودش چـای میریخـت
و خانـه را مرتـب میکـرد وقتـی هـم بیدار
میشـدم و میپرسـیدم« :تـو که خسـته از
سـر کار رسـیدی برای چه بیدارم نکردی؟»
میگرفـت« :دلـم نیامـد از خـواب بیـدارت
کنم »
ناهـارش را کـه میخـورد میرفـت
سـراغ کامپیوتـرش و روی عکس شـهدا کار
میکـرد .میگفتم« :روحاهلل جان خسـتهای
قدری اسـتراحت کن حاال فرصت هسـت و
بعـدا ً روی آنهـا کار میکنـد!» میگرفـت:
«وقـت بـرای خوابیـدن زیاد اسـت و آنقدر
در قبـر خواهیـم خفـت» .بـا شـوق روی
تصاویـر شـهدا کار میکـرد و بعـد مـرا صدا
مـیزد کـه «بیـا ببیـن قشـنگ شـده؟».
همیشـه نظر مـن برایـش محترم بـود و در
هـر مـوردی نظـر مـن را هـم میپرسـید.
بـه مطالعـه عالقـه داشـت ،به مـن هم
سـفارش میکـرد کـه کتـاب بخوانـم .زیاد
نهجالبالغـه میخوانـد و در خلوتهایمـان
هـم برایـم از نهجالبالغـه حرف مـیزد .نماز
را بـه جماعـت میخواندیم ،من همیشـه به
آقـا روحاهلل اقتـدا میکـردم .نمـاز هـم کـه
تمـام میشـد باهـم قـرآن میخواندیـم .به
زیـارت عاشـورا هـم خیلـی عالقـه داشـت.
یادم هسـت که عاشـورای پارسـال ،چراغها
را خامـوش کـرده بودیـم و چنـد تـا شـمع
روشـن کردیـم و باهـم زیـارت عاشـورا
تاریـــــخشــــــفاهی

بزرگترين
آرزويش
«شهادت» بود؛
هر وقت مي ديد
در خيابان و
کوچه شروع به
ساخت خانه هاي
آن چناني مي
کنند،
مي گفت« :اين ها
را براي کدام روز
مي سازند؟ براي
دنيايي که فاني
هست اين همه
خود را به زحمت
مي اندازند».
به ماديات عالقه
اي نشان نمي
داد و آخرسر
هم به همان
آرزويش که مي
خواست رسيد؛
به «شهادت».

از کدام شهید بیشتر یاد میکرد؟
از تمام شـهدای کوشکسـرا یاد میکرد.
برایشـان بنـر طراحـی میکـرد .از شـهید
عبـاس عبداللهـی زیـاد میگرفـت و خیلی
بـه حـاج عبـاس عالقه داشـت .به شـهادت
خیلـی عالقهمنـد بـود .همیشـه میگرفت:
«شـهیدان راه صدسـاله را یکشـبه
میرونـد» .یکبـار بـا حنـا ،کـف دسـتش
نوشـته بـود شـهادت و کف دسـت دیگرش
نوشـته بـود والیت.
از مسافرتهایتان تعریف کنید.
دو مـاه بعـد از نامزدیمـان بـه سـمت
شـلمچه و مناطـق عملیاتی رفتیـم .من بار
اولـم بـود .روحاهلل بـه هرکـدام از مقتلهای
شـهدا میرسـید ،بهشـدت متأثـر میشـد
و گریـه میکـرد .حـال و هـوای عجیبـی
داشـت .بـرای ماهعسـل هم به مشـهد رفته
بودیـم .از لحظـهای که چشـممان به گنبد
افتـاد هـر دوتایمـان باهم اشـک ریختیم تا
لحظـهای کـه کنار حـرم رسـیدیم .روزهای
قشـنگی بود .کلـی دعـا کردیم.
از مأموریتهایش بگویید .در
مأموریتها چطور بدرقهاش میکردید؟
بـاالی سـرش قـرآن میگرفتـم و
پشـت سـرش آب میریختـم و خداحافظی
میکردیـم .طوالنیتریـن مأموریتـش
بیسـتودو روز بـود .زمانـی هـم کـه بـه
سـوریه رفتـه بـود همینکه بیسـتودو روز
سـپری شـد ،بیتابی من آغاز شـد .میگفتم
تـا حـاال روحاهلل بیشـتر از ایـن زمـان در
مأموریـت نبـوده و االن چطـور شـده کـه
اینقـدر دیـر کـرده اسـت.
زیـاد از مأموریتهایـش تعریـف
نمیکـرد .شـاید بـه ایـن خاطر بـود که من
ناراحـت نشـوم .فقـط یکبـار در مأموریت،
عقـرب نیشـش زده بـود و میگرفـت
خوابیـده بـودم کـه یکمرتبه متوجه شـدم
چیـزی نیشـم زد بلنـد شـدم و دیـدم کـه
عقـرب اسـت .یکبـار هـم از مأموریتش در
بـرف و سـرمای شـدید و در کیسـهخواب
ماندنـش میگرفـت .هـر زمـان از مأموریت
برمیگشـت برایـم هدیـهای میخریـد.
هیچوقـت دسـتخالی نمیآمـد تـا دلـم را
به دسـت بیـاورد.
بزرگتریـن آرزویـش «شـهادت» بـود؛
هر وقـت میدید در خیابان و کوچه شـروع
بـه سـاخت خانههـای آنچنانـی میکنند،
میگرفـت« :اینهـا را بـرای کـدام روز
میسـازند؟ بـرای دنیایـی کـه فانی هسـت
اینهمـه خـود را بهزحمت میاندازنـد» .به

قبل رفتن توصیهای به شما داشت؟
دو تـا سـفارش بـه مـن کـرد اول
اینکـه مواظـب حنانـه باشـم و بـه تربیتش
زیـاد توجـه کنـم .بعـدی هـم این بـود که
میگرفـت باید قـول بدهی گریـه نکنی .در
تماسهایـی هـم کـه از سـوریه میگرفتـم
ایـن را میگرفـت کـه قـول و قرارمـان
یـادت نـرود .میگرفـت :گریـه نکـن اگـر
هـم خواسـتی گریـه کنـی بـرای مصائـب
امـام حسـین گریـه کـن .وصیتـی هـم که
کـرده بـود این بود که دسـتمالی کـه با آن
اشـکهایش را پـاک کـرده بود ،بـا پیکرش
دفـن کنیم.
چطـور شـما را راضـی کـرد که به
سـوریه برود؟
اولش من راضی نبودم که روحاهلل برایم
از حضرت زینب گفت که اگر در آخرت
میتوانی جواب حضرت زینب را بدهی من
نروم .این حرفش باعث شد من نتوانم جواب
بدهم .بعد هم که از اینترنت برایم عکسهای
داعش را نشان داد ،تصاویری که سر کودکان
مظلوم را بریدهاند و گفت ببین میتوانی این
جنایتها را ببینی و تحمل کنی؟ بعد از آن
حس کردم خودم هم اگر جای روحاهلل بودم
من هم میرفتم و به رفتنش راضی شدم.
گفتم آقا روحاهلل من را هم با خودت ببر آنجا
برایتان آشپزی میکند .گفت« :نه ،خانمها را
آنجا راه نمیدهند ولی تو هم که به حضور
من رضایت داری در حقیقت در ثواب من
شریک هستی».
زمانی که میرفت یکمرتبه برای اولین
بار گفتم نکند روحاهلل بروی و شهید بشوی؟
گفت نگران نباش من الیق شهادت نیستم و
من از حال خودم باخبرم.

اولش من
راضي نبودم که
روح اهلل برايم از
حضرت زينب
گفت که اگر در
آخرت مي تواني
جواب حضرت
زينب را بدهي من
نروم.
اين حرفش باعث
شد من نتوانم
جواب بدهم .بعد
هم که از اينترنت
برايم عکس هاي
داعش را نشان
داد ،تصاويري
که سر کودکان
مظلوم را
بريده اند
و گفت ببين
مي تواني اين
جنايت ها را
ببيني و تحمل
کني؟
بعد از آن حس
کردم خودم هم
اگر جاي
روح اهلل بودم
من هم مي رفتم
و به رفتنش
راضي شدم.
گفتم آقا روح
اهلل من را هم با
خودت ببر آنجا
برايتانآشپزي
مي کند .گفت« :نه،
خانم ها
را آنجا راه
نمي دهند
ولي تو هم که
به حضور من
رضايت داري
در حقيقت در
ثواب من شريک
هستي».

با حنانه چگونه خداحافظی کرد؟
حنانـه لحظه آخر خیلـی گریه و بیتابی
میکـرد .همینکـه روحاهلل از در خارج شـد
دیگـر برنگشـت و برعکس هربـار ،این دفعه
پشـت سـرش را هم نـگاه نکرد .سـوار ترک
موتـور پدرش شـد و رفت.
در مـورد رهبـری و والیـت چیزی
میگفـت؟
یکبـار در خـواب دیـدم حضـرت آقا به
خانـه مـا آمده و من هم خم شـدم و دسـت
ایشـان را بوسیدم .بیدار شدم و برای روحاهلل
تعریـف کـردم .روحاهلل خندیـد و گفت باید
از روی عبـا دسـت آقا را میبوسـیدی! اآلن
هـم آرزویـم دیدار آقاسـت .اگر بـه دیدارش
بـروم بـه آقا میگویـم کـه آقـا روحاهلل را که
تقدیـم کردیـم و اآلن هم خودم و هم حنانه
فدای شماییم.
خطاب به روحاهلل چه میگویید؟
میگویـم سلام مـرا بـه امام حسـین و
حضـرت ابوالفضـل و بیبـی زینب برسـان.
دسـتم را بگیـر تـا از راه راسـت منحـرف
نشـوم .در آن دنیا شـفاعتم یـادت نرود .من
بااینکـه روحاهلل را از دسـت دادم ولی روحاهلل
ابـدی را بـه دسـت آوردم.
و از نظر شما وظیفه ما در قبال شهدا؟
هـر وقـت روحاهلل خانـم بدحجابـی را
میدیـد خیلـی ناراحـت میشـد ،بـه نظرم
بایـد بـا رعایـت حجـاب نگذاریـم خـون
ایـن شـهدا پایمـال شـود .بایـد پشـتیبان
والیتفقیـه باشـیم و آقـا را تنهـا نگذاریـم
چون هـر زمان ایشـان خوشـحالاند ما هم
خوشـحالیم و اگـر آقا ناراحت باشـند ما هم
دلمـان میگیـرد و غمگیـن میشـویم.
تاریـــــخشــــــفاهی
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خواندیـم ،بعـد آقـا روحاهلل شـروع کـرد بـه
نوحهخوانـی و باهـم گریـه کردیـم.

مادیـات عالقـهای نشـان نمیداد و آخرسـر
هـم بـه همـان آرزویـش کـه میخواسـت
رسـید؛ به «شـهادت» .مهربانیهای روحاهلل
برایـم همهچیز بـود .اخالقش به تمـام دنیا
میارزیـد.
بـرای رفتـن بـه سـوریه ثبتنـام کرده
بـود و بعدش بـرای دوره آموزشـی به تهران
رفـت ،گذرنامـهاش را کـه خواسـت متوجه
شـدم کـه عـازم سـوریه اسـت .بیتابیهایم
از آن روز شـروع شـد ،بیتابـیام را کـه دیـد
برگشـت و راضـیام کرد!
حنانـه بـا صـدای پـدرش خوابـش
میبـرد .روحاهلل برایـش الالیـی میخوانـد.
یـک روز مانده بـه رفتن ،صـدای الالییاش
را در موبایلـم ضبـط کـرد و گفـت هر زمان
حنانه خواسـت بخوابد ایـن را برایش پخش
کـن تـا خوابـش ببـرد .بعـد رفتنـش هـم
حنانه هر شـب بـه صدای پـدرش به خواب
میرود.

زمانـی کـه در سـوریه بود با شـما
تمـاس میگرفت؟
بلـی هـر بـار دلـداریام مـیداد .یکبار
هـم بهـم گفـت بـرای اینکـه زیـاد دلتنگ
نشـوی برایـم جـوراب ببـاف تا سـرت گرم
شـود .البتـه مـن نتوانسـتم ببافـم چـون
حنانـه خیلـی اذیـت میکـرد .زمانـی کـه
روحاهلل بـود شـبها تـا نصـف شـب بیـدار
میماندیـم و کنـار حنانـه بودیـم .بیچـاره
دو سـاعت بعـد هم سـر کار میرفـت .دوبار
هم خواب مانده بود و به سـرویس نرسـیده
بـود .میگفتـم آقـا روحاهلل شـما خسـتهای
بـرو بخـواب فـردا نمیتوانی سـر کار بروی.
میگرفـت نه تـا زمانی کـه تو بیـداری باید
مـن هم بیـدار باشـم و حنانـه را نگـه دارم.
در ایـن چهـل روز کـه کنـار هـم بودیـم
هیـچ شـبی در نگه داشـتن حنانه مـرا تنها
نگذاشـته بود.
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وقتي از مردمي
بودن شعر سخن
به ميان مي آيد،
عده اي تصورات
جناحي از کلمه
«مردمي» را
اختيار مي کنند،
اما ماجرا اص ً
ال
پيچيدهنيست؛
شعر مردمي
شعري است که
در ميان مردم ،با
اشاره به
دغدغه هاي
مردم و براي آنها
گفته شود
 .دقيقاً اين
تعريف ،گونه
شعري موردنظر
خود را در برابر
شعر به اصطالح
روشنفکري
قرار مي دهد

یادی از مرحوم «کریم بازارچی خسروشاهی» و اشعارش

حامد حامدی

وقتـی از مردمـی بودن شـعر سـخن به
میـان میآیـد ،عـدهای تصـورات جناحی از
کلمـه «مردمـی» را اختیـار میکننـد ،امـا
ً
اصلا پیچیده نیسـت؛ شـعر مردمی
ماجـرا
شـعری اسـت کـه در میان مـردم ،با اشـاره
بـه دغدغههـای مـردم و بـرای آنهـا گفتـه
شـود .دقیقـاً ایـن تعریـف ،گونـه شـعری
موردنظـر خـود را در برابر شـعر بـه اصطالح
روشـنفکری قـرار میدهـد که مجالـی برای
تعریـف دقیق آن و مشـخصههای آن در این
مقال نیسـت.
جریـان شـعر مردمی معاصـر آذربایجان
کـه از مسـائل مردمـان آن میگویـد و بـه
حکـم «سـخن کـز دل برآیـد الجـرم بر دل
نشـیند» زبـان بـه زبـان میچرخـد ،یـک
صعـود و تابش را در دهه پنجاه و شـصت به
حسـب اتفاقات اجتماعی که عمـوم مردم را
درگیـر کرده اسـت تجربـه کرده.
طنـز ،نمـک خوشطعـام شـعر ترکـی
آذربایجانـی در ایـن دوره اسـت کـه در برابر

بوبیرتاریخدییازدی
تاجهاندایادگاراولسون
تبع آن ،کاسـته
ورود عناصـر مدرنیتـه و بـه ِ
شـدن و نادیـده گرفتـه شـدن ارج و منزلت
مشـخصهها و آداب و سـنن سـنتی و بومی،
موضـوع اصلـی ایـن شـعر اسـت .ایـن گونه
شـعری کـه «میـرزا حسـین ذاکـر کریمـی
مراغهای» و «رنگارنگ» او را میتوان پیشـتاز
آن قلمـداد کـرد ،در برابـر ترویـج رفتارهای
خالف مبـادی آداب اسلامی و بومی با زبان
طنـز و کنایـه موضـع میگیـرد و بـا همـان
کنایـه راه صحیـح را عفـت ،حیـا و میـراث
گرانبهـای بومـی معرفـی میکنـد.
ایـن جریان هیـچ ابایـی از ورود جدی و
بـدون پیرایـه بـه مذهب که شـاخصه اصلی
هویـت مردمـان آذربایجـان اسـت نـدارد
و بهتریـن مراثـی از نظـر صنعـت شـعری
و محتـوا (کـه اتفاقـاً آن نیـز در دل خـود
رگههایـی قطـور از ادبیـات تعلیمـی دارد)
توسـط همیـن شـاعران طنزسـرای دهـه
پنجـاه و شـصت سـروده میشـود.
ایـن نهضت شـعری سراسـر شـهرهای

آذربایجـان را درگیر خود میکند و شـاعرانی
گمنـام امـا بـا ذوق و قریحـه در اقصـا نقاط
آذربایجـان بـه آن میپیوندند؛ شـاعرانی که
مـع االسـف بـه جهـت کمبـود امکانـات و
همینطـور نادانسـته شـدن قـدر و انـدازه در
شـهرهای کوچک و روستاهای آذربایجان به
باد فراموشـی سـپرده شـدهاند.
یکـی از ایـن شـاعران کـه همـه اوصاف
شـاعران دهه پنجاه و شـصت را دارد« ،کریم
بازارچی خسروشـاهی» اسـت.
از جوانـی طبـع شـعر داشـته اسـت و
بـه فراخـور اتفاقـات بومـی ،اشـعاری را پر از
کاراکترهـا و شـخصیتهای بومـی سـروده
اسـت .در دهـه پنجـاه ،اشـعار او در میـان
همشـهریانش زبـان بـه زبـان میچرخـد و
بـه جهـت جاذبه اسـتفاده از شـخصیتهای
بومی و اوصاف نمادگونهشـان در شـعر ،مورد
اسـتقبال قـرار میگیـرد.
پس از رسـیدن آوازه نهضت اسلامی به
«خسروشـاه» شـعر خـود را در خدمـت این
آرمـان قـرار میدهـد .نخسـتین مجموعـه

اوالر ایللر بازارچی قویمیوبالر حق سوزون یازسین

بو بیر تاریخدی یازدی تا جهاندا یادگار اولسون

از اشـعار این کتـاب میتوان به «قهرمان
تبری زسـن»« ،گوزل تبریز»« ،اوجـا داغالر»،
«نازلـی جیـران»« ،هلـه یاشـیل گییهجک
سـن»« ،خروسالر هامیسی سسلنور»« ،قانه
قاندور عاشـیق»« ،قـان توکن جلاد»« ،آند
اولسـون تبریزین شـرافتینه»« ،غم اوستونه
غـم قـاالرام»« ،حـق ئـوزی یخـدی»« ،فرح
دیـور» و «محمدرضـا دیور» اشـاره کرد.
«هله یاشـیل گیهجک سـن» ،نظیرهای
اسـت بر «سهندیه» اسـتاد شهریار:
قوجامان آدلی سهندیم
اورهگی دردلی سهندیم
نهقدر واردی ویقارین
ایللر اولموش هامی یارین
سانکی وار چوخلی نیگارین
ارییر لیک بو قارین
دو شـعر ایـن مجموعـه هـم مکالمهای
اسـت به زبان طنز بین «محمدرضا پهلوی»
شـا ِه مخلوع ایـران و «فرح» همسـرش.
محمدرضا دییور:
دوندی ئورک قانه محمدرضا
گلدیم آخی جانه محمدرضا
یاخشی بیزی دهرده خوار ایلدون
مین غمه عالمده دچار ایلدون
عالم آرا خانه بزار ایلدون
میهنه قویدون داخی حسرت بیزی
ائتدی احاطع غم کثرت بیزی
دوندی ئورک قانه محمدرضا
گلدیم آخی جانه محمدرضا
یوخ بیلورم دردیمیزین چارهسی
امریدی مشگل بیته دل یارهسی
اولدوخ ئولونجه وطن آوارهسی
ائدیب فلک یاخشی بیزی دربهدر
ناز ائلیین گونلریم اولدی هدر
دوندی ئورک قانه محمدرضا
گلدیم آخی جانه محمدرضا
...
ملتی گتدون اوقدر سن جانا
چکدی نفس کیم بورودون آلقانا
گیتماخ اوالر بیرده مگر ایرانا؟
ائیلمیسن ایرانی ویرانه سن
چوخلی جوانالر بویادون قانه سن
دوندی ئورک قانه محمدرضا

در جريان
هشت سال
جنگتحميلي،
شعر مرحوم
بازارچي
در پشتيباني از
رزمندگان اسالم،
تشويق جوانان
به حضور در
جبهه ،ابعاد
بطالت رژيم
صدام و روحيه
دهي به مردم
گذشت؛
گاه با زبان طنز،
گاه به زبان
مرثيه از زبان
مادر شهيد و گاه
با جديت تمام.

در جریان هشـت سـال جنگ تحمیلی،
شـعر مرحـوم بازارچـی در پشـتیبانی از
رزمنـدگان اسلام ،تشـویق جوانـان بـه
حضـور در جبهـه ،ابعـاد بطالت رژیـم صدام
و روحیهدهـی بـه مردم گذشـت؛ گاه با زبان
طنـز ،گاه بـه زبان مرثیه از زبان مادر شـهید
و گاه بـا جدیـت تمام.
در مراسـم بزرگداشـت پسـر شـهیدش
«قنبـر بازارچـی» ایـن شـعر را خوانـد:
چوخالر یانیب غم آتشینه منده یانمیشام
اما دوزوب ،صبر ائلییب من دایانمیشام
چوخالر ویریبدی دایره عشقیده قدم
منده بو دایره دورون دوالنمیشام
طعم لسانیدن هله دینجلمییب جانیم

والالهیبولموسوزبودوردایلیمنچوخقوجالمیشام

مرحـوم بازارچـی بـه جهـت عالقـه بـه
مکتـب اهـل بیت(علیهـم السلام) و هنـر
بومـی شـبیهخوانی(تعزیه) خـود در ایـن
عرصـه فعالیت داشـت و برای غنا بخشـیدن
بـه ایـن هنـر بومـی ،نمایشـنامه منظـوم
چندیـن واقعـه از صـدر اسلام را سـرود و
خـود به اجـرا درآورد .در مقایسـه بین غنای
تعزیـه در مناطـق مرکـزی ایـران (فارسـی
زبـان) با مناطـق آذربایجان میتـوان به این
نقیصـه پی بـرد که مجالس شـبیهخوانی در
منطقـه مـا از لحاظ شـمارش نمایشـنامهها
کمتـر از نمونههای فارسـی اسـت .از همین
رو مرحـوم بازارچی نزدیک بیسـت شـبیه از
تاریخ اسلام را برای نخسـتین بـار به ترکی
آذربایجانـی بـه روی صحنـه (میـدان) بـرد.
سـه شـبیهنامه منظـوم او (جنـگ جمـل،
جنـگ صفیـن و جنگ نهـروان) به سـرمایه
خـود شـاعر بـه طـور محـدود در اواخر عمر
گرانقـدرش بـه چاپ رسـید.
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شـعری مرحـوم بازارچـی در همـان آغازین
ماههـای حیـات جمهـوری اسلامی بـا نـام
«قهرمان تبریز» منتشـر شـده است .کتابی
کـه دیباچـه آن دو بیت از شـاعر اسـت:
الهی پرچم اسالم جهاندا پایدار اولسون
خائن دیندور ذلیل روزگار اولسون
اوالر که ِ

گلدیم آخی جانه محمدرضا
...
چوخالرینی ایلدون حبس ابد
چوخ یری اوز آدیوه سالدون سند
یوخ داخی بوندان بویوک عالمده درد
یول ویرن اولمور گدیروخ هر یره
چارهسی یوخدور ساالجاخالر گیره
دوندی ئورک قانه محمدرضا
گلدیم آخی جانه محمدرضا
...
بو گونه سالدی جیمی کارتر سنی
ایلدی رسوا سنی حتی منی
محو ائلسین اهلل اوجور دشمنی
عیشیمی ائتدی بو جهاندا عزا
من تانیمازدیم اونی محمدرضا
دوندی ئورک قانه محمدرضا
گلدیم آخی جانه محمدرضا
...
دردیوه عالمده سنون یوخ چارا
ملتی غمدن گتوروبسن زارا
سوزلریوی سالدی بازارچی جارا
عالمه اعالن ایلدی ظلموی
ملته بیر گون ویرهجاق فیلموی
دوندی ئورک قانه محمدرضا
گلدیم آخی جانه محمدرضا
...
محمدرضا دیور:
بیر بئله افغان ائلمه شاهبانی
قلبیمی شان شان ائلمه شاهبانی
ایشدی اولوبدور منی چوخ ائتمه خوار
خوار ائلدی یاخشی منی روزگار
قلبیمی غملر ائلیوب داغدار
دیقتیله ائیله نظر حالیمه
یان داخی بیر حالیمه احوالیمه
بیر بئله افغان ائلمه شاهبانی
قلبیمی شان شان ائلمه شاهبانی
...
دوتدی منی یاخشی قضا و قدر
اولدی او زحمتلریم ایضا هدر
ائتدی فلک ایندی بیزی دربدر
دردیمه عالمده دوا یوخ منیم
مبت اولوبدور هامسی دوشمنیم
بیر بئله افغان ائلمه شاهبانی
قلبیمی شان شان ائلمه شاهبانی
هئچ بیلوسن ائیلمشم من نلر
عقلیوه باور ائلبیر مختصر
آهو کیمی اوغلی اولنلر ملر
ژالهده اون ایکی مین ئولدورمیشم
ظلمیمیعالملرهبولدورمیشم
بیر بئله افغان ائلمه شاهبانی
قلبیمی شان شان ائلمه شاهبانی
...
بیر بئله گونلر اوالجاق بیلمدیم
قانیله قلبیم دوالجاق بیلمدیم
گولشن عمریم سوالجاق بیلمدیم
بیلمدیم آخیر که بوگونلردهوار

خالق ائدر ظالیمی دونیاده خوار
بیر بئله افغان ائلمه شاهبانی
قلبیمی شان شان ائلمه شاهبانی
...
بیلمدیم آرتش آتاجاقدور منی
ملته فورا ساتاجاقدور منی
توپراقا دوتسا قاتاجاقدور منی
عاق اوالجاق بیلمدیم ارتش منه
چوخلی گران گلدیکی بو ایش منه
بیر بئله افغان ائلمه شاهبانی
قلبیمی شان شان ائلمه شاهبانی
بوردا دقیقم گلیری ایل منه
یوخ داخی بیر کیمسه همدل من
ایرانا گئدماق اولی مشگل منه
اوردا دوشر ایشلریمیز موشگله
صبر ائله چوخ ایلمه مندن گیله
بیر بئله افغان ائلمه شاهبانی
قلبیمی شان شان ائلمه شاهبانی
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ماانجمنیها
اولیـن کارمـان بعـد از انقلاب تشـکیل
انجمن اسلامی مدرسـه بـود .روز تشـکیل
انجمن اسلامی از مدارس دخترانه و پسرانه
مهمـان دعوت کردیـم .من و خواهر کوچکم
بـه همـراه پـدرم کـه خـط خوبـی داشـت،
بـرای مـدارس کارت دعوت درسـت کردیم؛
پایین نامه ،اسـم مدارس
کاربنگذاشـتیم و
ِ
را یکییکـینوشـتیم؛ مث ً
ال مـدارس لقمان،
فردوسـی ،دبیرسـتان سـعدی ،ثقهاالسالم و
چون تعداد مدارس محدود بودند توانسـتیم
تمـام مـدارس را دعـوت کنیـم .خـوب یادم
هسـت چـون مـا ماشـین داشـتیم ،همـه
دعوتنامههـا را خودمـان بردیـم و بـه
مدرسـهها دادیـم.
بعد از اعالم موجودیت انجمن اسلامی،
بالفاصلـه بـرای خودمان یـک آرم اختصاص
دادیـم که ما هم آرم داشـته باشـیم .هرکجا
آرمـی را دیدیـم آنهـا را به همچسـباندیم
و یکشـکلی از آرم را بـه وجـودآوردیـم و
مهر مدرسـه را هم به همان صورت درسـت
کردیم.
مدرسـهی مـا دو نوبت صبح و بعدازظهر
بـود کـه بعـد از اتمـام سـاعت مدرسـه،
دانشآمـوزان در وسـط به مدت یک سـاعت
و نیـم بـرای خـوردن نهـار به خانههایشـان
ن یک
میرفتنـد و برمیگشـتند؛ ولـی مـا آ 
سـاعت را در مدرسـه میماندیـم و اعالمیـه
مینوشـتیم و بـه دیـوار میچسـباندیم .من
هـم کمـی خوشنویسـی بلـد بـودم کـه از
پـدرم به ا ِرث بـرده بودم .در واقع آن سـاعت
را بـرای کار روی درودیوار مدرسـه اختصاص
میدادیـم و بـه کالسهـا سـر میزدیـم.
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از «ایراندخت» تا «بنتالهدی»
مـا نـام مدرسـه را که «اختـر کالنتری»
بود ،نمیپسـندیدیم و نمیدانسـتیم نام چه
کسـی اسـت و یا چـهکاره بـوده .می گفتند:
«اسـم یـک نفـر خانـم فرهنگـی اسـت».
ولـی مـا بالفاصلـه بعـد از وقـوع انقلاب که
مدرسـه را در دسـت گرفتیـم نام مدرسـه را
بـه «فاطمهالزهـراء» تغییـر دادیـم ،میتوان
گفـت بهنوعـی بعـد از ما عـوض کـردن نام
مـدارس ُمد شـد.
مـا تقریبـاً چهـارده نفـربودیم که اسـم
مؤسسـان انجمـن
چهـارده نفـر بهعنـوان ّ
اسلامی نوشتهشـده بود و خیلی خوشحال
بودیـم که به یُمن چهارده معصـوم این اتفاق
افتاده اسـت .هرکدام از چهارده نفر یک اسـم
را پیشـنهاد دادنـد .یـادم هسـت «الزهـراء»
«فاطمیـه» و چنـد تـا نـام دیگر را پیشـنهاد
دادنـد و نـام «فاطمهالزهراء» بیشـترین رأی
را آورد و بعـدا ً کـه در جلسـات مـا مـدارس
دیگـر حضـور داشـتند ،از اسـمهای دیگـری
کـه مـا پیشـنهاد دادیـم ،هرکـدام از مدارس
ً
مثلا نـام خواهـر
یکـی را انتخـاب کردنـد.
شـهید صدر کـه «بنتالهـدی» بـود را برای
مدرسـهی «ایـران ُدخـت» انتخـاب کردنـد.
اسـم مدرسهی «شـاهدخت» را به «فاطمیه»
تغییـر دادنـد و مدرسـهی «امیرنظـام» کـه
مدیریـت آن را خانـم ابـن محمـدی بر عهده
داشـت ،بـه «زینبیه» تغییـر کرد.
بعـداز تغییـر نـام مدرسـه ،بـرای اداره
آموزشوپـرورش نامـهای نوشـتیم کـه نـام
مدرسـه در فلان تاریـخ بـارأی ایـن افـراد
کـه همگی اعضای انجمن اسلامی مدرسـه
بودنـد ،عوضشـده اسـت .اداره هـم پس از
آن مـا را بـا همـان نام شـناخت.

غوغایگروهکها
معضـل اصلیمـان در روزهـای ابتدایـی
پـس از پیـروزی انقلاب حضـور و فعالیـت
طرفداران گروهکهای مختلف در مدرسـه
و تبلیـغ عقیدههـای انحرافیشـان بـود.
گروههـای فعـال مدرسـه مـا بیشـتر
گروهکهـای کمونیسـتی ماننـد پیـکار،
فدائیـان ،جنبـش ،امـت ،مجاهدیـن خلـق
بودنـد .خلق مسـلمانی هـا هم البتـه بودند
کـه در مدرسـه فعالیـت خاصـی نداشـتند.
بیشـتر بـا یـک تعصـب خشـکوخالی در
مقابـل اعضـای انجمن اسلامی مدرسـه قد
علـم میکردند و بـا آنها درگیر می شـدند.
بعدهـا بـا آنهـا نشسـت داشـتیم و در
مورد مشـترکات خود یعنی اینکه مسـلمان
هسـتیم و مجتهـد داریم صحبـت کردیم و
تعـدادی از آنهـا هـم از کار خـود دسـت
برداشـتند و بـه مـا پیوسـتند .فعالیت خلق
مسـلمانیها زودتر از بقیه فیصلـه پیدا کرد؛
ولـی گروههـای دیگـر بهصـورت محکـم در
مقابـل مـا ایسـتاده بودند.

شعار در برابر شعار
وقتی ما برنامههای صبحگاهی داشـتیم
مـن مسـئول ورزش بـودم .خانـم رجبـی
مسـئول شـعار ،سـرود و اجـرای برنامههای
مختلـف سـر صـف بـود .در صبحگاههـا،
حـرکات ورزشـی که تمام میشـد شـعارها
را شـروع میکردیـم .متعاقبـاً از آنطـرف
منافقیـن شـعار خـود را شـروع میکردنـد:
«اتحـاد ،مبـارزه ،پیـروزی» وقتی میگفتند
اتحـاد ،دودسـت خـود را محکـم بـه هـم
میکوبیدنـد .بعـد عالمت مبارزه که مشـت
گرهکـرده بـا بـاز بودن انگشـت شسـت بود
و بعـد عالمـت پیروزی بـا دو انگشـت را باال
میبردنـد.
در یکگوشـه مـا «اهللاکبـر» میگفتیم
و در طـرف دیگر گـروه فدائیان شـعار «نان،
مسـکن ،آزادی» را بـا صدای بلند میگفتند.
مناظرهبامنافقین
با هواداران منافقین مناظره میگذاشتیم.
مناظره را ما برگزار میکردیم .میز را روی یک
بلندی َسکو مانند که در سالن بود گذاشته
بودیم تا همه بتوانند افراد مناظره کننده را
ببینند .همهی ما در یکجا جمع میشدیم و
آنها طرف مقابل .سوال و جواب بود .خانم
رجبی نفر اولمان در بحثها بود .مث ً
ال یکی
از اعضای منافقین میگفت« :فالن کار را
چرا انجام دادید؟» خانم رجبی جواب آنها
را میداد .خانم رجبی روی َسکو میرفتند
و حرف میزدنند و دیگری میآمد حرف
دیگری میزد .مجاهدین همیشه به ما
میگفتند« :شما در داخل گروهتان وحدت
ندارید!» منظور آنها همان گروه آیتاهلل

تعداد زيادي از
همکالسي هاي
ما در آن زمان
بودند که تا همين
اواخر در پايگاه
اشرف مشغول
فعاليتبودند.
آنها سرخود را از
ته مي تراشيدند.
آن زمان
اِورکُت هايي بود
آن را ميپوشيدند.
کفش مخصوص
و از پوتين هاي
برنادو
مي پوشيدند،
شلوارهاي
خاصي هم
مي پوشيدند.
با گذاشتن کاله
بر سرشان و
با پنهان کردن
جنسيت و هويت
خود مشغول
فعاليت مي شدند.
بعدازظهرها در
چهارراهشريعتي
اعالميه پخش
مي کردند.

ِ
شلیکگالبی!
در زمانهـای درگیـری تقسـیم کار
کـرده بودیـم؛ خانـم رجبی اینجـا هم پیش
میافتـاد .چـون خانـم رجبـی سـه بـرادر
بزرگتـر از خـود داشـت و آنهـا هـم همـه
بـه کاراتـه کار میکردنـد و خانـم رجبی هم
حرکتهـای رزمی را از آنهـا یاد گرفته بود.
یـادم اسـت کـه فصـل پاییز بـود یکبار
آنهـا گالبیهـای کال را جمـع کردنـد و به
سـمت مـا پرتـاب کردنـد .یکـی از آنهـا به
بینـی خانـم رجبـی برخـورد کـرد .اآلن هم
بینیشـان انحـراف دارد .بـه تیغـی بینـی او
خـورد .دکتـر گفتـه بـود بینیاش شکسـته
اسـت و باید عمـل جراحی شـود؛ ولی عمل
نکـرد .آن زمـان عمـل زیبایـی بـه شـکل
امـروزی وجـود نداشـت و اص ً
ال بـرای ما هم
ایـن چیزهـا زیـاد مهـم نبـود .مـا فقـط بـه
دنبـال کار و فعالیتها و اهـداف خود بودیم.
گونیهای پر از اعالمیه
گروهکهـا هدایـت میشـدند .در بیـن
خودشـان افراد بسـیار قوی بـه لحاظ فکری
وجـود داشـت .زمانـی کـه مدرسـه تعطیل
میشـد ،حـدود سـاعت  8در زمـان خلـوت
مدرسـه ،برای آنها اعالمیـه میآمد و جایی
پنهـان میکردنـد تـا فردایـش بیـن بچهها
پخـش کنند.
یکـی از خدمـتکاران مدرسـه بـه نـام
«علـی آقـا» بـا ما خیلـی همـکاری میکرد.
بـرای مـا تعریـف میکـرد« :زمانـی کـه
مدرسـه تعطیـل شـد ،دیـدم کـه از دیـوار
مدرسـه وارد مدرسـه شـدند و اعالمیههایی
را در قسـمتی از مدرسـه قـرار دادنـد .مـن
صبـر کـردم و بعـد از رفتن آنهـا اعالمیهها
را یواشـکی برداشـتم».
یـا یـک روز بعدازظهـر ،علـی آقـا گفت:
«دختـرم ،شـب یـک گونـی اعالمیـه از
تاریـــــخشــــــفاهی
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روسرویفروشی در مدرسه
آن زمـان بیشـتر بچههایـی کـه
دوسـت داشـتند حجـاب اختیـار کننـد
روسـری نداشـتند و قـدرت خریـدش را هم
نداشـتند .میگفتنـد« :ما روسـری نداریم».
نمیتوانسـتیم بـه آنهـا بگوییم« :شـما که
دوسـت داری حجـاب داشـته باشـی ،خوب
روسـری بخـر!»
دایـی من در بـازار «ب ُ َنکـدار» بود؛ یعنی
پارچهفروشـی داشـت .به حاجی دایی گفتم
یـک تـوپ پارچـهی پُلـی ا ِسـتر بـه رنـگ
سـرمهای بـه ما بدهـد .حاج دایـی گفت اگر
به خاطـر حجاب میبرید مشـکلی نیسـت.
پارچههـا را یکی ،یکی بـرش داده بودند ولی
دوختـه نشـده بود .بـا چرخخیاطـی آنها را
دوختیم .بابت هر روسـری مبلغـی از بچهها
گرفتیـم .پـول خیلـی کمـی بـود و اکثـر
بچههـا توانایی پرداختش را داشـتند .بچهها
میگفتند« :رشـیدی مغازه بازکرده اسـت!»
چارهای نداشـتیم .در عوض مدرسـه یکرنگ
شـد و همـه روسـری ُسـرمهای َسرشـان
کردنـد .مدارس دیگر هـم از ما یاد گرفتند و
این کار را در مدرسـه خودشـان اجرا کردند.

همکالسیهایمنافقما
تعـداد زیـادی از همکالسـیهای مـا در
آن زمـان بودند که تا همیـن اواخر در پایگاه
اشـرف مشـغول فعالیت بودند .آنها سرخود
را از تـه میتراشـیدند .آن زمـان ا ِور ُکتهایی
بـود آن را میپوشـیدند .کفـش مخصوص و
از پوتینهای برنادو میپوشـیدند ،شلوارهای
خاصـی هـم میپوشـیدند .با گذاشـتن کاله
بـر سرشـان و بـا پنهـان کـردن جنسـیت و
هویـت خـود مشـغول فعالیـت میشـدند.
بعدازظهرهـا در چهـارراه شـریعتی اعالمیـه
پخـش میکردند.

شریعتمداری بود .تالش میکردیم آنها را با
زبان خوش و نصیحت کردن و قربان صدقه
رفتن به خودمان نزدیک کنیم تا با آنها
علیه دشمن اصلی متحد شویم .بعضیاوقات
جواب ما آنقدر قانعکننده و قاطع بود که
آنها به سمت ما کتاب ،کفش ،یا هر چیزی
که دستشان میآمد پرتاب میکردند و
روسریهایمان را میکشیدند.

55

بیـرون بـه حیـاط مدرسـه انداختنـد ».اگر
علـی آقـا میدیـد اعالمی ههـا را بـه داخـل
حیـاط مدرسـه انداختنـد ،خـودش آنها را
میسـوزاند و یـا بهنوعی مفقود میکـرد؛ اما
اگـر علـی آقـا نمیدیـد ،صبح کـه عابدینی
(سـرکرده مجاهدیـن در مدرسـه) میآمـد،
گونـی را بـاز میکرد و هر جا که از دسـتش
میآمـد میگذاشـت و بیـن بچههـا پخـش
میکـرد.
همیشـه درگیـری داشـتیم؛ بـا پخـش
اعالمیههـا درگیـر بودیـم .در صبحگاههـا
درگیـر بودیـم .بعضی وقتها هـم که فردی
را بهعنـوان سـخنران دعوت میکردیـم او را
هـو میکردنـد و یـا آب میپاشـیدند.
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درس و مبارزه
بعضـی وقتهـا میشـد کـه در کالس
امتحـان میدادیـم و یکدفعه صدای شـعار
گروهکهـا بلند میشـد .خانم رجبی اشـاره
میکـرد کـه« :نوشـتن ورقه بس اسـت .اگر
در حـد  10نمـره نوشـتهای بلنـد شـو بریم
حیـاط!» آن زمان فکرمان ایـن بود که فقط
قبـول شـویم و مـردود نشـویم .تصورمـان
ایـن بـود کـه کشـور را مـا نگهداشـتهایم.
معلـم هـا هـم میدیدنـد کـه مـا در حـال
تاریـــــخشــــــفاهی

بعضی وقتها
میشد که در
کالس امتحان
میدادیم و
یکدفعه صدای
شعار گروهکها
بلند میشد.
خانم رجبی
اشاره میکرد که:
«نوشتن ورقه
بس است .اگر
در حد  10نمره
نوشتهایبلند
شو بریم حیاط!»
آن زمان فکرمان
این بود که فقط
قبول شویم و
مردود نشویم.
تصورمان این
بود که کشور را
مانگهداشتهایم.

مبـارزه هسـتیم و با مـا راه مـی آمدند .البته
اگـر میخواسـتیم ،بهتـر هـم مینوشـتیم.
خوشـبختانه مـا هـم دانـش آمـوزان زرنگی
بودیـم .من و خانم رجبی همیشـه معدلمان
باالبـود؛ ولـی معـاون مغرضـی داشـتیم که
هیچوقـت نمـرهی انضبـاط مـا را بـاال نـداد.
میگفـت هـر وقت شـما را دیـدم ،در حیاط
بودیـد؛ البتـه دلیـل در حیـاط بـودن ما هم
ایـن بـود که همیشـه گوشـه و کنـار حیاط
و الی دیوارهـا و داخـل سـطل زبالههـا را
کنتـرل میکردیـم کـه اعالمیـهای آنجـا
پنهـان نکرده باشـند.
اعالمیه ،پشت شوفاژ
مدرسـهی فاطمـه زهـرا دارای سـاخت
متفاوتـی اسـت .آنجـا را بـه مـدل ایتالیایی
سـاخته بودنـد .آن زمـان کـه در هیـچ
مدرسـهای شـوفاژ وجـود نداشـت ،گرمایش
مدرسـهی مـا از طریـق شـوفاژ بـود .پشـت
شـوفاژها همیشـه پـر از اعالمیـه بـود.
اعالمیههـا را بـا آدامـس میچسـباندند
بـه الی شـوفاژها .صبـح کـه میرسـیدیم
مدرسـه ،میدیدیـم همهجـا پـر از اعالمیـه
اسـت .خودمـان را بـه آبوآتـش میزدیم تا
اعالمیههـا دسـت دانش آمـوزان نیفتد؛ ولی

همیشـه هـم موفـق نبودیـم .بعضـی مواقع
جریـان برخلاف میـل مـا اتفـاق میافتـاد.
محتـوای اعالمیههـا معمـوالً دعـوت دانش
آمـوزان بـه فعالیتهـای تخریبـی و قیـام
مسـلحانه بود.
شعارهایخودجوش
من یک دختردایی هم سن خودم در
تهران داشتم .او هم دانشآموز بود .با تلفن
که باهم صحبت میکردیم ،از شعارهای آن
روز میگفت .میگفت امروز در «میدان ژاله»
فالن شعار را دادند و من با درج تاریخ ،شعارها
را در یک دفتر مینوشتم.
زمانـی هـم که تبریـز میآمدند ،دسـت
پـر بـود .دفترچـه شـعارهایش را مـیآورد و
مـا از رویش مینوشـتیم .نامه هـم که برایم
مینوشـت ،مرا از سـرودها و بعضـی اتفاقات
آن روزهـا مطلـع میکرد.
سـرودها را از خودمـان نمیگفتیـم؛
ولـی گاهـی وقتهـا هـم میشـد کـه در
راهپیمایـی بهصـورت خودجـوش شـعار
خوبـی گفتـه میشـد.
شـعارهای گروههـای دیگـر از رأس
گروهشـان بـه آنهـا میرسـید و البتـه در
مـورد گـروه مـا نیـز بـه همـان شـکل بـود.
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چمرانبینشانآذربایجان

بهبهانهانتشارکتاب«بینشان»

به تعبیری
بنیانگذار
شناسایی و
اطالعات و
عملیات بود.
هنگامیکه
در یکی از
عملیاتهابه
دست دشمن
اسیر میشود،
به خاطر تسلط
کاملش به زبان
انگلیسی،خود
را خبرنگار
خارجی معرفی
کرده و از دست
دشمن آزاد
میشود .او
قبل از شروع
عملیات ،به قلب
دشمن نفوذ
کرده و اطالعات
الزم را از دشمن
کسب میکرد.
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دکتـر ناصرالدیـن نیکنامـی در سـال
 1323در میانـه متولـد شـد .همانجـا
تحصیلات قبـل از دانشـگاه را بـه اتمـام
رسـاند .بیـن تحصیلات مدرسـهای و
دانشـگاهی او بـه خاطـر خدمت سـربازی و
کار ،وقفـهای چندسـاله پیـش آمـد.
در سـال  1349در رشته جامعهشناسی
دانشـگاه تهـران پذیرفتـه شـد .بعـد از
دریافـت مدرک کارشناسـی جامعهشناسـی
از دانشـگاه تهـران ،در سـال 17( 1355
مـرداد) بـرای ادامـهی تحصیـل در مقطـع
فوقلیسـانس در رشـتهی «روانشناسـی
اجتماعـی» در دانشـگاه کارولینای شـمالی
امریـکا ،بـا دریافـت جایـزه پژوهانه سـازمان
یونسـکو تحـت برنامـه «توسـعه ملل متحد
از یونسـکو» کـه بـه مـدت  9مـاه بـه وی
اعطـا شـد ،در پاییـز  1355بـا هواپیمـای
پـان امریکـن رهسـپار امریکا شـد .در سـال
 14( 1356مـرداد) موفـق شـد دریافت این
کمکهزینـهی تحصیلی از یونسـکو را برای
مـدت  9مـاه دیگـر تمدیـد کنـد.
شـهید نیکنامی بنـا به درخواسـت خود
و بروز پارهای مشـکالت به رشـتهی مدیریت
آموزشـی تغییـر رشـته داد و از دانشـگاه
کارولینای شـمالی به دانشـگاه نیویـورک در
ناحیـه بوفالـو نقلمـکان نمود.
او در متـن درخواسـت خـود چنیـن
نوشـت« :مدیریـت آموزشـی در کشـور من،
ایـران ،بسـیار ضعیـف اسـت .ازاینسـبب
کـه بنـده احسـاس میکنـم ایاالتمتحـده
پیشـرفتهترین کشـور در ایـن زمینه اسـت،
رشـتهی تحصیلـی خـودم را بـه مدیریـت
آموزشـی تغییـر میدهـم بـا ایـن امیـد که
بتوانـم بعـد از بازگشـت بـه ایـران ،خدمـت
درخـور توجهـی در زمینـه آمـوزش (بـه
کشـورم) بکنـم».
شـهید نیکنامـی در تاریـخ  9مـرداد
 1357از اسـتاد خـود پروفسـور چارلـز فال
(فوتشـده در سـال  )1375توصیهنامـهای
دریافـت کـرد کـه احتمـاالً بـرای ادامـه
تحصیـل وی در دوره دکتـری بـوده اسـت:
«قابلتوجه شخص مربوطه:
خوشـحالم کـه در پشـتیبانی از آقـای

ناصـر نیکنامـی بنویسـم کـه مـن او را
یـک فـرد اسـتثنایی یافتـم .بهعنـوان یـک
دانشـجوی فوقلیسـانس ،آقای نیکنامی در
بیـن بهتریـن دانشـجوهای (مـن) در همـه
زمینههـای کاری قرار دارد .او یک فرد علمی
و بیانـدازه الیـق و باکفایـت هـم از لحـاظ
پختگـی و تجربـه کاری اسـت و هـم توانـا
در مهارتهـای دانشـگاهی .بهعلاوه ،وی از
یک پیشزمینـهای قوی برخوردار اسـت که
باعث میشـود که (حتی) ریزترین مسـایلی
کـه بـا آن سـر و کار دارد را بهخوبـی بتوانـد
تجزیهوتحلیـل نماید .آقـای نیکنامی به نظر
میرسـد کـه دارای عقبـه قـوی از تجربـه و
طیـف گسـتردهای از عالقهمندیهـا باشـد
کـه بـه وی انگیـزه تحقیـق در جنبههـای
مختلـف دانشـگاهی را میدهـد .نظـر بنـده
این اسـت کـه ایشـان بـرای بهرهبـرداری از
پتانسـیل شـگرفش در زمینـهی مدیریـت
آمـوزش ،با ادامـه تحصیالتش در سـطوح و
درجـات باالتر ،بایسـتی تشـویق شـود.
مـن آقـای نیکنامـی را بهعنـوان یـک
دانشـجوی برجسـته آمـوزش و یـک مدیـر
بالقـوه بـرای امـور خارقالعـاده شـدیدا ً (بـه
شـما) توصیـه میکنـم».
شـهید نیکنامـی در تاریـخ  6دی
 1357نامـهای از «آوسـتین سوانسـن»
اسـتاد مدیریت آموزشـی در دانشگاه دولتی
نیویـورک دریافت نمـود کـه وی را بهعنوان
دانشـجوی دکتـری پذیرفتـه بـود.
«آقای نیکنامی عزیز،
تبریـک بنـده را بـرای خاتمـه
رضایتبخـش و مـورد انتظـار درجـه
فوقلیسـانس آمـوزش بپذیرید .خوشـحالم
بـه اطالعتـان برسـانم که بر اسـاس کیفیت
کاری کـه در دوره فوقلیسـانس خود نشـان
دادیـد ،شـما بهعنـوان دانشـجوی درجـه
دکتـری پذیرفتهشـدهاید .موفقیـت شـما را
در بـه اتمـام رسـاندن ایـن دوره آرزومندم».
شـهید نیکنامـی در  12بهمـن 1357
موفـق بـه دریافت مـدرک فوقلیسـانس در
رشـته مدیریت آموزشـی دانشـگاه نیویورک
در بوفالـو شـد .اسـفندماه  1357و بعـد از
پیروزی انقالب ،به کشـور بازگشـت .شـهید

نیکنامی پس از بازگشـت به ایـران ،در تاریخ
 27خـرداد  1358بـه سـمت دبیر سـازمان
ملی سـوادآموزی اسـتان آذربایجان شـرقی
منصوب شـد.
با آغـاز جنگ تحمیلی در سـال ،1359
رهسـپار مناطـق جنگـی شـد .در طـول
عملیاتهـای مختلـف دوران دفـاع مقـدس
چندین بار شـدیدا ً مجروح و در بیمارسـتان
بسـتری شـده بود ،اما هر بار قبل از بهبودی
کامـل فـورا ً بـه خط مقـدم برمیگشـت.
بـه تعبیـری بنیانگـذار شناسـایی و
اطالعـات و عملیـات بـود .هنگامیکـه در
یکـی از عملیاتها به دسـت دشـمن اسـیر
میشـود ،بـه خاطر تسـلط کاملش بـه زبان
انگلیسـی ،خـود را خبرنـگار خارجی معرفی
کـرده و از دسـت دشـمن آزاد میشـود .او
قبـل از شـروع عملیـات ،بـه قلـب دشـمن
نفـوذ کـرده و اطالعـات الزم را از دشـمن
کسـب میکـرد.
دکتـر نیکنامـی در نبـرد سوسـنگرد
از ناحیـه پـا و چانـه مـورد اصابـت ترکـش
قـرار گرفتـه و بـه بیمارسـتان اهـواز منتقل
شـد و تحـت عمـل جراحی قـرار گرفـت .او
بـرای یـاری رسـاندن بـه خیل دانشـجویان
پیـرو خط امام کـه در عمـق  30کیلومتری
خاک دشـمن بـه محاصره افتـاده بودنـد ،از
بیمارسـتان فـرار کـرد و بـا پای گـچ گرفته
بـه کمـک آنهـا رفـت .عراقیهـا هویـزه را
اشـغال کرده و به سمت سوسـنگرد در حال
پیشـروی بودند و شـهید نیکنامی در تالطم
بود.
آنهـا کـه او را میشناسـند میگوینـد
شـخصیتی داشـت مثل شـهید چمـران .با
همـهی گروههـای رزمنـدهی سوسـنگرد
افتوخیـز داشـت و در عیـن حـال تنهـا
بود .گشـتهای شناسـاییاش معـروف بود.
بـرای مثـال ،شـناخت جزءبهجـزء ،از غـرب
سوسـنگرد و عمـق منطقـهی تحت اشـغال
دشـمن داشـت.
در عملیـات هویـزه ،عراقیها با دوشـکا
ماشـین دکتر نیکنامـی را هدف قـرار دادند.
دکتـر شـهید شـد و سـه نفـر از همرزمانش
مجروح و اسـیر شـدند.
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اشـاره :این گفتگو ،سـال  1394همین
موقـع هـا در منـزل شـهیدان مقـدم
سـادات انجـام شـد .قـرار بـود در
فرصتـی مناسـب ،حرفهـای این پدر
و مـادر ارجمنـد را در نشـریه بخوانیم.
چنـد مـاه بعـد ،پـدر ،به رحمـت خدا
رفـت .و مـا افسـوس خوردیـم بابـت
تأخیـر .فرازوفرودهـای زندگـی ایـن
خانـوادهی انقالبی ،سرشـار از لحظات
تلخ و شـیرین است .از سـالهای قبل
از انقلاب تـا روزهـای سـخت جنگ.
بخشهایـی از ایـن گفتگـوی بلنـد را
تقدیـم میکنیـم:

سیدحسنوسیدحسین
دوبرادر،دوشهید

گفتگو با پدر و مادر شهیدان سید حسن و سیدحسین مقدم سادات
گفتگو:حسینوحیدرضایینیا
عکس:نویدناصر
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از زمانی که من
در سوم دبستان
درس میخواندم،
عکس امام در
خانهی ما بود.
امام(ره) عشق
مادرم بود و
هرچه امام(ره)
دستور میداد،
مادرم اجرا میکرد.
از قبیل شرکت
در راهپیمایی و
حضور در پشت
جبهه و مساجد
و ...هرچه از
رادیو و تلویزیون
میشنید ،خودش
را به آب و آتش
میزد و پیگیر امر
امام(ره) میشد.

تاریـــــخشــــــفاهی

حـاج آقا! لطفـ ًا خودتـان را معرفی
بفرمایید.
مـن میرجـواد مقدمسـادات در سـال
 ،1315در تبریـز متولد شـدهام .پدرم معمم
و روحانـی بود .نه اینکه روحانیای باشـد که
بـرای مـردم منبر و سـخنرانی کند ،ایشـان
مرثیهخوان سـادهای بـود و تمام عمرش هم
در این راه سـپری شـده بـود .درآمد ایشـان
از طریـق مرثیهخوانی تأمین میشـد .مادرم
هـم یک انسـان سـادهای بـود .در مرثیهها و
مسـاجد شـرکت میکـرد و بـه نمـاز و روزه
مقیـد بود .همیشـه هم همینطـور بود.
مـن در سـال  1336به خدمت سـربازی
رفتـه بـودم ،پدرم بـا آن وضعیـت اقتصادی،
پنجـاه تومان پـول برای من فرسـتاد .هر چه
باشـد در خدمـت سـربازی پول نیاز هسـت
و هر سـربازی بـرای خودش مخارجـی دارد.
یـک مـاه هـم خرجـی مـن را قطع نکـرد و
نـه مـاه مرتب برایـم پول فرسـتاد .یک دفعه
هـم مـادرم را آورده بـود تهران همـان جایی
کـه مـن خدمـت مـی کـردم در سـلطنت
آبـاد .زمانـی که مـادرم دیدند که من سـرباز
هسـتم ،روسـریش را سـر مـن انداخـت و به
مـدت یـک سـاعت تمـام گریـه کـرد و بعد
از یـک سـاعت توانسـت بـر خودش مسـلط
شـود .پـدرم فوقالعـاده مهربـان بـود .مـن

وقتـی بـه کوهنـوردی میرفتـم ،آن قـدر به
من عالقه داشـت که شـبها در روی تشـک
خـود مینشسـت و لحـاف هـم در بـاالی
سـرش بـود ،منتظـر مینشسـت تـا مـن به
خانـه بیایم .وقتـی کلیـد را میانداختم روی
در ،با شـنیدن صـدای کلید ،تـازه میرفت و
میخوابیـد و آنچنان میخوابیـد که آدم فکر
میکـرد کـه دو سـاعت قبل خوابیده اسـت!
دوخواهر و دو برادر داشتم .خواهرهایم به
خانهی بخت رفته بودند و برادر بزرگترم نیز
ازدواج کرده و رفته بود و ما دو برادر ،من و
برادر کوچکترم در خانه باهم زندگی میکردیم.
حاجخانمخودتانرامعرفیبفرمایید.
اینجانـب طاهـره دهدیالنـی در سـال
 1323در محلـهی «کوچه باغ» تبریز متولد
شـدهام و در همین محله هم بزرگ شـدهام.
پـدرم کارمنـد راهآهـن بـود و چندین سـال
دور از خانـه بودیـم و بـه چندین شـهر رفته
بودیـم ،از اهـواز و اندیمشـک گرفتـه تا پیام.
بعـد از آن ،دوباره به تبریز برگشـتیم .تقریبا
از زمانـی کـه سـوم دبسـتان را میخوانـدم
در تبریـز سـاکن شـدیم .مادرم هـم خانهدار
بـود و فـردی مومـن و متدیـن و شـدیدا ً
حزباللهـی.
زمانـی کـه امـام تبعیـد شـده بودنـد،

پـدرم عکـس امـام(ره) را در خانـه داشـت
و آن عکـس را بـه دیـوار نصـب کـرده بـود.
از زمانـی کـه مـن در سـوم دبسـتان درس
میخوانـدم ،عکـس امـام در خانهی مـا بود.
امام(ره) عشـق مـادرم بود و هرچـه امام(ره)
دسـتور مـیداد ،مـادرم اجـرا میکـرد .از
قبیـل شـرکت در راهپیمایـی و حضـور در
پشـت جبهـه و مسـاجد و ...هرچـه از رادیـو
و تلویزیـون میشـنید ،خـودش را بـه آب و
آتـش مـیزد و پیگیر امـر امام(ره) میشـد.
آیـا از مادرتـان در مورد مسـئلهی
کشـف حجاب چیزی شـنیده بودید؟
مادر شـهید :مـادر بزرگـم (مـادر پدرم)
میگفتنـد «اص ً
ال امکانش وجود نداشـت که
مـا بـه حمـام بیـرون برویـم .و موقـع بیرون
رفتـن ،چادرهـای مـا را درمیآوردند».
ایشان همیشـه از زیر چادر یک روسری
بلنـدی را میپوشـید و از روی آن چادر سـر
میکرد .همیشـه از چادرهایی که جلوشـان
بسـته بـود ،سـر میکـرد .فـرد متدیـن و
دینـداری بود.
حاجخانـم شـما چنـد خواهـر و
بـرادر بودیـد؟
مـا دوخواهـر و دو بـرادر بودیـم .من هم

حاجخانم شما درس خواندهاید؟
بله .تا کالس ششـم رفتـهام ولی مدرک
سـال ششـم را نگرفتـهام .اگرچـه از خانـه
اجـازهی مدرسـه رفتـن را به مـا می-دادند؛
ولـی من به خاطـر محیط بد کوچـه ،خودم
نمیرفتـم .اراذل و اوبـاش در کوچه و خیابان
ایجـاد مزاحمـت میکردند .بـه همین علت
به مدرسـه نرفتم.
پـدرم میگفـت« :تـا مـی توانیـد درس
بخوانیـد ،از درس خوانـدن ضرری به انسـان
نمیرسـد ».ولـی خـودم بخاطـر محیـط بد
کوچههـا و خیابانهـا ترسـیدم و به مدرسـه
نرفتـم .تا ششـم دبسـتان خواندم و بیشـتر
در «مدرسـ ه عصمتیـه» خوانـدهام .مدرسـه
عصمتیـه سـمت بسـتنی وحیـد در هفـده
شـهریور بـود .درس خواندنـم زیاد بـد نبود.
ولـی مـن نمی-توانسـتم آن طـوری کـه
میخواسـتم درس بخوانـم.

چطور با حاجخانم آشنا شدید؟
در یـک محله زندگی میکردیـم و مادر
مـن با مادر ایشـان در مرثیهها بـا هم بودند.
مـادر ایشـان مـن را میشـناخت .در کوچـه
قاسـم بویاقچـی کـه بودیـم اینهـا هـم آنجا
خانـه داشـتند .از آنجـا من را میشـناختند.
تقریبـاً صـد متـر و بـه انـدازه یـک کوچه با
خانـهی حاجخانـم فاصلـه داشـتیم .خواهـر
بزرگتر من پیشـقدم شـد .خودشان صحبت
کـرده بودنـد .مـن هـم دیـدم کـه شـرایط
مناسـب هسـت و کار و درآمـدی هـم دارم.
باالخـره روزی بایـد این کار انجـام بگیرد .به
همیـن علـت ایشـان را انتخاب کـردم .البته
مـن کارهای نبـودم و پـدر و مادرم پیشـقدم
بودنـد .خدوانـد بـه مـن لطـف کـرد کـه
حاجخانـم را قسـمت مـا کرد.

حاجآقا شما چطور؟ درس خواندهاید؟
بلـه .مـن مـدرک دیپلـم دارم .از اول تـا
نهـم در «مدرسـهی سـعدی» در میـدان

حـاج خانم به شـما چطور مسـئله
ازدواج بـا حاجآقـا را مطـرح کردند؟
چطور بگویم! مـن بزرگترهایی مثل پدر

چون خجالت
میکشیدم.باهم
صحبت هم
نکردیم .فقط
یک دیدار ساده
بود .بعدا ً عقد
خوانده شد .بعد
از شش ماه ما
عروسی کردیم.
همیشه دوست
داشتم همسرم
فردی مذهبی و
نمازخوان باشد
و کسی باشد که
از دین خودش
مراقبت کند و
خدای نکرده آدم
را به راههای
دیگرنکشاند.
الحمداهلل فرد
مورد نظرم را
پیدا کردم .بخاطر
همین هم خدا
را خیلی شکر
میکنم.

حاجآقا در کجا خانه گرفتید؟
پدر شـهید :همـان خانهی پـدرم بودیم.
در زیـر زمیـن خانـه ،خانـوادهام زندگـی
میکردنـد و در طبقـهی بـاال مـا بودیـم.
مادر شـهید :هفت یا هشـت سـال باهم
زندگـی میکردیـم .اگر سـختی هم داشـت
در عـوض دلخوشـی بـود و مـا هـم زندگـی
کردهایـم.
اولین فرزندتان دختر بود یا پسر؟
اولیـن فرزندمان ،فاطمه بود .چون اسـم
جـاری مـن فاطمـه بـود ،او را شمسـی صدا
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سـومین فرزنـد خانـواده بـودم .بـا خواهـر و
برادرهایـم در خانه بودم .یکـی از برادرانم در
شـیراز افسـر بود .دائمـاً ایـن ور و آن ور بود.
بـرادر کوچکم هم بعـد از درس خواندن دبیر
شـد و االن هـم تدریـس میکنـد .بـا این ها
خـوب بودیـم .خواهرم از مـن کوچکتر بود و
بـا هم رابطهی خیلی صمیمانه ای داشـتیم.
و تـا االن هـم کـه حاجـی بـا حاجآقـا کـه
باجنـاق ایشـان هسـتند ،صمیمی هسـتند.
مـن هـم بـا گلـدوزی و بافتنـی خـودم را
سـرگرم کـرده بودم.

نماز ،ورودی «راسـته کوچـه» و کالس دهم
و یازدهـم را هـم در «رازی» خوانـدهام .اول
بازارچـه ی دوهچـی ،کنـار سـامانمیدانی
خوانـدهام .خواهـر و بـرادر بزرگـم درس
نخواندنـد .خواهـر کوچکتـرم هـم مثـل
حاجخانم تا کالس ششـم خوانده بـود .برادر
کوچکتـر مـن هـم تـا کالس نهـم خوانـده
بـود کـه کارمنـد شـرکت نفـت بـود و االن
هم بازنشسـته شـدهاند .من شـش مـاه بعد
از اتمـام خدمـت سـربازی اسـتخدام بانـک
شـدهام .در سـال  1343پنـج سـال بـود که
اسـتخدام شـده بودم که در هیجده سـالگی
ازدواج کـردم.

و مادرم و مادربزرگم را داشـتم و مسئول این
کار مـادر بزرگم بود .من چندین خواسـتگار
دیگری هم داشـتم ،مـادر بزرگم بـه خانهی
ما آمـد و گفت« :خانواده حاجآقا را رد نکنید
و ایشـان در اولویت هسـتند ».و مرحوم پدر
هـم قبـول کرد .تـا آن زمـان مـا همدیگر را
ندیـده بودیـم و ایشـان یـک بـار بـه خانهی
مـادرم آمدنـد و همدیگـر را دیدیـم و دیگـر
تمـام شـد و برای بـار دوم تکرار نشـد .حتی
در آن زمان خواهر کوچکترم ،دوازده سـال از
من کوچکتر و تقریباً همسـن احمدرضا بود.
مـن او را همـراه خـودم بردم .چـون خجالت
میکشـیدم .باهم صحبت هـم نکردیم .فقط
یـک دیدار سـاده بود .بعدا ً عقد خوانده شـد.
بعد از شـش ماه ما عروسـی کردیم .همیشه
دوسـت داشـتم همسـرم فـردی مذهبـی و
نمازخـوان باشـد و کسـی باشـد کـه از دین
خـودش مراقبـت کند و خـدای نکـرده آدم
را بـه راههـای دیگر نکشـاند .الحمـداهلل فرد
مـورد نظرم را پیدا کـردم .بخاطر همین هم
خـدا را خیلی شـکر میکنم.
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میکردیـم .در شناسـنامه اسـمش فاطمـه
هسـت؛ ولـی با نام شمسـی شـناخته شـده
اسـت .بعدا ً سـید حسـین و بعد آن هم سید
حسن متولد شـدند .فاصلهی خیلی کمی با
هم داشـتند .تقریبـاً یازده و یا سـیزده ماه از
هـم فاصله داشـتند .بعدا ً سـید علـی متولد
شـد کـه بیسـت و یـک مـاه از اینهـا فاصله
داشـت .تقریبـاً بعد از هفت یا هشـت سـال
فاصلـه ،احمدرضا متولد شـد.
تولد سیدحسین یادتان هست؟ در
بیمارستان متولد شد و یا در خانه؟
مـادر شـهید :در خانـهی مـادر شـوهرم
متولد شـدند.
پدر شهید :همهی بچه ها در خانه متولد
شدهاند .سید حسین متولد  1345است.
مـادر شـهید :دوسـتی بنـام «اشـرف
اعتـزادی» داشـتیم کـه در خـارج از کشـور
دوره دیـده بـود و در خانههـا مامایی میکرد
و در زایمـان تمـام بچههـا ایشـان کمـک
کردنـد .خـودش خانم تمیز ،خـوب ،مهربان
و کاربلـدی بـود.
پـدر شـهید :بـه علـت نزدیـک بـودن
فاصلـهی سـنی بچههـا ،تمـام عـذاب و
دردسـرهای بچههـا از آن حاجخانـم بـود.
یکـی از بچههـا در بغلشـان بـود و دیگری را
بـا دسـتش میگرفـت.
مـادر شـهید :سیدحسـین خیلـی گریه
میکـرد .خـودش گریـه میکـرد و بعـدا ً ما
را گریانـد .علتـش را ندانسـتیم .به دکتر هم
بردیـم« .دکتر بـرادران» پزشـک مخصوص
ایشـان شـد؛ ولـی نفهمیدیـم که چـرا گریه
میکنـد .در یـک و نیم سـالگی خوب شـد.
بعـدا ً فکرش فقط پیش پدر و مـادرش بود و
مـا در هـر کجا بودیم ،میگشـت و ما را پیدا

تماممصیبت
ها با حاجخانم
بود .من صبح
از خانه خارج
میشدم و
ساعت تا دو سر
کار بودم .یک
ساعت به خانه
برمیگشتم
و دوباره به
باجهی عصر
بانک میرفتم.
تمام وقت من
در بانک سپری
میشد و ایشان
به تمام مسائل
بچههارسیدگی
میکردند .من
حوصلهام
نمیکشید
آن طوری که
باید به بچهها
رسیدگی کنم.
تمام این کارها
را حاجخانم
انجام میداد.

کدام یک از بچهها شلوغ بود؟
مادر شهید :در مقایسه با شلوغیهای
بچههای دیگر ،هیچ کدام شلوغ نبودند .ولی
کنجکاو و زیرک در رفت و آمدشان بودند.
باهم در حیاط توپ بازی میکردند و هر روز
در حیاط شیشه پنجرهای را میشکستند.
با توپ هفت تکه دائماً در حیاط توپ بازی
میکردند .اجازه نمیدادیم که به بیرون
از حیاط بروند بعد از اینکه بزرگ شدند
خودشان به مساجد رفتند.
حاجآقا ،با توجه به اینکه سه تا
بچهی کوچک در خانه بود و حاجخانم
هم دست تنها بودند و شما هم در اداره
بودید ،شما برای بزرگ کردن بچهها چه
فکری کرده بودید؟
پـدر شـهید :تمـام مصیبـت هـا بـا
حاجخانـم بـود .مـن صبـح از خانـه خـارج
میشـدم و سـاعت تا دو سـر کار بـودم .یک
سـاعت بـه خانـه برمیگشـتم و دوبـاره بـه
باجهی عصـر بانک میرفتم .تمـام وقت من
در بانـک سـپری میشـد و ایشـان بـه تمام
مسـائل بچههـا رسـیدگی میکردنـد .مـن
حوصلـهام نمیکشـید آن طوری کـه باید به
بچههـا رسـیدگی کنـم .تمـام این کارهـا را
حاجخانـم انجام میداد .مث ً
ال سیدحسـین از
اول صلهی ارحام را دوسـت داشـت و خیلی
دلـش میخواسـت کـه بـه خانـهی فامیـل
و آشـنا بـرود .بعضـی از بچههـا از اینکـه
بـدون پـدر و مادر بـه جایی برونـد ،خجالت
میکشـند؛ ولـی سیدحسـین ایـن طـوری
نبـود و بـه خانـهی خواهـر مـن میرفـت و

آیا در سن مدرسه ،به مدرسه رفتند؟
کدام مدرسه؟
پدر شـهید :بله .سیدحسـین تـا کالس
ششـم بـه مدرسـهی ساسـان در کوچـه باغ
فـت .سیدحسـن هـم تـا کالس نهـم را در
«دبیرسـتان سـعدی» واقع در کوچـهای در
بـازار صفـی خوانده اسـت.
وضعیت درسی آنها چگونه بود؟
حاجخانم آیا شما به وضعیت درسی آنها
رسیدگیمیکردید؟
مادر شـهید :من سـواد چندانی نداشتم؛
ولـی بـاز هـم تـا حـدی کمـک میکـردم.
سیدحسـن زرنگ بـود؛ ولی سیدحسـین از
لحـاظ درسـی کمـی ضعیـف بـود .عالقهی
زیـادی بـه درس نداشـتند .بعـد از بـزرگ
شـدن ،رفتـن بـه مسـاجد اصلـی تریـن
سـرگرمی آنها شـد.
موقع شکسـتن شیشـههای خانه،
خطایی از آنها سـر نـزده بود؟
مـادر شـهید :نهخیـر .بعضـی از مواقـع
بـه بچههـا میگفتـم کـه شـما بـه پدرتـان
نگوییـد و مـن خودم خبـر میدهـم .زمانی
کـه حـاج آقـا از اداره میآمـد و اسـتراحتی
مـی کرد ،قضیه شکسـتن شیشـههای خانه
را میگفتـم .حاجآقـا هم کسـی را مـیآورد
تـا شیشـههای خانه را درسـت کنـد .فردای
آن روز باز بچهها شیشـهها را میشکسـتند!
االن دیگـر آن بچهها نیسـتند.
رابطهی سیدحسین و سیدحسن
چگونه بود؟
مادر شـهید :همیشـه بـا هم بودنـد و با
هـم به هـر جایـی رفـت و آمـد میکردند.
آیا باهم دعوا هم میکردند؟
مادر شهید :نهخیر .دعوا به آن معنایی
که می شناسیم نه .دعوایشان هم مخصوص
بود .من در خانه ،از مسائل انقالب و اسالم
برای بچه ها حرف می زدم .یک بار وقتی در
خانه باهم نشسته بودیم ،درگیر شدند؛ یکی
به دیگری گفت« :من اول شهید میشوم
و کوچه را بنام من نامگذاری میکنند»
و دیگری گفت« :نهخیر؛ من اول شهید
میشوم ».ولی در نهایت آقا سیدحسین غلبه
کرد و پیروز شد!
چطـور بـا انقالب آشـنا شـدید؟ و
اسـم امـام را از کـی شـنیدهاید؟
مـادر شـهید :همانطورکـه گفتـم مـن
کلمـهی انقلاب و امـام را در خانـهی پـدرم
شـنیده بودم و عکسـی از امـام در خانهی ما
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مـی کـرد .حاال مـا او را گـم کردهایـم و او را
پیـدا نمیکنیم.

آنهـا هـم او را خیلـی دوسـت می-داشـتند.
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حاجآقاشماچطورباامامآشناشدید؟
پـدر شـهید :در سـال  .1342آن زمـان
هیـچ کـس امـام را نمیشـناخت و اکثریت
مـردم آذربایجـان مقلد «آقای شـریعتمدار»
بودنـد و در خانههـا و مغازهها عکس ایشـان
بـود .مرجـع ما آقـای حکیم در عـراق بودند.
بعـد از سـال  1342کـه امـام را گرفتنـد و
تبعید کردنـد ،ما تقلیدمان را بـه امام عوض
کردیم.
مادر شـهید :تقلید مـا از آقای بروجردی
بـود و از ایشـان بـه امـام تغییـر دادیـم؛ ولی
مرجـع حاجآقـا ،آقای حکیـم بودند.
حـاج خانـم ،آقـا سیدحسـین و
سیدحسـن با وجود سـن کمشـان که
تقریب ًا دوازده و یا سـیزده سـاله بودند،
از انقلاب چیـزی درک میکردنـد؟
مـادر شـهید :بلـه .همـراه مـن بـه هـر
ً
اصلا
تظاهراتـی میآمدنـد .حـاج آقـا هـم
مانـع نمیشـدند و کاری نداشـتند .خاطـرم
هسـت کـه یک بـار مـا در تظاهـرات بودیم.
از طـرف «یکـه دکان» دسـتهای از اوبـاش
آمدنـد و در یـک لحظـه طوفـان و آشـوب
کردنـد و سـنگ پرتـاب کردنـد .سـنگی به
سـر دختـر بـزرگ من خـورد و از زیـر چادر
و مقنعـهی دختـرم خون جاری شـد .من او
را بـه «تزریقـات احسـان» در تربیـت بـردم.

حاجخانم چطور ایمان را به بچه ها
یاد میدادید؟ و چطور با این مسائل آشنا
میکردید؟ احیان ًا بچهها در این مورد از
شما سئوال میکردند؟
مـادر شـهید :بی تعـارف بگویـم ،ما یک
دسـتگاه تلویزیون هیتاچـی از مدل قدیمی
داشـتیم و یـک بـاری فیلمـی از تلویزیـون
پخـش میشـد ،دیـدم کـه برنامههایـش
خـوب نیسـت ،بـه بچههـا گفتم که تماشـا
نکننـد و آنهـا پرسـیدند کـه «چـرا نـگاه
نکنیـم؟» مـن گفتـم محتـوای فیلـم خوب
نیسـت و زننده هسـت .بـا بچهها دسـت به
یکی شـدیم تلویزیون را وسـط حیاط بردیم
و رویـش نفت ریختیم و آتـش زدیم! و دیگر
تلویزیون نخریدیـم .خودحاجآقا هم در خانه
بودنـد و در ایـن کار بـه مـا کمک هـمکرد.
پـدر شـهید :در آن لحظـه بـه ایـن فکر
نمـی کردیم که با آتـش زدن تلویزیون ،این
آتـش خاموش نخواهد شـد.
مـادر شـهید :ما تشـریففرمایی امـام را
از تلویزیـون همسـایهمان تماشـا کردیـم و
ایشـان را دیدیـم.
شـروع جنگ در  31شهریور 1359
یادتان هست؟
مـادر شـهید :بلـه .زمانـی کـه بچهها در
مدرسـه بودنـد ،خبـر را از رادیـو و تلویزیون
شنیدیم.
بچهها از چـه زمانی خواسـتند که
به جبهـه بروند؟
ً
مادر شهید :سیدحسـین ،تقریبا سیزده
یـا چهارده سـال داشـت .روزی از پایگاه آمد
و گفـت« :میخواهـم بـه جبهه بـروم ».من

با وجود اینکه
بچهها کوچک
بودند ،در جلوی
صف شعار میدادم.
دختر کوچکم
خیلی کوچک بود
و دوستانم به من
کمک میکردند و او
را در بغل میگرفتند
و من هم شعار
میدادم .تا انتهای
راهپیمایی،ادامه
میدادیم.

هـم گفتـم کـه تـو مدرسـه داری و درس
میخوانـی! گفـت« :مدرسـه را رهـا میکنم
و بـه جبهـه مـیروم ».بعـد از گفتگـوی
زیـاد ،گفـت کـه« :اگـر شـما اجـازه ندهید،
مـن خـودم بـه جبهـه مـیروم ».گفتیم که
مـا مانـع رفتن شـما بـه جبهه نمیشـویم؛
ولـی سـن تـو کـم اسـت .او گفـت« :از مـن
کوچکترها هم هسـتند! واالن زمانی هسـت
کـه به مـا احتیـاج دارنـد!» سیدحسـین به
جبهـه رفـت و دنبـال او ،سیدحسـن گفـت
کـه مـن هـم میخواهـم بـه جبهه بـروم.
بخاطـر سـن کـم آنهـا ،بـه سیدحسـن
اجـازهی رفتـن نمیدادند .درخواسـت کرده
بودنـد کـه حاجآقا پیش آنها برود تا مسـئله
را حـل کننـد .حاجآقـا هم رفته بـود و اجازه
داده بـود کـه بـه جبهه بـرود .هردوتایشـان
در اهـواز و خوزسـتان و بیشـتر جاهـا با هم
بودنـد .تقریبـاً یکونیم سـال شهادتشـان با
هم فاصله داشـت.
حاجآقـا ،شـما چـرا بخاطـر سـن
کمشـان مانـع از رفتـن آنها نشـدید؟
پدر شـهید :خیلی عالقه داشـتند .کاری
غیـر از حضـور در پایگاه نداشـتند .چـارهای
هـم نبـود! اگـر مـا هـم اجـازه نمی-دادیـم،
خودشـان میرفتنـد .زمانـی کـه حضـرت
امـام(ره) فرمودنـد «مـن ارتـش بیسـت
میلیونـی میخواهـم تشـکیل دهـم» بـا
شـنیدن فرمایـش امـام ،لبیک گفتنـد و به
ارتش بیسـت میلیونی پیوستند و گفتند که
«مـا نمیگذاریـم کـه پیـام امـام روی زمین
بمانـد ،مـا رفتنـی هسـتیم و بایـد برویـم».
خودمـان هـم رضایـت داشـتیم و راضـی
بودیـم .از طـرف فامیـل آمدنـد و گفتنـد
«اینها جوان هسـتند و نمیداننـد و .»...من
هـم گفتـم که آنهـا راهشـان را از مـن بهتر
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وجود داشـت و همان عکـس را پدرم وصیت
کـرده بود که بعد از مرگش روی سینهشـان
در قبـر بگذارنـد .منظورش این بـود که من
از امـام سـیر نشـدهام .بـرادرم که افسـر بود،
بـه پـدرم میگفت« :آقاجان ایـن عکس امام
را از از دیـوار خانـه بـردار ،نگـران هسـتم که
کسـی بـه خانـه وارد شـود و ایـن عکـس را
ببینـد» پدرم گفت« :پسـرم! خانـه و زندگی
تـو جـدا از مـن اسـت ،ایـن خانـه مـال من
اسـت و مـن خـودم میدانم».
آن عکـس تا آخریـن لحظهی عمر پدرم
در خانـه بـود و در آخـر مـن آن را برداشـتم
و بـر روی سـینهی ایشـان طبق وصیتشـان
قـرار دادم .در سـال  1370از دنیا رفت .پدرم
مبـارز شـجاعی بـود و در چندیـن درگیری
ایشـان را گرفتـه و بعـد از بازجویـی ،آزادش
کـرده بودنـد .بـه خانـه اعالمیـه مـیآورد و
مطالعـه میکرد .یک دفتر یادداشـت جیبی
داشـت کـه وقتی به جلسـه و پایـگاه دعوت
میکردنـد ،در آن دفترچـه کلمـه «حاشـا»!
مینوشـت و ما از آن یادداشت می-فهمیدیم
کـه پدرمان بـاز به جلسـه میخواهـد برود.
چندیـن بار مـادرم دفترچـهاش را از جیبش
درآورده و بـه مـا داده بـود کـه بخوانیـم که
چه نوشـته اسـت .ما هـم خواندیـم و دیدیم
که کلمهی «حاشـا» نوشـته اسـت!

آنجـا چنـد نفر از همـان اوباش هـم مجروح
بودنـد که آنهـا را معالجه نکردنـد؛ ولی به ما
رسـیدگی و پانسـمان کردند و ما برگشتیم.
فقـط حاجآقـا در آن موقـع بـه مـن گفتند:
«بـه راهپیمایـی برویـد؛ ولـی انگشـت نمـا
نباشـید ».من هـم گفتم تا زمانـی که جانی
در بـدن دارم ،مـن به ایـن راه خواهم رفت و
ایـن راه را ادامـه خواهـم داد .حاجآقا گفتند:
«برویـد ومـن مانـع رفتـن شـما نمیشـوم؛
ولی انگشـت نما نباشـید ».این حـرف از آن
موقـع در ذهنـم ماندگار شـد.
پـدر شـهید :حاجخانم جلـوی جماعت
حرکـت میکرد و شـعار مـیداد.
مـادر شـهید :بـا وجـود اینکـه بچههـا
کوچـک بودنـد ،در جلـوی صـف شـعار
مـیدادم .دختـر کوچکم خیلـی کوچک بود
و دوسـتانم به من کمک میکردند و او را در
بغل میگرفتند و من هم شـعار مـیدادم .تا
انتهـای راهپیمایـی ،ادامـه میدادیم.
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فعالیـت داشـتیم و اص ً
ال مـن در خانه نبودم.
دائمـاً در ایـن مسـجد و آن مسـجد و ایـن
پایـگاه و آن پایـگاه بـودم .فعالیتهایـی از
قبیـل پخـت مربـا ،پاک کـردن برنـج ،خرد
کـردن نـان و ریختـن آن در گونیها ،بسـته
بنـدی نخـود و کشـمش و نوشـتن کاغـذ و
گذاشـتن آنهـا در داخـل اجناسـی کـه بـه
جبهـه فرسـتاده میشـد.
بیشتر به کدام مساجد میرفتید؟
مـادر شـهید :بیشـتر بـه مسـاجد «میر
مردعلـی» و «حـاج آقـا بـاال» مـی رفتـم.
زمانـی که مـواد غذایی برای جبهههـا آماده
میکردنـد ،مـی رفتـم و کمـک می کـردم.
ولـی بیشـترین فعالیـت مـن در «پایـگاه
توحیـد» در ورودی قـره آغـاج بـود .در آن
پایـگاه بـه من خـوش گذشـت .امـروزه هم
هـر شـنبه به آنجا مـیروم .بخاطـر عالقه به
«خانـم صالحـی» کـه اسـتاد قرآنـم بودند،
آنجـا را انتخـاب کرده بـودم.

میشناسـند و راهشـان را ادامـه میدهنـد.
آقـای سیدحسـین در چه سـالی
بـه جبهـه رفـت و اولیـن اعزامش در
خاطرتـان هسـت؟ در چـه عملیاتـی
شـرکت کرد؟
مـادر شـهید :دو ونیـم سـال از شـروع
جنگ گذشـته بـود .در عملیاتهـای زیادی
شـرکت کـرده بود.
پدر شهید :سیدحسـین در عملیات بدر
شهید شد.
قبل از آن ،چند بار به جبهه رفته بود؟
پـدر شـهید :خیلـی رفتـه بـود .در نبرد
کوملههـا در مهابـاد شـرکت کـرده بـود.
میگفـت آنجـا چیزهایـی ماننـد فنـر بـود
کـه سـر آدمها را قطـع میکرد .تمـام آنها را
دیـده بـود و در خانـه نقـل میکـرد.
مـادر شـهید :به کردسـتان رفته بـود .با
کوملههـا و ...جنگیده بـود .خودش میگفت
که در پشـت بـام و در برف و بوران کشـیک
میدادند و من یک سـاک دسـتکش ،شـال
گـردن و جـوراب بافتنـی پرکـرده و بـه او
دادم و گفتـم کـه از اینهـا به دوسـتانت هم
بده .دسـتانش از شـدت سـرما چنـان ترک
برداشـته بـود که خونریـزی میکـرد .وقتی
بـه خانـه میآمـد ،مـن بـه دسـتهایش کرم
و گلیسـیرین مـیزدم و بـه حمـام میرفت
و چنـد روزی زخـم دسـت هایـش خـوب
میشـد و بـاز دوبـاره به جبهه برمیگشـت.
سال دوم ،شماره ششم ،خرداد 1395

64

با آن خطرات و سرمایی که تعریف
میکرد،نخواستیدکهمانعرفتناوشوید؟
مـادر شـهید :چـارهای نداشـتیم .چـون
دینمـان در خطـر بـود .به هیچ عنـوان مانع
رفتـن آنهـا نشـدیم و خودمـان هـم در یک
جایـی آرام نشسـته بودیـم و خودمـان هـم
تاریـــــخشــــــفاهی

به پایگاههای
اعزام نیرو
میرفتم؛ آن
زمان چون برای
هزار نفر ،یا
دوهزار نفر در
پادگان اعزام
نیرو جا نبود،
تعدادی را در
مسجد «جامع»،
تعدادی را در
مسجد «انقالب
اسالمی» واقع
در «کوی فیروز»
جا میدادند تا
روز اعزام برسد.
نیروها شب را
آنجامیماندند
و استراحت
میکردند .من هم
از شب تا صبح،
با آنها بودم .به
هر مسجدی که
الزم بود میرفتم،
از دویست
سیصد نفر عکس
میگرفتم.

در آنجـا چـه کار میکردیـد؟ همه
ایـن کارهـا مرتـب انجام می شـد؟
مـادر شـهید :بلـی علاوه بـر آن مـا در
پایـگاه پتوهـای خونـی را کـه از جبهـه هـا
مـی آوردند میشسـتیم .پتوهـا آنقدر خونی
بـود کـه وقتی بـدون پـودر زدن آنهـا را با پا
میشسـتیم ،خـون ،کف میکـرد .در حیاط
پایـگاه میشسـتیم .بـه جاهـای دیگری هم
میرفتیـم .با ماشـین وانتبار خیلـی به این
ور و آن ور رفتـهام .از جملـه جایـی بـه بنـام
«آغاشـچیخانه» هسـت و نمیدانم که االن
هـم هسـت و یا نـه .وقتی شـهید میآوردند
از آنجـا کمـک میخواسـتند و مـا بـه آنجـا
میرفتیـم .و یـا بـه همـراه حاجیخانـم بـه
سـخنرانیها میرفتیـم ،مـن هـم در پیـش
ایشـان شعار و اشـعار میگفتم .به خانوادهی
شـهدا خیلـی عالقه داشـتم و دارم.
یـک زمانـی ماشـین مینیبـوس
مخصوصی دربسـت گرفتـه بودیم و چندین
سـال بـا آن رفـت و آمـد کردیـم .بـا همان
مینیبـوس بـه تشـیع جنازههـا میرفتیم و
بعد از تشـیع جنازه به مراسـم شـام غریبان
شـهدا میرفتیـم .در بعضـی از روزهـا به ده
و یـا یـازده مـکان میررفتیـم .واالن دیگـر
پاهایمـان یـاری نمیکننـد.
شماسخنرانیمیکردید؟
مادر شهید :نهخیر .مداحی میکردم.
پدر شـهید :شـعرهای آقای آهنگـران و
آقـای آسـایش را میخواندنـد.
مادر شهید :االن دیگر نمیتوانم ،چون نه
چشمم میبیند و نه پایم حرکت میکند.
پدر شهید :کتابهای آنها را خریده بود.

آقا سیدحسین چند باری که به
جبهه رفته بود ،مجروح هم شده بود؟
مادر شـهید :سیدحسـین مجروح نشده
بـود .یک بار سـید حسـن مجروح شـده بود
و آن را هـم از مـا پنهان کـرده بود.
سیدحسـین تـازه شـهید شـده بـود و
سیدحسـن هـم مجـروح شـده بـود و آن را
به مـکان دیگری برده بودنـد و حالش خوب
شـده بـود و بـه خانـه آمـده بود.
بـا حاجآقا خواسـتیم کـه مانـع از رفتن
سیدحسـن بـه جبهـه شـویم .وقتـی بـه
مرخصـی آمـد ،مـا او را بـه سـرعین بردیم.
در اتوبـوس ،بـا سـیدعلی در صندلـی جلـو
نشسـته بـود .هرچـه مـا میگفتیـم کـه
سیدحسـن کالهـش را از سـرش در بیاورد،
ایـن کار را نمیکـرد و حتـی موقع خوابیدن
هـم کالهـش در سـرش بـود .بعـد از گفتن
زیـاد ،مـا که در صندلی پشـت سـر ایشـان
نشسـته بودیم ،لحظهای کالهش تا اندازهای
از سـرش کنـار رفت و من دیـدم جای زخم
شـیار مانندی که از خربزه جدا میکنند ،در
سـر سیدحسـن هست.
من به حاجآقا گفتم که سـر سیدحسـن
زخمی شـده اسـت! سیدحسـن ایـن حرف
مـن را شـنید و دوبـاره کالهـش را بـه آن
قسـمت سـرش کشـید؛ ولـی من یـک روز
آشـکارا دیـدم که جـای زخم شـیار مانندی
در سـرش پیـدا شـده بـود .در آن زمـان هم
پروندهای داشـت که بعد از شـهید شدن ،آن
را آوردنـد و ما دیدیم که زخمی شـده بودند
و در بیمارسـتان هم بستری شـده بود .واین
را از مـا مخفـی کـرده بـود .اما سیدحسـین
زخمی نشـده بود.
حاجآقا!آخرین باری که سیدحسین
به جبهه میرفت ،ایشان را بدرقه کردید؟
اعزام بچهها یادتان هست؟ موقع اعزام
بچهها ،آنها را بدرقه میکردید؟
پدر شـهید :آخرین اعزامشـان را با قطار
رفتنـد .در داخـل قطـار بـا همه دوسـتانش
خـوش و بـش میکردنـد ،در آن موقـع،
مـن کمی دیـر کـرده بـودم وقتی رسـیدم،
دیـدم کـه حاجخانم جلـوی قطار هسـتند.
سـید حسـین من را دید و خداحافظی کرد
و گفـت« :آقاجـان! بـه همه بگوئیـد که من
را حلال کننـد!» ایـن آخرین رفتـن او بود.
رفـت و دیگـر نـه خـودش و نـه جنـازهاش
برنگشـت .هدفـش فقـط ایـن بـود کـه بـا
دوستهایشـان به جبهه برگردند .خودشـان
بـا دوستانشـان قراری داشـتند.
مـادر شـهید :آخریـن بـار رفتـن
سیدحسـین یـادم هسـت .دایمـاً در خانـه
میگفـت کـه مـن شـهید میشـوم و اسـم
دربنـد خودمـان را بـه نـام خـودم عـوض
خواهـم کـرد .موقعـی کـه بردیم که ایشـان

را از راهآهـن راهی جبهه کنیـم ،افراد زیادی
بـا ما به بدرقـهی ایشـان آمده بودنـد .تعداد
رزمنـدگان خیلی زیـاد بودند؛ ولـی چون ما
دوسـتان بسیاری داشتیم و بسـیاری از افراد
بخاطـر مـا آمده بودنـد ،با دوسـتانی از قبیل
آذرآبـادگان  ،وصیـق ،حضرتپـور و ...کـه
فرزندانشـان قب ً
ال شـهید شـده بودنـد ،برای
بدرقـهی سیدحسـین بـا مـا آمـده بودنـد.
در آن هنـگام کـه جمـع مـا هـم زیـاد
بـود ،یـک لحظه سیدحسـین گفـت «:مادر!
بـه همـه بگوئیـد که حاللـم کننـد ».و همه
شـروع بـه گریـه کـردن کردند و مـن گفتم
کـه اینهـا چـه حرفهایـی هسـت کـه تـو
میگویـی؟ گفـت« :اگـر مـا برویـم ،دیگـر
برنخواهیم گشـت».
آن لحظهی بزرگ و خوب خدا بود که شامل
حالشان شد .خالصه ،رفت و دیگر برنگشت!
حاجآقا! خبر شهادت را چه کسی به
شما گفت؟
پدر شـهید :فکر کنم در بیسـت وچهارم
اسـفند مـاه بـود کـه بـا آقـای باکـری رفته
بودنـد .جـواد ،فرزنـد آقـای حـاج حسـن
نوبخت هم رفته بود و در آن عملیات شـهید
شـده بـود .آقـای نوبخـت یک دفعـه جلوی
مسـجد بـه مـن گفتنـد کـه سیدحسـین و
همگـی شـهید شـدهاند .در عملیـات بـدر
شـهید شـد .همراه آقامهدی شهید شد .بعد
از سـی سـال پیکـرش را هـم ندیدیم.
حاجخانم! نیامدن پیکرش برای شما
سختنیست؟
مـادر شـهید :چـرا سـخت نیسـت! هـر
لحظـه در یادم هسـت .صبـح موقع صبحانه
خـوردن میگفتـم کـه یـا صاحـب الزمـان!
دسـت حسـین من را بگیر و تشـریف بیاور.
(گریـهی مادر)گمنامـی سـخت اسـت! ک ً
ال
گمشـده داشـتن سـخت اسـت .اگـر یـک
مـداد و یـا یـک دسـتمال آدم در کوچـه گم
شـود ،چقـدر دنبالـش میگردد! اگـر آن گم
شـده فرزند نوزده سـالهی آدم باشد ،آدم چه
حالـی پیـدا میکند.
پدر شـهید :اگـر مجالس زنانهی ایشـان
نباشـد ،دیوانه میشـود و آن مجالس ایشـان
را سـرپا نگه داشـت ه است.

حسن را شـنیدیم.
آخرین اعزام حسن آقا در خاطرتان
هست؟
پـدر شـهید :حسـن همیشـه در جبهـه
بـود و سـه ویـا چهـار روز میآمـد و در خانه
اسـتراحت میکـرد و دوبـاره برمیگشـت.
همین کـه از رادیوی ماشـین مـارش جنگ
زده میشـد ،دیوانـهوار میگفت که عملیات
شـده و چـرا مـن در آنجا نبـودهام.
مـادر شـهید :یـک دفعـه گفـت« :مـن
چقـدر بـد قـدم بـودم ،وقتـی مـن در آنجـا
بـودم ،عملیاتـی نبـود .حـاال کـه بـه خانـه
آمدم ،عملیات شـروع شـد ».فـردای آن روز
بـه جبهـه رفت.
حاجخانم! آخرین بدرقهی حسن آقا
در خاطرتان هست؟
مـادر شـهید :بلـه .رفتـم و از خیابـان
حافـظ او را بدرقه کردم و موقع خارج شـدن
از در ،اجـازه نمیداد کـه من او را بدرقه کنم.
گفتـم کـه باشـد مـن نمیآیـم و تو بـرو ،به
خـدا سـپردمت .پشـت سـرش آب پاشـیدم
و بـه خانـه آمـدم .وقتـی کـه رفـت ،دسـت
دختـرم را گرفتم و پشـت سـرش رفتـم .در
آن زمـان تنم سلامت بـود و چابک بـودم و
در هـوا پـرواز میکـردم .در آنجـا دیـدم کـه
تنهـا فرزنـد مـن نیسـت ،چقـدر از بچههـا
بـه جبهـه میرفتنـد .مـن درمیـان آن همه
رزمنـده باالخره سیدحسـن را پیدا کـردم .او
قبلا شـرط کرده بـود که اص ً
ً
ال بـه بدرقهاش
نرویـم .من از دور او را دیدم و رفتم در جلوی
آن محـل ،جـوی آبـی وجـود داشـت .مـن
در داخـل آن جـوی پاهایـم را دراز کـردم و
نشسـتم .ماشـین هـا هم بـه صـف بودند تا
رزمنـدگان را سـوار کنند ،وقتـی رزمندگان

روزی که
حضرت امام(ره)
رحلت کردند،
من فکر کردم که
دنیا تمام شده
است.
از آن روز،
یک دردی
به پاهایم آمد که
دیگر خوب نشد.
فکر کردم که در
آن روز پاهایم را
شکستند.

سـوار شدند ،من سیدحسن را یافتم و گفتم
که حسـن اجـازه بده تا بوسـهای بـر صورت
تو بزنم .سیدحسـن گفت« :ببین مـادر! این
همـه آدم مـی رونـد جبهـه .در میـان ایـن
بچـه ها ،افرادی هسـتند کـه مـادر ندارند».
هرچقـدر تلاش کـردم ،کنـار مـن نیامـد
و سـوار ماشـین شـد و رفـت .وایـن آخرین
بدرقـهی مـن بـود .تـا اینکـه جنـازهاش را
در خانـهی شـهید دیدیـم؛ ماننـد مـاه کـه
خوابیده باشـد.
پـدر شـهید :یـک قسـمت از بدنـش را
نشـان دادند و بقیهی جنازه را نشـان ندادند.
گردنـش ورم کـرده بود.
مـادر شـهید :مـا فرزندانمـان را در راه
خـدا دادهایـم .فرزنـدان مـا از فرزنـدان امـام
حسـین(ع) بیشـتر کـه نبودهانـد! اگـر خدا
قبـول کنـد .واگـر ایـن هـا هـم مـا را قبول
کننـد ،دیگـر غصـهی دیگـری نداریـم.
حاجخانم از اشعاری که میخوانید،
در خاطرتان هست؟
ُ
َره اسالم و ُقرآندا ،گِئدیب اولدون شهید
اُوغلوم َسنی اهلل تاپشیردیم...
حاجآقـا نمیتوانـم بخوانـم .اگـر ایـن
اشـعار و حرفهـا نبودنـد کـه بعـد از خـدا
اینهـا انیـس و مونـس مـن شـدهاند،
نمیتوانسـتم دوام بیـاورم .حـرف و اشـعار
زیـاد اسـت؛ ولـی نمیتوانـم بخوانـم.
االن هـم گاهـی وقتهـا بـه مجالـس
مـیروم .البتـه اگـر درد پـا اجـازه بدهـد!
روزی کـه حضـرت امـام(ره) رحلـت
کردنـد ،مـن فکـر کردم کـه دنیا تمام شـده
اسـت .از آن روز ،یـک دردی بـه پاهایـم آمد
کـه دیگر خوب نشـد .فکـر کردم کـه در آن
روز پاهایـم را شکسـتند.
		

سال دوم ،شماره ششم ،خرداد 1395

حاجآقا!چگونهازشهادتسیدحسن
اطالعیافتید؟
پـدر شـهید :آقـای دکتـر طاهراقـدم در
جبهـه با سیدحسـن بودنـد .ایشـان گفتند
«در بیسـت و هشتم ماه ،حسـن را در جبهه
دیـدم ».بـر روی وسـیلهای کـه در روی آب
حرکـت میکنـد ،دیـده بودند .در بیسـت و
هشـتم مـاه حسـن را دیـده بودنـد و بعـد از
برگشـت دکتـر از جبهـه ،مـا خبر شـهادت
تاریـــــخشــــــفاهی
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