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از مسجد تا خط مقدم
شهید سیدحسن شکوری به روایت صمد قاسمی

وامدار هیچ کس نبود
 گفتگو  با دکتر رسول درسخوان
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رونمایی ازچهارمین شماره
 نشریه بهمن

با حضور 
خانواده شهید جاوید االثر

 جبهه مقاومت  
حاج عباس عبداللهی

و جمعی ازخانواده های شهدا و 
هنرمندان انقالب اسالمی

به همراه پاسداشت 
شهدای اربعین نارداران
و مجاهدت های حاج طالع باقراف
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ما به آقا مهدِی 
این سوی دجله 
نیاز داریم. 
پس »همه ی 
آقا مهدی« باید 
روایت شود؛ 
حق طلبی اش، 
عدالت خواهی اش، 
ظلم ستیزی اش، 
تقوا و َوَرعش، 
تواضعش، 
اقتدارش، 
ریاستش، 
صیانتش از 
بیت المال، 
مردم داری اش، 
شهرداری اش، 
سرداری اش و 
سربداری اش. 

اسـفند کـه می شـود، »آقا مهدی« هـم می آید »ایـن َور«؛ پیِش ما. 
خودش که نه. می گویند »مفقوداالثر« اسـت! اسـم و عکسـش. می آید 
»ایـن ور« تـا ما برایش بزرگداشـت بگیریـم. می آینـد و از او می گویند. 

سـاعتی، چنین می گذرد و »خداحافظ سـردار«!
در تمـام این سـال ها، هـّم و غّم همه ی ما این شـده که حرف های 
تـازه ای از سرنوشـت آقـا مهـدی بشـنویم. از روز آخـر. از سـاعِت آخر. 
دنبـال کسـی می گردیم کـه ماجـراِی »آن سـوِی دجلـه« را از زوایه ای 
نـو برایمـان تعریف کند. هـر چه جزئی تر و هیجان برانگیزتـر، بهتر. اوِج 
مجالـِس مـا برای آقا مهدی آنجاسـت که راویان، صحنـه ی آخِر حیاِت 
مـادی آقـا مهـدی را روایـت کننـد؛ آنجـا کـه او در »آن سـوی دجله« 
مجـروح شـده و پیکـر مجروحـش را گذاشـته اند تـوی قایـق و دارنـد 
می آورنـد »این سـوی دجلـه« که ناگهان قایـق، مورد اصابـِت آرپی جی 
یـا خمپـاره ی دشـمن قـرار می گیـرد و پـای او، هیچ گاه به »این سـوی 

دجله« نمی رسـد!
 *

قصـه ی »آن سـوی دجلـه«ِی آقـا مهـدِی مـا، شـده اسـت عیـن 
قصه ی ظهر عاشـوراِی حسـین شـهید)ع(. از حسـیِن پیش از عاشورا، 
مگـر چـه می گویند و چه می شـنویم و مگر چه می دانیم؟! درسـت که 
عاشـورا، عصـاره ی تمام حیاِت حسـین بن علی)ع( اسـت امـا، او پیش 
از عاشـورا هـم »زیسـته« اسـت. آن زیسـتنی که میـوه اش در عاشـورا 
چیـده می شـود. و حـاال، ما همـه ی زندگی حسـین)ع( را گذاشـته ایم 
کنـار و تنها از عاشـورایش می گوییـم؛ آن هم نه از همه ی عاشـورایش؛ 
از دقایقـی از آن. حسـیِن پیـش از عاشـورا، بـه مـا خواهـد گفـت کـه 
حسـین، چگونه حسـین شـد. و عاشـورا چرا پیش آمـد و که ها، پیش 
آوردنـدش؟ آن وقت، حسـاِب کار دسـتمان می آیـد و می دانیم که چی 
به چی اسـت. ساده سـازی حیاِت حسـین بن علی)ع( و گذر از همه ی 
سـال ها و روزهای پیش از عاشـورا، یعنی فرار از مسـئولیت و انصراف از 

حسـینی بودن و حسـینی زیستن.

عاشـورا، نتیجه بود برای حسـین)ع( و »آن سوی دجله« نتیجه بود 
بـرای آقـا مهدی. او پیش از »آن سـوی دجله« سـال ها زیسـته بود. آن 
زیسـتنی که به »آن سـوی دجله« ختم شـد. ]به یاد بیاورید گفتگوی 
»احمـد کاظمـی« با آقـا مهـدی و اصرار احمد بـرای آمـدِن مهدی به 

»ایـن ور« و توصیف آقامهدی از آن سـوی دجله را[
مـا، »آن سـوی دجلـه« را کرده ایـم »پایـاِن سـردار«. می خواهیـم 
سـکانس آخر حیاتـش را، جایگزیـِن »همه ی حیاتش« کنیـم. به یک 
معنـا، او را در آن سـوی دجلـه، بـه اسـارت می فرسـتیم و به حبسـش 
می اندازیـم. آقـا مهدِی َدِم آخر، بی آزار اسـت. کاری به کار کسـی ندارد. 

اصـًا کاری از دسـتش برنمی آید. 
مـا امـروز بـه آقا مهـدِی این سـوی دجله نیـاز داریم. به آقـا مهدِی 
زنـده ی جاویـد. و نـه آقـا مهدِی محبـوس در آن سـوی دجلـه و نه آقا 
مهـدِی به اسـارت رفته در خاطـراِت گنگ. و نه آقا مهـدِی مفقوداالثر!

تکیه و تمرکز بر سـکانس آخِر زندگی آقا مهدی، مشـکوک اسـت. 
کمـا اینکـه سـال ها بعد، کاشـف به عمل آمـد که چه کسـانی و با چه 
نیاتی، حسـین بن علی)ع( را در عاشـورای سـال 60 هجری محاصره و 
محبـوس کـرده بودند. همان ها که »بی شـرمانه زیسـتن« و بـا معاویه 

بسـتن و با یزید نشسـتن، عادت و عبادتشـان شده بود.
مـا بـه آقـا مهـدِی این سـوی دجلـه نیـاز داریـم. پـس »همـه ی 
آقـا مهـدی« بایـد روایـت شـود؛ حق طلبـی اش، عدالت خواهـی اش، 
ریاسـتش،  اقتـدارش،  تواضعـش،  َوَرعـش،  و  تقـوا  ظلم سـتیزی اش، 
صیانتـش از بیت المـال، مـردم داری اش، شـهرداری اش، سـرداری اش و 

سـربداری اش. 
آقـا مهـدِی این سـوی دجله، مگـر اشـرافیِت زیِرپوسـت خزیده ی 
مسـئولین را برمی تافت؟ که حاال همان اشـراِف متشـرِع شـبه انقابی، 
بنشـینند و مرثیه ی آن سوی دجله برایش بخوانند و آب غوره بچکانند؟

خدایـش بیامـرزد؛ او در این سـوی دجله، با هر چـه تبعیض و زیاده 
خـوری و زیاده خواهی، حتـی به اندازه ی چند قاِچ ناقابـِل خربزه، درگیر 

الغرض

اسارِت آقا مهدی
 در آن سوی دجله!

مدیر مسئول
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و گاویـز بود. و حاال او را کت بسـته می نشـانند روبروی همان هایی که 
تبعیـض و زیاده خـوری و زیاده خواهی را تئوریزه و مشـروع می کنند.

تصورش هم حتی محال است که آقا مهدی در این سوی دجله، مثًا 
شهردار یا نماینده یا فرماندار یا استاندار باشد و در حوزه ی مسئولیتش، 
کسانی در آلونک زندگی کنند و خودش، به نام مأموریت، یک خط در 
میان، پرواز کند تا کیش و قشم. یا اینکه به ناِم »کسب تجربه از ممالک 

متجدد« هامبورگ و استانبول و توکیو را َگز کند.
تنهـا از یـک آقـا مهـدِی آن سـوی دجلـه ای برمی آیـد کـه برایش 
بزرگداشـت بگیرنـد و عـده ای سینه سـوزان و اشـک ریزان، مسـتقیم 
از کاخ و ویـا برونـد تـوی مراسـمش و او، کاری بـه کارِشـان نداشـته 
باشـد. وگرنـه آقا مهدِی این سـوی دجلـه، چنان شـرمنده می کند این 

جماعـت را کـه برونـد و دیگـر دور و بَـرش آفتابی نشـوند!
*

جریاِن موزه نشـین کـردِن خمینی عزیز)ره( و شـهدایش، جریانی 
رسـمی اسـت. رسـمی و اصلی. فکر نکنیم که رونِد اخراِج امام و شـهدا 
از »اینجـا- حـاال« تصادفی اسـت. امثاِل باکـری باید بروند مـوزه، تا راه 
برای بدعت های پسـاانقابی باز شـود. امام و شـهداِی محترم و مقدِس 
موزه  نشـین، هم هسـتند و هم نیسـتند. حاضرند برای اماِم موزه نشین، 
میلیاردهـا تومـان هزینـه کنند اما بـرای امـاِم زنده ی این زمانـی، دریغ 
از یـک ریـال! بـرای شـهداِی موزه نشـین، تـا دلتان بخواهـد همایش و 
نمایـش برگـزار می کنند، اما نوبت به شـهدای کوچه و بـازار و وزارت و 
وکالت و صدارت که می رسـد، بخشـنامه می سـازند و می فرستندشـان 

به آن سـوی دجله. 
*

و یک قصه از این سوی دجله:
»ظهـر اسـت. هـوای دم کـرده نفس را پـس می زنـد. بی آنکه تکان 
بخـوری خیـس عرق می شـوی. توی انبـار روی پتو نشسـته ام. ناگهان 
صـدای ترمز ماشـین می شـنوم. »حتماً بـرای گرفتن کلمـن آمده اند« 

بـا خـودم می گویـم و منتظـر می مانـم. امـا یک دفعـه کسـی وارد 
می شـود که قلبم را از شـادی پر می کند. غافلگیر می شـوم. کسـالت و 

کافگـی ام نمی دانـم کجا مـی رود.
- سام! خسته نباشی.

- سام آقا مهدی، شما هم خسته نباشید. بفرمایید!
مثـل همیشـه نـگاه سـریعی بـه قفسـه ها و وسـایل می انـدازد. 

می دانـم کـه عجلـه دارد. همیشـه همین طـور اسـت.
- یـک دقیقـه، فقـط یـک دقیقـه بفرماییـد بنشـینید. خواهـش 

می کنـم!
انـگار دو دل اسـت. باالخـره می آید و روی پتو می نشـیند. دل توی 
دلـم نیسـت. او کسـی اسـت که بـا یک نـگاه، خسـتگی را از یـاد آدم 
می بـرد و تحمـل مشـکات و سـختی ها را آسـان می کنـد. به سـمت 
یخچـال دسـتی مـی روم. یکـی از خربزه هـا را برمـی دارم. بافاصلـه 

پـاره اش می کنـم و ریـف خربـزه ی خنـک را قاچ قـاچ می کنـم.
- بفرمایید! توی این هوا می چسبد!

دسـتش را دراز می کند. با دو انگشـت سـبابه و شـصت، اولین قاچ 
را می گیـرد. می خواهـد قاچ خربـزه را بردارد اما ناگهان دسـتش را پس 

می کشـد. جای انگشـتانش بر روی قاچ خربـزه می ماند.
- چی شد آقا مهدی؟ چرا میل نمی کنید؟

سـکوت می کنـد و نـگاه مهربانـش را بـه مـن مـی دوزد. قلبـم 
از جـا کنـده شـود. می خواهـد 

- بـه خـدا از پـول خـودم خریده ام آقا مهـدی. خربزه را برای شـما 
قاچ کـردم. چـرا نمی خورید؟

فرمانده همچنان سکوت کرده است.
- تو را به روح شهیدان قسم، آخر چرا نمی خورید؟

بـا صدایـی کـه تـا آخـر عمـر در درونـم تکـرار می شـود می گوید: 
»بچه هـا تـوی خـط نمی تواننـد خربـزه به ایـن خنکـی بخورند.«

از کتاب »راهیان شط«، بازنوشته عبدالمجید نجفی، چاپ دوم، ص 81

تنها از یک آقا 
مهدِی آن سوی 

دجله ای برمی آید 
که برایش 

بزرگداشت 
بگیرند و عده ای 

سینه سوزان 
و اشک ریزان، 

مستقیم از کاخ 
و ویال بروند 

توی مراسمش 
و او، کاری به 

کارِشان نداشته 
باشد. وگرنه آقا 
مهدِی این سوی 

دجله، چنان 
شرمنده می کند 

این جماعت را 
که بروند و دیگر 

دور و َبرش 
آفتابی نشوند!
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94 

ند
 اسف

م، 
نج

ره پ
شما

ل،  
ل او

 سا

هر از چندی، 
چند دوجین 
آدمِ معمولی 
را با فرموِل 
ضدانقالبِی 
»چاره ای نیست« 
ُهل می دهیم به 
رأس امور و آن ها 
هم می روند آنجا 
و مبهوِت شکوِه 
ساختماِن مجلس 
و هاج و واِج 
دک وُپز نمایندگی 
می شوند. 

چیغیر باغیرهای
 پساانتخاباتی

چاره ای نیست!
»چـاره ای نیسـت؛ مگـر غیـر از این هـا 
کسـی داریـم؟ بـه این هـا هـم رأی ندهیـم، 
می شـود«  پیـروز  فان فان شـده  رقیـِب 
محبـان  جمـاِت  تکراری تریـن  این هـا، 
انقـاب اسـامی در ایـام انتخابـاِت همـه ی 
سـال های اخیـر بـوده اسـت. همچنـان هم 
رایـج اسـت. نتیجـه ی مکـرر چنیـن بـاوِر 
نامشـروعی، تـن دادن بـه آدم هـای حداقلی 
و دول از آرمان هـای حداکثـری بـوده اسـت. 
»چاره ای نیسـت« تعبیِر مصلحت اندیشـانه 
ای اسـت ظاهراً. کم هم نیسـتند سیاسیونی 
نیسـت«  »چـاره ای  بـه  سال هاسـت  کـه 
دامـن می زننـد و هـر بـار، ایـن به اصطـاح 
مصلحت اندیشـِی ناصواب را به نـام »تدبیر« 
و »عقانیـت«، حقنـه می کنند بـه جماعِت 

دلسـوز و دل ناگـران. 
»چـاره ای نیسـت« زهـر هاهـل اسـت 

بـرای مجلِس انقاب اسـامی. چـرا چاره ای 
نیسـت؟ چاره هسـت حتمـاً. کافی اسـت از 
بادکـرده به واسـطه ی زر و سـیم  مشـاهیِر 
و دوپینـگ عبـور کنیـم. مگـر آن هـا کـه 
همیشـه بـا »چـاره ای نیسـت« بـر صـدر 
امـور نشـانده ایم، چـه گلـی بـه سـر انقاب 
و مـردِم انقـاب زده انـد کـه می ترسـیم از 
دسـت بدهیمشـان؟ هـر از چنـدی، چنـد 
دوجیـن آدِم معمولی را با فرموِل ضدانقابِی 
»چـاره ای نیسـت« ُهـل می دهیـم بـه رأس 
امـور و آن هـا هـم می رونـد آنجـا و مبهـوِت 
واِج  و  هـاج  و  مجلـس  سـاختماِن  شـکوهِ 
دک وپُـز نمایندگـی می شـوند. تمـام کنیـم 

ایـن »چـاره ای نیسـِت« ویرانگـر را. 

مغلطه ی اصالِت لیست
چالـش میان نظریه ی »اصالت لیسـت« 
و »اصالـت اصلح فـارغ از لیسـت« همچنان 

وجـود خواهد داشـت. در انتخابـات بعدازاین 
هـم، ایـن تقابـل را خواهیـم داد. به ویـژه در 
شـهر تبریـز، که جریان و جناح سیاسـی، به 
معنایـی کـه در تهران رایج اسـت، مفاهیمی 
جاافتاده و رسـمی نیسـتند و از سـوی مردم 
نیـز، کنـش و واکنـش آن ها چنـدان جدی 
گرفتـه نمی شـود، چالـش مذکـور، شـدت 
خواهـد داشـت. پرسـش مهـم و اساسـی از 
منادیـان و طرفـداران »اصالت لیسـت« این 
اسـت که اساسـاً این لیستی که امروز چنین 
مقدسـش کرده ایـد، »کجا«، »چگونـه« و با 
چه سـازوکار و اصولی نوشـته شـده؟ چطور 
می شـود محصـول گزینش محفل هـای دور 
از چشـم مـردم را، به یک بـاره بیـرون داد و 

ادعـا کـرد که همیـن اسـت و بس! 
اتفـاق کمـی نیسـت که بـه خاطـر این 
سـنت های عجیب وغریـب، انـرژی نیروهای 

انقـاب را هـرز می برنـد. 
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اهمیـت ایـن مسـئله از آنجاسـت کـه 
سال هاسـت ایـن رونـد را تحمیـل کرده انـد 
به فضای سیاسـی شـهر و در نتیجه از ورود 
چهره هـای جدیـد و تحول گـرا و انقابی تـر 
از خودشـان به میـدان، جلوگیـری کرده اند.

کلکسیون یا لیست انتخاباتی؟
کاندیدایـی کـه اسـمش را در لیسـت 
فاتحانـه،  و  گردن فرازانـه  او،  و  می گذارنـد 
در کنـار یـاران دیگـرش ایسـتاده و عکـس 
تبلیغاتـی می انـدازد و کلّـی بـا آن لیسـت، 
کیفـور می شـود، امـا نمی دانـد کـه بـا چـه 
سـازوکاری و توسـط چـه کسـانی اسـمش 
در لیسـت مزبـور رفتـه، مدعـی اسـت کـه 
اسـت! طـرف،  ملـت«  فضائـِل  »عصـاره ی 
کتمـان  شـرم،  از  هـم  )شـاید  نمی دانـد 
ثـروت و قـدرت، در  اربـاِب  می کنـد( کـه 
تهـران نشسـته اند و او را صرفـاً بـه اعتبـاِر 
لباسـش، در لیسـِت مطلوبشـان گذاشته اند 
تا کلکسـیوِن البسـه و جنسـیِت لیستشـان 
کامـل شـود. وقتـی از او می پرسـند، فانـی 
کـه اسـمش در تاریـخ جمهـوری اسـامی، 
متـرادف شـده با فسـاد اقتصـادی و آلودگی 
مالی، چه نسـبتی با تو دارد که اسـِم تو را در 
لیسـت گذاشـته، خودش را به آن راه می زند 
کـه »او را بـه مـن چـه«! فعـًا بـه مـن رای 
بدهیـد بروم مجلس؛ بعداً همـه ی این روابط 

را کشـف خواهـم کـرد!

دفِع افسد به فاسد می کنیم!
سیاسـیوِن محافظـه کار انقابی نمـا، که 
در سـال های اخیـر، شـغِل لیست نویسـی را 
هـم بـه مشـاغل عدیـده ی خـود افزوده اند، 
برای متقاعـد کردِن مردم برای تـن دادن به 
گزینه هـای حداقلـی، توجیه می تراشـند که 
برای »دفِع افسـد به فاسـد«، باید از انتخاب 
اصلح چشـم پوشـید و به انتخـاب صالح تن 
داد. کـه اگـر بر انتخاب اصلح، اصـرار بورزید، 
از آن سـوی، فاسـد بـه پیـروزی می رسـد؛ و 
ایـن، بیشـتر به ضرر انقاب و اسـام اسـت! 
یـا اینکـه می گوینـد »صالـِح مقبـول، بِـه از 

اصلـح نامقبول«!
بـوده.  آقایـان  دیرپـای  قاعـده ی  ایـن 
هیچ گاه نشـده اسـت که غیـر از این بگویند. 
از ماههـا پیـش از انتخابـات، بـا همیـن ابزار 
بـه میـدان می آینـد و تمام همتشـان بر این 
اسـت که مـردم را از اصرار بر انتخـاِب اصلِح 
گمنـام بترسـانند. ایـن همه را در پوشـش و 
پوسـتین »مصلحِت اسـام و انقاب« انجام 
می دهنـد. یعنی مّنِت راهبردشـان را بر سـر 
اسـام و انقـاب می نهنـد. می گوینـد با این 
روش، می خواهیم اسـام را از خطر فاسدین 

نجـات دهیم!
نتیجـه این می شـود که با علـم به اصلح 

نبـودن تعداد قابل توجهی از آدمهایشـان، بر 
انتخـاِب آن هـا پـای می فشـارند و حتی اگر 
چنـد سـال هم فرصـت و مجـال بـرای کار 
داشـته باشـند، باز هم برای شناساندِن اصلح 
و افضـل تـاش نمی کننـد. به یـاد می آوریم 
ادوارِ گذشـته را کـه دقیقاً بـا همین توجیه، 
بـه سـراغ متدینیـن آمدنـد و گفتنـد »حاال 
وقـِت اصرار بـر انتخـاِب اصلح نیسـت؛ فعًا 
خطـر بزرگتـری در پیش روسـت. بـه این ها 
رأی بدهیـد برونـد، بعداً چهار سـال فرصت 
داریـم تـا چهره های شایسـته تر را بـه مردم 
بشناسـانیم و در انتخابـات بعـدی، آن هـا را 
می آوریـم به میدان«! و امـروز، همان فردایی 
اسـت کـه دیـروز می گفتنـد! و امـروز هم بر 
همـان قاعده اسـتوارند. امـروز هم می گویند 
کـه »حـاال وقـِت اصـرار بـر انتخـاِب اصلـح 
پیـش  در  بزرگتـری  فعـًا خطـر  نیسـت؛ 

روسـت و...«
کـه  قبیله گـرا،  محافظـه کارِ  جماعـِت 
سیاسـت، حرفه شـان شـده، بـه فراینـدی 
تـن نخواهنـد داد که نتیجـه اش، بـاال آمدِن 
شایسـتگانی خـارج از حصـارِ قبیلـه ی آن ها 
باشـد. محال اسـت کـه آن ها برای کشـف و 
شناسـاندن رویش های به مراتب شایسـته تر 
بسـوزانند.  دل  و  کننـد  تـاش  خـود،  از 
غیرممکـن اسـت که ایـن جماعِت مسـحوِر 
قدرت، بـرای انتخاِب احتمالِی اصلح و افضل 
ریسـک کنند. آن ها حاضرند آدمهای بسـیار 
معمولـی، ناشـناس و بی اسـتعداد را تنهـا به 
دلیـل هم قبیلگی در لیسـت های خـود قرار 
بدهنـد، امـا حضـورِ حتـی یـک نفـر اصلـِح 

بیـرون از قبیله شـان را برنمی تابنـد.
ایـن جماعت، سالهاسـت که بـا انقاب، 
چنیـن می کننـد و هـر بـار، بـارِ انقـاب و 
مـردم انقـاب روی زمیـن می مانـد و خـود 

می رونـد.

شرایط خطیر!
پیـش  را  خطیـر«  »شـرایِط  همـواره 
می کشـند و اینکـه اگـر بـه این هـا )آدمهای 
چنیـن  ندهیـد،  رأی  خودشـان(  حداقلـی 

چنـان. و  می شـود 
یادشـان رفته که اصوالً انقاب اسـامی، 
همواره در شـرایط خطیر بـوده و خواهد بود. 
انقـاب، آنگاه در شـرایط خطیر نیسـت که 
خـود، آرام گیـرد و بـرود تـوی الک خودش. 
انقـاب، تـا روزی که انقاب اسـت و در حاِل 
شـدن و حرکـت کـردن، در شـرایط خطیـر 
قـرار دارد. لطفـاً پشـِت »شـرایط خطیـر« 

نشوید. پنهان 

دوپینگی ها
انتخابـات، بـرای سیاسـیون )آن هـا کـه 
سیاسـت، شغلشـان اسـت( صرفـاً طریقیت 

دارد؛ یعنـی سـازوکار انتخابـات، فقط به این 
درد می خـورد کـه این هـا انتخـاب شـوند و 
برونـد مجلـس و در سـاختار قـدرت حضور 
یابنـد. ایـن تیپ نماینده هـا، نوعـاً، در همان 
بـه حرفه ای هـای سیاسـت  اول،  تجربـه ی 
وصـل می شـوند تـا بقـای خـود را از ایـن 
طریـق تضمیـن کننـد. بـا آدم بزرگ هـای 
عرصه ی سیاسـت می بندند و می شـوند آدِم 

آدم بزرگ هـا. 
کاندیـدای دوپینگـِی چند سـال پیش، 
که کیسـه ی خلیفه بـه دسـت، خانه به خانه 
حاتـم وار  و  می گشـت  کوچه به کوچـه  و 
می بخشـید و با وعده هـای پیش پاافتـاده ای 
مانند انتقال دانشـجو از فان واحد دانشـگاه 
آزاد بـه تبریـز و وعیدهایـی مشـابه، جلـب 
رأی می کـرد، حـاال دیگـر، بـه چنـد بنـر 
در چنـد نقطـه ی شـهر بسـنده می کنـد. او 
دیگـر به جای کارهـای کاس پایینـی مانند 
کوچه گـردی، حرف هـای باکاس و اساسـی 
می زنـد. مثـًا از رأی سرنوشت سـازش برای 
تصویـب برجام می گویـد و اینکه در مکه بود 
و اگر خودش را بهارسـتان نمی رسـاند، آرای 
هیئـت دوازده نفـره در مورد تصویـب یا عدم 
تصویـب برجـام، بـه نفع عـدم تصویـب بود. 
و او خـودش را از مکـه بـه تهران رسـاند و با 
یـک رأی موافقش به برجام، معادله را عوض 
کـرد. او حـاال، مدعـی اسـت کـه سرنوشـت 
کشـور را و البـد جهـان را بـا رأی خـود رقم 
زده اسـت! بـازی در میـدان بـزرگان یعنـی 
ایـن. او دیگـر کاری بـه کار مـردم حیدرآباد 

و امامیـه و مازینـال ندارد. 
یعنـی  انتخابـات،  داشـتِن  طریقیـت 
ابزارانگارِی انتخابـات. و ابزارانگارِی مردم. این 
بیمـاری، البته در قماشـی از شـبه انقابیون 
هـم دیـده شـده. شـبه انقابیون، همانهایند 
دغدغه منـدی  و  دلسـوزی  مـدد  بـه  کـه 
متدینیـن، دوپینـگ می کنند و بـا قاعده ی 
»چـاره ای نیسـت« انتخـاب می شـوند ولی 
بـه مـراِم نخسـتین و بـه آمـاِل و آرمانهـای 

متدینیـن وفـادار نمی ماننـد.
را  آن هـا  مجلـس،  در  حضـور  اصالـِت 
هـم بـه داِم حرفه ای هـا انداختـه و زیـر یوِغ 
آدم بزرگ هاِی سیاسـت بـرده. آنچنانکه رأی 
و نظـر خـود را - کـه امانـت مردم اسـت در 
دسـت او - دودسـتی تقدیـم رئیـِس قبیلـه 
)ترجمه ی باکاسـش، می شـود فراکسیون( 
می کننـد. آن هـا چشـم در چشـم رئیـس 
قبیلـه دارنـد تا موافقـت و مخالفتشـان را با 

او تنظیـم نمایند. 
دوپینگی هـا، دیر یا زود بیمار می شـوند. 
دوپینگی هـا، در بزنگاه هـای انقـاب، قافیـه 
سـوداگران.  بـه  )می فروشـند(  می بازنـد  را 

چندانکـه باختند. چندانکـه فروختند.

جماعِت 
محافظه کاِر 

قبیله گرا، که 
سیاست، 

حرفه شان شده، 
به فرایندی تن 

نخواهند داد که 
نتیجه اش، باال 

آمدِن شایستگانی 
خارج از حصاِر 

قبیله ی آن ها 
باشد. محال 

است که آن ها 
برای کشف 

و شناساندن 
رویش های 

به مراتب 
شایسته تر از 

خود، تالش کنند 
و دل بسوزانند. 
غیرممکن است 
که این جماعِت 
مسحورِ قدرت، 

برای انتخاِب 
احتمالِی اصلح و 

افضل ریسک کنند. 
آن ها حاضرند 
آدمهای بسیار 

معمولی، ناشناس 
و بی استعداد 

را تنها به دلیل 
هم قبیلگی در 

لیست های خود 
قرار بدهند، اما 

حضورِ حتی یک 
نفر اصلِح بیرون 

از قبیله شان را 
برنمی تابند.
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شما

ل،  
ل او

 سا

امام خمینی 
عرفان را از 
گوش به آغوش 
آوردند، عارفی 
که خودش را 
گوشه ای کشیده 
و کاری به جامعه 
نداشته باشد و 
به عبادت فردی 
بپردازد این فرد 
نه تنها عارف 
نیست بلکه 
بسیار خودخواه 
و خودپسند است 
که به فکر تنها 
خویشتن است 
مگر در شرایطی 
مانند تقّیه که 
خود آن هم برای 
گسترش دین 
است و شرایطی 
استثنایی و 
موقعیت شناسی 
می خواهد.

عاشورا، نمایش اوج عرفان
مقالـه آقـای »نویـد ناصـر« را بـا عنوان 
کار  و  اولویـت  میانـه ی  در  »سـردرگم 
خـوب! تأملـی در کارهـای فرهنگی بسـیج 
دانشـجویی دانشـگاه تبریز« خوانـدم. ضمن 
تأثیـر و تحسـین موضـع کلـی نگارنـده، به 
عبارتی بسـیار تعجب برانگیز برخـوردم که با 
وجـود کمِی وقت مجبور شـدم برای روشـن 
شـدن مطلب،چندجمله ای را معـروض دارم.

رخـوت  از  محتـرم  نگارنـده  اینکـه 
تشـّکل های دانشـجویی و اسـتفاده بهینـه 
تشـکل هایی  چنیـن  ظرفیت هـای  از 
اظهـار نگرانـی کرده انـد قابل تقدیـر اسـت، 
از  اولویـت در کارهـای فرهنگـی  اینکـه  و 
قبیـل: برنامه های دشـمن، فسـاد سـتیزی، 
نابسـامانی های علـوم انسـانی، کرسـی های 
آزاداندیشـی و مخصوصـاً تحریـف تفکر امام 
باید تنظیم گردد بسـیار بجاسـت و یا اینکه 
رسـالت فعالیـت بسـیج دانشـجویی پنـج 
نفـر نمـاز شـب خـوان و 10 نفـر اسـتاندار 
تحویـل جامعـه دادن یـک نگـرش حداقلی 
اسـت، از جهتی درسـت اسـت، چون خیلی 
از شـیخ و شـیوخ نهـروان هـم اهـل نمـاز و 
شـب زنده داری بودنـد ولـی... از جهتـی هـم 
اگـر ما بتوانیم یک نفـر را هدایت کنیم انگار 
کل دنیـا را هدایـت کرده ایـم و اگـر یک نفر 
را گمـراه کنیـم مثل این اسـت کـه کل دنیا 
را گمـراه کـرده و یـا کشـته ایم و از جهتـی 
نبایـد بـه فعالیت هایی کـه انجـام می دهیم 
قانـع باشـیم، چـون قانـع و راضـی شـدن 

بـه فعالیت هـای فرهنگـی در عصـر حاضـر 
کـه بمبـاران تهاجـم فرهنگـی از درودیـوار 

می بـارد، مانـع پیشـرفت اسـت.
امـام علی )ع( می فرماینـد: اگر امروزمان 
با دیروزمان مسـاوی باشـد، متضرر هستیم؛ 
پس درسـت اسـت نبایـد به حداقل هـا قانع 

شد.
و امـا عبارتـی کـه مـرا مجبـور کـرد در 
دفـاع از حریـم مقـدس و واالی عرفـان ناب 
اسـامی چندکلمـه ای بنـگارم ایـن بـود که 
بزرگانـی چـون  نویسـنده صفـت عرفانـی 
آیـت اهلل سـعادت پـرور و آیـت اهلل بهجـت 
و آیـت اهلل مشـکینی و مدنـی و... را نـگاه 
حداقلـی و ناقـص خوانده بـود!! درصورتی که 
مقـام  و  درجـه  مسـلمانی،  بـاالی  درجـه 
عرفانـی اوسـت چـون این عـارف اسـت که 
در ظاهـر دیـن متوقف نمی شـود و به باطن 
نیـز توجـه دارد، و فقـه یـک نـگاه حداقلی، 
عمـل بـه واجبات دیـن و نمره قبولی اسـت 
)یعنـی ما را بهشـتی می کند(، ولی شـاگرد 
ممتـاز بـودن مقـام واالی عرفانـی اسـت که 
و  عظیم الشـأن)ص(  پیامبـر  در  اوجـش 
علـی)ع( و قیام امـام حسـین)ع( و اهل بیت 

علیهم السـام اسـت.
اینکه ذکـر کرده بودند آیت اهلل سـعادت 
پـرور تبریـزی نبودنـد، درسـت اسـت ولـی 
مگـر ما در دین خود شـهر و نـژاد و... داریم؟! 
مگـر ماک در دین ما تقوا نیسـت؟! در ثانی 
آیت اهلل سـعادت پرور دسـت پرورده و شاگرد 

عامـه طباطبایـی بودنـد کـه مقـام معظم 
رهبـری ایشـان را عارفـی واصـل می نامنـد. 
بـزرگ  شـهدای  و  علمـاء  برتریـن صفـت 
صفـت عرفانـی آن هاسـت، معلوم اسـت که 
عرفـاِن حقیقِی ناب اسـامی را با عرفان های 
کاذب اشـتباهی گرفته انـد، تعجـب دیگر در 
اینکـه رابطه ایشـان با دانشـگاه را نتوانسـته 
بودنـد دریابنـد درصورتی کـه رابطـه عرفـان 
نـاب اسـامی خیلـی عمیـق اسـت چـون 
دانشـگاهیان باید مسـلمانان عامـل انقابی 
تربیـت شـوند که عصـاره آن عرفان شـیعی 
اسـت. عاشـورا  اسـت، عرفـان حسـین)ع( 
نمایش اوج عرفان ناب اسـت نه شـّط حیاِت 
حـاج و بایزیـد و خیالبافـی هـای صوفیـه. 
دعـای عرفه امـام حسـین)ع( بهترین درس 
عرفانـی بـرای عرفـای بـزرگ اسـت. نـگاه 
حداکثـری بـه دین نگرشـی عرفانی اسـت، 
یعنـی شـناخت عمیق خدا و عشـق بـه او و 
عمـل عاشـقانه و عاجزانه بـه فرامینش مثل 
اطاعـت دل چسـب عاشـق از معشـوق کـه 
انقـاب و مجاهـدت و ایثـار و شـهادت و... را 
می طلبد که سمبلشـان پیامبر عظیم الشأن 
و علی)ع( و حسـین)ع( و ائمه اطهار هستند.

آیـت اهلل جـوادی آملی می فرماینـد: امام 
خمینی عرفان را از گـوش به آغوش آوردند، 
عارفـی کـه خـودش را گوشـه ای کشـیده و 
کاری بـه جامعه نداشـته باشـد و بـه عبادت 
فـردی بپـردازد این فرد نه تنها عارف نیسـت 
بلکـه بسـیار خودخـواه و خودپسـند اسـت 

علیرضا جوادی فام

بازتاب
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کـه بـه فکـر تنها خویشـتن اسـت مگـر در 
شـرایطی مانند تقّیـه که خـود آن هم برای 
گسـترش دین است و شـرایطی استثنایی و 

موقعیت شناسـی می خواهـد.
بودنـد مقـام معظـم رهبـری  فرمـوده 
)مدظلـه( فرموده انـد: نیـاز لحظه هـا را بایـد 
شـناخت، کامـًا فرمایـش متیـن و معقولی 
اسـت. یکـی از مهم تریـن نیازهـای زمـان، 
تحریـف امـام راحل یعنـی افـکار و انقاب و 
نحـوه زندگی سـاده آن بزرگوار و اندیشـه ها 
و منش هـای بـاال و بلنـِد فلسـفی و عرفانی 
ایشـان است که اگر نسـل امروز و مسلمانان 
و دانشـجویان و بسـیجیان در دفـاع از افکار 
بلنـد حضرت امام)ره( نباشـند، مسـلماً فردا 
خیلـی دیـر خواهـد بود. فـرق حضـرت امام 
رضـوان اهلل علیـه بـا بقیه علمـا و فقهـا )امام 
در روزگاری فریـاد می زننـد که: و اهلل گنه کار 
اسـت کسـی که فریاد نزند ای علمای اسام 
به داد اسـام برسـید و...( در وجهه فلسـفی 
و عرفانـی اوسـت کـه او را وادار بـه انقـاب 

می کنـد.
در  اگـر  می فرماینـد:  کاظـم)ع(  امـام 
اقصـی نقـاط دنیا بـه مظلومی ظلم شـود و 
مـا راضی و سـاکت باشـیم شـریک در ظلم 
آن ظالـم هسـتیم، فرق امام با بقیـه این بود 
کـه ایشـان اسـام را عبـادت بـدون عمل و 
دیدگاه هـای  از  ایـن  و  نمی دانسـتند  انـزوا 
عمیق عرفانی اسـامی آن بزرگـوار بوده چرا 
که معرفت عقلی و فقهی به تنهایی عشـق و 
کشـش و انقاب و تحرکی ایجاد نمی کند و 
یا خیلی ضعیف اسـت و این عشـق و انقاب 
و حرکـت را عرفـان حقیقی می توانـد ایجاد 
کنـد، چون معرفت شـهودی که عرفـا از آن 

دم می زننـد نوعـی مواجهـه با خداسـت.
مگـر علـی)ع( نمی فرماینـد کـه : »مـا 

رأیـت شـیئاً االّ و رأیـت اهلل قبلـه و معـه و 
فیـه« و ایـن یـک دیـدگاه عرفانی اسـت که 
همه جـا و بـا همه چیـز خـدا را ببینیـم. و 
مگـر قـرآن نمی فرمایـد: »و هو معکـم اینما 
کنتـم )حدید 4( خدا همه جا با شماسـت«، 
خـب ایـن معرفت عمیق اسـت کـه محبت 
می آورد و محبت اسـت کـه اطاعت می آورد، 
و از تـو بـه یـک اشـاره، از من به سـر دویدن 

می شـود. 
آن عارفـی کـه تکالیـف شـرعی را انجام 
نمی دهـد معلـوم اسـت در محبتـش خللی 
اسـت. عالـم طبیعـت بـرای حیـوان و نبات 
خلق شـده و جای انسـان، به خاطر داشـتن 
بُعـد حیوانیش اسـت که موقتـاً در این عالم 
اسـت. )مـرغ بـاغ ملکوتم نیـم از عالم خاک/

چند روزی قفسی سـاخته اند از بدنم( انسان 
اگـر مقـداری عمیـق باشـد درمی یابـد کـه 
ایـن عالم خاکـی او را کفایت و راضـی و آرام 
نمی کنـد و در نتیجـه بـه مـاوراء عالـم ماده 
و طبیعـت توجـه می کنـد. اصاً اگر کسـی 
بـه این نیـاز فطـری ماورایی نرسـد هنوز به 
نـوع انسـانی اش نرسـیده و در رتبـه حیوانی 
و کودکـی باقی مانـده. در حقیقـت هـدف از 
خلقـت انسـان این اسـت کـه عمـرش را در 
معرفـت الهـی صـرف کنـد و ایـن معرفـت 
عمیـق او را عاشـق خـدا، مطیـع و بنـده او 

خواهد سـاخت.
به غلـط مشـهور اسـت کـه مسـیحیت 
دیـن عشـق اسـت، اسـام دیـن معرفـت و 
یهودیـت دیـن فقـه؛ درصورتی کـه مـا اگـر 
معرفـت صحیـح داشـته باشـیم همه چیز را 
بـه دسـت می آوریـم و بـدون شـک مراتـب 
معرفـت کـه از مرتبه پاییِن حسـی و تجربی 
مرتبه هایـی  در  بعـد  و  می شـود  شـروع 
باالتـر بـه مرتبه عقلـی و انتزاعـی و تجردی 

بـه  متعالی تـر  مرتبه هایـی  در  و  می رسـد 
معرفـت عرفانـی و کشـف و شـهود باطنـی 

می رسـد.
همچنیـن پرداخت به شـاهراه اصلی که 
عرفـان اسـامی اسـت، باید بـه زیرمجموعه 
و  امربه معـروف  و  مبـارزه  آن کـه  عملـی 
جهـاد و ایثـار و... می باشـد، بایـد تخصصـی 
و جداگانـه پرداخـت و اولویت بنـدی کـرد. 
وقتـی علـی)ع( می فرماینـد: تمـام فرایـض 
دینـی در مقابل امربه معـروف و نهی از منکر 
ماننـد آب دهان در مقابل اقیانوسـی می ماند 
اهمیـت بی تفـاوت نبـودن در مقابـل ظلم و 
فسـاد برایمـان آشـکارتر و اولویتـی مضاعف 
پیـدا می کنـد. این هـا همـه درسـت اند ولی 
دریابیـم کـه ایـن فرایـض مهـم و انقابـی 
زیرمجموعـه عرفـان اسـامی اسـت کـه در 
عصر مـا نمونه بـارزش امام رضـوان اهلل علیه 
بودنـد و باید کارنامه خـود را در مقاطع مهم 
بـا »منویـات رهبـری« تطبیـق داد چـون 
پویـا و حاکـم  اسـاِم  والیت فقیـه سـتون 
اسـت. آیـت اهلل جـوادی آملـی می فرماینـد: 
حقیقـت  یـک  قـرآن،  و  برهـان  »عرفـان، 
واحدند و از همدیگر قابل تفکیک نیسـتند«. 
بلـه دوسـتان عزیـزم؛ امـروز بزرگ ترین 
خطر، تحریـف افکار واالی امام اّمت اسـت و 
در ایـن زمینـه ظاهربینانی مانند تفکیکّیون 
و حّجتیـه، خیلـی فعال انـد که افـکار امام را 
بـا جمـات ظاهـری خـوِد امـام زیر سـؤال 
می برنـد و مخالف اسـامی عرفانی، فلسـفی 
و انقابـی هسـتند و فقـط به عبـادت و نقل 
حدیـث و اخبـار ظاهـری دیـن کـه بقـول 
امـام اّمـت همـان اسـام آمریکایـی اسـت 
می پردازنـد. بایـد مقابـل این نـوع افکار ضد 
امـام هوشـیار و بیـدار بـود. بلـه عاشـورا اوج 

نمایـش عرفان اسـت.

امام کاظم)ع( 
می فرمایند: اگر در 

اقصی نقاط دنیا 
به مظلومی ظلم 

شود و ما راضی 
و ساکت باشیم 
شریک در ظلم 

آن ظالم هستیم، 
فرق امام با بقیه 

این بود که ایشان 
اسالم را عبادت 

بدون عمل و انزوا 
نمی دانستند و 

این از دیدگاه های 
عمیق عرفانی 

اسالمی آن 
بزرگوار بوده چرا 

که معرفت عقلی 
و فقهی به تنهایی 
عشق و کشش و 
انقالب و تحرکی 
ایجاد نمی کند و 
یا خیلی ضعیف 

است و این عشق 
و انقالب و حرکت 

را عرفان حقیقی 
می تواند ایجاد 

کند، چون معرفت 
شهودی که عرفا 
از آن دم می زنند 
نوعی مواجهه با 

خداست.
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تحدید انقالب 
با اصولگرایی صرفًا سیاسی

»اصولگرایـِی صرفـاً سیاسـی«، علیرغم 
ادعایـش، جریـان اصیـل انقـاب نیسـت. 
اشـتباه  حزب اللهی هـا،  از  خیلـی  را  ایـن 
جریانـات  بیـن  در  چـه  اگـر  می گیرنـد. 
نزدیک تریـن  کشـور،  سیاسـی  عمـده ی 
جریـاِن سیاسـی به گفتمـان انقاب شـاید 
همیـن جریان باشـد، اما از آنجـا که محدود 
به حوزه ی سیاسـت اسـت و تقریباً ساحات 
دیگـر را رهـا کـرده و یـا آنهـا را از نظـرگاه 
سیاسـی فهـم می کنـد، قهـراً نمی-توانـد 
جریـان اصیل انقـاب قلمداد شـود. انقاب 
اسـامی، جنبشـی معرفتی و مکتبی عملی 
در همـه ی سـاحات حیـات بـا دغدغه هـا و 
آرمان هایـی از جنـس تمدن اسـت و تقلیل 
سیاسـی،  روزمرگی هـای  سـطح  در  آن 

جفایـی اسـت بـس بـزرگ بـه انقاب.
دلیـل  بـه  سیاسـی  اصولگرایـِی 
تک سـاحتی بودن، در اغلب مسـائل، ایجابی 
عمل نمی کند. تهدیدمحور اسـت و نکاشته 
سـرمایه گذاری  مـی رود.  برداشـت  پـی  در 
درازمـدت نـدارد و همـه ی هـم و غـمّ اش 
امـروز اسـت و رفـع چالش هـای امروزیـن. 
چرخه ی طبیعی امور را به درسـتی مراعات 
نمی-کنـد و بـرای همین هم خیلـی مواقع 
دسـت خالـی اسـت و در آنـات حسـاس، 
خـود را مامـورِ عمـل بـه اضطـرار می یابد تا 
عمـل به انتخاب. تصمیماتـش بیش از آنکه 
ایجابی باشـد، دفعی اسـت و منفعل شرایط 
بیرونی. فرصت سـوز اسـت و غیرتکلیف گرا. 
هویتـش همیشـه قائـم بـه وجـوِد خودش 
نیسـت و آن را در نفـِی قطب مقابل تعریف 
ایـن  بـرای  سیاسـت  عرصـه ی  می کنـد. 

جریـان، همیشـه دو قطبی اسـت و قایل به 
وجـوِد جریانـی دیگر خـارج از این دوقطبی 
بـرای همیـن هـم موقعیت یابـی  نیسـت، 
جریانـات و افـراد برای این جریـان، تابعی از 
قاعـده ی »بـا مـا و اگرنه بـر ما« اسـت. این 
طـرز تلقی از مسـائل، بر سـاحات دیگر هم، 
سـایه انداخته اسـت. فرهنگ، هنر، اقتصاد، 
موضوعات اجتماعی، محیط زیسـت، ورزش 
و همـه چیـز تحت تاثیر ایـن معرفت خاص 
از موضوعات اسـت و به شـدت سیاسـت زده 

و اکثـراً مغفول.
گفتمـان اصیـل انقـاب امـا، گفتمانی 
و  فرصت محـور  االطـراف،  جامـع 
تکلیف گراسـت. در پـس نفـی اش، اثباتـی 
تـدارک دیـده اسـت و برداشـت را از مسـیر 
کاشـت و داشـت می آغازد. به دنبال کشـف 
ظرفیت هـای مغفـول و تقویـت آن هاسـت 
و اگـر امـروز بـه هـر دلیلـی توفیقـی نیابد، 
فـردا  و  نمی دهـد  راه  خـود  بـه  خمـودی 
و فرداهـا را از نظـر نمی انـدازد. اهـل جـزم 
مسـاعی و عمل حداکثری به تکلیف اسـت 
و اضطرارهـا و پیشـامدها، او را محصـور و 
مقهـور نمی سـازند. فرصت آفریـن اسـت و 
فعـال. هویتـی ثبوتـی دارد اگـر چـه، نفـی 
باطـل را هم از لوازم اثبـات خویش می داند. 
اسـتقال دارد و به دنبال اسـتطاعت است و 
هیچ سـاحتی از زندگی انسـانی را عـاری از 

موضوعیـت و اهمیـت نمی-دانـد. 
اصیـل  جریـان  سیاسـی،  اصولگرایـی 
هـم  همیـن  بـرای  و  نیسـت  انقـاب 
کارکـردش در تراز انقاب اسـامی نیسـت. 
رفتارشناسـی ایـن جریان سیاسـی در طی 

سـال های ظهـور و دوامـش، ثابـت می کند 
ایـن جریـان، قابلیـت رسـاندن جامعـه بـه 
مطلـوب انقاب اسـامی را نـدارد و هر چه 
کـه پیش تـر مـی رود از اقتضائـات انقـاب 
فاصلـه ی بیشـتری نیز پیـدا می کنـد. البته 
ایـن، به آن معنا نیسـت کـه جریانات دیگر 
داشـته  را  قابلیـت  ایـن  موجـود  سیاسـِی 
باشـند. بـه طریِق اولـی، جریانـات دیگر که 
زاویه-ی بیشـتری با گفتمان انقـاب دارند، 
وضعیتشـان از ایـن هـم وخیم تـر اسـت و 

فجیع تـر.
تعمیـق  و  شـرایط  تشـدید  القصـه 
روزافـزون اضطـرار، برآمـده از کارکردهـای 
را  خـودش  کـه  اسـت  جریانـی  ناکارآمـِد 
در  امـا  می دانـد  انقـاب  اصیـل  جریـان 
واقـع این چنیـن نیسـت و نمی توانـد پـا به 
پـای انقـاب، پیش بـرود. گفتمـان انقاب 
اسـامی، بایـد در فکـر جریانـی باشـد کـه 
نسـبت بیشـتری با عرصات متنوع مکتبش 
داشـته باشـد و ایـن نقیصـه ی تحدیـد و 
تخصیـص موضوعـات در سـاحت سیاسـت 
را، جبـران کنـد. باید دنبـال جریانی بود که 
نه تنهـا بتواند بر نقصاِن تک سـاحتی بودن، 
فائـق آیـد، بلکـه بـه دنبـال کار جهـادی و 
سـعی مکفی برای انجام تکالیف باشـد و نه 
یک جریاِن تک سـاحتی شـب امتحانی که 
نتیجـه اش همیشـه حداقلـی و رو بـه تنزل 
اسـت. گفتمان انقـاب باید دنبـال جریانی 
حداکثـری باشـد و سـاختارهای جدیـدی 
بـرای جریـان انقـاب ایجـاد کنـد و اگر نه 
نخواهـد توانسـت آن چـه که آمـال و آرمان 
انقـاب اسـامی بوده اسـت را تامیـن کند. 

علی سلیمانیان

نگاه

اصولگرایی 
سیاسی، 
جریان اصیل 
انقالب نیست 
و برای همین 
هم کارکردش 
در تراز انقالب 
اسالمی نیست. 
رفتارشناسی این 
جریان سیاسی 
در طی سال های 
ظهور و دوامش، 
ثابت می کند این 
جریان، قابلیت 
رساندن جامعه 
به مطلوب انقالب 
اسالمی را ندارد 
و هر چه که 
پیش تر می رود 
از اقتضائات 
انقالب فاصله ی 
بیشتری نیز پیدا 
می کند.

ِ
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ایـام انتخابات که فرامی رسـد، انگار که فصل 
کاری عـده قابل توجهـی از جماعِت مسـتعد 
هم آغاز می شـود؛ برگزاری جلسـات محفلی 
در محـات مختلف شـهر، جمـع آوری بانک 
اطاعاتـی اشـخاص و اصناف مختلـف برای 
برقـراری ارتبـاط، ارسـال پیامـک، دعوت به 
و...، تشـکیل سـتادهای مردمـی  جلسـات 
از ظرفیـت مغازه هـای آشـنا،  بـا اسـتفاده 
هماهنگـی سـخنرانی در مسـاجد، هیئـات 
و محافـل مذهبـی، همفکـری بـرای مـدل 
تبلیغـات شـهری و... از کارهایـی اسـت کـه 
این عـده کـه بـه »انتخاباتچی« مشـهورند، 

بـرای کاندیداهـا انجـام می دهند.
ایـن صنف، خـود چند دسـته اند: دسـته ی 
اول افـرادی هسـتند کـه شـانس کاندیدای 
مطلوبشـان را برای پیـروزی بـاال می دانند و 
به فکر اسـتفاده های پسـاانتخاباتی از قدرت 
اقتصـادی  از رانـت  یـک نماینده انـد؛ اعـم 
)امتیـازات ویـژه، وام هـای کان و...(، بهـره 
در  نماینـده  چانه زنـی  قـدرت  از  گیـری 
انتصـاب مقامـات محلـی و اسـتفاده هایی از 
این قبیـل. نمایندگانی که با دسـتان توانای 
ایـن گـروه بـه مجلـس می رسـند در طـول 
چهـار سـال نمایندگـی، وامـدار ایـن افـراد 
هسـتند و خواسـته ها و مطالباتشـان را باید 
پیگیـری مـی کننـد. اگـر نتوانند ایـن گروه 
از حامیـان خـود را راضـی نگـه  دارنـد، برای 
انتخابـات بعدی، با مشـکل مواجـه خواهند 
شـد و نه تنهـا این گـروه را از دسـت خواهند 
داد، بلکـه ایـن گـروه، بـدل بـه مخالفانـی 

سرسـخت بـرای او خواهنـد شـد. 
گـروه دوم افـرادی هسـتند چشـم داشـت 
بـه جایـگاه کاندیـدا حتـی در صـورت عدم 
باالخـره  کـه  می داننـد  دارنـد.  پیـروزی 
ریاسـتی و مدیریتی به کاندیدایشـان خواهد 
رسـید و امیدوارنـد کـه او قـدر نـان و نمکی 

کـه باهـم خورده انـد را بدانـد.
گـروه سـوم چشـم داشـت مـادی از ایـام 

انتخابـات دارند؛ خیلی سـاده. پول می گیرند 
و بـازار تبلیغاتـی کاندیـدا را گـرم می کنند. 
گـروه چهـارم گروهـی هسـتند کـه اهداف 
سیاسـی دارند و برای رسـیدن خـود و گروه 
سیاسـی متبـوع خـود بـه مجلـس تـاش 

می کننـد. 
امـا گروه پنجم. گروه پنجم گروهی هسـتند 
که اوالً بالذات شـرکت در انتخابات را تکلیف 
می داننـد؛ نیت قربتـاً الی اهلل می کننـد و در 
میـان کاندیداهای موجود بـرای آن کس که 
اصلح تشـخیص می دهند، تبلیـغ می کنند. 
جمع هـای  بـه  می کننـد،  اش  معرفـی 
مشـاوره هایی  و  می برنـد  همیشگی شـان 

بـرای جـذب آرا بـه آن هـا می دهند. 
در میـان ایـن پنـج گـروه، گـروه سـوم کـه 
قرارشـان بـا کاندیدا همـان موعـد تبلیغات 
اسـت و تمـام. گـروه اول و دوم و چهـارم هم 
کـه پیگیر مطالبـات خـود از کاندیدایشـان 
خواهنـد بـود. امـا گـروه پنجـم، بـا وجـود 
خلوص بیشـتر در پیگیری پیـروزی نماینده 
جدیتـی  کمتریـن  هایشـان،  نماینـده  یـا 
در دنبـال کـردِن آنهـا نداشـته انـد. گویـا، 
هدفشـان صرفـاً ایـن بود که یکی را همسـو 
بـا باورهای خـود به مجلس بفرسـتند و کار 

شـود. تمام 
کـه  نـدارد  اهمیـت  برایشـان  خیلـی 
نماینده شـان در مجلس، آیـا واقعاً در جایگاه 
نمایندگـی خانه ملت اسـت؟ عکس العملش 
بـرای  کـه  و طرح هایـی  لوایـح  مقابـل  در 
تصویـب به صحن مجلس می آید چیسـت؟ 
مسـائل  خصـوص  در  موضع گیری هایـش 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی روز 

چیست؟ کشـور 
خیلی دیده نشـده اسـت کـه دربـاره ی این 
مسـائل، نظـر خـود را بـه نماینـده ی خـود 
موضع گیـری  صـورت  در  کننـد.  منتقـل 
برخـاف رأیـی که خود درسـت تشـخیص 
می دهنـد، اهـل اعتراض آن چنانی نیسـتند. 

موضع گیری هـای  بـه  وادار  را  نماینده شـان 
کشـور  مشـکات  حـل  جهـت  کاربـردی 
نمی کننـد. آنهـا را به چالش نمی کشـند و...  
و جالـب اینجاسـت کـه ایـن رفتـار دقیقـاً 
تکیـه  بـر  بـا  کـه  اسـت  رفتـاری  عکـس 
»احساس تکلیف« نسـبت به اسام، انقاب، 
نظـام و قانـون و... در حمایـت از کاندیـدا در 

ایـام انتخابـات داشـته اند.
ایـن فراینـد تـا آنجا ادامـه می یابد کـه جای 
باعـث  می شـود.  عـوض  مـوکل  و  وکیـل 
تنبلـی، محافظـه کاری و مصلحت سـنجی و 
خودمحـوری نماینـده می شـود. نماینـده بـا 
تکیـه  بر حامیان جدیدی کـه در این راه پیدا 
می کنـد، کوچک تریـن انتقـاد از عملکردش 
را از حامیـان قدیمـی، برنمی تابـد. به تدریج، 
نوعـی تقـدس بر خـود و عملکرد خـود قائل 
می شـود کـه نبایـد مورد خدشـه و پرسـش 

قـرار بگیرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه انگیـزه ی متعالـِی 
حامیـان ایـن نماینده هـا )تکلیف محـوری( 
از  بعـد  را  نماینـده  کـه  می کنـد  ایجـاب 
انتخـاب، بـه حال خـود رها نکننـد و نظارت 
بـر عملکـرد او را هـم جـزو تکالیـف خـود 
بداننـد. اتفاقاً چشـم جامعه و تـوده ی مردم، 
اعتبـار  بـه  کـه  دوخته شـده  کسـانی  بـه 
تکلیف مداری شان، جسـارت و جرات مطالبه 
از نماینده هـا را دارنـد. وقتـی ایـن افـراد کـه 
بالقـوه، تـوان و امـکان مطالبـه دارنـد، ایـن 
تکلیـف را رهـا می کنند، توده ی مـردم نیز با 
ناامیـدی، بـه قهـر رو می آورند. بدیهی اسـت 
کـه در چنیـن شـرایطی، آرای نماینده هـای 
بی تفـاوت و گریـزان از اجتمـاع مـردم، در 

دوره هـای بعـدی کاهـش پیـدا کند.
بنابرایـن، گروه هـای تکلیـف مـدار، بیـش و 
پیـش از هـر گـروه دیگری، بایـد در پیگیری 
امـور مربـوط بـه نماینده هـا و نظـارت بـر 
عملکـرد آن ها جدی باشـند. و ایـن، بهترین 

راه بـرای پاسـخگو کـردن وکیـل اسـت. 

وکالیی که
 به حال خود
 رها می شوند

این فرایند 
تا آنجا ادامه 

می یابد که جای 
وکیل و موکل 

عوض می شود. 
باعث تنبلی، 

محافظه کاری و 
مصلحت سنجی 

و خودمحوری 
نماینده می شود. 

نماینده با تکیه 
 بر حامیان 

جدیدی که در این 
راه پیدا می کند، 

کوچک ترین 
انتقاد از 

عملکردش را از 
حامیان قدیمی، 

برنمی تابد. 
به تدریج، نوعی 
تقدس بر خود و 

عملکرد خود قائل 
می شود که نباید 

مورد خدشه و 
پرسش قرار 

بگیرد.

حامد حامدی

تلنگر
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خردل خر است

»بحـران عروسـکي« سـعي داشـته و دارد 
کـه بـا نگاهـي انتقـادي مصائـب جنـگ و 
همچنیـن دوري از آرمان هـای اصیلـی که 
در دوران بعـد از جنگ آن را صلح می نامیم 
و آن هـا را بـه باد فراموشـي سـپرده ایم را از 
زاویـه ای دیگر به تصویر بکشـد. از محاسـن 
بـارز کتـاب می تـوان بـه ارتباطـي که یک 
مخاطـب می توانـد بـا داسـتانک هـا برقرار 
کنـد اشـاره کرد. بدین معنـي که مخاطبي 
کـه کتاب خـوان حرفه ای نیسـت بـه همان 
اندازه با داسـتانک ها ارتبـاط برقرار می کند 
که یـک کتاب خـوان حرفـه ای. همـه غرق 
در موضـوع و محتـوای داسـتان های کتاب 
می شـوند. ایـن امر خـود یک ویژگـي عالي 
محسـوب می شـود کـه یـک اثـر در عیـن 
قابـل فهـم بـودن بـراي مخاطبانـي از یک 
طیـف، بـراي طیفـي دیگـر از مخاطبـان 
داراي الیه هـای درون محتوایـي و نهفتـه 
دیگـر نیـز باشـد. همچنیـن پیوسـتگي و 

خردل های در سـینه کاشـته شده ای که 
امروز در حال جوانه زدن هسـتند!

»خـردل خـر اسـت« نـه رمـان اسـت و 
نه داسـتان. آنچـه در این کتـاب می خوانیم، 
هسـتند  چندخطی هایـی  و  مـال  مینـی 
گذاشـته اند.  »داسـتانک«  را  اسـمش  کـه 
بیـش از چنـد سـطر نیسـت امـا در دل این 
کـه  دارد  وجـود  حرف هایـی  داسـتانک ها، 
هـم رمان اسـت هـم داسـتان. داسـتان های 
شـیرین از جنگ تلخ و داسـتان هایی تلخ از 

صلـح بعـد از جنگ.
کتـاب »خـردل خر اسـت« جدیدترین 
اثـر »مهـدي نورمحمـدزاده« تقدیم شـده 
اسـت بـه سـه دسـته از اصحـاب جنـگ: 
گروهـي که منکر گذشـته ی خود شـده اند، 
گروهـي کـه بی اعتنـای گذشـته خودنـد و 
گروهـي کـه هنـوز در حسـرت روزهـاي 
گذشته خود هسـتند. مهدي نورمحمدزاده 
چـه در این کتاب و چـه در کتاب قبلی اش 

مرتبـط بـودن داسـتانک هـا بـه یکدیگـر، 
شـده  مطـرح  موضوعـات  بهتـر  فهـم  در 
را  مخاطـب  ذهـن  می توانـد  به خوبـی 
درگیـر و روشـن کنـد. نثـر روان و سـاده و 
بـه دور از کلیشـه های معمولـي که خوانِش 
یـک رمـان یـا داسـتان را سـخت می کند، 
مزیـت دیگـر کتاب اسـت. تصویرسـازی ای 
کـه خواننـده ی کتـاب می توانـد بعـد از هر 
داسـتانک مجسـم کنـد نیـز بسـیار حائـز 

اسـت. اهمیت 
داسـتانک ها عـاوه بـر اینکـه در ذهـن، 
بـه  رزمنـدگان  خاطـرات  بیـان  تداعی گـر 
سـبک داسـتاني هسـتند امـا درواقع شـاید 
یـک تجربـه ی ذهنـي و هذیان پاکي باشـد 
کـه نویسـنده در ذهـن و افـکار خویـش بـا 
آن ها درگیر اسـت. نوعي تلنگـر و بیان وضع 
موجـود و بازگشـت بـه آرمان هایي سـت که 
بـا قطره قطـره خـون شـهیدان بـه دسـت 

آورده ایـم نیـز تلقـي می شـود. 

نگاِه حسین عباسپور به جدیدترین اثر مهدی نورمحمدزاده

کتابستان

 مخاطبي که 
کتاب خوان 
حرفه ای نیست 
به همان اندازه 
با داستانک ها 
ارتباط برقرار 
می کند که یک 
کتاب خوان 
حرفه ای. همه 
غرق در موضوع 
و محتوای 
داستان های کتاب 
می شوند. این امر 
خود یک ویژگي 
عالي محسوب 
می شود
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پس از نبردهای 
سنگین و خونین، 

با دخالت و 
حضور ارتش 

سرخ شوروی، 
دستگیر و به 
تبریز منتقل 

شده و پس از 
محاکمه ی صوری 
و تبلیغات فراواِن 

فرقه، در هفتم 
اسفندماه 1324 به 
شهادت رسیده اند.

نهضت
 میهن پرستان

 ارسباران

کتاب نهضت میهن پرستان ارسباران به 
دوران  سیاسی  و  تاریخی  عمده ی  تحوالت 

معاصر در منطقه ی ارسباران می پردازد.
بخشی از سـرفصل های کتاب عبارت اند 
روس،  و  ایـران  دوم  و  اول  جنگ هـای  از: 
در  ارسـبارانی  مجاهـدان  مجاهدت هـای 
سـتاد فرماندهی عباس میـرزا در خداآفرین، 
مجاهدت هـای مـرزی حـاج صفقلـی خـان 
محمدخانـی و دریافـت نشـان سـرتیپی از 
مظفرالدیـن شـاه، جنـگ جهانـی دوم و آثار 
حمـات روس هـا در ارسـباران، اقدامـات و 
فعالیت هـای فرهنگـی و عوام فریبـی دولـت 
روسـیه در قالب شاعر، نویسنده در ارسباران، 
مجاهدت های مرزی شـهیدان رضاقلی خان 
محمدخانـی، عالیشـان محمدخانـی، طالب 

قره باغـی، عبـداهلل قره باغـی، موسـی خـان 
معروف به همـای، عبداهلل خان محمدخانی، 
خـان  میرحسـن  احمـدی،  میرصمدخـان 
احمـدی، علـی عبـاس خمارلـو، امامعلـی 
خمارلـو و... علیـه قـوای ارتش سـرخ و فرقه 

آذربایجان. دموکـرات 
در ضمایـم کتاب فهرسـت و زندگینامه 
شـهدای آذربایجـان علیـه فرقـه دموکـرات 
کـه در سـال 1327 توسـط وزارت جنـگ 
تحـت عنـوان »شـرح حال شـهدای نظامـی 
و غیرنظامـی لشـگر 3 آذربایجـان« منتشـر 

شـده، آمده اسـت. 
تاریـخ  از  برگرفتـه  به گونـه ای  کتـاب 
بـا  تدویـن محتـوا،  بـرای  اسـت.  شـفاهی 
اسـت.  شـده  مصاحبـه  زیـادی  آدم هـای 

آدم هایـی که شـاهد زنـده ی برخـی اتفاق ها 
بودنـد. بنابرایـن می تـوان گفـت ایـن کتاب 
منبـع دسـت اول بـرای مطالعـه محسـوب 

می شـود.
میهن پرسـتی  جنبـش  از  کتـاب  نـام 
سـال 1324 گرفتـه شـده اسـت. جنبشـی 
کـه اعضـای آن بـا قـرآن عهـد می بندند که 
تـا آخریـن قطـره ی خـون خـود از مرزهای 

کشـور دفـاع کنند.
نهضت،  این  مجاهدان  است،  گفتنی 
پس از نبردهای سنگین و خونین، با دخالت 
و حضور ارتش سرخ شوروی، دستگیر و به 
تبریز منتقل شده و پس از محاکمه ی صوری 
و تبلیغات فراواِن فرقه، در هفتم اسفندماه 

1324 به شهادت رسیده اند.

نویسنده:  بهزاد محمدخانی
ناشر:  موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

کتابستان
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 نمی شد به جای 
تبدیل چنین 
مرکزی آن هم 
در بیخ گوش 
حوزه ی علمیه، 
به محلی برای 
عرضه ی 
محصوالت ترکیه 
و کاالهای تجملی 
و تبلیغ تورهای 
مسافرتی اروپا 
و مالزی و تایلند 
و گرجستان، 
مجتمعی آبرومند 
برای فروش 
کتاب، فیلم، 
نرم افزار و سایر 
محصوالت 
فرهنگی 
موردنیاز طالب، 
دانشجویان و 
متدینین برپا 
نمود؟

نکته

محصوالت فرهنگی و موردنیاز شـهروندان و 
طاب، نمی شـد بهتـر از ایـن، از قابلیت این 
مجتمـع بهره برد؟ نمی شـد به جـای تبدیل 
چنیـن مرکزی آن هم در بیـخ گوش حوزه ی 
علمیه، بـه محلی برای عرضـه ی محصوالت 
ترکیـه و کاالهـای تجملی و تبلیـغ تورهای 
و  تایلنـد  و  مالـزی  و  اروپـا  مسـافرتی 
گرجسـتان، مجتمعی آبرومند بـرای فروش 
کتـاب، فیلـم، نرم افـزار و سـایر محصـوالت 
فرهنگـی موردنیـاز طـاب، دانشـجویان و 
متدینیـن برپـا نمـود؟ به راحتی و بـا تعریف 
کارکردی کامـًا فرهنگی برای چین مکانی، 
حـوزه ی علمیـه هم می توانسـت به رسـالت 
دینـی و انقابـی خـود عامـل باشـد و هم با 
درآمدهـای مالی متناسـب با ماهیـت خود، 
به اسـتقال مالی برسد. متأسـفانه، متولیان 
امر، سـاده ترین و البتـه مخاطره آمیزترین راه 

را انتخـاب کرده انـد.
البتـه بـه ایـن نکتـه توجـه داریـم کـه 
مصرف گرایـی و مدگرایـی جـزو پدیده هایی 
اسـت که جامعه ی ما در سـال های گذشـته 
بـا آن گریبـان گیـر بـوده و یکـی از راه های 
رسـوخ سـبک زندگـی غربـی در بیـن مردم 
کشـورمان نیز تقویـت این پدیده بـه انحای 
مختلـف بـوده اسـت. مـع االسـف، نه تنهـا 
رسـانه ها و مراکزی که هیچ تعهدی نسـبت 
بـه هویت اسـامی و ملی مـردم ندارند، بلکه 
مراکز منتسـب بـه حاکمیت اسـامی نیز پا 
در مسـیری گذاشـته اند کـه هـر روز، جامعه 
را بیشـتر بـه سـمت رویگردانـی از زندگـی 
ایرانـی و اسـامی هدایـت می کنـد. ایـن در 
حالی اسـت که مسـئولین فرهنگـی ما باید 
بـا امـوری کـه بـه ترویـج اسـراف و تبذیر و 
اتـراف کمـک می کنـد مبـارزه کننـد. رهبر 
انقـاب هم به صورت مـداوم در مـورد دوری 
از مصرف گرایـی و تجمل و اثرات مخرب آن، 
هشـدار و انذار می دهند: »ما امروز متأسـفانه 
دچـار اسـراف و مصرف زدگـی هسـتیم. من 
بارهـا ایـن را عـرض کـرده ام، بازهـم عـرض 

مـا...  راه  در  اسـت  خطـر  ایـن  می کنـم؛ 
جامعـه ی ما بایـد روحیـه ی مصرف گرایی را 
کنـار بگذارد و خـودش را از آن چیزهایی که 
در فرهنگ هـای غربـی ترویج می شـود، رها 

کنـد.« 1369/9/14
عجیـب اسـت در جامعـه ای کـه بایـد 
قناعـت و صرفه جویـی، ارزشـی فرهنگـی به 
شـمار آید اکنون در کنار تبلیغات مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم رسـانه های مختلـف و نصب 
بیلبوردهایـی کـه از صبـح تـا شـب مـردم 
بیشـتر  مدگرایـِی  و  مصرف زدگـی  بـه  را 
ترغیـب می کننـد برخی نهادهـای فرهنگی 
هم، بسـتر را بـرای بـروز این رفتـار هموارتر 
می کننـد. وقتی فکـِر نظام یافتـه ی فرهنگی 
بـر ما حاکـم نباشـد، قطعـاً خیلـی وقت ها، 
فرهنـگ را بـه نفع اقتصـاد، قربانـی خواهیم 

آن روزهـا که در دانشـگاه تبریز تحصیل 
می کـردم، هـر روز روبـروی دانشـگاه تبریز، 
در  کـه  می دیـدم  را  پرشـوری  طلبه هـای 
حـال رفت وآمـد بـه حـوزه علمیـه حضرت 
ولیعصر)عـج( هسـتند و به واسـطه ی همین 
همسـایگِی فیزیکی دانشـگاه تبریز و حوزه، 
اتفاقـاِت  و  برنامه هـا  کمابیـش در جریـان 
پیرامون حـوزه ولیعصر)عج( بـودم.  تا اینکه 
تـدارکاِت  و  تحـرکات  پیـش،  چنـد سـال 
عملیـات سـاختمانی در محوطـه ی جلـوی 
اوایـل،  خـورد.  چشـم  بـه  علمیـه  حـوزه 
زمزمه هایـی مبنی بر سـاخت خوابـگاه برای 
طلبه هـا یا سـاخت مجموعه ی فرهنگـی و... 
بـه گوش می رسـید. چنـد ماه که گذشـت، 
چندیـن دهنه مغـازه، در این محوطه پدیدار 
شـد. بـا خـود فکـر می کـردم کـه حتمـاً به 
دلیـل مجـاورت حـوزه علمیـه ولی عصـر با 
کتابخانه عمومی ولی عصر و دانشـگاه تبریز، 
البـد می خواهنـد کتاب فروشـی یـا مراکـز 
توزیـع محصوالت فرهنگـی و مرتبط با مثًا 
سـبک زندگی راه خواهنـد انداخت. انتظاری 
کـه به ماهیـت حـوزه علمیه نزدیک تـر بود. 
و  شـدند  کامـل  ساخته شـده  مغازه هـای 
به تدریـج، آرم شـرکت های داخلی و خارجی 
 KILIM ،elit ،jasmin ،Balsa نظیـر 
Avecci و... بر سـر در مغازه ها نقش بسـت. 
و البتـه، تابلـوی رواِن بزرگـی کـه »تورهای 
اروپـا، مالـزی، تایلند، گرجسـتان و...« در آن 

می زد! چشـمک 
البتـه در کنـار ایـن تابلوهـا و برندهـای 
رنگارنـگ، در بـاالی ایـن مجتمع تجـاری با 
کاشـی کاری خوش رنگی نوشته اند »مجتمع 
تجاری ولیعصر«. همچنین نوشـته اند: »قال 

الّصـادق)ع(: التِّجـارُه تَزیُد فـي العقل«!
بی شـک عدم وابسـتگی مالی حوزه های 
علمیـه و نهادهـای انقابـی بـه بودجه هـای 
ارتقـا عملکـرد  و  پیشـرفت  باعـث  نفتـی، 
آن هـا خواهـد شـد؛ ولی آیـا در ایـن برهوت 
فرهنگـی و فقـدان مراکـز تولیـد و توزیـع 

دو صد گفته 
چون نیم کردار نیست

تاملی در کارکردهای مجتمع تجاری ولیعصر

نوید ناصر
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اخیـر،  سـال های  در  دیگـر  طـرف  از 
موضـوع حمایـت از تولیـد داخلـی از سـوی 
رهبر معظم انقـاب، مکرراً مطرح می شـود. 
در  انقـاب  معظـم  رهبـر  به عنوان مثـال 
در  سـال 1393  فروردیـن  اول  سـخنرانی 
حـرم رضـوی فرمودند کـه »مسـئوالن باید 
از تولیـد ملّـی حمایـت کننـد. تولیـد ملّی، 
اسـاس و حلقه ی اساسـی پیشـرفت اقتصاد 
اسـت. مسـئوالن باید از تولیـد ملّی حمایت 
کننـد. چه جوری؟ یکجا که قانـون الزم دارد، 
حمایـت قانونی کننـد؛ یک جا کـه حمایت 
قضایی الزم اسـت، انجام بگیـرد؛ یک جا که 
حمایـت اجرایـی الزم اسـت، بایـد تشـویق 
کننـد و کارهایـی بکننـد؛ بایـد ایـن کارهـا 
انجـام بگیـرد. تولیـد ملّـی بایـد رونـق پیدا 

کنـد.« 1393/1/1
بـا این وصـف، تبلیغ و ترویـج برندهایی 
از  دو  هـر  کـه   KILIM و   Avecci نظیـر 
چـه  هسـتند،  ترکیـه  کشـور  محصـوالت 

دارد؟ توجیهـی 
 elit ، jasmin،وجـود برندهـای ایرانـی
Balsa البته با شـکل و شـمایل خارجی که 
بـر سـر درب مغازه هـا نقـش بسـته و وجود 
ویترین هـا و دکورهـای آن چنانـی و ترغیب 
جامعـه به سـبک زندگی غربـی )همان طور 
که از وب سـایت های شـرکت های اشاره شده 
نیـز می توان برداشـت کـرد( در این مغازه ها، 
در کنـار مـکان مقدسـی مثل حـوزه علمیه 
ولی عصـر نمی توانـد صورت خوشـی داشـته 

کـرد. حـوزه علمیـه تـراز انقـاب اسـامی 
در  مـا  بزرگـوار  امـام  کـه  اسـت  حـوزه ای 
سـخنان خـود به کـرات ویژگی هـای آن را 
برشـمرده و بی شـک فراهـم کـردن بسـتر 
از  القـای مصرف گرایـی و مدگرایـی  بـرای 
شـئون یـک حـوزه علمیـه انقابی نیسـت. 
چـون ترغیـب به مصـرف، اقتصـاد جامعه را 
بـه سـمت افزایـش واردات سـوق می دهد و 
افزایش واردات هم وابسـتگی ما را به اقتصاد 

کشـورهای دیگـر دوچنـدان می کنـد.
مگر نه این اسـت کـه حوزه های علمیه، 
به عنوان پشـتوانه و تکیه گاه مردم مسـلمان، 
بیـش و پیـش از همه، عامل بـه قواعد مورد 

زندگی اسـامی و ایرانی باشند؟
به راسـتی چگونـه می تـوان شـهروندانی 
را کـه بـرای خریـد کاالهـای لوکسـی ماننـد 
تختخـواب و مبلمـان منـزل و... بـه مجتمـع 
ولیعصـر مراجعـه می کننـد، مـورد خطـاب 
و عتـاب قـرار داد کـه چـرا تـن بـه چنیـن 
ولخرجی هایـی می دهنـد؟ واقعاً چـه تأثیری 
در ایـن خطاب خواهد بـود؟ آیا به راه انداختن 
ایـن بسـاط در محوطـه ی حـوزه ی علمیـه، 

نشـانه ی تأییـد این گونـه زندگـی نیسـت؟ 
بـه حوزه هـای علمیـه  امـام عزیزمـان 
چنیـن تذکر داده اند: »اگر مـا از زِی متعارف 
روحانیـت خـارج شـویم و خدای نخواسـته 
درصورتی کـه  بکنیـم  مادیـات  بـه  توجـه 
معرفـی  روحانـی  اسـم  بـا  را  خودمـان 
می کنیـم، ایـن منتهی ممکن اسـت بشـود 
بخـورد.«  شکسـت  روحانیـت  اینکـه  بـه 

1362/4/28

باشـد. یـا ترغیب مـردم برای سـفر بـه اروپا 
و مالـزی و تایلنـد و گرجسـتان و... بـا آن 
ذهنیتـی که نسـبت بـه این مکان هـا وجود 
دارد، چـه تناسـبی بـا ذات پـاک و مطهـر 

حوزه ی علمیـه دارد؟
بـرای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد 
و رسـیدن بـه وضعیـت اقتصـادی مطلـوب 
انقابـی، بایـد نهادها و سـازمان ها و تک تک 
اقتصـاد  تحقـق  بـرای  الزم  بسـتر  مـردم 
مقاومتی را فراهم آورند. ولی متأسـفانه هنوز 
نهادهـای انقابـی و منتسـب بـه حکومـت 
اسـامی، در ایـن مسـیر لنگ  می زننـد: »از 
روزی که این سیاسـت های اقتصاد مقاومتی 
اعام شـده اسـت و ذکر آن مکّرر گفته شده 
است، مسـئولین مختلف -دولتی ها، مجلس 
محتـرم، دسـتگاه های مختلـف، مسـئوالن 
گوناگون- در مقام حمایت و سـتایش از این 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی برآمده انـد 
و مکـّرر گفته شـده، لکـن تجربه ی بنـده به 
مـن می گویـد کـه سـتایش کافـی نیسـت؛ 
تعریـف کـردن کافـی نیسـت؛ حرکـت الزم 
اسـت. بله، افـرادی می آیند، می نشـینند، در 
منبرهای عمومی یا در جلسـات خصوصی از 
مزایـای این اقتصاد مقاومتی مطالبی را بیان 
می کننـد و غالباً هم درسـت اسـت، اّما خب 

بایـد اقـدام کرد، عمـل کـرد.« 1393/3/4

حوزه علمیه
 تراز انقالب 

اسالمی حوزه ای 
است که امام 

بزرگوار ما 
در سخنان 

خود به کرات 
ویژگی های آن 
را برشمرده و 
بی شک فراهم 

کردن بستر 
برای القای 

مصرف گرایی 
و مدگرایی از 

شئون یک حوزه 
علمیه انقالبی 

نیست. 
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بـرای رفتن به شناسـایی توی منطقه ای 
کـه ضدانقـاب آنجـا بـود، قـرار بـود برونـد 
پـای هلی کوپتـر. آمدنـد تـا جلو لشـگر 64 
ارومیـه. هلیکوپترها آنجـا بودند. وقـت اذان 
بـود. وضـو گرفتنـد. صمـد عباسـی، مهدی 
باکـری را فرسـتاد جلـو و نمـازش را بـه او 
اقتـدا کـرد. بعد از نمـاز راه افتادنـد که بروند 
پـای هلیکوپتـر. تـا محـل هلیکوپترهـا، آقا 
مهـدی بـا تسـبیحش یـک دور »مـرگ بـر 
آمریـکا« گفـت! بعـد گفت: آقای مشـکینی 
گفتـه ثـواب »مرگ بر آمریکا« کمتـر از نماز 
نیسـت. )به مجنون گفتم زنـده بمان، کتاب 

دوم، چـاپ اول، صفحـه 81(
حکایـت انقـاب اسـامی و »مـرگ بـر 
آمریـکا« ایـن اسـت بـرادر! راه، راه شـهدا 
و خـط، خـط امـام)ره( اسـت و در اسـاِم 
سیاسـِی امـام خمینـی و یـاران صدیـق او، 
نمـاز  از  کمتـر  آمریـکا«  »مرگ بـر  ثـواب 
نیسـت. سـراغ عینیـت سیاسـت و دیانت را 
از تسـبیح مهـدی باکـری بگیـر! اگرنـه این 
تسـبیحی که مـن و تـو می چرخانیـم هیچ 
شـیطان کوچکـی را نمی رانـد چـه رسـد به 
شـیطان بزرگ آمریکا! شـهدا سیاسـی ترین 
آدم های انقاب بودند. اگر کسـی سیاسـی تر 
از شـهدا در جمهـوری اسـامی سـراغ دارد، 
بیـاورد. از طرف دشـمن هم کـه نگاه بکنی، 
تندروتریـن طرفدارهـای نظام، شـهدا بودند. 
را  اسامی  جمهوری  خارجی  سیاست 
برای ما، تسبیح مهدی باکری تعریف می کند! 

ما نمی بخشیم دست هایی را که شهدا را بردند 
پشت شیشه  از  تا  ویترین  پشت  گذاشتند 
تماشایشان کنیم. چه کسی گفته شهدا فقط 
باید پوستر و عکس و یادواره باشند و هیچ 
توگویی  باشند؟  نداشته  سیاسی  خاصیت 
شهدا رگ نداشتند، موضع نداشتند، سیاسی 
آسمانی  و  نازنین  بودند  آدم هایی  نبودند، 
این زمینی که در کف  با  نسبتی  که هیچ 
قداره بندهاست و احکام کتاب خدا در روی 
آن تعطیل است، نداشتند. هنوز هم دارند با 

شهدا همان می کنند. 
مـن دسـت همـه ی خادمیـن شـهدا را 
می بوسـم. یادواره هایـی کـه بـرای شـهدای 
مدافـع حـرم برگزار می شـوند یکـی از یکی 
بهتـر و باشـکوه تر اسـت. بـرادر! اجرتـان بـا 
خـدا اما من به عنوان یک بسـیجی خاکسـار 
از شـما می خواهـم نگذارید شـهدای مدافع 
حـرم هـم بروند پشـت همان ویتریـن پرنور 
و جـذاب امـا بی خاصیت که بـوی همه چیز 
از آن بـه مشـام می رسـد جـز مبـارزه. واهلل 
قسـم سیاسـی تر از ایـن شـهدا در تاریـخ 
انقاب اسـامی نداشته ایم. خطوط سیاست 
خارجـی جمهـوری اسـامی را بـرای مـن 
وصیـت برادرم ترسـیم می کند کـه در مورد 
سـوریه بـا دسـتخط خودش نوشـته اسـت: 

»ایـن خاک ریـز نبایـد فـرو بریـزد؛ نباید.«
اوبامـا بـا تیـم مذاکره کننـده جمهوری 
اسـامی مشـکلی نـدارد اما با ایـن جمله ی 
مسـتکبر  گـروه  دارد.  مشـکل  مـن  بـرادر 

سیاست خارجی شهدا
درنگ

5+1 بـه دیپلمات هـای مـا لبخنـد می زنـد 
امـا موشـک تـاو در اختیـار مزدورانـش در 
سـوریه قـرار می دهـد تا دیـده بـان توپخانه 
مـا را بـا تـاو بزنند، چـون رزمنـدگان جبهه 
مقاومـت بـرای آمریـکا اخـم دارنـد. ظریف، 
اسـت؟  کیسـینجر  احتـرام  قابـل  دشـمن 
باشـد. اما شـهید حامد جوانی که با موشـک 
تـاو در پشـت تـوپ هدف قـرار گرفـت خار 
چشـم آمریـکا بـود. اوبامـا هفته ی گذشـته 
تـا جنـگ  بـرود  بایـد  اسـد  اسـت  گفتـه 
تمـام شـود. مـا امـا تـا جـوالن را از اشـغال 
اسـرائیل آزاد نکنیـم و خاک ریـز مقاومـت 
اشـغالی  سـرزمین های  سینه به سـینه ی  را 
نچسـبانیم جنگ تمام نخواهد شـد. شـهدا 
مـرا ببخشـید؛ من هنـوز آن قدر نتوانسـته ام 
کار تبلیغـی بـرای جبهـه ی شـما بکنـم که 
مـردم دیگـر بـه خاطـر ماحظات سیاسـی 
دولتمـردان در برابـر مسـتکبرین، بـه شـما 
نگوینـد »مدافعین حرم«. نمی دانـم اگر فردا 
الزم شـد بـرای ادامـه ی راه شـما، در لیبی با 
استکبار بجنگیم، شـهدایمان را باید شهدای 
چـه راهی بنامیـم تا به تریج قبای سیاسـت 
خارجی مـان برنخورد. آهای خادمین شـهدا! 
یادواره های شـهدای مدافع حـرم را که از آن 
صـدای »مـرگ بـر آمریکا« به گوش نرسـد، 
جـان کـری جنایتکار هم می پسـندد. شـما 
تـوی یادواره تـان چنـد تا مرگ بـر آمریکای 
بلنـد از مـردم بگیریـد، اجرش را ما از شـهدا 

بـرای شـما می گیریم! 

دکتر احمدرضابیضایی

شهدا مرا 
ببخشید؛ من 
هنوز آن قدر 
نتوانسته ام کار 
تبلیغی برای 
جبهه ی شما بکنم 
که مردم دیگر به 
خاطر مالحظات 
سیاسی 
دولتمردان در 
برابر مستکبرین، 
به شما نگویند 
»مدافعین حرم«. 
نمی دانم اگر 
فردا الزم شد 
برای ادامه ی راه 
شما، در لیبی با 
استکبار بجنگیم، 
شهدایمان را 
باید شهدای چه 
راهی بنامیم 
تا به تریج 
قبای سیاست 
خارجی مان 
برنخورد.
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نوید مستفیضی

اشاره

دولـت  در  تبریـز  ماشین سـازی  واگـذاری 
یافـت.  دیگـری  بـوی  و  رنـگ  یازدهـم 
سـازمان  جدیـد،  دولـت  تشـکیل  بـا 
خصوصی سـازی به مسـئولین سـابق آن در 
زمان اصاحات سـپرده شـد. »پورحسینی« 
فردی نام آشـنا در میان سیاسـیون تبریز بود 
که مسـئولیت ستاد تبلیغاتی حسن روحانی 
در انتخابـات 92 را بـر عهـده داشـت و بـا 
تغییر دولت، به سـازمان واگـذاری صنایع به 
بخـش خصوصی بازگشـت. نام پورحسـینی 
پـس از انتخابـات 92 در چند مقطع بسـیار 
شـنیده شـد. در موضـوع واگـذاری جنجالی 
آلومینیـوم المهـدی و ماشین سـازی و البته 
نافرجـام  و  بحث برانگیـز  خصوصی سـازی 

باشـگاه های پرسـپولیس و اسـتقال.
پورحسـینی در ابتـدای سـال 94 اعـام 
کرد به دلیل اینکه سـال جـاری پایان برنامه 
پنجـم توسـعه اسـت، همـه ی کارخانه هایی 
کـه تاکنـون واگـذار نشـده اند بـه فـروش 
می رسـند و چـون اکثر ایـن کارخانه ها زیان 
ده هسـتند دولت نمی تواند هزینه های آن ها 
را تأمیـن کند و باید منابع حاصـل از فروش 
ایـن صنایـع در اختیار دولت قـرار گیرد. این 
اظهـارات بـرای کارخانه ماشین سـازی تبریز 
که علیرغم نداشـتن بودجه دولتی توانسـته 
بود همچنان سـرپا بایسـتد خبری شوک آور 
خادمـی«  »اصـل   می شـد.  محسـوب 
مدیرعامـل وقـت ماشین سـازی تبریـز  در 
ایـن خصوص گفت: کارخانه به دلیل مسـیر 
اشـتباهی کـه سـازمان خصوصی سـازی در 
مـورد آن در پیـش گرفته در آسـتانه نابودی 
قـرار دارد. خصوصی سـازی بـا ایـن اقدامات 
قوانیـن  و  ازیک طـرف  خـود  غیرعقانـی، 
غلـط واگـذاری از سـوی دیگـر باعـث شـده 

نـه منابـع مالـی بـه کارخانـه تزریق شـود و 
نـه توسـعه ای صـورت بگیـرد. آقایـان ادعـا 
می کنند ماشین سـازی ضـررده اسـت و 17 
میلیـارد تومان ضرر داده اسـت. اگـر ضررده 
بودیـم تـا سـال 93 چگونـه همـه ی بدهـی 
خود را  تسـویه کردیم؟! این در حالی اسـت 
که ما سـال گذشـته یک محموله 6 میلیون  
دالری بـه یـک کشـور و یـک محمولـه ی 5 
میلیـون  دالری در نوبـت دیگـر بـه آلمان و 
ترکیـه  صـادر کردیـم. ولـی بـا همـه ی این 
اوصاف، متأسـفانه این دوسـتان کـه کمر به 
نابودی کارخانه بسـته اند در جاهای مختلف 
مصاحبـه کردنـد و گفتنـد »ماشین سـازی 
ضـررده اسـت« و به همین خاطـر واگذارش 
می کنیـم! همیـن اظهـارات رییس سـازمان 
خصوصی سـازی باعـث شـده کـه کسـی در 

داخـل بـرای خریـد با مـا قـرارداد نبندد!

خبـر کوتـاه و فاجعه بـار اسـت: کارخانه 
ماشین سـازی تبریـز نفس هـای آخـر خـود 
را می کشـد. در پـس ایـن حادثـه که فاجعه 
علمـی، صنعتـی انسـانی اسـت جریان هایی 

خوابیده اسـت.
بـه ابتـدای داسـتان می رویـم؛ بـه 11 
سـال پیش وقتـی در راسـتای اجـرای اصل 
44 قانون اساسـی، ماشین سـازی تبریز برای 
واگـذاری در لیسـت فـروش قـرار گرفـت. 
امـا تعلـل مسـئولین، قیمـت بـاال و اهلیت 
نداشـتن خریـداران، مانع از آن شـد که این 
مادرصنعـت در مسـیر خصوصی سـازی قرار 
گیـرد. مسـئله اینجاسـت کـه قـرار گرفتن 
ماشین سـازی در لیسـت واگـذاری سـبب 
شـد تـا کمک هـای مالـی بـه ایـن کارخانه 
حـذف شـود. عـاوه بر ایـن، امـوال کارخانه 
که شـامل خانه های سـازمانی ایـن کارخانه 
در مسـیر جـاده ائل گلـی تبریـز می شـد به 
دلیـل قرار گرفتن کارخانه در لیسـت فروش 
تخلیـه شـد. جالـب اینجاسـت کـه ارزش 
ریالـی ایـن امـوال، با قیمـت خـود کارخانه 

برابـری می کنـد!
در سـال 1390 ایـن کارخانـه بـه بانک 
واگـذارِی  ایـن  امـا  شـد  واگـذار  صـادرات 
ناقـص و اصطاحـاً »خصولتی« بـا مخالفت 
نماینـدگان مجلـس و اسـتاندار وقـت ناکام 
مانـد. نکتـه قابل توجه اینجاسـت کـه بانک 
تحمیلـی  واگـذاری  ایـن  از  هـم  صـادرات 
ابـزار نارضایتـی می کـرد چراکـه در وظایف 
ذاتـی بانک هـا مدیریـت شـرکت های بزرگ 
صنعتـی نیامده اسـت؛ نکتـه ای کـه بارها از 
سـوی رهبـر انقـاب به مسـئولین گوشـزد 

است. شـده 
امـا ایـن پایـان ماجـرا نبـود، موضـوع 

نفس های آخر
 فخر صنعت آذربایجان

از معجزات تدبیِر مدبران

ِ

 کارخانه به دلیل 
مسیر اشتباهی 
که سازمان 
خصوصی سازی 
در مورد آن در 
پیش گرفته در 
آستانه نابودی 
قرار دارد. 
خصوصی سازی 
با این اقدامات 
غیرعقالنی، 
خود ازیک طرف 
و قوانین غلط 
واگذاری از سوی 
دیگر باعث شده 
نه منابع مالی 
به کارخانه 
تزریق شود و 
نه توسعه ای 
صورت بگیرد.
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عنـوان  مخالفـان  حالی سـت  در  ایـن 
می کننـد بـا فـروش امـوال ایـن کارخانـه یا 
کمک هـای مالـی می تـوان آن را به سـرعت 
بـه وضعیـت ثبـات رسـاند. از سـوی دیگـر 
خصوصی سـازی  سـازمان  اصـرار  علیرغـم 
بـرای فـروش کارخانـه، تاکنون کسـی برای 
خریـد آن مراجعه نکرده اسـت. یکـی از این 
دالیـل قیمت بسـیار باالی پیشـنهادی بوده 
اسـت. همین طوالنی شـدن پروسه، بیش از 
همه بـه اصل وجـود کارخانه ضربـه می زند.

سـازمان  رییـس  اظهـارات  پـی  در 
در  اسـتان  نماینـده   19 خصوصی سـازی، 
مجلـس، در نامـه ای خطاب بـه وزیر صنعت 
خواسـتار جلوگیـری از این واگذاری شـدند. 
امـا پورحسـینی در مخالفـت بـا نمایندگان 
مـردم در خانه ملت اعام کـرد این واگذاری 
درهرصـورت انجام خواهد شـد. نعمـت زاده 

بـا  تبریـز  وزیـر صنعـت هـم در سـفرش 
تأکیـد بـر اینکـه نبایـد در حال حاضـر این 
کارخانـه واگـذار شـود خبـر از تعویـق ایـن 
واگـذاری بـه مـدت  5 سـال خبـر داد. امـا 
بافاصله رئیس سـازمان خصوصی سـازی در 
گفتگویـی اظهار داشـت که مـا کار خودمان 
را انجـام خواهیـم داد و آگهی در موعد مقرر 
منتشـر خواهد شـد. این اظهارات با واکنش 
تنـد مسـئولین و نماینـدگان همـراه بـود تا 
جایـی که خادمـی در گفتگویی اظهـار کرد: 
پورحسـینی از صنعت چیزی نمی فهمد و با 
ایـن کارهایـش، فخـر صنعت آذربایجـان در 

کل کشـور را نابـود می کنـد!
حقیقت هم این اسـت ماشین سـازی به 
دلیل سـاخت ماشـین افزار باکیفیت، برندی 
در صنعت کشـور محسوب می شود. علیرغم 
ایـن کاسـتی ها محصـوالت ایـن کارخانـه 

صاحب سـبک  و  خارجـی  کشـورهای  بـه 
ایـن  نقـش  می شـود.  صـادر  صنعـت  در 
اسـت  اساسـی  بدان جـا  تـا  مادرصنعـت 
کـه پایـه صنعـت کشـور در حـول همیـن 
کارخانـه شـکل گرفته و ارتقـای صنعـت در 
این چنیـن  وجـود  نیازمنـد  شـاخه ای  هـر 

کارخانـه ای اسـت. 
اصرارهای عجیب سازمان خصوصی سازی 
این  استانی،  مسئولین  معنادار  سکوت  و 
کارخانه ی عظیم و استراتژیک را در معرض 
ورشکستگی کامل و نابودی قرار داده است. 
حتی اگر کارخانه ی ماشین سازی، در گذشته 
زیان ده نبود، امروز با این شرایط مشکوک 
و بی تحرکی مسئولین استان، عماً زیان ده 
شده و قاعدتاً قیمتش به شدت پایین می آید. 
آن چنان که بتوان آن را به ثمن بخس فروخت!

 ماشین سازی 
به دلیل ساخت 

ماشین افزار 
باکیفیت، برندی 

در صنعت 
کشور محسوب 

می شود. علیرغم 
این کاستی ها 

محصوالت 
این کارخانه 

به کشورهای 
خارجی و 

صاحب سبک در 
صنعت صادر 

می شود.
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وایت های »تازه«*!          ر
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حزب بعث، مورد ستم و آزار بسیار حکومت 
دادن  کوچ  گرفتند.  قرار  آن  بعثی  عمال  و 
دیگر،مصادره  مناطق  به  ترکمن ها  اجباری 
اموال و زمین های ترکمن های شمال عراق به 
نفع اعراب سنی منطقه، اعدام صدها نفر از 
ترکمن های شیعه به بهانه های واهی امنیتی 
از جمله جاسوسی برای ایران و آزار و شکنجه 
خانواده های اعضای سپاه بدر که بخش مهمی 
از  بودند،  عراق  ترکمن  شیعیان  از  آن ها  از 
جمله موارد ظلم و تعدی حکومت صدام علیه 
این شیعیان مظلوم بوده است.پس از سقوط 
صدام نیز مناطق ترکمن نشین عراق، عموماً 
محل جوالن و جنایت های متعدد گروه های 
تکفیری و القاعده بوده است. تا جایی که یکی 
تاریخ  انتحاری  عملیات های  بزرگ ترین  از 
عراق، در سال 2009 و در شهر تازاخورماتو 
رخ داده و باعث شهادت 90 نفر و مجروحیت 

ده ها نفر از شیعیان این شهر شد.
 شیعیان ترکمن، پس از حمله داعش به 
عراق نیز دچار خسارات و آسیب های فراوان 
شده و عموماً از شهرهای اشغال شده توسط 
داعش شامل موصل، تلعفر و... مجبور به کوچ 

اجباری شدند.
از حمله داعش  درست یک هفته پس 
به عراق و سقوط تعجب آور موصل، منطقه 
شیعه نشین بشیر نیز علی رغم چندین ساعت 
مقاومت مردمی، باالخره به اشغال حرامیان 
داعش درآمد. اما با مقاومت جانانه و مردمی 

اهالی منطقه، جلو پیشروی داعش و سقوط 
دیگر شهرها و روستاهای شیعه نشین منطقه 
گرفته شد و الحمدهلل تا به امروز نیز، علی رغم 
کمبودهای بسیار و حمات متعدد داعش، 
خط پدافندی تازاخورماتو به برکت خون بیش 
از 130 شهید توانسته در برابر نیروی شیطانی 
داعش مقاومت کرده و مرزهای مقاومت شیعه 

را حفظ کند.
پی  در  که  ادامه دار  یادداشت های  این 
و  منطقه  مظلوم  از شیعیان  دعوت جمعی 
سفر به مناطق ترکمن نشین عراق خاصه شهر 
مقاوم تازاخورماتو و دیدار با افراد صاحب نظر 
در منطقه و بررسی میدانی اوضاع فرهنگی و 
اجتماعی منطقه نوشته شده، بر آن است که 
اهمیت و دالیل مظلومیت مضاعف شیعیان 
مستند  شکل  به  را  مناطق  این  ترک زبان 
بیان نموده و ضرورت انجام برخی اقدامات 
دینی  و  فرهنگی  رسانه ای،  پروژه های  و 
مناطق  این  در  را  ایران  اسامی  جمهوری 
فعاالن  آشنایی  اینکه  ضمن  کند.  تشریح 
فرهنگی و رسانه ای ما )با توجه به اشتراک 
زبانی با این شیعیان مظلوم( و اطاع دقیق 
از اوضاع حساس و سرنوشت ساز این شیعیان 
ترک زبان در عراق، ظرفیت بالقوه ای است که 
می تواند منجر به تولید محصوالت فرهنگی و 
هنری در موضوع جبهه مقاومت اسامی شود. 
نقشه زیر موقعیت جغرافیایی شهر تازاخورماتو 
)شهری با بیش از 90درصد جمعیت شیعه(، 

مقدمه 
جمعیتی  که  عراق  ترکمن های  اقلیت 
بین یک الی دو میلیون نفر از کل جمعیت 
ترک زبان  اقوامی  می دهد،  تشکیل  را  عراق 
هستند که اکثراً در نیمه شمالی عراق ساکن 
هستند. غالب این اقوام از مسلمانان شیعه و 
سنی تشکیل شده و بخش اندکی از آن ها نیز 
معتقد به آیین های تصوف هستند. جمعیت 
ترکمن های عراق به زبان ترکی آذری سخن 
گفته و ریشه های فرهنگی و دینی مشترک 
از  برخی  حتی  دارند.  ایران  مردم  با  زیادی 
محققان، ریشه تاریخی این اقوام را از ایران 
دانسته و آن ها را فرزندان و نوادگان تجار و 
بازرگانان عثمانی و ایرانی دانسته اند که در 
چندین دوره تاریخی به عراق سفر کرده و 

ساکن آن مناطق شده اند.
تلعفر،  موصل،  کرکوک،  شهرهای 
تسعین  و  تازاخورماتو  داقوق،  طوزخورماتو، 
ترکمن های  که  هستند  مناطقی  عمده  از 
عراق در آن پراکنده شده اند. طبق آمارهای 
غیررسمی حدود 30 الی40درصد جمعیت 
ترکمن های عراق را شیعیان تشکیل می دهند. 
هرچند که به علت عدم انجام آمارگیری های 
رسمی، این آمار قابل اطمینان نبوده و حتی 
آمارهای متفاوت و متضادی در این خصوص 

ارائه شده است. 
شیعیان ترکمن عراق، در زمان حکومت 
عربی  نژادپرستی  سیاست  خاطر  به  صدام 

جستارهایی پراکنده و مستند
 از وضعیت شیعیان ترکمن عراق در جبهه مقاومت اسالمی

»مظلوم عباس« 
از مجاهدان 
عراقی که به 
فیض جانبازی 
هم نائل شده 
با لحنی محکم 
و مطمئن برایم 
گفت: »بقا و 
وجود ما شیعیان 
عراق مرهون 
سه »علی« است! 
اول امیرالمؤمنین 
علی)ع( که همه 
زیر سایه او 
هستیم، دوم سید 
علی سیستانی 
که فتوای جهادش 
عراق را از 
سقوط حفظ 
کرد، سوم سید 
علی خامنه ای 
که حمایت او 
و همراهی 
پاسدارانش، 
رزمندگان ما را از 
شکست در برابر 
داعش نجات 
داد!«.

بخش نخست

مهدی نورمحمدزاده
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ترکمن  شهرهای  نیز  و  بشیر  اشغالی  شهر 
نشین کرکوک، طوزخورماتو، داقوق و لیان 
را نشان می دهد. مناطق با رنگ تیره متاسفانه 
هنوز تحت کنترل مستقیم داعش قرار دارند.

ظرفیت های فرهنگی و دینی منطقه
وجود قومیت های مختلف، دین و مذهب 
متعدد و حاکمیت نژادپرستانه حزب بعث در 
طول سال های گذشته باعث شده مفهوم و 
معنای »ملت« در بین اهالی عراق کمرنگ 
باشد و مردم عراق بیش از هویت ملی خود، 
به هویت قومی، نژادی و منطقه ای خود باور 
داشته باشند. شاید اصاً همین عامل بود که 
داعش و اربابانش را به این وسوسه انداخت که 
به عراق هجوم آورند. چرا که در نظر آن ها مردم 
و ارتش عراق متفرق بودند و به راحتی می شد 
مذهبی  و جنگ  تفرقه  آتش  در  دمیدن  با 
زمینه های سقوط و تجزیه عراق را به راحتی 
فراهم کرد. آن ها فکر همه چیز را کرده بودند و 
فقط از یک چیز غافل بودند... پیرمرد نحیف و 

دنیاگریزی چون سید سیستانی!
هر کس که یک بار سفر اربعین را تجربه 
کرده باشد، خوب می داند که شیعیان عراق 
و  هستند  و عشق«  »شور  اهل  ما  از  بیش 
عاطفه و هیجانات دینی آن ها غلیظ و پر رنگ 
است. همین شور و عشق دینی، عاملی بود که 
آیت اهلل سیستانی به خوبی از آن استفاده کرد و 
با صدور فتوای جهاد در مقابل داعش، عراق را 
از سقوط حتمی نجات داد. »مرجعیت شیعه« 
دشمنان  که  است  چیزی  نفوذش  دامنه  و 

احمق ما خوشبختانه هیچ وقت آن را درست 
نفهمیده اند!

حتی بین شیعیان ترکمن این نقل هست 
که مأموران امنیتی کشورهای حامی داعش، 
پس از سقوط موصل جلسه گذاشته بودند 
برای تصمیم در مورد اینکه اول به کربا حمله 
کنند و پایتخت معنوی شیعیان را ویران کنند 
یا اینکه ابتدا بغداد را به عنوان پایتخت سیاسی 
عراق تصرف کنند! بحثشان طوالنی شده بود و 
هر کدام روی تصمیم خودشان اصرار داشتند. 
وسط جلسه، یکی از مأموران وارد می شود و 
خطاب به جمع می گوید: »بلند شوید بروید 
پی کارتان! عراق دیگر سقوط نمی کند! همین 
و  داده  جهاد  فتوای  سیستانی  سید  امروز 
میلیون ها شیعه ریخته اند به خیابان ها و فریاد 

»لبیک یاحسین« سر می دهند!«
این روایت جذاب و داستانی، واقعی باشد 
یا اغراق، تفاوتی ندارد! آنچه مسلم است اینکه 
عمق عاقه و عشق شیعیان عراق به آیت اهلل 

سید سیستانی حقیقتی غیرقابل انکار است.
حتی در اکثر شهرهاي مناطق ترکمن 
عراق، از جمله طوزخورماتو، تسعین، داقوق و 
لیان که دارای ترکیب جمعیتی شیعه و سنی 
هستند نیز، نفوذ مرجعیت شیعه و عاقه مردم 
به آن علي الخصوص آیت اهلل سیستاني کامًا 
شهرها  برخي  در  موضوع  است.این  مشهود 
مثل تازاخورماتو و آمرلی که جمعیت باالی 
90درصد شیعه دارند، بسیار عمیق و پررنگ تر 
شهدا،  بنرهای  اکثر  در  که  جایي  تا  است، 
تصاویر رهبر انقاب در کنار آیت اهلل سید علی 

سیستانی به چشم می خورد. »مظلوم عباس« 
از مجاهدان عراقی که به فیض جانبازی هم 
برایم  و مطمئن  لحنی محکم  با  نائل شده 
گفت: »بقا و وجود ما شیعیان عراق مرهون 
سه »علی« است! اول امیرالمؤمنین علی)ع( 
که همه زیر سایه او هستیم، دوم سید علی 
سیستانی که فتوای جهادش عراق را از سقوط 
که  خامنه ای  علی  سید  سوم  کرد،  حفظ 
حمایت او و همراهی پاسدارانش، رزمندگان 

ما را از شکست در برابر داعش نجات داد!«.
»مظلوم  امثال  پرتعداد  وجود  شاید 
عباس«هاست که باعث شده شهر تازاخورماتو 
ملقب به »قم عراق« شود و همه جوانان شهر 
حتی دانشجوها و کارمندها هم داوطلبانه و 
به نوبت در خط حاضر شوند و به جهاد با جنود 

شیطانی داعش افتخار کنند.
»سید  عاشقانه  عراق،  ترکمن  شیعیان 
رزمندگان  که  همان طور  می گویند،  سید« 
ما »امام امام« می گفتند. آن ها عاشقانه دل 
و  سیستانی  سید  جهاد  فتوای  به  داده اند 
برای سر کشیدن جام  جان برکف گرفته اند 
شهادت، که در مکتب ما فرموده اند:»هیهات 

منا الذله«!     
ادامه دارد...

پی نوشت
اهالی منطقه، شهر »تازاخورماتو« را   *

به اختصار »تازه« می گویند.

 کدام مدیر ایرانی 
تا حال مثل 

مدیران ژاپنی، 
به خاطر اشتباه 

شرکت تحت 
امرش در برابر 

مشتری تعظیم و 
عذرخواهی کرده 

است؟! »اخالق 
مدیریت« در 

واژگان مدیران 
ما چندان معنایی 
ندارد. برای همین 

هم در جامعه ی 
ما رسیدن 
به منصب 
»مدیریت« 

مترادف 
رانت خواری 

و سوء 
استفاده های 

شخصی، جمعی 
و حزبی معنی 

 شهرها و مناطق ترکمن نشین در شمال عراق و موقعیت شهر اشغالی بشیر

تصویر شهید علی محمود در شهر تازاخورماتو



24

 13
94 

ند
 اسف

م، 
نج

ره پ
شما

ل،  
ل او

 سا

از جسـم بی جـان او که نماد مجسـم مبارزه 
با آن طاغوتیـان بود.

حاجـی علـی اکـرام مـردی بـود سـاده، 
باصفـا، شـجاع و غیرتمنـد و عاشـق والیت. 
عاشـق تشـّیع، عاشـق آرمانهـا و اعتقاداتش 
که به خاطر آن بیسـت و هشـت سـال زجر 

و شـکنجه را بـه جـان خریـده بود.
او سـیمای زجردیـده ی شـیعیان قفقاز 
بـود کـه در دوران تـزار روس و کمونیسـم 
الحادی، زجرها کشـیده، شـکنجه ها دیده و 
زندانهـا تحّمـل کرده بودنـد اّمـا از اعتقادات 
او  بودنـد.  مذهبـی خـود دسـت نکشـیده 
وقتـی از پـدران خـود که مخفیانـه در دامنه 
کوههـا، بیابانها و... به اقامه ی عزای حسـینی 
می پرداختند سـخن می گفـت و یا از علمای 
رنجدیـده ی قفقاز کـه به جـرم والیتمداری 
و نشـر معـارف اسـامی اعـدام شـده بودند 
ایـن  از  می توانسـتی  می گفـت  سـخن 

حقیقـت آگاه شـوی.
حاجـی علی اکـرام حیات حقیقـی خود 
را پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران 
حـزب  تأسـیس  از  پـس  او  می دانسـت. 
اسـامی در 20 سـپتامبر 1992 تـا پایـان 
عمـر شـبانه روز در نشـر فرهنـگ اسـامی 
و مبـارزه بـا صهیونیسـم تـاش کـرد. او در 
ایـن راه، انقـاب ایران را الگوی خود سـاخته 
بـود و علّـت آن را والیتمداری انقـاب ایران 
می دانسـت. او می گفـت مـن ایـران را بـه 
خاطر امام خمینـی)ره(، رهبر معّظم انقاب 
اسـامی )مدظلّـه العالـی( و مراجـع عظـام 
تقلیـد دوسـت دارم. ایـران را دوسـت دارم 
چـون کشـوری اسـت کـه براسـاس اهداف 

حسـینی بنـا نهـاده شـده اسـت. دوسـت و 
دشـمن چشـم به ایـران دارنـد. دوسـتان از 
مشـاهده ی سـعادت و خوشـبختی مـردم 
ایـران، کـه در سـایه تشـّیع و والیت حاصل 
شـده اسـت خوشـحال و دشـمنان از تـرس 

نابودیشـان  مضطـرب و نگراننـد.
حاجـی علی اکـرام می گفت من مسـائل 
ایـران را از سـال 1355 شمسـی پیگیـری 
می کنـم. او می گفـت در سـالهای نخسـت 
پیـروزی انقاب اسـامی ایران چـون درآمد 
مالـی ام خـوب بـود افـرادی را در آسـتارا و 
اردوبـاد تعیین کرده بـودم و ماهیانه مبالغی 
بـه آنهـا مـی دادم کـه برنامه هـای دینـی و 
مسـایل ضـروری را از رادیوی اردبیل و تبریز 
ضبـط کنند و به من برسـانند و من مطالب 
را پیـاده می کـردم و بعـد از تکثیـر بـه کل 
آذربایجان می فرسـتادم و در مجالس رسمی 
بـه بیـان آن مطالـب می پرداختـم تـا اینکه 
در سـالهای بعـد امکان دسترسـی بـه امواج 
رادیـوی اردبیـل و تبریـز فراهـم شـد. مـن 
رادیـو خریـده و به افراد مسـتمند مـی دادم 
تا بـه برنامه هـای مذهبی و سیاسـی اردبیل 
و تبریـز گوش دهند و مبانـی اعتقادی خود 

را اسـتوار سازند.
جنـگ  دوران  در  مـن  می گفـت: 
تحمیلـی تمـام حـوادث جنـگ را پیگیـری 
می کـردم چنانکـه االن نام تمـام عملّیات ها 
را می دانـم. مـا مـدام بـرای شـهدای ایـران 
رادیـوی  از  وقتـی  می فرسـتادیم.  فاتحـه 
ایـران شـروع عملیاتـی اعـام می شـد و یـا 
وضعیـت قرمـز اعام می شـد ما قـرآن را بر 
سـر گذاشـته و همراه کودکانمان با تضّرع و 

 1389 سـال  روزهـای  آخریـن  در 
خورشـیدی کـه دلهـا بـا استشـمام عطـر 
بهـاری قریـن شـادی و نشـاط بـود خبـری 
ناگـوار ایـن خوشـی را بـه عزا و ماتـم مبدل 
سـاخت: »ابوذر آذربایجان، حاجی علی اکرام 

درگذشـت.« علـی اف 
حادثـه، تقدیـر الهـی بـود امـا آنچه که 
همـه را محـزون می کـرد هجـران و فـراق 
انسـان مبارز، مجاهد، بزرگـوار و نیک طبعی 
بـود کـه تواضـع را مشـی خـود و صـواب را 
منطـق خـود سـاخته بـود. انسـانی کـه بـر 
اسـاس خلـق نیکویـی کـه داشـت در اّولین 
دیـدار دل را مجـذوب خـود می سـاخت. او 
بـا یـک کـودک، کودکانـه و با یـک پیرمرد 
هماننـد پیـری کهنسـال بـا کوله بـاری از 
در  او  می گفـت.  سـخن  دانـش  و  تجربـه 
مباحـث ادبـی هماننـد ادیبـی تمـام عیـار 
ظاهر می شـد و در مباحث سیاسـی همانند 

سیاسـتمداری مقتـدر.
آری حاجـی علی اکـرام مردی کـه ابوذر 
وار سـالها در دفـاع از ارزش هـای مذهبـی 
و معنـوی خـود بـا طاغوتیـان دیـارش در 
سـتیز بود و بـا بیانات حماسـی خـود ابّهت 
پوشـالی و آرامـش شـیطانی آنهـا را درهـم 
می شکسـت اکنون عازم سـفری شـده است 

بـه مقعدصـدق، عنـد ملیـک مقتدر.
او زبـان گویـای اسـام در آذربایجان بود 
کـه اکنون دوسـت و دشـمن از مـرگ او در 
هراسـند، دوسـتان از فقـدان او، کـه همانند 
رهبری شـجاع راهنمای آنان در مبارزاتشان 
بـود و کمتـر کسـی می توانـد بعـد از او این 
مهم را برعهده گیرد و دشـمنانش در هراس 

وقتی از رادیوی 
ایران شروع 
عملیاتی اعالم 
می شد و یا 
وضعیت قرمز 
اعالم می شد ما 
قرآن را بر سر 
گذاشته و همراه 
کودکانمان با 
تضّرع و زاری 
مردم ایران را 
دعا   می کردیم. 
وقتی اعالم 
می شد که در 
جبهه های جنگ 
به وسیله ای نیاز 
است وسایل 
مورد نیاز را 
می خریدیم و 
به وساطت 
کنسولگری 
ایران به صورت 
مخفیانه به ایران 
می فرستادیم.

یاد

فاطمه گفت
و پر کشید

به یاد »حاج علی اکرام علی اف« 
رهبر فقید اسالمگرایان

 جمهوری آذربایجان

محمدقاضی دهی
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 سال اول،  شماره پنجم،  اسفند 1394 

می دیـدم مادرم در حسـرت شـنیدن اذان از 
مأذنه هـای مسـاجد    می سـوزد و در هنگام 
شـنیدن اذان گریـه می کنـد بـا خـدا عهـد 
بسـتم که تـا زنـده ام اذان را زنده نـگاه دارم. 
لـذا در هـر شـرایط اذان مـی دادم. وقتـی در 
زنـدان بـودم اذان مـی دادم کـه مـرا اذیّـت 
کردند و گفتند تو شـخص شـناخته شده ای 
اذان می گویـی زندانیـان  هسـتی و وقتـی 
می فهمنـد کـه اینجایـی و ایـن بـرای ما بد 
اسـت بایـد اذان نگویی، من در پاسـخ گفتم 
مـن به خاطر اقامـه اذان قیام کـرده ام و االن 
دسـتگیر شـده ام. اگر مرا پاره پـاره هم کنید 
مـن اذان خواهـم گفـت و خاصـه هرچـه 
کردنـد من به حـرف آنها گوش نـدادم و هر 
روز سـه بـار اذان مـی دادم و بـا صـدای بلند 

قـرآن می خوانـدم. 
نقـل می کـرد مـن در دسـتگیری اول 
بـه ده سـال زنـدان محکـوم شـدم، یـازده 
ماه از دسـتگیری ام گذشـته بود کـه یکی از 
دوسـتانم کـه با من دسـتگیر شـده بـود در 
زیـر شـکنجه بـه شـهادت رسـید. مـن یک 
مـاه تمـام بـه عامـت اعتـراض بـر تخـت 
قـرآن  می خوانـدم،  نمـاز  می نشسـتم  او 
می خوانـدم و تکبیـر می گفتـم. در آن زمان 
متنـی منظـوم به ایـن محتوا نوشـتم که در 
سـال 1979 میـادی در ایـران یـک انقاب 
اسـامی رخ داد کـه گوشـه ای از آن االن در 
نـارداران بـه ظهـور رسـیده اسـت کـه ایـن 
متـن را ماموران در سـلول مـن دیدند و یک 
سـال هـم بـه زنـدان مـن افزودنـد و گفتند 
تـو بـه جـای پشـیمان شـدن و درخواسـت 
عفـو کـردن از رئیس جمهـور، اکنون به فکر 

اغتشـاش دیگری هسـتی.
من گفتم ببینید هر چه کنید من با شما 
سازش نخواهم کرد چرا که آب شیرین با آب 
اربابتان  مانند  شما  نمی شود.  مخلوط  شور 
علی اف خودفروخته غرب شده اید و مملکت 
را به صهیونیست ها و آمریکا می فروشید ولی 
ما از کشورمان و ملتمان دفاع می کنیم. شما 
در راه صهیونیست ها هستید و ما در راه امام 

حسین)ع(.
روایـت می کـرد کـه قبـل از فروپاشـی 
مـن بـا قطـار سـفری بـه نخجـوان داشـتم 
در بیـن راه وقتـی از نزدیکـی مـرز ایـران 
می گذشـتیم مـن بـا دیـدن عکس امـام که 
بـر روی کـوه نصـب شـده بـود و سـه ایرانی 
در کنـار آن بودنـد، شـروع بـه تکبیر گفتن 
و شـعار »درود بـر خمینی« کـردم، ماموران 
قطـار مرا دسـتگیر کردند و خاصـه پس از 
کـش و قـوس فـراوان پـس از کسـب تعّهد 

کردند. رهـا 
او آنچه در توان داشـت در راه خدا صرف 
می کـرد. او می گفـت مـن در دوران جوانـی 
درآمـد بسـیار باالیـی داشـتم کـه همـه را 

مابیـن خانوادهای مسـتمند و بی سرپرسـت 
تقسـیم می کردم. االن هم که بیـش از 150 
سـال اسـت از زمان پدربزرگـم، درِ خانه مان 
شـبانه روز بـه روی مـردم و میهمانـان بـاز 
اسـت. ایشـان نقـل می کـرد پـدرم بـه مـن 
وصیـت کـرد که افـراد غریبـه و ناآشـنا و یا 
هموطنـان نیازمند وقتـی دری را باز ببینند 
راحـت می توانند مراجعه کنند و درخواسـت 
خـود را مطـرح کننـد لذا مـن شـبانه روز در 

خانـه ام را بـاز می گـذارم.
بـر ایـن اسـاس، همیشـه از اقصـا نقاط 
مختلـف  کشـورهای  و  ایـران  آذربایجـان، 
او      میهمـان  و  می آمدنـد  او  منـزل  بـه 
عـرض  ایشـان  بـه  روزی  مـن  می شـدند. 
کردم شـما بـا این حجم مراجعـه و میهمان 
بـه خانه تـان کـه بارمالـی زیـادی دارد و از 
طرفـی بیمـاری شـما اجـازه آن را نمی دهد 
خسته نمی شـوید؟ پاسـخ داد: »کسی که با 
کاروانسـاالر دوسـت اسـت بایـد در خانه اش 
وسـیع باشـد«. )کروانچینـان دوسـت اوالن، 

دروازه سـی گئـن گـره ک(
صراحـت،  شـجاعت،  ایـن  علی اکـرام 
مبـارزه بـا ظلـم و سـتم و دفـاع از مظلـوم 
بـود.  آموختـه  حسـین)ع(  سـرورش  از  را 
او حسـینی زیسـت و حسـینی مـرد. تنهـا 
فرزنـد ذکـورش، حسـین، نقل می کـرد که 
در سـاعات آخـر عمـرش مـن و خواهرانم را 
فراخوانـد. وصیت های خـود را جداگانه برای 
هـر کـدام از مـا بیـان کـرد. سـپس بـه من 
گفـت سـوره ی یاسـین را تـاوت کـن، من 
ده بـار این سـوره را تـاوت کـردم، در نوبت 
دهـم وقتـی بـه آیـه ی »وجعلنـا مـن بیـن 
ایدیهم سـًدا و من خلفهم سـداً فاغشـیناهم 
فهـم الیبصرون« رسـیدم، پـدرم ایـن آیه را 
خـود بـا صـدای بلنـد تـاوت کرد، سـپس 
شـهادتین را بـر زبان خود جاری کرد و سـه 
بـار امـام حسـین)ع( را بـه اسـتمداد طلبید 
و ایـن نوحـه را کـه زبانحـال حضـرت زینب 
اسـت امـا بـا شـرح زندگانـی اش سـنخّیت 
داشـت، زمزمه کرد: »حسـین جـور و جفای 
اشـقیادن مـن دئیـوم یا سـن...« و سـپس با 
صـدای بلند نام حضرت فاطمه زهـرا)س( را 

یـاد کـرد و جـان بـه جـان آفرین سـپرد.
او رفت و افسـوس کـه آذربایجان اکنون 
نیازمنـد مردانـی چـون اوسـت و ایـن دیـار 
شـاید سـالها بعـد از ایـن نیز نتوانـد همانند 
او را پـرورش دهـد. چنانکـه حکیم سـنایی 

اسـت: فرموده 
سالها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب 
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
قرنها باید که تا یک کودکی از روی طبع

عالمی گردد نکو یا شاعری زیباسخن
عمرها باید که تا از لطف حق پیدا شود
بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرن

زاری مـردم ایـران را دعـا   می کردیـم. وقتی 
اعـام می شـد کـه در جبهه هـای جنـگ به 
وسـیله ای نیـاز اسـت وسـایل مـورد نیـاز را 
می خریدیم و به وسـاطت کنسـولگری ایران 
به صـورت مخفیانه بـه ایران می فرسـتادیم.

او می گفـت اّولیـن بـار کـه بـه زنـدان 
افتـادم، جـرم مـرا جاسوسـی بـرای ایـران 
اعـام کردنـد. مـن به آنها گفتم کـه ما مثل 
شـما خودفروختـه نیسـتیم که جاسوسـی 
کنیـم، مـا مسـلمانیم، مومنیـم و ایـران را 
چـون مراجع عظام تقلید ما که احکامشـان 
دوسـت  هسـتند  آنجـا  در  الزم االجراسـت 
داریـم. شـما اگـر تـوان داریـد در آذربایجان 
اجـازه ی فعالّیـت دینـی دهیـد، حوزه هـای 
مقـام  بـه  طلبه هـا  شـوند،  فّعـال  علمیـه 
مرجعیـت نایل آیند و ما بـه آنها اقتدا کنیم.

تاکیـد می کرد کـه من با ایران دوسـتم، 
اویـس قرنی در یمن بـود و پیامبر در مدینه 
بـا هـم دوسـت شـدند، مـا هـم بـا ایـران 
دوسـتیم، چـرا؟ چـون در ایـران اهـل بیـت 
وجـود دارد، والیـت وجـود دارد، مـا تـا جان 
در بـدن داریـم از ایـران جـدا نخواهیم شـد، 
حّتـی فرزندانمان هم جدا نخواهد شـد، مگر 

مسـلمان از والیـت جدا می شـود؟ 
او می گفـت: مـردم ایـران بـه انـدازه مـا 
قـدر انقـاب و رهبـری را نمی دانند؛ چنانکه 
بـزرگان گفته انـد ماهـی تا زمانی کـه در آب 
اسـت قـدر آب را نمی دانـد از آب کـه کنـار 

افتـاد قـدر آب را می فهمـد.
شـفاهی  تاریـخ  علی اکـرام  حاجـی 
مبـارزات و مجاهدتهای علما و فقهای بزرگ 
قفقـاز بـا الحـاد و بی دینـی بـود. او وقتـی از 
شـیخ رسول، شـیخ احمد، شـیخ باقر، شیخ 
حسـن آقا و شـیخ محّمد امین ناردارانی که 
بـه دسـتور اسـتالین اعدام شـده بودنـد و یا 
وقتی از شـیخ غنی بادکوبـه ای، رادمرد مبارز 
و شـجاعی که تاریـخ از بیان فضایلش ناتوان 
اسـت سـخن می گفت اشـک از چشـمانش 

می شد. سـرازیر 
او می گفـت: پـدرم دوسـتی داشـت که 
در زمـان میرجعفـر باقـراف در کشـتی کار 
می کـرد. او نقـل کـرد کـه خـودم دیـدم که 
سـنگ بـر کمـر علمـا می بسـتند و آنهـا را 
بـه دریـا می انداختنـد. آنقـدر عالـم بـه دریا 
ریختند که عمامه های آنها که از دور شـبیه 
پرنـدگان بـود بـر روی دریا شـناور بـود و یا 
نقـل می کرد از شـخص دیگـری که گروهی 
از علمـا را بـه چاهـی انداختنـد و سـنگهای 
سـنگین بـر روی آنها ریختند کـه در هنگام 

احتضارشـان سـنگها  تـکان می خورد.
شجاعت و صراحت از دیگر شاخصه های 
بـارز حاجـی علی اکـرام بـود، او می  گفـت: 
مـن یـک دقیقـه در عمـرم  از اعتقاداتـم 
دسـت نکشـیده ام. مـن از دوران کودکی که 

حیات حقیقی 
خود را پس از 

پیروزی انقالب 
اسالمی ایران 
می دانست. او 

پس از تأسیس 
حزب اسالمی 

در 20 سپتامبر 
1992 تا پایان 

عمر شبانه روز 
در نشر فرهنگ 

اسالمی و مبارزه 
با صهیونیسم 

تالش کرد. او در 
این راه، انقالب 
ایران را الگوی 

خود ساخته 
بود و عّلت آن 
را والیتمداری 

انقالب ایران 
می دانست. او 

می گفت من ایران 
را به خاطر امام 

خمینی)ره(، 
رهبر معّظم 

انقالب اسالمی 
)مدظّله العالی( 
و مراجع عظام 

تقلید دوست 
دارم. ایران را 

دوست دارم چون 
کشوری است که 
براساس اهداف 

حسینی بنا 
نهاده شده است. 
دوست و دشمن 

چشم به ایران 
دارند. دوستان 

از مشاهده ی 
سعادت و 

خوشبختی 
مردم ایران، 
که در سایه 

تشّیع و والیت 
حاصل شده 

است خوشحال 
و دشمنان از 

ترس نابودیشان  
مضطرب و 

نگرانند.

فاطمه گفت
و پر کشید
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 سال اول،  شماره پنجم،  اسفند 1394 

راهمان جهاد است و شیوه مان اقناع

سیاسـت شـد و با تأسـیس احزاب سیاسـی 
مختلف در طول سـال های زندگـی اش -که 
البتـه هر بـار فعالیـت آن ها از سـوی عناصر 
الئیـک متوقـف می شـد- توانسـت حرفـی 
نـو و مردمـی را در ترکیـه ای کـه بـه دسـت 
اقلیـت بوروکرات و نظامی برخاف خواسـته 

اکثریـت مـردم اداره می شـد ارائـه نمایـد. 
حیات سیاسـی اربکان از دو حیث دارای 

است: اهمیت 
1( بینش او به سیاست 

2( تأثیـر ایـن بینش در نوع سیاسـت ورزی 
او. 

بینش اربکان به سیاست 
اربکان سیاسـت را یک “جهـاد” می داند 
و هـر نوع فعالیت سیاسـی را به شـرط آن که 
در راسـتای تحقـق عزت ملل اسـامی و در 
نهایـت رهایـی تمـام ملت هـای مسـتضعف 
فارغ از دین و وابسـتگی نژادی شـان از مقوله 

جهاد به شـمار مـی آورد. 
مفهـوم “جهـاد” از کلیدواژه هـای فهـم 
حیـات سیاسـی و فکری اربکان اسـت و این 
مفهـوم بـه حـدی حیـات او را تحـت تأثیـر 
خود قـرار داده بـود که اگرچه اسـام گرایان 
ترکیـه در محافـل شـخصی از او همـواره بـا 

چهره هـای  از  یکـی  اربـکان  بی شـک 
تأثیرگـذار و کلیـدی در تاریخ امت اسـامی 
اسـت و از سـوی دیگـر بـدون توجـه و دقت 
در حیـات و اندیشـه سیاسـی اربـکان امکان 
شـناخت و تحلیل ترکیـه امـروز امکان پذیر 
نیسـت. اربکان در دوره ای که اتحاد شـوروی 
فروپاشـیده بـود و از سـوی دیگـر آمریـکا 
بی رقیـب  را  خـود  خاورمیانـه  در  غـرب  و 
می دیـد به قـدرت رسـید. او پیش تـر از این 
نیـز در دوره ای کـه عرصـه ترکیـه فضـای 
درگیری های شـدید و مسـلحانه و سیاسـی 
گروه هـای چـپ و راسـت بـود وارد جریـان 

یاد

سیری در اندیشه و عمل سیاسی نجم الدین اربکان  به بهانه ی سالگرد درگذشتش

اشـاره: اوایـل اسـفندماه 1389 بـود که 
خبـر درگذشـت »نجـم الدیـن اربکان« 
ایـن چهـره ی شـاخص  منتشـر شـد. 
جدی تریـن  از  کـه  معاصـر،  ترکیـه ی 
و  اسـالمگرایی  مبلغیـن  و  مروجیـن 
مقابلـه بـا سکوالریسـم در ترکیـه بود، 
در دوره ی نخسـت وزیری اش هم منشـاء 
اثـرات فـراوان بود. بـه بهانه ی سـالگرد 
درگذشـت این شـخصیت بـزرگ ترک، 
مـروری داریـم بـر افـکار و اندیشـه های او.

اربکان سیاست 
را یک “جهاد” 

می داند و هر نوع 
فعالیت سیاسی 
را به شرط آن که 

در راستای 
تحقق عزت ملل 

اسالمی و در 
نهایت رهایی 
تمام ملت های 

مستضعف 
فارغ از دین 
و وابستگی 

نژادی شان از 
مقوله جهاد به 
شمار می آورد. 

مسعود صدرمحمدی
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می کردنـد  یـاد   )Hoca( “اسـتاد”  عنـوان 
امـا بـه هنـگام تجمعـات چنـد هـزار نفری 
تنهـا شـعاری کـه الیـق اربـکان بـود عنوان 
سـوی  از  یک صـدا  کـه  بـود  “مجاهـد” 

طرفدارانـش بـه صـدا درمی آمـد. 
از منظـر اربـکان وظیفـه بنیادیـن هـر 
مسـلمانی جهـاد در نبـرد تاریخـی موجـود 
میـان حق و باطل اسـت کـه از ابتدای تاریخ 
وجـود داشـته و تـا انتهـای آن نیـز وجـود 
خواهـد داشـت. جهـاد بـه معنای تـاش با 
تمـام وجـود و قـوا بـرای حاکـم شـدن حق 
در جامعـه و وصـول انسـان ها بـه آرامـش و 
حریـت اسـت بی آنکـه از قدرت هـای دنیوی 
هراسـی به دل باشـد. جهاد به معنای توجه 
به رسـالتی اسـت که هـر مسـلمان در برابر 
ملـت خـود، امـت اسـام و تمام بشـریت بر 
عهـده دارد. هـر مسـلمان موظـف بـه جهاد 
اسـت تـا روزی کـه حـق تمـام زمیـن را 
فراگیـرد. انسـانی کـه دسـت به جهـاد نزند 
بی شـک نخواهـد توانسـت کـه از امتحـان 

الهـی ایـن جهـان سـربلند خارج شـود. 
در همیـن راسـتا و بـرای نیـل بـه ایـن 
غایـت بـزرگ اسـت کـه سیاسـت در میدان 
توجه اربکان قرا می گیرد. از دیدگاه او کسـی 
کـه بگویـد سیاسـت بـه مـن ربطـی نـدارد 
درواقـع می گویـد کـه نیمـی از قـرآن به من 
ربطـی نـدارد. چراکه سیاسـت یکـی از اوامر 
اصلـی قـرآن کریـم و عبادتـی عظیم اسـت. 
در دیدگاه اربکان برای رسـیدن انسانیت 
به سـعادت، برای حکومت حقیقـت در برابر 
باطل، سـود در برابر ضرر، عدل در برابر ظلم 
و زیبایـی در برابـر کژی مجبوریم که دسـت 
بـه مبارزه بزنیـم. چراکه در غیـر این صورت 
تبدیـل بـه تماشـاگرانی خواهیم بـود که در 
مقابـل چشـمان مـا حقـوق مسـتضعفین و 
فقـرا پایمال می شـود و ما هیـچ کاری انجام 
نمی دهیـم. در ایـن صـورت فرد مسـلمان با 
سـکوت در برابر ظلـم به نوعی یـاور و حامی 
ظالم می شـود. عـدم اقدام به جهـاد در واقع 
خسـران دو سـرای هسـتی اسـت چراکه در 
ایـن جهـان در برابـر ظالمان ذلیـل خواهیم 
شـد و در آن جهان در باربر خداوند روسـیاه. 
این نوع نگاه اربکان به سیاسـت در مقام 
نظـر و مبانی تئوریـک تأثیرات خـاص خود 
را نیـز در میـدان عمل و اقدامات سیاسـی او 
گذاشـت. او مبانـی فعالیت سیاسـی را برای 
هـر مسـلمان در 9 کلمـه خاصـه می داند: 
ایمان، اخاص، توکل، اتحاد، اخاق حسـنه، 

احسان،مشاورت، اسـتقامت و اطاعت. 
او در راستای همین دیدگاه جهاد محور به 
سیاست، کار تشکیاتی و هماهنگی اقداماتی 
را تنها راه  دست یابی به قدرت و تأثیرگذاری 
در حیات سیاسی مسلمانان و یا به عبارت دیگر 

نقش آفرینی در میدان جهاد می داند. 

تأثیر این بینش 
در نوع سیاست ورزی اربکان 

همچنان که در باال نیز اشاره شد اربکان 
با نگاهی که به سیاست داشت و نیز تعریفی 
که از میدان جهاد داشت توانست راهی را در 
برابر جریان اسام گرایی در ترکیه ایجاد کند 
که می توانست تبدیل به راهی نمونه و اسوه 
برای جریانات اسام گرا در سایر کشورهای 
به  دست  آن که  به جای  او  شود.  مسلمان 
خرابکار  و  پارتیزانی  گروه های  ببرد،  ساح 
تشکیل دهد و با نام جهاد اخاق اسامی 
را مورد چشم پوشی قرار دهد تا بتواند قدرت 
انتخابات و  راه  بگیرد،  به دست  را  سیاسی 
قانون را اگرچه گاه در شرایطی ظالمانه و 
ناحق انجام گیرد انتخاب کرد. او از دهه 70 
دست  بارها  زندگی اش  روزهای  آخرین  تا 
انجمن های  و  گروه ها  احزاب،  تأسیس  به 
مختلف اسامی و ملی زد و با وجود آن که 
اتهامات واهی و  با  بار این تشکیات ها  هر 
ظالمانه متوقف می شدند اما او باپشتکار و 
استقامتی مثال زدنی و شایسته یک مجاهد 
فعالیت خود را ادامه داد. او اثبات کرد که 
به جای ساختارشکنی و ناهنجاری می توان با 
فعالیت های سیاسی مداوم و خستگی ناپذیر 
راه  این  از  و  شد  اسطوره  یک  به  تبدیل 
مفهوم  با  را  ترکیه  دیندار  اقشار  توانست 

سیاست آشنا کرده و آشتی دهد. 
در  موجـود  راه  تنهـا  را  روش  ایـن  او 
برابـر گروه های اسـام گرای سـایر کشـورها 
بـر  اگـر  کـه  بـود  معتقـد  و  می دانسـت 
گروه هـای  سـوی  از  عربـی  دیکتاتورهـای 
اسـام گرا فشـار وارد آیـد و قیامـی اتفـاق 
بیفتـد نتیجـه ای جـز جنگ هـای داخلـی 
شـدن  متضـرر  و  اسـامی  کشـورهای  در 
ملت هـای مسـلمان و افزایـش فشـارها بـر 
امت اسـامی به دسـت نخواهد آمد. ازاین رو 
اربکان همواره کادرسـازی و کار تشـکیاتی 
به همـراه ارائه گفتمان سیاسـی و اجتماعی 
ملمـوس بـرای مـردم را تنهـا راه نجات ملل 
اسـامی از دست دیکتاتورها و حکومت های 

وابسـته بـه غـرب می دانسـت. 
بـا توجـه بـه همیـن اندیشـه مقابلـه با 
هـر نـوع اقـدام ساختارشـکنانه بـود کـه او 
در سـال 1982 بـا تصمیـم گـروه اخـوان 
المسـلمین سـوریه کـه قصـد آمـاده شـدن 
بـرای اقـدام مسـلحانه و جهـاد علیـه حافظ 
اسـد رئیس جمهـور وقت سـوریه را داشـتند 
به شـدت مخالفـت مـی ورزد و تنهـا نفـع بر 
ایـن حادثـه را امپریالیـزم معرفـی می کنـد. 
بی شـک اگـر بصیـرت و فراسـت مجاهدانـه 
اخـوان  طـرح  کـردن  خنثـی  در  اربـکان 

المسـلمین بـرای اقـدام علیـه حافـظ اسـد 
نبـود شـاید جنگ هـای داخلـی و بحـران 
عجیبـی که منطقـه خاورمیانـه امـروز با آن 
دسـت به گریبان شـده اسـت 30 سـال پیش 
تیغ بر رگ حیات امت اسـامی نشـانده بود. 
از دیگـر جلوه هـای تأثیر نـگاه مجاهدانه 
بـه سیاسـت نوع اخاق سیاسـی اربـکان در 
صحنـه داخلـی ترکیـه اسـت. او بی شـک 
پرتبسـم تریـن سیاسـتمدار تاریـخ ترکیـه 
اسـت و در دوره فعالیـت سیاسـی نیم قرنی 
از  سـعه صدری  و  سـماحت  چنـان  خـود 
خـود نشـان داد که حتی مخالفان سیاسـی 
و ایدئولوژیـک خـود را نیـز بـه کرنـش و 
تعظیـم در برابـر اخـاق خـود واداشـت. او 
در برابـر سـیل انتقـادات و اتهامـات و حتـی 
زخم زبان هایـی کـه از سـوی طریقت هـا و 
گروه هـای دینی مختلف نسـبت بـه او انجام 
می شـد هیچ گاه انتقاد تندی بر زبـان نیاورد 
و همـواره طرفداران خـود را به صبر و متانت 
دعوت کرد. او در برابر درخواسـت شـاگردان 
و طرفدارانـش برای دسـت زدن بـه اقدامات 
خیابانـی در دفـاع از کیـان حـزب از آنـان 
می خواسـت تـا بـه جنـگل برونـد و هر چه 
فریـاد و خشـم دارنـد در آنجـا خالـی کنند! 
چراکـه میـدان سیاسـت و اقدام سیاسـی با 
خشـم و دادوبیداد سـازگار نیسـت. او چنان 
اسـتقامتی داشـت کـه پـس از سـخت ترین 
را  دوسـتدارانش  و  او  کـه  فشـارهایی 
مـورد هـدف قـرار داده بـود ایـن فشـارها و 
کارشـکنی ها را تنهـا یـک نقطه ویرگـول در 
سـیر حرکـت خـود به شـمار مـی آورد و اگر 
متانـت و فراسـت او در برابـر ظلم هایـی کـه 
بـر او رفت نبود ترکیه بسـیار پیش تـر از این 
وضعیت امروز سـوریه را به خـود گرفته بود. 

***
عمـر  پایانـی  دوره  در  اربـکان  اگرچـه 
خـود و درحالی کـه اگر یـار و یاوری داشـت 
می توانسـت بار دیگر صحنه سیاسـت ترکیه 
و امت اسـامی را متحـول کند مورد خیانت 
و بی وفایـی شـاگردانش – کـه بـه قـول او 
دانه هـای انگـوری کـه تبدیـل بـه شـراب 
شـدند- قـرار گرفـت امـا نشـان داد کـه راه 
نجات امت اسـامی و جهان بشـری تنها در 
سیاسـت ورزی مجاهدانـه با در نظر داشـتن 
تمـام الزامات و اقتضائات آن ممکن اسـت. او 
اثبـات کرد کـه می تـوان سیاسـتمدار بود و 

پاکباختـه و پاکـدل ماند. 
مرحـوم اربـکان بـرای اقدام در راسـتای 
اتحـاد اسـامی بـا هـدف ایجاد یک هسـته 
بـرای ایـن هدف خـود گروه D8 را تأسـیس 
کرد. در واقع 8 کشـور اسـامی که در داخل 
ایـن گـروه به عنـوان هسـته های اصلی آنچه 
در آینـده تبدیـل بـه اتحادیـه ای اسـامی 

از منظر اربکان 
وظیفه بنیادین 
هر مسلمانی جهاد 
در نبرد تاریخی 
موجود میان حق 
و باطل است که 
از ابتدای تاریخ 
وجود داشته و 
تا انتهای آن نیز 
وجود خواهد 
داشت. جهاد به 
معنای تالش با 
تمام وجود و قوا 
برای حاکم شدن 
حق در جامعه و 
وصول انسان ها 
به آرامش و حریت 
است بی آنکه از 
قدرت های دنیوی 
هراسی به دل 
باشد. جهاد به 
معنای توجه به 
رسالتی است که 
هر مسلمان در 
برابر ملت خود، 
امت اسالم و تمام 
بشریت بر عهده 
دارد. هر مسلمان 
موظف به جهاد 
است تا روزی که 
حق تمام زمین را 
فراگیرد. انسانی 
که دست به جهاد 
نزند بی شک 
نخواهد توانست 
که از امتحان الهی 
این جهان سربلند 
خارج شود. 



29

 سال اول،  شماره پنجم،  اسفند 1394 

عجیب وغریـب در مـورد اسـام ارائـه داد و 
در ادامـه جلسـه حاضـران در جلسـه چنان 
بیـرون  بـرای  پیشـنهادهای غیرانسـانی ای 
کـردن منابع نفتی مسـلمانان از دسـت آنان 
دادنـد کـه آن روز سـخت ترین روز حیاتـم 
بـرای تحـت کنتـرل گرفتـن خـودم بـود. 
امـا همـان شـب نامه ای 40 صفحـه ای برای 
دوسـتانم در ترکیه نوشـتم و آنـان را ازآنچه 
که در آن جلسـه گذشـته بود مطلـع کردم. 
از  که  جهادی  قرائتی  اساس  بر  اربکان 
و  خوش بینی  دین  را  اسام  داشت  اسام 
تسامح می دانست اما درعین حال هر دو نوع 
از  متساهانه  قرائت  و  خشونت آمیز  قرائت 
اسام با نام اعتدال را انحراف از مبانی اسامی 
ارزیابی می کرد. او معتقد بود که چیزی به نام 
اسام معتدل وجود ندارد و اسام اسام است 

با تمام مختصات ذاتی آن. 
را  اسـام  جهـان  مسـائل  و  اسـام  او 
مسـئله ای فرامذهبـی تلقی می کـرد و تمام 
تـاش خود را همـواره برای ایجاد هماهنگی 
و ماقـات میان مسـئوالن دولـت و مذهبی 
مذاهـب مختلـف اسـامی انجام می دیـد. او 
در دوره نخسـت وزیری خـود بـرای تأکید بر 
نظریه اتحادیه بزرگ اسـامی اش و تأکید بر 
نـگاه فرامذهبـی اش به امور نخسـتین سـفر 
رسـمی اش را برخاف تمام نخست وزیرهای 
تاریـخ ترکیـه که بـه آمریکا سـفر می کردند 

به ایـران سـفر کرد. 
به شـدت  مـردی  این کـه  از  فـارغ  او 
مذهبـی و متدیـن در مذهـب حنفـی بـود 
ایـران و انقـاب اسـامی ایـران را جنبشـی 
کـه ناشـی از قیام جبهه حق علیـه باطل در 
تاریخ بشـر اسـت ارزیابـی کـرده و کمک به 
ایـران را وظیفه حق طلبانه خود می دانسـت. 
این نوشته را با ترجمه صفحه پایانی کتاب 
»مبارزه من« را که خود او چند هفته پیش از 
وفاتش به عنوان مانیفست فکری و اعتقادی اش 

منتشر کرده است به پایان می بریم: 
مبارزه ما اسام است. غایت آمالمان نیز 
کسب رضای الهی است. هدفمان تحکیم نظام 
بشریت  تمام  سعادت  آرزویمان  است.  حق 
اقناع  شیوه مان  است.  جهاد  راهمان  است. 
بشریت  نجات  راه  تنها  که  معتقدیم  است. 
اسام است. اسام نیز چیزی جز ساختاری 
الهی نیست. و ازاین روی کامل است بی آنکه 
نقصان و کاستی ای در آن راه یابد. تاش برای 
این مبارزه توفیقی است که نصیب هر کس 
نمی شود. خواه شب و روز در این راه تاش 
کنید و خواه نسبت به آن بی تفاوت باشید 
در پیروزی نهایی این مبارزه تأثری نخواهید 
داشت و پیروزی نهایی از آن این مبارزه است 
اما آنچه مهم است امتحانی است که ما در این 

مبارزه از خود پس می دهیم.

می شـد قـرار داشـتند همگی دارای شـرایط 
اقتصـادی و جمعیتـی مناسـبی بـرای ایـن 

هـدف بودند. 
از دیـدگاه اربـکان بـرای ایجـاد نظامـی 
حقیقـت محـور و عادالنه در جهـان در برابر 
نظم کنونی جهانی که بر اسـاس تصمیمات 
صهیونیسـت ها در کنفرانس یالتا ایجاد شده 
اسـت تأسـیس 5 نهاد در درون جهان اسام 

ضروری اسـت: 
1. سازمان ملل متحد اسامی 

2. بازار مشترک اسامی 
3. سازمان مشترک دفاع اسامی 

4. اتحادیه آموزش و فرهنگ اسامی 
5. واحد پول مشترک اسامی 

اربکان با یادآوری تجربیات چند ده سـاله 
خـود در عرصـه همکاری های اروپـا با جهان 
اسـام معتقد بـود کـه اروپا جهان اسـام را 
تنها در سـطح یک تولیدکننـده محصوالت 
کشـاورزی و میـوه می دانـد و حاضر به قبول 
کشـورهای اسـامی به عنوان یک توان فنی 
و علمـی در جهان نیسـت. او منافع ترکیه را 
نیز که سال هاسـت در برابـر در اتحادیه اروپا 
بـه انتظـار نشسـته اسـت را نـه در عضویت 
اتحادیـه اروپا کـه ایجاد اتحادیه ای اسـامی 
با مشارکت کشـورهای توانمند جهان اسام 
می دانسـت. وی بـا اشـاره بـه آرزوی افـراد 
مسـلمان بـرای عضویـت در یـک اتحادیـه 
مسـیحی و نـوع نگاه حقـارت آمیز صلیبیان 
بـه جهـان اسـام بـه دلیـل تفـوق صنعتی 
آن هـا این آزمندی مسـلمانان به عضویت در 
اتحادیـه اروپـا را ناشـی از شکسـت در برابـر 
نفسـانیت خود دانسـته ایجاد بازار مشـترک 
اسـامی بـرای مدیریـت عرضـه و تقاضا در 
جهان اسـام و مبـارزه با هژمونـی اقتصادی 

پولـی صهیونیزم بـر جهان می دانسـت. 
صهیونیـزم  کـه  بـود  معتقـد  اربـکان 
تمسـاحی اسـت کـه آمریـکا آرواره باالیی و 
اتحادیـه اروپـا آرواره پایینـی آن را تشـکیل 
می دهـد. در مغـز ایـن تمسـاح متفکـران 
صهیونیسـت قـرار دارنـد و بـدن آن دالالن 
و همـکاران آسـیایی و غیـر آسـیایی آن هـا 
اسـت. جهـان مسـیحی سـعی دارد تـا بـه 
اهدافـی کـه بـا جنگ هـای صلیبـی دسـت 
نیافته اسـت یعنی تحـت حاکمیت و تجزیه 
درآوردن جهان اسـام از طریق اتحادیه اروپا 

و سـازمان های مالـی بـه انجـام برسـاند. 
این نـوع نگاه اربکان به مناسـبان جهان 
غـرب با جهـان اسـام عاوه بـر جهان بینی 
مبتنی بر اسـام و کفر او ناشـی از تجربیات 
شـخصی او در دوره هـا مختلـف اقامتش در 
اربـکان درحالی کـه در دوره  اروپـا داشـت. 
دانشـجویی و اوایل فعالیت هـای علمی خود 
به عنـوان چهـره ای برجسـته و قابل تقدیـر 

آلمـان شـناخته شـده  در جامعـه علمـی 
پرده هـای  پشـت  از  برخـی  توانسـت  بـود 
اندیشـه های حقیقـی غربی در مـورد جهان 

اسـام را فهـم کند. 
وی در کتـاب مانیفسـت فکـری خود با 
یـادآوری خاطـره ای مربوط بـه دوران جوانی 
و دانشـجویی خـود در آلمـان چهره حقیقی 

جهان امپریالیسـتی را آشـکار می کند. 
این خاطره به اختصار به این شرح است: 

من به عنوان دسـتیار پروفسـور اشمیت 
که معروف ترین متخصص و نفر اول مسـئله 
موتـور سـازی در آلمان بود مشـغول فعالیت 
بـودم. روزی اشـمیت بـا دادن دعوت نامه ای 
بـه مـن گفـت کـه بـه همایشـی محرمانـه 
دعوت شـده اسـت اما بـه دالیلـی نمی تواند 
در آن حضور یابد و از من خواسـت تا در آن 

همایش شـرکت کنم. 
مـن شـب بـه محـل همایـش مراجعـه 
دعوت نامـه  داشـتن  دسـت  در  بـا  کـردم 
توانسـتم کـه وارد سـالن همایـش که تحت 
تدابیـر امنیتـی و کنتـرل شـدید بـود وارد 
شـوم و به جـای پروفسـور اشـمیت در جای 
افـراد  کـه  همایـش  موضـوع  بنشـینم.  او 
مختلـف  رده هـای  از  بسـیاری  سرشـناس 
در  اقتصـادی  و  سیاسـی  اداری،  علمـی، 
آن حضـور داشـتند بـر اسـاس دعوت نامـه 
»بررسـی وضعیت امروز عربسـتان« بـود. اما 
 ESSO دکتـر مولر رئیس کل شـرکت نفتـی
به عنوان سـخنران آغازکننده همایش گفت: 
به  دعوت  عنوان  با  را  شماها  »اگرچه 
امروز  وضعیت  »بررسی  عنوان  با  همایشی 
به  عنوان  این  اما  کرده ام  دعوت  عربستان« 
دلیل محرمانه بودن موضوع اصلی همایش 
همایش  اصلی  هدف  است.  شده  انتخاب  
از این قرار است که ما با همکاری دوستان 
آمریکایی در منطقه دمام عربستان توانسته ایم 
عظیم ترین منابع نفتی جهان را کشف کنیم. 
من به تازگی از این منطقه بازگشته ام. ما در 
این جلسه که مهم ترین افراد اروپا از مهم ترین 
شهرهای آن جمع شده اند می خواهیم با شما 
در مورد این که چگونه می توان از این منابع 
کنیم  بهره برداری  خودمان  نفع  به  نفتی 
ارائه  از  پس  همین  برای  بگیریم.  مشورت 
اطاعاتی کوتاه در مورد وضعیت این ثروت 
از شما خواهم خواست تا توصیه هایتان را به 

ما منتقل کنید.« 
اربـکان ادامـه می دهـد: آن زمـان منابع 
نفتـی عربسـتان بزرگ ترین منابعـی بود که 
به تازگـی کشـف شـده بـود و 20 درصـد از 
منابـع کل نفـت جهـان را تشـکیل می دید. 
اروپایی ها از همین روزهای نخسـت تصمیم 
گرفته بودند تـا برای آن منابع فکری بکنند. 
دکتر مولر در ادامه سـخنان خـود اطاعاتی 

او اسالم 
و مسائل 

جهان اسالم 
را مسئله ای 

فرامذهبی تلقی 
می کرد و تمام 
تالش خود را 
همواره برای 

ایجاد هماهنگی 
و مالقات میان 

مسئوالن دولت 
و مذهبی مذاهب 
مختلف اسالمی 

انجام می دید. 
او در دوره 

نخست وزیری 
خود برای تأکید 

بر نظریه اتحادیه 
بزرگ اسالمی اش 

و تأکید بر نگاه 
فرامذهبی اش به 

امور نخستین 
سفر رسمی اش 
را برخالف تمام 

نخست وزیرهای 
تاریخ ترکیه که 
به آمریکا سفر 

می کردند به ایران 
سفر کرد. 

او فارغ از این که 
مردی به شدت 

مذهبی و متدین 
در مذهب حنفی 

بود ایران و 
انقالب اسالمی 

ایران را جنبشی 
که ناشی از 

قیام جبهه حق 
علیه باطل در 

تاریخ بشر است 
ارزیابی کرده و 
کمک به ایران را 

وظیفه حق طلبانه 
خود می دانست. 



ایام، پایگاه تامین محتوای مناسبتهای انقالب اسالمی است. 
کوششی است برای آن که نگذارد ایام اهلل در پیچ و خم روزمرگی ها رنگ ببازند.

w w w . a y y a m n e t . i r



بنیادی به نام بهزاد

بی معرفتی ها او را خسته کرده!
تصویرگر گفتگوی خاموش
نمی دانند چه گوهری در شهرشان است
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بُنیادی به نام بهزاد
»باید  می گویند  که  می شنویم  بسیار 
فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه منتشر 
کرد«،  کار  مقدس  دفاع  برای  »باید  کرد«، 
»باید ارزش های دفاع مقدس را به نسل های 

آینده انتقال داد« و از این حرف ها. 
برخـی، صادقانه و دلسـوزانه این حرف ها 
و  سـوداگرانه  دیگـر  برخـی  و  می زننـد  را 
متظاهرانـه. آن ها که صادق اند، آسـتین ها را 
بـاال می زننـد و کار می کننـد و آن ها که اهل 
تظاهرنـد، فقـط حرفش را می زننـد و گاهی 
اگر فرصتی دسـت داد، نمایشـی می دهند و 
بـازی ای درمی آورنـد کـه مثاً گفته باشـند 

کارکرده اند.  کـه 
در میـان آدم هایـی کـه از سـِر صـدق، 
به پـای دفـاع مقـدس ایسـتاده و مردانـه کار 
می کنند، کسـانی هم هسـتند که به تنهایی 
کارِ ده هـا موسسـه و نهـاد و بنیـاد را انجـام 
می دهنـد. گسـترده تر، عمیق تر، مسـتمرتر، 
خالصانه تـر، کم هزینه تـر و مؤثرتـر از همه ی 

آن نهادهـا و بنیادها. 
و  نهادهـا  رقیـب  را  خـود  اینکـه  نـه 
بنیادهـا بداننـد؛ نـه. تکلیفـی فراتـر از ایـن 
بـرای خـود قائل انـد. آن هـا همچنـان خـود 
را بدهـکارِ هم رزمـان خـود می داننـد. هـم 
ازاین روسـت کـه آرام نمی گیرنـد. حتـی اگر 
در سـخت ترین شـرایط باشـند و حتـی اگر 
تمـام حیـات مادی شـان به مخاطـره بیفتد. 
و حتـی اگر زخم زبان بشـنوند و در محاصره 
قـرار بگیرنـد. و حتی اگر کسـی تحویلشـان 

نگیـرد. و حتـی اگر...
این هـا، مجاهـدان و سـرداراِن حقیقـی 
اسـامی اند.  انقـاب  فرهنگـی  جبهـه ی 
مجاهدانـی کـه آمدورفت هـای سیاسـی و 
فـراز و نشـیب های قدرت مـداران، تأثیـری 
در تکلیـف مداری شـان ندارد. شـاید، همین 
بی اعتنایی شـان به مسـتاجریِن قدرت است 
کـه باعـث شـده هیـچ نصیبـی از کرورکرور 
بودجـه و اعتبارِ به اصطاح فرهنگی نداشـته 
باشـند! نصیب کـه می گوییم، مرادمـان این 
نیسـت کـه ایـن مـرداِن َمـرد، چشـمی بـه 
کیسـه ی بیت المـال دارنـد برای خودشـان؛ 
هرگـز! چگونـه می تـوان چنیـن انگـی بـه 

آن هـا زد وقتـی از کل دنیـا و متاعـش، بـه 
قـوِت الیمـوت قانع اند؟ هر چـه می خواهند 
دقیقـاً بـرای همـان مأموریتـی می خواهنـد 
آن  بـرای  نهادهـا،  و  بنیادهـا  همیـن  کـه 
مأموریت هـا، بنیـاد شـده اند. اگـر می گویند 
دسـتمان را بگیریـد، نـه ازاین روسـت کـه 
محتـاِج ایـن عنایت اند؛ بلکـه می خواهند باِر 
بـر زمین مانـده ای را کـه ایـن َدم و دسـتگاِه 
عریـض و طویـل و علیل، نتوانسـته از زمین 

بـردارد، بلنـد کنند. 
*

این همـه را گفتیـم تـا بگوییـم در تبریز 
و در همیـن بیـِخ گـوش مـا، چنیـن مردی 
زندگـی می کنـد؛ »بهـزاد پرویـن قـدس«. 

بهـزاد«.  »حاج 
*

نمی دانیـم چـه فرقـی می کند بـه حال 
او، کـه مـا بخواهیـم از فضائـل و مراتبـش 
بگوییـم؟ اینکـه مـدام تعریـف و تمجیدش 
کنیـم و قربـان صدقـه اش برویـم، بـه چـه 
دردش می خـورد؟ البتـه همـه ی این هـا، به 
درِد مـا حتمـاً می خـورد. می توانیـم با اسـِم 
او، معتبر شـویم. می توانیـم پیش دیگران، به 
حضـورش در شـهرمان بنازیـم و... اما او خود 
چـه حاصلی از ایـن »من آنم که رسـتم بود 

پهلوان«بازی هـای مـا می بـرد؟
همـه  کـه  اسـت  عجیـب  خیلـی 
جماعـِت  به ویـژه  می شناسـند.  را  او 
دفـاع  فرهنـگ  متولـِی  پشت میزنشـین 
هـم  غیـره. چـاره ای  و  انقـاب  و  مقـدس 
ندارنـد. بایـد هـم بشناسـند. چـون یگانـه 
اسـت. منحصربه فـرد اسـت. بدیـل نـدارد. 
نمی تواننـد...  دیگـران  می توانـد،  او  آنچـه 
را  »خـودش«  هیچ کـس  امـا  بااین همـه، 
نمی شناسـد. همـه ی آن جماعـِت مذکـور، 
اگـر او را می شناسـند برای این اسـت که به 

دارنـد.  نیـاز  کارش  و  او 
او امـروز، دو گنجینـه ی بی مثـال دارد. 
یکـی را در سـینه اندوختـه دارد و دیگری را 
بـا چنـگ و دنـدان نگـه داشـته. یک سـینه 
سـخن و یـک دنیـا گنـِج بی ماننـد از دفـاع 
مقـدس. او، همـه ی این ها را با اشـک چشـم 

و خـون  دل، رسـانده اسـت تـا بـه امـروز. 
کمـرش زیـر بـار این گنـِج وزین، خم شـده، 
امـا کم نیـاورده و همچنان ایسـتاده. که چه 
شـود؟ که روزی کسـی در این مملکت پیدا 
شـود که او را بشناسـد؛ ببیندش؛ بفهمدش؛ 
دریابـدش. نه مانند شـعارگویاِن بی خاصیتی 
که فقط بلدند آه بکشـند و حسـرت بخورند 
دیـر  را  بهـزاد«  »حـاج  اینکـه  خاطـر  بـه 
شـناخته اند. خاصیتشـان، تنها این است که 
بیایند و گوشـه ای از گنجینـه ی محفوظ در 
خیمـه ی کوچـک و نُقلی و اسـتیجاری او را 
ببینند و نَمی از گوشـه ی چشمشـان بیرون 
بیایـد و احساسـاتی شـوند و داد بزننـد کـه 
چرا باید چنین باشـد؟! و کمی که گذشـت، 

همه چیـز را فرامـوش کننـد؛ انگارنه انـگار.
حـاج بهـزاد، دل ناگراِن میـراث یگانه ای 
اسـت کـه از دفـاع مقـدس، بـه امانـت دارد. 
می خواهـد ایـن گنـِج ارزشـمند را تبدیـل 
مردمـاِن  اختیـار  در  و  کنـد  احسـن  بـه 
تشـنه ی حقیقـت قـرار دهـد. چیـز زیـادی 
هـم نمی خواهـد. امـکاِن کار می خواهـد و 
بـس. نمی خواهـد وبـاِل گـردن کسـی یـا 
جایـی باشـد. همین که یـک چاردیـواری در 
اختیارش باشـد کـه بتواند انبوهِ اسـنادش را 
در آن جـای دهد، شـروع می کند بـه کار. اما 
کسی گوشـش بدهکار نیست. اینجاست که 
می گوییم کسـی او را نمی شناسـد. آن هم در 
کجا؟ در شـهری که میلیاردهـا تومان به نام 
فرهنـگ و دفـاع مقـدس و انقـاب، حیـف 
می شـود؛ دود می شـود و مـی رود بـه هـوا. 
چرا پیـدا نمی شـود عاقله مردی کـه یک بار 
برای همیشـه، بیایـد و این بنیـاِد تک نفره را 
دسـت گیرد؟ بس نیسـت این همـه وعده و 
وعیـِد توخالـی و پـوچ را که هر بار بـا دیدِن 

اندوختـه ی گرانسـنگش، داده ایم؟
او  نمی داننـد  کـه  می دانسـتیم  اگـر 
کیسـت، باز شـروع می کردیم به برشـمردِن 
امتیـازاِت انحصاری اش. ولـی یقین داریم که 
می داننـد. کافی سـت از حصـار مشـاوران و 
مباشراِن بیگانه با فرهنگشان بیرون بیایند و 
خـود را آزاد کننـد. آن وقت، حتی ثانیه های 

حضـور حـاج بهـزاد را قدر می شناسـند. 

او همچنان ایستاده است

همه او را 
می شناسند. 
به ویژه جماعِت 
پشت میزنشین 
متولِی فرهنگ دفاع 
مقدس و انقالب 
و غیره. چاره ای 
هم ندارند. باید 
هم بشناسند. 
چون یگانه است. 
منحصربه فرد 
است. بدیل 
ندارد. آنچه او 
می تواند، دیگران 
نمی توانند... 
بااین همه، اما 
هیچ کس »خودش« 
را نمی شناسد. 
همه ی آن جماعِت 
مذکور، اگر او را 
می شناسند برای 
این است که به 
او و کارش نیاز 
دارند. 
او امروز، دو 
گنجینه ی بی مثال 
دارد. یکی را در 
سینه اندوخته دارد 
و دیگری را با چنگ 
و دندان نگه داشته. 
یک سینه سخن 
و یک دنیا گنِج 
بی مانند از دفاع 
مقدس. او، همه ی 
این ها را با اشک 
چشم و خون  دل، 
رسانده است تا به 
امروز. 
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حاج بهزاد پروین 
قدس، بسیجی 
رزمنده،  هنرمند 
عکاس و... هم 
داره خسته 
میشه! داره که 
نه، شاید خیلی 
وقته که گرد 
خستگی بر 
چهره ی شکسته 
از جنگش 
نشسته باشه!

یه کمی سطح  ندین!  گیر  بهش  دیگه 
توقعاتومونو بیاریم پاییم. همش که نباید امثال 
اون این چرخو بچرخونن. خوب اونم آدمه و 
گوشت و پوست و استخون. تازه خدا خیرش 
بده با این تجهیزات کم و مهمات هیچ. تا 
اینجاشم خط رو نگه داشته! و مثل بعضی ها 
میخوایم  کی  زمین.  نزده  کارو  اول،  همون 
نه  کنیم!  درکشون  بشناسیمو  اونو  امثال 
شناختن اسمی که درکش هم این نیس که 
بشینیم کنارشو برای خاطراتتشون های های 

گریه کنیم. که چی بشه؟
می خوایم  چی  به  میریم؟  داریم  کجا 
برسیم؟ بقیه رو کجا داریم می بریم؟ آخرش 
»در  می گفتن:  که  قدیمیا  بازهم  چی؟  که 

دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟« 
هیچـی  و  سـاکتن  اونـا  خـدا  بـه  آره 
نمی گـن. اونا سرشـونو انداختـن پایین و کار 
خودشـونو میکنـن. وظیفه ی مـا چیه؟ نکنه 
باورمـون شـده که فقـط باید بهشـون بگیم:

-خـدا اجـرت بـده بـرادر... شـما کـه در 
پیشـگاه الهی مقام و منزلت دارید... ای کاش 
مـا هـم توفیق داشـتیم و فقط  لحظـه ای از 
حـاالت معنوی شـما رو درک مـی کردیم...

رو  اینـا  تنهایـی  خودتـون  جـدی؟ 
فهمیدیـن؟ یـا کسـی دیگـه هـم کمکتون 
کـرد؟ فکر بـد نکنین. منظـورم اینـه که یه 
وقت شـهرام، غریبه ای کسـی ایـن الفاظ رو 
یادتـون نـداده باشـه! خاصـه نـون و نمکی 
کـه خوردین باید حقـش رو ادا کنین دیگه!

همه اینا رو که گفتم گفته باشم:
- حـاج بهـزاد پرویـن قـدس، بسـیجی 
رزمنـده،  هنرمند عکاس و... هم داره خسـته 
میشـه! داره کـه نـه، شـاید خیلـی وقته که 
از  شکسـته  چهـره ی  بـر  خسـتگی  گـرد 

جنگش نشسـته باشـه!
ببخشید، شما نه! خود حاج بهزاد رو میگم 
که با خوندن این مطالب از دستم شاکی میشه 

که چرا اسرار مگو را برای همه گفتم!

اینجا اجازه بدین یه قدم عقب بشینم و بگم:
- بی معرفتی، این بسیجی را خسته کرده!

آره بـه خـدا. بسـوزه پـدر بـی معرفتـی. 
می دونـم اآلن همه مـون کـه ایـن کاغذ پـاره 
رو میخونیـم، سـرمون رو تکـون میدیـم و 
میگیـم: »حـرف دل مـا رو زدی. آی بسـوزه 

پـدر بی معرفتـی!«
حاال چرا که بعضی ها پدر بی معرفتی 

هستن! اونا هم اینو میگن، خیلی سوز داره!
باشـه شـما هم بگین. توی ساختمونای 
عریـض و طویلتـون و بودجه هـای کانتـون 
غرق بشـین و اصـًا حالیتون نشـه که حاج 
بهـزاد برای چاپ پوسـتر یک شـهید مجبور 

بـود از پول شیرخشـک بچـه اش بزنه!
اصاً به من و تو چه ربطی داره! مگه ما 
مجبورش کردیم که مثل اون چندتای دیگه: 
آوینی، محمودوند، پازوکی و... در این روزگار 
که امثال من دنبال ربع بهار آزادی تا دوقوزآباد 
سینه خیز میریم! برای اینکه ستارگان آسمان 

بی معرفتی ها
 او را خسته کرده!

حمید داودآبادی
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اونـا بـرای ماهـا ایـن چیـزا رو نوشـتن 
کـه نکنـه هرکاری کـه دلمون می خواسـت 
بکنیـم، امثال حاج بهزادها رو خسـته کنیم، 
در اموال بیت المال شـریک شویم و حال و 
حرام سـرمون نشـود و... اون وقـت دم مرگ، 
یـک پـای مـا مسـجد باشـد و یـک پایمان 
قربونـش برم حـرم علی بن موسـی الرضا)ع(.

ببخشـید. هیـچ نمـی خواسـتم خاطـر 
شـما رو آزرده کنـم. ولـی چیـکار کنـم؟ بـا 
شـما نگـم کـه یکـی دیگـه از بچـه هـا رو 
خسـتگی دارد از پـا در میـاورد، فـردا کـه 
خـودم از فرط خسـتگی خـوردم زمین، کی 

بگـه: خسـته نباشـی رزمنـده!
باال،مطلـب  جملـه ی  بـا  می خواسـتم 
مبهمـم رو تمـوم کنـم ولـی دلم رضـا نداد 

کـه بـرای شـما نگـم قضیـه چیـه:
-حـاج بهـزاد پرویـن قـدس، بسـیجِی 
از  عکس هایـش  کـه  قدیمـی  رزمنـده ی 
جبهـه و تفحص معروف اسـت و شـاید توی 
آلبوم خود شـما هم زیاد باشـد دارد خسـته 
می شـود! خـدا نکنـد او و امثـال او در پیـچ 
و خـم روزگار و روزمرگی هـا بـه فراموشـی 
سـپرده شـودند و حضـرات از آنـان غافـل 
شـوند و آن وقـت آقازاده هـا و امثال شـهرام 
جزایـری در پیشـمان ارج و منزلـت داشـته 
باشـند که به قـول امام عزیز به عـذاب الهی 

دچـار خواهیم شـد.
از مـا گفتـن بـود. از ایـن به بعدشـم هر 
کـی میخـواد یقمونـو بگیـره عیبـی نـداره! 
یعنـی تـا حاال هـم مهم نبـود. ایـن دنیا که 
هیچـه. وقتـی قـراره زنـدان مومـن باشـه و 
بهشـت کافر پـس اگه مثل زندونیـا باهامون 

رفتـار نکـردن بـه چـی باید شـک کنیم؟
حـاال دیگه ما هم بایـد بگردیم یه پارک 
دورافتـاده ای پیـدا کنیـم کـه بچـه هـا زیاد 
اونجـا بـازی و سـر و صـدا نکنن کـه آرامش 
مونـو بـه هـم بزنـن! اون وقـت هنـوز چهل 
سـالمون نشـده، خسـته از بی معرفتی هـا و 
سـوخته از زهـر شـیمیایی و قـر و قاطـی از 
ترکـش و تیر! دسـت بـه زانومـون بذاریمو- 
تازه اگه بعضیها پا داشـته باشـن، وگرنه باید 
دسـت به زانـوی رفیقاشـون بـذارن- بگیم:

-شلمچه کجایی که یادت بخیر...
)اینو در گوشـی میگم: اگه یه وقت زد و 
یـه پولو پلـه ای گیرتون اومد یـا از بودجه ی 
کان مبـارزه بـا تهاجم فرهنگـی و این چیزا 
چیزی تـش موند، بد نیس یه گوشـه ی دور 
افتـاده ی تهـرون، تـوی جنوبی تریـن نقاط، 
یـه همچیـن پارکـی برامـون بزنیـن که هم 
آب و هـواش بـرای سـینه ی شـیمیایی ها 
خـوب باشـه و هـم مـا، کسـی رو نبینیـم. 

ببخشـین! کسـی ما رو نبینه!( 

نیگریـن که چرا مردم رو ترسـوندم! منظورم 
سـوره ی زلزلـه بود!

بشـین. همچین محکم بشین که تانک 
تـی 72 عـراق هـم نتونـه از پسـت و مقـام 

جـدات کنه!
قول  از  بسیجی ها  از  یکی  بخیر  یادش 
رئیس جمهورشون رجایی توی وصیت نامش 

نوشته بود:
-خدا کند پست و مقام پستمان نکند...

عجب! مگه الحمداهلل، گوش شیطون کر، 
اون دنیا هم پست و مقام خیر میکنن؟!

خیر!
اگـه اونـا بـرای پسـت و مقامـم گریبان 
چـاک میـدادن کـه تـو همیـن دنیـا درجـا 
میـزدن! مگه فکـر کردیم اونا چیشـون از ما 
کمتر بود؟ دانشـجو توشـون بـود، دکتر بود، 

هنرمند بـود و...

گمنامی رو به آغوش مادراشون برگردونن. تا 
دل سیمای خاردار وحشی و میدون مینای 

بدترکیب والمری پیش برن!
مگه آدم زنده وکیـل وصی میخواد؟! آره 
میخـواد! اگه نمی خواسـت که ایـن همه آدم 
بـا حقوقـای میلیونـی بیـکار می شـدن، اون 
وقـت بایـد ده تـا مجلـس دیگـه بـرای حل 

مشـکل اشـتغال اونا رو راه مینداخت!
اصـًا ولـش کـن. ایـن حرفـا چیـه من 
دارم میزنـم؟ همش هزیونه. بـاز دوباره چهار 
تـا عکـس و دو تـا بسـیجیه بی غـل و غـش 

دیدیـم دلمـون یاد شـلمچه کرد!
ماسـه  و  رمـل  کـه  میدانـی  چـه  تـو 
چیسـت؟ روی پیشـانی رد قناسـه چیست؟ 
خـوش باشـین! اوتوموبیلتـو بپـا دزد نبـره! 
خونـه ی دو هـزار متریـت رو محکـم بگیـر 
کـه میگن میخـواد زلزلـه بیاد! حـاال یقم رو 

-حاج بهزاد 
پروین قدس، 

بسیجِی 
رزمنده ی قدیمی 
که عکس هایش 

از جبهه و تفحص 
معروف است و 

شاید توی آلبوم 
خود شما هم 

زیاد باشد دارد 
خسته می شود! 

خدا نکند او و 
امثال او در پیچ 

و خم روزگار 
و روزمرگی ها 

به فراموشی 
سپرده شودند و 
حضرات از آنان 
غافل شوند و آن 

وقت آقازاده ها 
و امثال شهرام 

جزایری در 
پیشمان ارج و 
منزلت داشته 

باشند که به قول 
امام عزیز به 

عذاب الهی دچار 
خواهیم شد.



36

 13
94 

ده
سفن

م،  ا
نج

ره پ
شما

ل،  
ل او

 سا

بنیادی به نام بهزاد

بارها چشماِن پر 
ذوق ایشان را 
هنگام بیان حاالت 
و احساساِت 
هنگام گرفتن 
عکس و یادآورِی 
آن لحظه گرفتن 
عکس دیدم که 
بعد جایش را به 
اندوهی می دهد 
و مثل یک آه 
از نهادش بلند 
می شود.

به من نشان می داد و می نشستیم بحث های 
مختلفی می کردیم. خیلی آرام و با طمانینه به 
سئوال های من جواب می داد و بعد عکسهایش 
عکس هایی  روی  دانه  دانه  و  می دیدیم  را 
که گرفته بود، حرف می زد. البته االن هم 
می کنیم.  را  کار  همین  اوقات  بسیاری  در 
ایشان  که  بوده  این  همیشه  من  برداشت 
هر موقع که درباره هر عکسی صحبت می 
کند انگار درباره ی فرزند گمشده اش صحبت 
می کند و خاطراتی که از هر عکس دارد به 
نظر من خودش می تواند به عنوان یک کتاب 
یا فیلمنامه مورد استفاده قرار بگیرد. بارها 
چشماِن پر ذوق ایشان را هنگام بیان حاالت 
و احساساِت هنگام گرفتن عکس و یادآورِی 
آن لحظه گرفتن عکس دیدم که بعد جایش 
را به اندوهی می دهد و مثل یک آه از نهادش 
بلند می شود. البته شاید دروغ باشد که بگویم 
همیشه حسش را درک کردم و می توانستم 
با ایشان همدردی کنم. اما هم کامی با ایشان 
همیشه فرصت مغتنمی برای من بوده وسعی 
می کنم هیچ وقت از دستش ندهم. صمیمیت 
حضور، تواضع و درک باالی هنری در کنار 
حضور پرتجربه در میدان جنگ و قهرمانان 
آن میدان، »حاج بهزاد« را به سرمایه ی بزرگی 
برای این مملکت و خطه ی آذربایجان و بویژه 

هنرجوها تبدیل کرده...

حاج بهزاد و عکاسی جنگ
عـکاس جنـگ یک سـری ویژگی هایـی 
بایـد داشـته باشـد! فرق هایـی کـه اغلـب 
امـا ریشـه ای و  انگاشـته می شـود  نادیـده 
مهـم بـه نظر می رسـند... یک عـکاس پرتره 
و طبیعـت بـا طمأنینه بـه یک منظـره زیبا 
و دلپذیـر مـی رود و پایـه اش را می گـذارد و 
خیلی راحت نورسـنجی می کنـد و زاویه اش 
را انتخاب می کند و یا توی اسـتودیو در یک 
فضـای آرام عکـس می گیـرد... در عکاسـی 
جنـگ اینگونـه نیسـت یعنی امنیـت جانی 
نیسـت و بطور معمول یک اضطرابـی با آدم 
همـراه اسـت. اگر هنر عکاسـی را بـه منزله 
هنـر تجربه احساسـات در نظر بگیریم که با 
انگیزه هـای درونـی برای رسـیدن بـه دریای 
درون انسـانها داسـتان خـود را بیان می کند 
و احساسـات را بـرای نیـاز هویـت جمعـی 
برمی  انگیـزد؛ در حقیقـت در ترکیب تصاویر 
احسـاس عـکاس راه پیـدا می کنـد و ایـن 
تناقض زیبایی سـت که در ذات هنر عکاسی 
جنگ نهفته سـت و انسان سـاز اسـت. همراه 
بـودن اضطراب و احسـاس؛ مـرگ و زندگِیِ 
زیبایی شـناختی ای   عناصـر  اینهـا  تـوام؛ 
هسـتند کـه در سـالهای دفـاع مقـدس در 
درون آدم هـای درگیـر جنگ بـود. به همین 
دلیـل بسـتن قاب بـرای عکاس سـخت بود 

سـال 1374 بـود کـه حضـرت آقـای 
خامنـه ای جمع هنرمنـدان »مرکز فرهنگی 
میثـاق« را بـه حضـور پذیرفتنـد. »میثاق« 
مجموعـه ای خودجـوش از هنرمندان جنگ 
بـود کـه پـس از پایـان جنگ و بـا محوریت 
فعالیـت فرهنگـی و هنری انقاب اسـامی 
در داخـل و خـارج کشـور آغـاز بـه فعالیـت 
کـرد و پـس از فروپاشـی بلـوک شـرق و 
ایجـاد بحران هـای مختلـف، بویـژه جنـگ 
اجتماعـی  نمـود  فعالیت هایـش  بوسـنی، 
بـه خـود گرفت و هنرمنـدان مختلفـی را از 
نقـاط مختلـف ایران بـه هم اندیشـی دعوت 
کـرد و مـن در آنجـا و بین آن فضـای گرم و 
صمیمی در حضور حضـرت آقا، بعد از دیدار 
بـا چـن تـن از هنرمندانـی که از شـهرهای 
مختلـف در ایـن ماقـات حضور داشـتند، با 
جنـاب پرویـن قـدس آشـنا شـدم و بعدهـا 
این آشـنایی بیشـتر شـد. در نـگاه اول تمام 
شـخصیتش برای من در تن صـدای ظریف 
و نگاه آشـنا و لبخند همیشـگی اش خاصه 
شـد. صدایـی کـه خالـی از خودپسـندی و 

لبریـز از تواضـع و بسـیار آشـنا می نمـود.
پس از آن بارها و بارها ایشان را ماقات 
مناطق  در  چه  میثاق،  دفتر  در  چه  کردم. 
و  عکس ها  بارها  تبریز.  در  چه  و  جنگی 
کتابهایش را چه از جنگ و چه تفحص شهدا 

دکتر محمد صفری

تصویرگر 
گفتگوی
 خاموش

ِ
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که به سـادگی بتواند جهان بینـی خودش را 
در ظاهر خشـونت های جنگ جستجو کند؛ 
مثـل آن عکس تاثیرگذار آقـای پروین قدس 
از رزمندگانـی کـه در منطقه ی جنگی غرب 
کشـور بر بالیـن دوسـت شهیدشـان حاضر 
شـده اند و او را در برگرفته اند و آن رزمنده ی 
بسـیجی با نگاهی مضطرب و شاید معترض 
بـه حضور دوربیـن، نظاره گر ماسـت. عکاس 
جنـگ بـا قـرار دادن خـود در وسـط میدان 
نبـرد، دربـاره آنچه اتفـاق می افتـد از طریق 
ایـن  و  می کنـد  برقـرار  ارتبـاط  عکس هـا 
ارتبـاط و »گفتگـوی خامـوش« اسـت کـه 
باعـث می شـود عـکاس در صحنـه جنـگ 
بـا تمـام احسـاس خود همـه اطـراف را نگاه 
 کنـد و بـا دیـدن رنج هـا و دردهایـی کـه به 
واسـطه اصابـت گلوله هـا ایجاد می شـوند، از 
درون ذهنـش، درونیات مردان درگیر جنگ 
را بـر روح و روان انسـان های دیگـر نشـان 
بدهـد و در بسـیاری مـوارد کـه عکس هـای 
»حـاج بهـزاد« را می بینم و خاطراتـش را از 
آن عکس هـا می شـنوم سـختِی بـه تصویـر 
کشـیدن آنهـا و درک آن برایـم صد چندان 
می شـود. همینطـور اسـت عکس هایـی که 
آن  و  گرفته انـد  تفحـص شـهدا  از  ایشـان 
عکسـی کـه ماهی هـا بر اثر خشـک شـدن 
آب یـک برکـه بـر روی میـن مرده انـد هنوز 
در خاطـرم هسـت؛ خشـونت مهار نشـدنی 
جنـگ، نقطـه ی مقابـل زندگـی و زیبایـی. 
حـاج بهـزاد بـرای بسـتن قـاب ایـن زیبایی 
باورهـای  بـا  مناسـب  ترکیـب  در  پنهـان 
عاشـقانه مـردان خاکریزهـای دفـاع مقدس 
او  عکس هـای  و  می شـد  هم نفـس  بایـد 

بیانگـر توفیقش در این مسـیر اسـت.

حاج بهزاد... دیروز، امروز، فردا
بـه هـر حـال جنگـی رخ داده و تاریخی 
ثبـت شـده کـه بایـد آن را بـه هـر نحـوی 
که شـده حفـظ کنیم. شـرایط عکاسـی در 
جنگ دشـوار اسـت؛ چـرا که برای رسـیدن 
بـه موقعیـت باطـن جنگ همـواره بایـد در 
مرکـز جنـگ بود تا بـا احسـاس درون خود، 
شـرایط غیرقابل تحمل انسـان درگیر جنگ 
را حـس کـرد و آن احسـاس را در وضعیـت 
قابـل بـاور در ترکیـب قاب های عکـس قرار 
داد و ایـن عکاس جنگ اسـت کـه به عنوان 
یک شـاهد با عکس های خود گـواه باورهای 
انسـان درگیر جنگ اسـت که در میان انواع 
خطرهـا و تراژدی هـا غـرق می شـود. عکاس 
جنگ، با شـکافتن احسـاس ها و انگیزه های 
»انسـان درگیـر جنـگ« آن را در شـرایط 
طاقت فرسـا در ترکیب هـای عکـس خـود 
بـروز می دهـد و ایـن عکس هـا بـا غلبـه بـر 
احساسـات مردمـی کـه دور از صحنه هـای 

جنـگ بـه سـر می برنـد، آنهـا را از حالـت 
بی تفاوتـی خـارج می کنـد و برمی انگیزاند و 
بـه این تعبیر اسـت که من »حـاج بهزادها« 
را جـزو خـواص مانـدگار جنـگ می دانـم 
کـه به هـر قیمتـی باید آنهـا را حفـظ کرد، 
گرامـی داشـت، از تجربیـات آنهـا بهره هـا 
بـرد و شـرایطی را فراهـم کـرد تـا در مراکز 
آکادمیـک و علمـی کشـور، ایـن تجربیـات 
بـه دانش پژوهـان و دانشـجویان منطقـه ای 
و بومـی و حتـی فرامنطقـه ای و بـه شـکلی 
گسـترده مـورد بهره بـرداری قـرار بگیـرد و 
ایـن موضـوع فراتـر از عکس هـای ماندگاری 

اسـت کـه خـود آنهـا گرفته اند.
جنـگ امـروز، جنگ نـرم اسـت. در این 
جنـگ الزم نیسـت لشکرکشـی کنند بلکه 
در  خودشـان،  کشـور  در  کـه  همین طـور 
خانـه ی خودشـان و حتی در اتاق خودشـان 
مبـارزه  کشـورها  دیگـر  بـا  نشسـته اند 
می کننـد. جنگ االن ما بـا اون جنگ تفاوت 
دارد و ایـن تفاوت در صورت قضیه سـت و نه 
در ماهیـت و ایـن موضـوع مهمی سـت. اگر 
دیروز اسـلحه دسـت شـخص دیگـری بود و 
عکاس در حاشـیه بود، االن اسلحه در دست 
عـکاس اسـت و سـرباز و نیـروی نظامـی در 
حاشـیه اسـت. »رسـانه« ابـزار جنـگ نـرم 
اسـت و »هنرمنـد«، رزمنـده ی خـط مقدم 
ایـن جنـگ. امـا بـا نیـم نگاهـی بـه ایـن 
جبهـه ی نیم بند می بینیـم به  عنوان سـرباز 
خط مقدم جنـگ نرم، این رزمنـده ی دیروز 
و فرمانـده ی امـروز هیـچ جایگاهی نـدارد! و 
بـه همین دلیل کسـانی که اتـاق فرماندهی 
ایـن جنگ را در دسـت دارنـد و در این مورد 
تصمیـم می گیرنـد عمومـاً افـراد بی اطاع و 

هسـتند. کم اثری 
بـا ایـن حـال می بینیم کـه حـاج بهزاد 
همچنان بعد از بیسـت و اندی سـال همین 
را ادامـه می دهـد و لحظـه ای انگشـتش از 
فشـار دادن شـاتر دوربیـن و قلمـش از روی 
کاغـذ سـپید برداشـته نشـده. همیشـه بـا 
دیـدن او و رنج هایـی کـه می بـرد و شـوق 
بیـان روزهـای جنـگ و  زایدالوصفـش در 
شـهدای جنـگ مـرا به تعجـب وامـی دارد و 
البتـه اگـر نخواهم زیـاد روشـنفکرانه بگویم 
کـه اگـر عکس نگیـرد می میـرد و بـه قولی 
ا ِف ِـه ی هنرمندانـه دربیـاورم امـا دچـار یـک 

انقبـاض روح می شـود...
هر عکسـي کـه در آن سـال ها از جنگ 
گرفتـه شـده، فـارغ از جنبه هـاي زیبایـي 
دیداري سـت.  سـند  یـک  شناسـانه اش، 
آثـار  ایـن  ارزش  خصـوص  در  بنابرایـن 
ظاهـراً  امـروز  امـا  زد.  حرفـي  نمي تـوان 
حمایـت ها در مسـیر دیگـری دارند هدایت 
می شـوند. و اینگونـه اسـت که آثـار ماندگار 

همیشه با دیدن 
او و رنج هایی که 

می برد و شوق 
زایدالوصفش 

در بیان روزهای 
جنگ و شهدای 

جنگ مرا به 
تعجب وامی دارد 

و البته اگر 
نخواهم زیاد 
روشنفکرانه 
بگویم که اگر 
عکس نگیرد 

می میرد و به 
قولی ا ِف ِه ی 
هنرمندانه 

دربیاورم اما 
دچار یک انقباض 

روح می شود...

جنگ در آرشـیوهاي خصوصي حاج بهزادها 
در حال بایگاني شـدن اسـت. بنـده معتقدم 
کـه اگـر قرار باشـد آثـار حـاج بهزاد بعـد از 
جنـگ در جامعـه ما تاثیرگذار باشـد و نقش 
خـودش را آنچنـان کـه بایـد، نشـان بدهد، 
چـرا خـودش فرامـوش شـده؟! در زمانـی 
کـه نسـل سـوم و چهـارم انقـاب بایـد از 
حماسـه های جنگ تاثیر بگیرد، در حالی که 
نسـل جنـگ خـودش هنـوز حضـور دارد، و 
می بینند مثاً با پدرشـان یا بستگانشـان که 
در جنـگ بوده انـد چگونه برخورد می شـود، 
بالطبع تاثیرگـذاری مثبتی صـورت نخواهد 
گرفـت. نمی دانـم چرا یـاد الکسـاندرا بوالت 
افتـادم کـه بـه همـراه شـش عـکاس دیگر 
جنـگ، »آژانـس« را بـا حمایـت فرانسـه در 
سـال 2001 راه انـدازی کردنـد، وقتی بوالت 
در سـال 2007 در اثـر جراحتـی کـه در نوار 
غـزه برایـش پیـش آمـده بـود از دنیـا رفت، 
در مراسـم تدفین اش، وزیر فرهنگ فرانسـه، 
نشـان عالی افتخـار، باالترین جایزه و نشـان 
ملی کشـور فرانسـه را به او اهـداء کرد. حاج 
بهزادهـای مـا هنـوز در مملکـت هسـتند و 
زنده اند. اگر »سـعید جانبزرگی«هـا را درک 
نکردیـم و بـه بوتـه ی فراموشـی سـپردیم، 
حـاج بهزادهـا کـه هنـوز هسـتند و زنده اند 
و جوانان و دانشـجویان بسـیاری می توانند از 

نعمـت حضورشـان بهره هـا ببرند.
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بنیادی به نام بهزاد

نمی دانند چه گوهری
 در شهرشان است

راسـتی  چـه فرقـی  می کنـد  بگویم من 
یک هفته اسـت حاجی بهزاد را می شناسـم 
یا بیسـت سـال؟ مهم این اسـت کـه بگویم 
چـه قـدر او را می شناسـم و چقـدر درباره ی 
او شـناخت دارم. و اصـًا حاجـی کیسـت؟ 
چـه کـرده؟ و حـاال چـه می کنـد؟ از چـه 
چیزهایـی رنـج می بـرد؟ و چـه چیزهایـی 
خوشـحالش می کنـد؟ بگویم عکاس اسـت، 
نویسـنده، نقـاش، مجسمه سـاز، فیلم سـاز... 
بگذریـم اگـر تمام ایـن صفحه را پـر کنم از 
آنچه کـه او انجام داده، واقعاً مشـکل حاجی 
حـل می شـود؟ به خـدا من کـه از 14جنگ 
افغانسـتان  در  و  سـاخته ام  فیلـم  جهـان 
اسـیر شـده ام و ناخن هـای پایـم را بـا انبـر 
کشـیده اند، بـه واهلل قسـم می خـورم تـا باور 
کنیـد کـه از حاجـی کمتـر زجر کشـیده ام. 
الاقـل اینکـه بی انصافـی اسـت اگـر بگویـم 
کارهایـی که دوسـت داشـتم انجـام بدهم و 
انجـام نـداده ام، البتـه شـاید 70درصد آنچه 
دوسـت داشـتم را انجـام داده ام ولـی حاجی 
فکـر نمی کنـم آنچه کـه در ذهـن و فکرش 
بـوده توانسـته 10درصـد آن را انجـام دهـد. 

نمی دانم این یادداشـت را چه کسـی خواهد 
خوانـد، امـا ای کاش حاجـی در جایـی دیگر 
مثـل تهران بـود تا الاقل باهم می توانسـتیم 

بعضـی از آرزوهایـش را محقق سـازیم.
چه می گویم؟ واقعاً مسئولین آذربایجان 
نمی دانند که چه گوهری در شهرشان است. 
چه  حاجی  می دانند  می دانند!  و  نمی دانند 
قابلیت هایی دارد. اما امان از دوست، امان از 

دوست. به قول آن رند که میرشکاک باشد:
دوستان از بس که در آزار من کوشیده اند
در حضور سایه بی شمشیر نتوانم نشست

مسـئله ی حاجی، غیرخودی ها نیستند؛ 
مسـئله ی حاجـی، خودی هایی هسـتند که 
او را درک نمی کننـد. بـه خـدا اگـر حاجـی 
در یکـی از کشـورهای اروپایـی بـود، اآلن 
همه چیـز داشـت. از ویـای هزارمتـری تـا 
دفتـر 500 متـری. ایـن را کسـی می گویـد 
کـه 85کشـور دنیا را دیده اسـت، نه دیداری 
از  بعضـی  در  و  عمیـق؛  بلکـه  توریسـتی 
کشـورها برای چنـد ماه زندگی کرده اسـت 
و خـوب می دانـد امثـال حاجـی را چگونـه 
تحویـل می گیرنـد. بگذریم. او کسـی اسـت 

کـه عمـرش را، جوانـی اش را یـا بهتر بگویم 
نوجوانـی اش را برای انقـاب و به پای عهدی 
کـه با امامش خمینی کبیر بسـته، گذاشـته 
اسـت. او تـا امروز همچنان اسـتوار ایسـتاده 
اسـت. می خواهـم بگویـم ای کاش حاجـی 
را از نزدیـک می دیـدم تـا بـه او می گفتـم: 
حاجـی خسـته نباشـی. حیـف قـدر تـو را 
نمی داننـد. ایـن روزگار، بـد روزگاری شـده 
اسـت. حتمـاً بایـد ُمرد تـا دیگـران بفهمند 
فانـی چه کاره بود. این رسـم این سـرزمین 
اسـت. مگـر زنـده ای را آن گونه که شایسـته 
اوسـت تجلیـل می کننـد؟ در این سی سـاله 
کـه مـا ندیدیـم. امـا حاجـی غمت نباشـد. 
غمـت نباشـد کـه رنـدان همیشـه این گونه 
انـد. تو که خود سـینه سـوخته ی این راهی. 
بـرای هـر نفس کـه دیگـران برای اکسـیژن 
می کشـند، تـو باید سـه بار نفس بکشـی تا 

به انـدازه ی دیگـران بتوانـی زندگـی کنی. 
حـاج بهـزاد! بـه خـدا اگـر هیچ کـس 
درکـت نکنـد، ملـول نبـاش. بچه هـا کمـی 
آن سـوتر منتظـر مـا نشسـته اند. فقـط خدا 
کنـد خجالت زده ی رفقای رفته مان نباشـیم.

واقعاً مسئولین 
آذربایجان 
نمی دانند که 
چه گوهری 
در شهرشان 
است. نمی دانند 
و می دانند! 
می دانند حاجی 
چه قابلیت هایی 
دارد. اما امان از 
دوست، امان از 
دوست.

دکتر رضا برجی



تاریـخ شفاهی

رونمایی از نیمۀ پنهان انقالب
مبانی آرمانی در تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
تاریخ شفاهی وتحول در علوم انسانی
فروردین خونین تبریز
قیام عاقالنه در انقالب آگاهانه
تاملی در وجه غریِب انقالب اسالمی با تاکید بر قیام 29 بهمن 1356 تبریز
یک کشته بنام به که صد زنده به ننگ
شهید علی بخت شکوهی به روایت فرزندش
حسین آزادی
برش هایی از خاطرات حاج حسین جباری پورعکاس انقالب و دفاع مقدس
همۀ  شاگردان من از زینب تا قیصرعلی
گفتگو با پروین اظهری از پیشکسوتان نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی

روزی سردار خواهم شدگفتگو با پدر و مادر شهید محمدرضا فخیمی از شهدای جبهه ی سوریه 
از مسجد تا خط مقدم
شهید سیدحسن شکوری به روایت صمد قاسمی

وامدار هیچ کس نبود
مروری بر روزهای حضور شهید سید حسن شکوری در شورای شهر تبریزدر گفتگو  با دکتر رسول درسخوان
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رونمایی از نیمۀ پنهان انقالب
یک اشتباه استراتژیک

ماجـرا ایـن اسـت که در سـال های اخیر یک اشـتباه 
اسـتراتژیک صـورت گرفتـه اسـت؛ کـه انقاب اسـامی 
صرفـاً بـه عنوان یک منظومه ی نظـری، فکری و معرفتی 
روایت شـده اسـت نه به عنوان یک »پدیـده ی تاریخی«. 
در حالی کـه انقـاب مجموعـه ای از اینهاسـت. انقـاب 
اگر چـه مبتنـی بر یـک منظومـه ی نظری جدی اسـت، 
یـک پدیـده ی تاریخـی هـم هسـت. فقـط بحـث کاغذ، 
کتاب و یا سـخنرانی نیسـت بلکه یک پدیـده ی تاریخی 

اسـت و مـا داریـم از یـک واقعه حـرف می زنیم. 

انقـاب اسـامی را فقـط بـا مفاهیـم اش بـرای مـا 
روایـت می کننـد نـه بـا تاریـخ آن و ایـن، مشـکل اصلی 
اسـت. در قـرآن هـم یکی از موارد اساسـی »ذکـر تاریخ« 
اسـت: »فذّکرهـم بایـام اهلل«. بخش قابل توجهـی از قرآن 
توجه به شـخصیت ها، الگوها، ماجراهـا، مقاطع تاریخی و 
عبرت ها اسـت. قرآن یک کتاب نظری صرف نیسـت که 
فقـط بگوید خدا یکی اسـت و دو تا نیسـت. مـدام ماجرا 
تعریـف می کنـد و داسـتانی هـم روایـت می کنـد؛ قصه 
می گویـد. امـا مـا انقـاب را نظـری تعریف می کنیـم؛ به 
ایـن صـورت که یک نظامـی وجود دارد بـه نام جمهوری 

اسـامی و مبانی ای هـم دارد... 

تاریخ، فقط سیاسی!
نکتـه ی بعدی این اسـت کـه تاریخ انقاب اسـامی 
را هـم صرفـاً از بعـد سیاسـی آن دیدیـم. در ایـن حـوزه  
تاریـخ  آمده ایـم  کرده ایـم.  تولیـد  فراوانـی  کتاب هـای 
سیاسـی انقاب و یا حداکثر تاریخ سیاسـی دفاع مقدس 

را روایـت کرده ایـم. 
بـه عنـوان مثـال اگـر به شـما بگوینـد »خبـر دارید 
کـه مـا فقـط بـا صـدام نمی جنگیدیـم و جنگ مـا فقط 

مبانی آرمانی در تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمیوحید جلیلی

اشاره: 
آنچه می خوانید متن صحبت های وحید جلیلی در جمع فعالین تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی است. در این نشست، مبانی 
تاریخ شفاهی جبهه ی فرهنگی انقالب اسالمی و اهمیت نظری و عملی آن، مورد توجه قرار گرفته است. تامل در محورهای این گفتار، 
برای عالقمندان تاریخ شفاهی به شکل عام و برای فعالیِن گردآوری تاریخ شفاهی جبهه ی فرهنگی انقالب اسالمی، سودمند خواهد بود. 
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جنـگ ایـران و عـراق نبـوده اسـت؟ و در 
دهـه ی اول انقـاب یک جنگ هفت هشـت 
سـاله ی دیگـری هـم در مرزهـای ایـران و 
پاکسـتان بـا همـان عظمـت اتفـاق افتـاده 
کـه صدهـا هزار نفـر بلکه میلیونهـا رزمنده، 
شـبانه روز جنگیده انـد؟ در ایـن جنـگ هـم 
ایثار شـده، چالـش وجود داشـته و فداکاری 
بوده اسـت؟!« ایـن چه قدر می تواند شـما را 
متعجـب کنـد؟! می گوییـم مـا اصـًا از این 

قضیـه خبر نداشـتیم. 

جنگ نرم از اول انقالب هم بوده است
جنـگ نـرم از اول انقـاب هـم بـوده 
اسـت. مـا یـک جنـگ عظیـم فرهنگـی در 
دهـه ی اول انقاب داشـتیم کـه در آن ده ها 
هـزار هسـته ي مقاومـت فرهنگی تشـکیل 
در  تئاتـر  و  گروه هـای سـرود  از  می شـود؛ 
مدرسـه ها و مسـاجد گرفته تا کتابخانه های 
فعـال و تا بسـیاری از حرکت هـای کوچک و 
بـزرگ تولیـد و توزیع محصـوالت فرهنگی. 
دههـا هـزار هسـته ي فرهنگـی که اگـر آن 
را در مجمـوع چهـل هـزار تـا فـرض کنیـم 
و هـر گروهـی را هـم هفـت یـا هشـت نفـر 
حسـاب کنیـم در واقـع چیـزی در حـدود 
سـیصد هزار نفر در این لشـکرهای فرهنگی 
می جنگیدنـد. مگـر هر لشـکر جنگی سـپاه 
چنـد هـزار نفر بوده اسـت؟ سـر جمع چهار 
هـزار نفـر. یعنـی مـا 100 لشـکر فرهنگـی 
داشـتیم و به اینها هیچ اعتنایی نشده است. 
در مـورد دفـاع مقدس فیلم هـای زیادی 
سـاخته شـده اسـت اما حتـی یک فیلـم از 
این »جنگ فرهنگی« سـاخته نشـده است. 
شـش هزار کتـاب دربـاره ی جنگ تحمیلی 
منتشـر شـده اما حتی یـک کتـاب در مورد 

این جبهـه نداریم. 

فرصت ها وتهدیدها
بنابرایـن هـم از جهـت فرصـت و هم از 
منظـر تهدید، ضـرورت دارد بـه این موضوع 
بپردازیـم. تهدیـد ایـن اسـت کـه بسـیاری 
از اسـناد ایـن جبهـه دارد از بیـن مـی رود. 
رزمنده هـای ایـن جبهـه بـه سـن کهولـت 
رسـیده اند و خاطـرات را فرامـوش می کنند. 
20 - 25 سـال اسـت کـه هیـچ کاری انجام 
نشـده اسـت. فرصت هـم این اسـت که این 
جنـگ گنجینه ی بزرگـی اسـت. راهیان نور 
کـه می توانـد کلی نیرو بسـازد و فضـا فراهم 
کنـد، از برکت همین خاطـرات دفاع مقدس 
بنابرایـن مـا می خواهیـم جبهـه ی  اسـت. 
دیگـری از این طرف َعلم کنیم؛ بگوییم یک 
جبهه ي جنگ عجیب و غریب هفت هشـت 
سـاله هـم اینجـا وجود داشـته اسـت. با این 
همـه رزمنـده، با ایـن همه شـهید، جانباز و 

اسـیر! البتـه به سـبک خودش. 

نبایـد اجـازه دهیـم ایـن گنجینه هـا از 
بیـن بـرود. مـا امروز بـه این آسیب شناسـی 
رسـیده ایم که اگر قرار باشـد انقاب را صرفاً 
بـا شـعار یا تحلیـل و مباحث نظـری مطرح 
کنیـم بـه جایـی نخواهیـم رسـید. بایـد از 
»نیمـه ی پنهان انقاب« کـه روایت تاریخی 
آن اسـت رونمایی شـود. در پیـام دی ماه 67 
امـام  هـم آمده اسـت که می گویـد »انقاب 
را بـا توده هـا روایـت کنیـد«. برویـد ببینید 

توده هـا چـه کردند. 

یک مثال: مساجد شبانه روزی
یـک هـدف مـا هـم بایـد این باشـد که 
سـمت  بـه  بایـد  کنیـم.  »روش شناسـی« 
توده هـا برویـم؛ سـراغ ده هـا هزار هسـته ای 
که در مباحث سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی 
و هنـری باید بیایند و انقاب را روایت کنند. 
فقـط بـرای کـوی طـاب مشـهد می شـود 

کتـاب هـزار صفحـه ای درآورد.
الاقـل ده مسـجد فعـال مثـل مسـجد 
انصارالمهـدی )کـه می گویند تنگـه ي هرمز 
طـاب بـوده( وجود داشـته اسـت: مسـجد 
فقیـه سـبزواری در اول سـی متـری طاب، 
شمس الشـموس،  مسـجد  حـر،  مسـجد 
مسـجد رضـوی در بلـوار ابوریحان، مسـجد 
هدایت در بیسـت متری، مسجد امام حسن 
در آخـر بیسـت متـری... در ایـن مسـاجد 

شـبانه روزی کار می شـده اسـت. 

سد را باید شکست
پس حجـم کار خیلی باالسـت. البته ما 
نمی خواهیم صرفـاً کار کمی کنیم، کار واقعاً 
یـک ماهیـت نهضتـی دارد. کاری که شـما 
می کنیـد از ایـن جهت ارزشـمند اسـت که 
خط شـکن هستید. یک سـد را باید بشکنید 
تـا یک دریا آزاد شـود. یک دفعـه از اصفهان 
تـا تبریـز تـا بندر عبـاس بگویند ما هـم باید 
کتـاب جبهـه ی فرهنگـی شـهر و محله مان 
را در بیاوریـم. از ایـن جهت اهمیت کار شـما 
مضاعـف می شـود و هـر چقـدر کیفی تـر 
باشـد قاعدتـاً در حرکت هـای بعـدی تاثیـر 

می گـذارد. 
جبهـه ی  تاریـخ  از  کـه  کاری  اولیـن 
فرهنگـی درمی آیـد بایـد وزیـن، دلنشـین 
و محکـم باشـد. بقیـه هـم روی همـان ریل 
خواهنـد آمد. و هر چقدر کار شـما سـریع تر 
صـورت بگیـرد خطوط یکی پـس از دیگری 
زودتـر می شـکند و ایـن گنجینـه زودتـر به 
جبهـه ي فرهنگی انقاب اضافه خواهد شـد 
و در ایـن جنگـی کـه امروز داریم بیشـتر به 
کار مـا خواهـد آمـد. مثـل ایـن می ماند که 
شـما در محاصره باشـید، یک مرتبه چندین 
لشـکر محاصره شـما را بشـکنند و به شـما 
اضافـه شـوند، توان شـما مضاعف می شـود. 

گرفـت.  جـدی  بایـد  را  کار  بنابرایـن 
بایـد 100سـال آینـده را نـگاه کنیـم!، مگر 
هـر چنـد سـال یـک انقـاب اسـامی رخ 
نمی فهمیـم  و  گرمیـم  االن  مـا  می دهـد، 
کجـای کار ایسـتاده ایم. ما اجـازه نداریم این 

فرصت هـا را از دسـت بدهیـم. 

آثار، عناصر، مراکز، وقایع
ایـن عرصه )تاریخ شـفاهی( را می شـود 
بـه: آثار، عناصر، مراکز و وقایع تقسـیم بندی 
کـرد. مثاً عکس بزرگـی از امام روی دیواری 
در چهـار طبقه کشـیدند، فرضـاً این عکس 
بیسـت سـال روی آن دیوار بوده اسـت. برای 
خـود این اثر می شـود یک تک نـگاری انجام 
داد. جـدای از ایـن کـه چـه کسـی ایـن اثر 
را کشـیده و چـه گروهـی پـای کار آن بوده 
اسـت. یعنی الزم نیسـت حتمـاً مرکز محور 
یـا شـخص محور نـگاه کنیـم، می تـوان اثـر 
محـور هم جلـو رفت. یـا یک سـرود خاص. 
را  بابـا  خـواب  »دیشـب  سـرود  مثـًا 
دیـدم دوبـاره« که خیلی سـر و صـدا کرد و 
کشـوری شـد. یا یک تئاتر یا پوسـتر خاص. 
مثـًا یـک پوسـتر از امام بود کـه می گفتند 
چه گوارایـی اسـت. یـا همیـن ترانـه ی »یـار 
دبسـتانی مـن« کـه آقـای منصـور تهرانـی 
سـاخته و االن در سـوئد زندگـی می کنـد. 
حـاال شـاید کارهـای دیگرش خیلـی جالب 
نباشـد ولـی خـود ایـن تـک اثـر قابلیـت 

دارد. تک نـگاری 
تاکیـدی هـم دارم روی »حجـم کار«. 
حجـم کار را بایـد بـاال ببریـد تـا زودتـر بـه 
تجربه برسـید. باید اوالً تیمی و ثانیاً پر حجم 
کار کنیـد. وقتی تیمـی کار کنید این امکان 
برای شـما فراهم می شـود کـه ابزارهای کار 
را هـم بـرای خـود بسـازید. مثـًا مـن پنج 
مصاحبـه می گیرم، رفیقـم هم پنج مصاحبه 
می گیـرد،در یـک جلسـه جمع می شـویم و 
تجربیات مـان را بـه هـم منتقـل می کنیـم: 
اگـر ایـن مدلـی سـئوال نکنیـم بهتر اسـت 
یـا بـا سـوژه در محیـط بـاز حـرف بزنیـم 
بهتـر اسـت و ... این طـوری نکته هـای فنـی 
زیـادی بـه دسـت می آیـد. در مباحـث فنی 
اگـر مشـخص کنیـم کـه می خواهیـم چـه 
خروجـی ای داشـته باشـیم خیلـی می تواند 
بـه مـا کمـک کنـد. مثـٌا: فراینـد مصاحبه 
چگونـه باشـد؟ سـراغ چـه افـرادی برویـم؟ 
چه سئوال هایی بپرسـیم؟ حواشی مصاحبه 

چگونه باشـد؟ و... 
 در کنار حجم باالی کار، کیفیت را هم 
باال می رود که  ارتقاء بدهید. کیفیت وقتی 
تیمی کار کنید. یعنی مصاحبه را که انجام 
نقد  و یک جلسه  پیاده کنید  دادید سریع 
برگزار کنید. ضمناً مقطع زمانی بین سالهای 
بیشتر  و  است  مهمتر  ما  برای   65 تا   55

ما یک جنگ 
عظیم فرهنگی 
در دهه ی اول 

انقالب داشتیم 
که در آن ده ها 
هزار هسته ي 

مقاومت فرهنگی 
تشکیل می شود؛ 

از گروه های 
سرود و تئاتر 
در مدرسه ها و 
مساجد گرفته 

تا کتابخانه های 
فعال و تا 

بسیاری از 
حرکت های 

کوچک و بزرگ 
تولید و توزیع 

محصوالت 
فرهنگی. دهها 
هزار هسته ي 

فرهنگی که اگر 
آن را در مجموع 

چهل هزار تا 
فرض کنیم و هر 

گروهی را هم 
هفت یا هشت 

نفر حساب کنیم 
در واقع چیزی 

در حدود سیصد 
هزار نفر در 

این لشکرهای 
فرهنگی 

می جنگیدند. مگر 
هر لشکر جنگی 
سپاه چند هزار 
نفر بوده است؟ 
سر جمع چهار 

هزار نفر. یعنی 
ما 100 لشکر 

فرهنگی داشتیم 
و به اینها هیچ 
اعتنایی نشده 

است. 
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تـا  تلویزیـون طـرح نشـده اسـت. 100  و 
فیلـم سـاخته شـده اسـت در مـورد اقشـار 
فرهیختـه. ولی یک   فیلم سـاخته نشـده که 
فضـای داخلـی یـک مسـجد را نشـان دهد. 
در »اخراجی هـا« بـرای اولیـن بـار دوریبـن 
داخـل مسـجد مـی رود. مثـًا حیـاط هـم 
دارد. مسـجد فقـط گنبـد ندارد. بسـیج هم 
دارد، امـام جماعـت دارد. اینهـا بـا هـم یک 
نسـبت هایی دارند. مسـجد یک فضای فعال 

و پویا داشـته اسـت. 

تاریخ شفاهی کافی نیست
یـک نکته ی دیگـر هم این اسـت که در 
حاشـیه ی این که اسـناد را جمـع می کنید، 
به تاریخ شـفاهی بسـنده نکنید. هر عکسی 
و سـندی که طـرف دارد مطالبه کنید. مثًا 
می گویـد مـا تئاتـر اجـرا می کردیـم. بپرس 
آقـا نمایش نامـه را داری؟ می گویـد اخیـراً 
درکاغذ پاره هـا دوسـه صفحـه اش را دیـده ام، 
همان هـا را بگیر. اگر صدایـی، نواری، فیلمی 
مانـده جمـع کنیـد. البتـه در حـدی کـه 
ممکـن اسـت. به طرف فشـار نیاورید. ضمن 
این کـه بعـد از یـک مدتـی شـما خودتـان 
بـه یک سـری شـگردها می رسـید کـه می 

توانیـد اسـناد را جمع کنید. 
فوریت هـای  از  یکـی  خاصـه  به طـور 
جبهـه فرهنگـی انقـاب ایـن اسـت؛ بـرای 
ایـن کـه بـه نسـل امـروز جبهـه فرهنگـی 
انقاب احسـاس هویت دهیم، باید پشـتوانه 
و پس زمینه شـان را  نشـان دهیـم و تـوی 

چشـم ها شـیرین کنیـم. 

جمع بندی
»جریان شناسـی  کار،  ایـن  از  بایـد 
جبهه ی فرهنگی انقاب اسـامی« دربیاید. 
می خواهیـم از جـزء بـه کل حرکـت کنیـم. 
مثـًا از چـه مقطعـی »تحجـر« دوبـاره بـه 
صحنه آمد؟ یک سـری برداشـت هایی داریم 
ولی مصاحبه ها را که مطالعه می کنیم شـاید 
بـه برداشـت های جدیـدی برسـیم یـا روی 
همیـن نظـرات تاکید شـود. مـا می خواهیم 
روش درسـت »نظریه پـرداری« را اجرا کنیم. 
یعنـی اول تاریـخ و بعد بر اسـاس این تاریخ 

برویم سـراغ نظریه پـردازی.
چـرا  نترسـید!  کـردن  سـئوال  از 
حرکت  هـای فرهنگـی از سـال 64 بـه بعـد 
بخواهیـم هسـته های  اگـر  تعطیـل شـد؟ 
مقاومـت فرهنگی تشـکیل بدهیـم باید آن 
دوره را آسیب شناسـی کنیـم. بایـد نقـاط 
قـوت و ضعـف را بدانیـم. بایـد بدانیـم چـرا 
کارهـا بـه انحـراف کشـیده شـد؛ چه جوری 
شـد کـه به انحراف کشـیده شـد؟ شـهدای 
این جبهه باید شـناخته شـوند. چـه اتفاقی 
افتـاد کـه ایـن جمع ها از هم پاشـیده شـد؟

نظـام جمهوری اسـامی یا انقاب اسـامی 
درونـش نیسـت. یعنـی عیـن ایـن سـریال 
می توانسـت درسـال 56 سـاخته شـود، آقـا 
تـوی فیلـم صلـوات هـم می فرسـتند، نماز 
هـم می خواننـد. فیلم فارسـی ها هـم این هـا 
را دارد. تـازه بعضاً بیشـتر هـم دارد. مگر این 
کـه بروند تـوی کانتری و عکس امـام روی 
دیوار چسـبیده باشـد آن را هم نشان بدهند 
یا نشـان ندهنـد. در صورتی کـه واقیت امروز 
جامعـه ی ایـران پـر از نشـانه های جامعـه ي 
بعـد از انقـاب اسـت. چه نشـانه های مثبت 

وچـه نشـانه های منفی. 
را  کسـی  چـه  ایـران  از  اآلن  دنیـا 
می شناسـد؟ علـی دایـی و روح اهلل خمینـی 
و جدیـداً کمـی احمـدی نـژاد. آیـا چمـران 
قابلیتـش از چه گـوارا کمتـر بـوده اسـت؟ از 
هـر جهت کـه شـما نگاه کنـی چمران سـر 
اسـت، ولی یک میلیونم کسـانی که چه گوارا 
را می شناسـند چمران را نمی شناسند. کاری 
کـه مـا می خواهیم انجام دهیم این اسـت که 
نمی خواهیـم اجـازه دهیم ماجراهـای انقاب 
اسـامی فراموش شـود. ماجراهـای این ها به 
صداوسـیمای جمهـوری اسـامی نمی آیـد. 
شـما صدا و سـیما را نگاه می کنید می بینید 
اکثـراً الئیـک هسـتند. الئیـک منصـف هم 
نیسـتند که بگویند برای ما ماجرا و داسـتان 
مهـم اسـت. مهم ایـن اسـت کـه ماجراهای 
مـا  بـرای  نشـود!  روایـت  اسـامی  انقـاب 
»نشانه شناسـی انقاب اسـامی« مهم است؛ 
چـرا که انقاب اسـامی، عمیقاً یـک انقاب 
مردمـی اسـت حداقـل هفتاد هشـتاد درصد 

مـردم در آن حضـور جـدی داشـتند. 
 مـا بـا ایـن زاویـه نـگاه می کنیم کـه از 
دل خاطراتـی کـه جمـع می کنیم، داسـتان 
بیـرون بکشـیم. مـا نیـازی نداریم کـه برای 
سـریال توی این اتاق های دربسـته بنشینیم 
و روی مـخ نداشـته مان فشـار بیاوریـم کـه 
داسـتان دربیایـد. یـک خروجـی جـدی مـا 
ایـن اسـت که کاس هـای فیلم نامه نویسـی 
مـا راه بیافتـد. اولیـن پروژه هایـی کـه بـه 
بایـد  همین هاسـت.  می دهیـم  بچه هـا 
ماجـرای مسـجد کرامـت را فیلمنامه کنند. 
یـک سـریال 56 قسـمتی. شـما االن نـگاه 
کنید دوربین سـینما و تلویزیون ما مسـجد 
را کـه می خواهـد نشـان دهـد چه طـوری 
نشـان می دهـد؟ فقـط گنبـد!  چـرا ایـن 
طوری نشـان می دهـد؟ چون کارگـردان ما، 
درکی از درون مسـجد ندارد. مسـجد نرفته. 
کسـی کـه بچه مسـجدی باشـد می داند که 
آبدارخانـه ی مسـجد کجاسـت، زیر زمینش 
کجاسـت، زنانه اش کجاست، رابطه ی هیئت 
امنا با بسـیج چگونه هسـت، پایگاه فرهنگی 
چیسـت. مـا ده هـا هـزار پایـگاه فرهنگـی 
داشـته ایم و یـک دهـم این هـا در روزنامه ها 

می خواهیم روی این مقطع کار کنیم. 
خروجی ها

ما سـه خروجی بـرای کار داریم که یک 
مقـدار کار را آسـان می کنـد و یـک مقـدار 
دشـوار. یک؛ خروجی رسـانه ای اسـت. یعنی 
این که وقتی شـما مصاحبـه گرفتی ممکن 
اسـت در  »راه« چـاپ کنیم یـا بدهیم فان 
روزنامـه کار کنـد یـا مجموعـه ی این هـا را 
کتـاب کنیم؛ مثـًا مجموعه ي مالک اشـتر 
بشـود یـک کتـاب. یـا یـک کتـاب 2000 
صفحه ای در مورد جبهه ی فرهنگی مشـهد. 
ایـن خروجـی بیشـتر ماهیت تاریخـی دارد. 
کـه ممکـن اسـت در قالب هـای مختلفـی 
عرضـه شـود. دوم خروجی آکادمیک اسـت. 
شـما این مـواد را تهیه می کنید، مثـًا آقای 
خورشـیدی می آیـد و بر اسـاس آن مباحث 
تئوریـک طـرح می کنـد. می توانـد ایـن کار 
شـما در مقطع دکترا به صورت تحقیق ارائه 
شـود یـا جزوه هـای تئوریـک آماده شـود تا 
بتوان تاریخ شـفاهی ادبیات شـفاهی نوشت. 
آقـای کمـری فـوق لیسـانس ادبیـات دفاع 
مقـدس را راه انداخـت 20سـال در ادبیـات 
دفـاع مقـدس کار کـرده اسـت. می گویـد 
مـا کـم آوردیـم چـون نتوانسـتیم چهـار تا 
کتـاب درسـی تولید کنیـم. می گوید ما یک 
کتـاب برای دوره ی فوق لیسـانس با گرایش 
ادبیـات دفـاع مقـدس نداریم. چشـم انداز ما 
ایـن اسـت کـه از دل ایـن کار و پروژه هـای 
مشـابهی کـه دارد کار می شـود بـه متـن 
درسـی برسـیم. متن درسـی یعنـی حاصل 
40 مقاله ی تحقیقی که براسـاس آن بتوانیم 
6 سـال دیگر مجوز فوق لیسـانس مطالعات 

فرهنگـی انقـاب را بگیریم. 
پس کار شـما زمینه ای اسـت بـرای این 
کار. ضمنـاً وقتـی بـه زبـان علـم در می آیـد 
بافاصلـه شـما می توانـی ترجمه کنـی؛ اگر 
بـه زبـان علـم دربیایـد در اسـپانیا و چین و 
آکسـفورد هم می تواند خوانده شود. سومین 
خروجـی، هنـری اسـت. بـه طور مشـخص 
خروجـی سـینمایی یـا داسـتانی کارهایـی 
کـه شـما انجـام دادیـد از این جهـت خیلی 
غنی اسـت یعنی تـا دل تان بخواهـد در دل 
این هـا ماجرا و داسـتان وجود دارد. مشـکلی 
کـه مـا داریم، که خیلـی از مشـکات دیگر 
را هـم ناشـی می شـود ایـن اسـت کـه در 
فضای هنری و رسـانه ای ما، داسـتان انقاب 
اسـامی فراموش شده اسـت. نشانه شناسی 
انقـاب اسـامی در فضای افـکار عمومی ما 
- چـه فضـای رسـانه ای و چه فضـای هنری 

- وجود نـدارد. 

ماجراهای انقالب، نباید فراموش شود
سـریال هایی کـه پخـش می شـود مثًا 
همیـن »چاردیواری«؛ کوچک تریـن اثری از 
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تاریـــــخ شــــــفاهی

میثم مهدیار

مبانـی معرفتـی مناسـب را بنـا نهـاد؛ یعنی 
دسـتگاه منطقی، فلسـفی، معرفت شناسـی 
و روش شناسـی مناسـب ایـن فراینـد از دل 
متـون دینی اسـتخراج شـود. سـپس از دل 
محصـول تولیـد شـده، الگوهـا، نظریـات و 
فرضیـات مناسـب اسـتخراج شـده و بـرای 
اداره جامعـه دینـی بـه کار گرفته شـود. این 
نگاه معرفت شناسـانه که به فلسـفه تحلیلی 
نزدیک تـر اسـت به نوعی ایده آلیسـم معتقد 
اسـت کـه در آن ایـن بـاور وجـود دارد کـه 
ایـن ذهنیـت و آگاهـی پیشـین ماسـت که 
شـناخت مـا از عینیـت اجتماعـی را ممکن 
می سـازد و تـا آگاهـی مـا بوسـیله نظریـات 
الگوهـا سـاخته و پرداختـه نشـوند، مـا  و 
و  فـردی  کنـش  بـرای  عملـی  راهنمـای 
جمعـی نخواهیـم داشـت. اینکـه چـرا ایـن 
نـگاه در میـان دانشـوران معتقـد بـه تحول 
در علـوم انسـانی غالـب گشـته نیـز خـود 
داسـتان جالبـی دارد که مجال بحـث درباره 
آن نیسـت. )بـه طور مثـال تاثیـر مباحثات 
 معرفت شناسـانه عامه طباطبایی و شـهید 
ایده هـای  یـا  مارکسیسـت ها  بـا  مطهـری 
معرفت شناسـانه عبدالکریـم سـروش درباره 
پلورالیسـم دینی از منظر فلسفه تحلیلی و... 

در این بـاره قابـل توجـه اسـت(
تاش های  فرهنگسـتان علوم اسـامی، 
موسسـه آموزشی و پژوهشـی امام خمینی، 
شـاگردان عامـه مصبـاح و عامـه جـوادی 
آملـی، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و... را 
می تـوان در زمـره این نگاه دانسـت. بررسـی 
ایـن تاش هـا نشـان می دهـد بـا گذشـت 
نزدیـک بـه چند دهه از عمر این موسسـات، 
ایـن فعالیت ها هنـوز از بحث دربـاره کلیات 
و تاکیـد بـر امـکان تولیـد و تحـول در علوم 
انسـانی بـا توجـه بـه مبانـی دینـی و بومی، 

فراتـر نرفته اسـت.
در نگاه دوم که بینشـی وجود شـناختی 

1- بیـش از یـک دهـه اسـت کـه تولید 
علـم و دانـش و تحـول در علـوم انسـانی بـا 
توجـه بـه مبانـی دینـی و بومـی به صـورت 
جدی تـر دغدغـه بسـیاری از معتقـدان بـه 
البتـه ایـن  انقـاب اسـامی شـده اسـت. 
دغدغـه از زمـان پیـروزی انقـاب اسـامی 
ایجـاد شـده و در سـال های انقاب فرهنگی 
ایـن حـوزه  تولیداتـی در  و  نیـز تاش هـا 
صـورت گرفتـه بـود ولـی به واسـطه جنـگ 
تحمیلـی ایـن تاش هـا و تحـرکات متوقف 
شـد تـا اینکـه در دهـه هشـتاد و به واسـطه 
شـرایط جدید سیاسـی و فرهنگـی و فکری 
دولـت  در  و  هفتـاد  دهـه  اواخـر  در  کـه 

اصاحـات بر فضای فکری و فرهنگی سـایه 
افکنـده بـود دغدغـه تولید علم و تحـول در 
علـوم انسـانی در برخـی نخبگان حـوزوی و 
دانشـگاهی بیـدار شـد و بـا همراهـی رهبر 
قالـب  در  گوناگونـی  فعالیت هـای  انقـاب 
مؤسسـات و پژوهشـگاه های علمـی در ایـن 

رابطـه آغاز شـد.
به طورکلـی در رابطـه بـا مسـئله تولیـد 
علـم و تحـول در علـوم انسـانی، دو نوع نگاه 
قابـل شناسـایی اسـت: نـگاه اول کـه البتـه 
بینـش رایـج و غالـب در میـان فرهیختگان 
معتقـد بـه انقـاب اسـامی اسـت معتقـد 
اسـت که بـرای تولید علم و دانـش باید ابتدا 

تاریخ شفاهی 
وتحول در علوم انسانی

بررسی این 
تالش ها نشان 

می دهد با گذشت 
نزدیک به چند 

دهه از عمر این 
موسسات، این 

فعالیت ها هنوز 
از بحث درباره 
کلیات و تاکید 

بر امکان تولید و 
تحول در علوم 

انسانی با توجه 
به مبانی دینی 
و بومی، فراتر 

نرفته است.
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داد: 1- توصیـف دقیـق و همه جانبـه پدیده 
طبقه بنـدی  گونه شناسـی،   -2 تجربـه  و 
و مفهوم سـازی 3- برقـراری ارتبـاط بیـن 

مفاهیـم در قالـب نظریـه و الگـو.
بنابرایـن قـدم اول جهـت توصیـف این 
تجربیـات جدیـد اسـتحصال آنهاسـت. این 
خـود  خـاص  روش شناسـی  اسـتحصال، 
و گروهـی،  فـردی  را می طلبـد. مصاحبـه 
خاطره نـگاری، مردم نگاری، تحقیق اسـنادی 
جمـع آوری  تکنیک هـای  مهمتریـن  و... 
تجربیـات انسـانی هسـتند. در مـورد هـر 
پدیـده و موضـوع خاص، ایـن توصیفات باید 
بـه میـزان الزم فربـه و غنی باشـند تا زمینه 
گونه شناسـی و طبقه بنـدی و مفهوم سـازی 

بهتـری را فراهـم آورنـد. 
»نظریـه  یـا  تئـوری«  »گرانـدد  روش 
تکنیک هـا  بهتریـن  از  یکـی  زمینـه ای« 
دل  از  مقوله سـازی  و  مفهوم سـازی  بـرای 
توصیفـات بدسـت آمـده اسـت. در حقیقت 
انتزاعی تـری  عناویـن  و  مفاهیـم  مقـوالت 
هسـتند که مـا به چنـد مضمون مشـترک 
اطـاق می کنیـم. خاقیـت در ایـن روش 
نقشـی اساسـی ایفـا می کنـد. در نهایت هم 
بایـد بتوانیم میـان مقوالت مختلـف ارتباط 
برقـرار کنیـم و از دل هـر دو یـا چنـد مقوله 
و مفهـوم یـک گـزاره عامتر اسـتخراج کنیم 
کـه می توانـد بـه شـکل نظریـه یا به شـکل 
الگـو باشـد. ایـن الگـو یـا نظریـه می توانـد 
مبنای کنش افراد انسـانی باشـند. البته این 
نظریـات و الگوهـا صلـب و جامـد نیسـتند. 
شـرایط زمانـی و مکانـی و فرهنگـی باعـث 
می گـردد کنش هـای جدیدتـر بـر مبنـای 
انباشـت های  قبلـی  نظریه هـای  و  الگوهـا 
جدیدتـری را پدیـد آورد و زمینـه را بـرای 
مرحلـه جدیـدی از نظریه پـردازی )شـبیه 
مرحلـه قبـل( فراهم آورد. از ایـن رو الگوها و 
نظریات تولید شـده رو به تکامل و پیشـرفت 

و غنـی شـدن هسـتند.
4- متاسـفانه پژوهشـگرانی کـه دل در 
طلـب تحـول در علـوم انسـانی و تولید علم 
بن بسـت  یـک  در  دارنـد  بومـی  و  دینـی 
معرفتـی دائم به دنبال صیقل دادن دسـتگاه 
معرفت شناسـانه خود در یک فضای انتزاعی 
انسـان  تجربیـات  و  واقعیـات  از  بـه دور  و 
انقاب اسـامی هسـتند. توجه به تجربیات 
انقـاب اسـامی که نمـود بـارز آن در جهاد 
را می تـوان  سـازندگی و جنـگ تحمیلـی 
دیـد، افق هـای معرفتـی و علمـی جدیـدی 
را پیـش روی دانشـوران قـرار خواهـد داد. از 
همیـن رو جمـع آوری تجربیـات مدیریتـی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی انسان انقاب 
اسـامی ابتدایی ترین کار برای گشـودن این 

افق هاسـت.

کـه در جامعه اش وجود دارد رشـد می کند و 
پـرورش می یابـد و یا جهان نمادهـای زبانی 
روبروسـت. البتـه دانـش یـا آگاهـی علمـی 
در ایـن نقطـه توقـف نمی کنـد بلکـه از آن 
درمی گـذرد؛ لکـن ایـن درگذشـتن در ربط 
بـا آن و بـا رویکـردی نقادانـه بـه آن اسـت. 
از همیـن جهـت ضـرورت تاریخ بـرای علوم 
انسـانی ناشـی از ماهیـت بالضـروره تاریخی 
جامعـه  در  انسـان  »وجـود  اسـت.  انسـان 
سیاسـی، وجـودی تاریخی اسـت« از همین 
رو اگـر علـم انسـانی می خواهـد بـه عمـق 
انسـانی دسـت یابد، باید همزمان »نظریه ای 
در بـاب تاریـخ باشـد«. انسـان در جسـت و 
جوی خود و انسـانیت خویش با شـرکت در 
وجـود به تجربه های متعددی از نظم دسـت 
می زنـد کـه حاصـل آن پیدایـی تمدن هـا و 

نظامـات مختلف اجتماعی اسـت.
2- ظهـور انقـاب اسـامی بـه معنـای 
ظهـور انسـانی تـازه بـود؛ انسـانی برخـاف 
خـاق  صاحب نظـران  از  بسـیاری  تصـور 
و تصمیم گیرنـده کـه خـود را در پیونـدی 
تنگاتنـگ با امام خمینی یا بـه دیگر کام با 
تصـور آرمانـی از او قرار داده بود. این انسـان، 
به سـرعت نـام »حزب اللهـی« را بـرای خود 
از آنکـه جامعه شناسـی  او پیـش  برگزیـد. 
فلسـفه ای  باشـد،  داشـته  وصف پذیـری 
تامل پذیـر دارد. وجـود او گویـای پیوند یک 
نمـاد )امـام( با یک تلقی احیا شـده شـیعی، 
یعنـی انتظار اسـت. نتیجـه پیوند، ایـن باور 
بنیادیـن اسـت کـه ظهـور انقـاب و امـام، 
زمینه سـاز ظهور آخرین امام شـیعه اسـت و 
حزب اللهی )انسـان انقاب اسـامی( کسـی 
اسـت کـه خـود را وقـف ایـن زمینه سـازی 
کنـد. )طاهایـی, 1380 ص. 32( نمود عینی 
این انسـان جدید ایرانی، جامعه اسـت. او هر 
جـا مـی رود چیزی نو می آفرینـد و تجربه ای 
جدیـد کـه قبـًا نـه در آگاهی هـا و نـه در 
تاریخ وجود نداشـته اسـت انباشـت می کند. 
کمیتـه، سـپاه، بسـیج، جهـاد و جنـگ از 
مهمترین نمودهای عینی این انسـان جدید 
اسـت. یکـی از موقعیت هایـی کـه می تـوان 
اوج ظهـور و بـروز ایـن انسـان جدیـد را دید 

جهاد سـازندگی اسـت.
 

بـرای  وجـودی  تجربیـات  ایـن   -3
مانـدگار شـدن بایـد بـه الگوهـا و نظریـات 
دانشـی و معرفتـی تبدیل شـوند تـا بتوانند 
بـا توجـه بـه مقتضیـات زمانـه راهنمـا و 
الگـوی عمل کنشـگران بعـدی باشـد. برای 
نیـل بـه ایـن فراینـد ابتـدا بایـد بتـوان این 
تجربیـات را منقح و صورت بنـدی کرد. برای 
صورت بنـدی علمـی ایـن تجربیـات عطـف 
نظـر بـه توصیه هـای روش شناسـی دورژه، 
سـه مرحلـه را بایـد بـه ترتیب مدنظـر قرار 

اسـت، انسان شناسـی به عنوان یک اصل در 
نظـر گرفته می شـود؛ چون انسـان پایه نظم 
اجتماعـی اسـت و از ایـن رو هـر جامعـه ای 
نوع انسـانی را که سـازنده آن اسـت انعکاس 
می دهـد. از این نظر، تمایات، احساسـات و 
تجربیـاِت زیسـته، ریشـه و اندیشـه ها، ثمره 
و فـرع بـر آنهـا دانسـته می شـود و در پایـه 
و بنیـان هـر صورتـی از آگاهـی یـک تجربه 

وجودی قـرار دارد. 
ایـن تجربـه وجـودی، سـهم انسـان در 
انسـان در بـازی  کل هسـتی و مشـارکت 
وجـود می باشـد. انسـان بـا ورود بـه بـازی 
هسـتی، نقش هایـی برعهـده می گیـرد کـه 
پیـش از بازی مشـخص نیسـت و این نقش 
توسـط او تعییـن نمی شـود، بلکـه انسـان 
بـدون اینکـه پیـش از آن درکـی نسـبت به 
تجربـه ی مذکـور و نقش خود داشـته باشـد 
درگیـر آن می گردد. اما از آنجایی که انسـان 
موجـودی خـودآگاه و دارای آگاهـی اسـت و 
بـا کلیـت وجـود خـود در تجربـه هسـتی 
درگیـر می شـود، می توانـد ایـن تجربـه را 
در قالـب آگاهـی و صـور نمادیـن برگردانده 
و آن را معنـی کنـد. بدین ترتیب، کل حیات 
انسـانی صـورت نمادهـای عینیت یافتـه و یا 
نمادهـای آگاهـی را می یابـد کـه از تجربـه 
از  برمی خیـزد.  وجودشناسـانه  مشـارکتی 
طریـق برگردانـدن »تجربه هـای وجـودی« 
بـه »صورت هـای آگاهـی«، نظـم مشـخص 
تاریخـی و صـورت عینـی جامعـه شـکل 
می گیـرد و تاریـخ معنـا می یابـد. )تجـدد 
ایـن  از نگاهـی دیگـر، ص 159-161( در 
نـگاه، معرفـت بشـری حاصـل صورت بندی 
از  اوسـت.  وجـودی  تامـات  و  تجربیـات 
انباشـت تاریخـی ایـن صورت بندی هاسـت 

کـه علـم و دانـش شـکل می گیـرد.
از  وجود شـناختی  روش شناسـی  ایـن 
تجربـه آغـاز می کنـد. علـم از تجربه شـروع 
می کنـد؛ تجربـه مـا قبـل علمی وجـود، که 
عالـم و دانشـمند نیـز بـه عنوان یک انسـان 
در آن اشـتراک دارد، پایـه و مبنـای معرفت 
اسـت. ایـن تجربـه ای اسـت کـه انسـان بـا 
جسـم، روح و ذهـن خویـش در آن درگیـر 
می شـود و از آنجـا کل قلمروهای هسـتی را 
در تناسـب بـا ابعـاد وجـودی اش درمی یابد. 
از درون ایـن تجربـه صورت هـای نمادیـن 
دسـت اول و یـا آگاهی هـای خـام ابتدایی و 

غیرتحلیلـی انسـان ها سـربرمی آورد. 
ایـن صورت  های نمادین که تفسـیرهای 
هر جامعه و انسـان نسـبت به خود، هسـتی 
و نظـم خاص خویش اسـت فضایـی بوجود 
 مـی آورد کـه تحلیـل علمـی بایـد کارش را 
از آن آغـاز کنـد. علـم انسـانی از خـاء سـر 
برنمی آورد و از تابلویی سـفید آغاز نمی کند. 
هر دانشـمندی در درون آگاهی های اولیه ای 

علم از تجربه 
شروع می کند؛ 
تجربه ما قبل 
علمی وجود، که 
عالم و دانشمند 
نیز به عنوان 
یک انسان در آن 
اشتراک دارد، 
پایه و مبنای 
معرفت است. 
این تجربه ای 
است که انسان 
با جسم، روح 
و ذهن خویش 
در آن درگیر 
می شود و 
از آنجا کل 
قلمروهای 
هستی را در 
تناسب با ابعاد 
وجودی اش 
درمی یابد. 
از درون 
این تجربه 
صورت های 
نمادین دست 
اول و یا 
آگاهی های 
خام ابتدایی 
و غیرتحلیلی 
انسان ها 
سربرمی آورد. 
این صورت  های 
نمادین که 
تفسیرهای هر 
جامعه و انسان 
نسبت به خود، 
هستی و نظم 
خاص خویش 
است فضایی 
بوجود  می آورد 
که تحلیل علمی 
باید کارش را 
از آن آغاز کند. 
علم انسانی 
از خالء سر 
برنمی آورد و از 
تابلویی سفید 
آغاز نمی کند. 
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فروردین خونین تبریز

»دوم فروردین 1342 بود و روز شـهادت 
امام جعفـر صادق )ع(. در مدرسـه فیضیه ی 
قـم هـم جریاناتـی پیـش آمـده بـود. مردم 
مقابل مسـجد جامع تبریز )جومعه مسجد( 
اجتمـاع کـرده بودنـد و مأمـوران سـاواک و 
پاسـبان ها هـم در اطـراف بودنـد. سـیدی 
الغراندام که به »سـاری سـید« مشهور بود، 
وقتـی می بیند مأمـوران قصـد آزار و متفرق 
کردن مـردم را دارند، سـروصدا راه می اندازد 
و مـردم را بـه خیابـان می کشـاند. این قضایا 
مقـارن بـود با حرکت قم که امـام چندین بار 
در قـم منبر رفتـه بودند و اعامیه هـم داده 
بودنـد و به نوعـی مقدمـه ای شـد بـرای قیام 

و  بـود  تعطیـل  بـازار  قـم.  در  15 خـرداد 
سـروصدای سـاری سـید و ممانعت مأموران 
باعث شـده بود مـردم به طرف بـازار حرکت 
کننـد که یکی از مأموران سـر می رسـد و با 
مشـت به سـینه ی یکی از حاضریـن می زند 
و درسـت در همین لحظه سید عمامه اش را 
در دسـتش می گیـرد و فریـاد می کشـد: »وا 
محمدا! وا علیـا! وا اماما!« که البته منظورش 
حضـرت صـادق )ع( بـود. با همیـن حرکت 
او، مـردم بـه صحنـه می آینـد و از آن طرف 
کماندوها سـر می رسـند و تیرانـدازی هوایی 
می شـود. باالخـره مـردم پیـش می رونـد و 
در خیابـان تربیـت در اثـر تیرانـدازی دو نفر 

شـهید و چنـد نفری هـم زخمی می شـوند 
کـه البتـه مأمـوران رژیـم قضیـه را جمـع 
می کننـد. ایـن جریـان اولیـن همصدایـی 
جـدی در تبریـز بـا قـم بـود کـه نخسـتین 

همصدایی در کشـور هـم بود.
چنـد روز بعد از این واقعـه، اعامیه ای از 
سـوی آیت اهلل قاضی صادر شد که اعامیه ی 
شـدیداللحنی هـم بـود. از طرفی، مـردم هم 
آگاهـی پیـدا کردنـد و گوشـی دست شـان 
آمـد کـه در مقابـل حق خواهی شـان یـک 

چنیـن برخوردهایی هم هسـت!«
کتـاب اعدامم کنید، خاطرات محمدحسـن 

عبدیزدانی، نوشـته ی مهدی نعلبندی

ِِ
اشاره: سال 1341، رژیم پهلوی سلسله ای از برنامه های به قول خودش »رفورمیستی« کرد تا 
صورت و سیرت مردمان مسلمان ایران را هر چه بیشتر غربی و غربی تر کند. به تصویب رساندن 
الیحه ی انجمن های ایالتی و والیتی یکی از این اقدامات بود. اصرار رژیم بر این موضوع، به 
اعتراض علما و مراجع منجر شد. آن چنان که از سوی حضرت امام خمینی)ره( جشن های نوروز 
سال 1342 تحریم شد. به دنبال این اعتراضات، عوامل رژیم در دوم فروردین 1342 به مدرسه ی 
فیضیه ی قم حمله کرده و فاجعه ای دردناک را رقم زد. از نکات جالب توجه این است که همزمان 
با قم، در تبریز نیز حرکتی مشابه صورت گرفته است. اینجا نیز مزدوران پهلوی با حمله به 
مدرسه ی طالبیه، اقدام به جنایت کردند. دو شهید، در آن روز تقدیم به انقالب شد در تبریز. 
یکی »بخشعلی زهرایی« و دیگری »حسن راموز«. مع االسف، هنوز در مورد این شهدا، دستمان 
خالی است. شرح ماجرای حمله به طالبیه، در شماره ی نخست ماهنامه، به تفصیل آمده است. 
اینک، از زوایه ای دیگر، اتفاقات آن روز را بازخوانی می کنیم. »حاج محمدحسن عبدیزدانی« از 

مبارزان نامدار انقالب در تبریز، اتفاقات آن روز را این چنین بازگو می کند:

 این جریان اولین 
همصدایی جدی 

در تبریز با قم 
بود که نخستین 

همصدایی در 
کشور هم بود.
چند روز بعد 
از این واقعه، 
اعالمیه ای از 

سوی آیت اهلل 
قاضی صادر 

شد که اعالمیه ی 
شدیداللحنی هم 

بود. از طرفی، 
مردم هم آگاهی 

پیدا کردند و 
گوشی دست شان 

آمد که در مقابل 
حق خواهی شان 

یک چنین 
برخوردهایی هم 

هست!



46

 13
94 

ند
 اسف

م، 
نج

ره پ
شما

ل،  
ل او

 سا

تاریـــــخ شــــــفاهی

سیاسـیوِن  غـّم  و  هـّم  اخیـراً   .1
معتدل شـده، معطـوف بـر این شـده اسـت 
بـا »افـراط« و  را متـرادف  کـه »انقـاب« 
»انقابی گری« را متـرادف با »افراطی گری« 
جـا بزنند. چنان تصویـری از »عصر انقاب« 
می سـازند کـه بـا شـنیدن مفهـوم انقـاب، 
بافاصلـه، روزگاری خشـونت زده و خون بـار، 
عقل گریـزی  و  ُخشک َسـری  بـا  همـراه 
دارد  اینجـا،  شـود.  مجسـم  اذهـان  در 
ناجوانمردانـه  اساسـاً  معادل سـازی  یـک 
یعنـی  »انقابی گـری  می گیـرد:  شـکل 
عقل سـتیزی«. راه بـه راه، فریـاد برمی آورنـد 
که »بس اسـت دیگـر! تا کـی انقابی گری؟ 

دوره ی افـراط و تنـدروی تمـام شـد...«
2. از عارضه هـای تأخیـر در تاریخ نگاری 
بـرای انقـاب اسـامی، یکی هم شـیوع این 
قبیـل جعلیات اسـت. دور نیسـت زمانی که 
بـه اعتبار همین جعلیات، انقابیـون در نگاِه 
نورسـیده ها، مشتی آدِم احساسـی و بی فکر 
و تحـت فرمـاِن هـوس جلـوه کننـد کـه 
جوگیـر شـده و ریخته انـد تـوی خیابان ها و 

شیشـه شکسـته اند و آتش زده انـد و...
اینجاسـت که ارزِش تأکیدات مکرر امام 
امـت)ره( مبنـی بـر تاریخ نـگاری متعهدانـه 
می شـود:  روشـن  اسـامی  انقـاب  بـرای 
»شـما باید به روشـنی ترسـیم کنیـد که در 
سـال 41، سـال شـروع انقـاب اسـامی و 
مبارزۀ روحانیـت اصیل در مرگ آباد تحجر و 
تقدس مآبـی، چـه ظلم ها بر عـده ای روحانی 

قیام عاقالنه 
در انقالب آگاهانه

پاکباختـه رفـت، چـه ناله هـای دردمندانـه 
کردنـد، چـه خون دل هـا خوردنـد، متهم به 
جاسوسـی و بی دینـی شـدند ولی بـا توکل 
بـر خدای بـزرگ کمر همـت را بسـتند و از 
تهمت و ناسزا نهراسـیدند و خود را به توفان 
بـا زدنـد و در جنـگ نابرابـر ایمـان و کفر، 
علـم و خرافـه، روشـنفکری و تحجرگرایـی، 
سـرافرازـ  ولـی غرقه به خون یـاران و رفیقان 

خویـش ـ پیروز شـدند.«
در  امـام)ره(  کـه  بـود   1367 دی مـاه 
بـه  دوراندیشـانه  و  راهبـردی  پیـام  ایـن 
سـید حمیـد روحانـی، بـار دیگـر خصائص 
انقـاب اسـامی و مـردِم انقاب اسـامی را 
برشـمرده و ویژگی هـای تاریخ نـگاری بـرای 
چنیـن پدیـده ای را صراحتاً بیـان می کنند. 
ایشـان، انقابیـون را در جبهـه ی »ایمـان«، 
»علـم«، »روشـنفکری« و در مقابِل جبهه ی 
»تحجـر و تقدس مآبی«، »کفـر« و »خرافه« 
می داننـد. حـال، این تلقی را مقایسـه کنید 
با سـطحی نگری های رسـواِی سیاسـت بازاِن 
واپس گـرا که ابتـدا انقـاب را معـادِل افراط 
و سـپس، انقابیـون را افراطی جـا می زنند.

3. در توصیـف و تحلیِل حـوادث انقاب 
و  غریب تریـن  و  مغفول تریـن  اسـامی، 
درعین حـال عمیق تریـن وجـه، قطعـاً وجِه 
»عقانیت« و »محاسـبه گری« است. اگرچه 
هنـوز، یک از هـزارِ وقایع مربـوط به انقاب، 
در دسـترس ما قرار گرفته اسـت، اما همین 
مقـدار هـم کافـی اسـت تا نشـان دهـد که 

با چـه پدیـده ای مواجـه هسـتیم. پدیده ای 
سراسـر محاسـبه و عقانیـت یـا پدیـده ای 
بزرگ تریـن  تصادفـی؟  و  متشـتت  و  کـور 
ظلـم بـه انقاب اسـامی این اسـت کـه آن 
را در زمـره ی تحـرکات و جریان های بی مغز 
بدانیم که عناصر مؤثرش، نصیبی از اندیشـه 

و آگاهـی نداشـته اند!
بهمـن   29 واقعـه ی  مطالعـه ی   .4
از زمینه هـای بسـیار  1356 تبریـز، یکـی 
مناسـب بـرای رِد وهمیـاِت مذکـور اسـت. 
واقعـه ای کـه همچنـان غریب اسـت؛ حتی 
در خـود آذربایجـان. آنچـه تـا امـروز از ایـن 
قیـام نقل شـده، معـدودی روایت تکـراری و 
انحصاری اسـت که به هیچ روی، متناسـب با 
عمـق و وسـعت آن نیسـت. ایـن روایت های 
فکـر  و  نظـم  توصیـِف  از  به ویـژه  انـدک، 
ایـن در حالـی  قیـام عاجزنـد.  بـر  حاکـم 
اسـت کـه گزاره هـای متعددی در دسـترس 
نرم افـزاری  تـدارِک  از  اسـت کـه حکایـت 
دارد.  تبریـز  در  انقابیـون  و سـخت افزاری 
از احـوال شـهدای 29 بهمـن 1356 نیـز 
رویـدادی  بـا  مـا  کـه  برمی آیـد  چنیـن 
حساب شـده و آگاهانـه روبروییـم کـه قـرار 
بود همـه ی جریان مبـارزه را متحول نماید؛ 
همچنـان کـه کـرد. شـاید بازخوانـی پیـام 
امـام خمینـی)ره( در واکنـش به ایـن قیام، 
بهترین سـند بـرای اثبات اهمیـِت راهبردی 
انقـاب  مسـیر  در  تبریـز  مـردم  خیـزش 
باشـد: »سـام بـر اهالـی شـجاع و متدیـن 

دی ماه 1367 بود 
که امام)ره( در 
این پیام راهبردی 
و دوراندیشانه 
به سید حمید 
روحانی، بار دیگر 
خصائص انقالب 
اسالمی و مردِم 
انقالب اسالمی 
را برشمرده 
و ویژگی های 
تاریخ نگاری برای 
چنین پدیده ای 
را صراحتاً 
بیان می کنند. 
ایشان، انقالبیون 
را در جبهه ی 
»ایمان«، »علم«، 
»روشنفکری« 
و در مقابِل 
جبهه ی »تحجر 
و تقدس مآبی«، 
»کفر« و »خرافه« 
می دانند. 

تاملی در وجه غریِب انقالب اسالمی
 با تاکید بر قیام 29 بهمن 1356 تبریز

روح اهلل رشیدی
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 سال اول،  شماره پنجم،  اسفند 1394 

تاریـــــخ شــــــفاهی

آذربایجـان عزیـز! درود بـر مـردان برومند و 
جوانان غیرتمنـد تبریز! درود بـر مردانی که 
در مقابـل دودمان بسـیار خطرنـاک پهلوی 
قیـام کردنـد و بـا فریـاد »مـرگ بـر شـاه« 
خـط بطان بـر جزافه گوییهای او کشـیدند! 
زنده باشـند مـردم مجاهـد عزیـز تبریز، که 
بـا نهضـت عظیـم خـود مشـت محکـم بـر 
دهـان یاوه گویانـی زدنـد کـه بـا بوق هـای 
تبلیغاتـی انقـاب خونیـن اسـتعمار را کـه 
ملت شـریف ایـران با آن صـد درصد مخالف 
اسـت »انقاب سفید شـاه و ملت« می نامند 
و ایـن نوکر اجانب و خودباخته مسـتعِمرین 

می شـمارند...« کشـور  نجات دهنـده  را 
ایـن تعابیـر، نشـان می دهـد کـه راهبر 
انقـاب، چـه ضریبـی بـرای قیـام 29بهمن 
تبریزی هـا در محاسـبات خـود قائل اسـت. 
حال، پرسـش این اسـت که چگونه می توان 
چنیـن حرکـِت پردامنه ای را عـاری از قوه ی 
عاقله دانسـت؟ مگر می شـود بـدون تدارک، 
وارد چنین میدانی شـد؟ مگـر عوامِل حاضر 
در صحنـه - که تـوده ی پرتعـداد مردم اند - 
می توانسـتند بـدون آگاهـی، تـن بـه گلوله 

بسپارند؟
از  آذرفـام،  رنجبـر  محمدباقـر  شـهید 
چهره هـای نامـدار قیـام 29 بهمـن اسـت. 
روایت هایـی در مورد این شـهید وجـود دارد 
کـه نشـان می دهـد عناصـر قیـام، در چـه 
مرتبتی از تفکر و تعقل بوده اند. برادر شهید، 
توصیـف محمدباقر از امام خمینـی)ره( را در 
جریـان یـک گفتگو بـا پدرش چنیـن آورده 
اسـت: »ایـن آقا ]امام خمینی[ پـا جای پای 

امـام محمدباقر)ع( و امام صادق)ع( گذاشـته 
اسـت. او جوانـان را به قدری آگاه کرده اسـت 
کـه دیگـر ایـن جوان هـا زمیـن نخواهنـد 
نشسـت تـا حکومـت پهلـوی را سـرنگون 
کنند.«1 یا وقتی شـاگردانش در مسجد، از او 
دربـاره ی آینده مبـارزات می پرسـند، جواب 
می دهـد: »سـه راه در مقابـل ما وجـود دارد. 
یا به شـهادت می رسـیم که منتهـای آرزوی 
ماسـت یـا مجروح خواهیم شـد یا دسـتگیر 
و زندانـی می شـویم. بـرای هر سـه هـم باید 

داشـت.«2 آمادگی 
قیـام 29  دیگـر  شـهیِد  مـورد  در  یـا 
بهمـن، »محمـد تجـا« در بیـان خواهرش 
می خوانیـم کـه »او مـدام از دغدغه هایـش 
می گفـت و از اینکـه نمی توانـد نسـبت بـه 
مسـائل مملکت بی تفاوت باشـد. برای مثال 
یک بـار کارتر به ایران آمـده بود؛ ما تلویزیون 
نداشـتیم و بـه خانـه ی یکی از آشـناهایمان 
را  برنامـه  تلویزیـون داشـتند،  رفتیـم کـه 
تماشـا کردیـم و بـه خانـه برگشـتیم. در راه 
کـه داشـتیم می آمدیـم محمـد می گفـت 
دوسـت دارم فریاد بکشـم، این وضع کشـور 
ماسـت کـه شـاه بـا کارتـر در مقابل رسـانه 
و دوربین هـای ملـی و بین المللـی مشـروب 
می خـورد و بـه عیـش و نـوش می پـردازد؛ 
او از دیـدن ایـن قبیـل صحنه هـا و اتفاقـات 
همـان  کـه  بـود  معتقـد  و  برمی آشـفت 
حرامی هـا یزیـد زمانـه ی مـا هسـتند. لـذا 
وقتـی آب می خوردیـم و بـه یزیـد لعنـت 
می فرسـتادیم، همیشـه تأکیـد می کـرد که 
نگوییـد خدا یزیـد را لعنت کند بلکه بگویید 

خـدا بـه یزیـد زمانـه لعنت کنـد!«3
این هـا و ده ها حکایـت و روایت دیگر که 
هنوز ناگفته و ناشـنیده باقی مانده، نشـان از 
وجـود یک قـوه ی عاقله در مبـارزات انقابی 
دارد. بیراه نیسـت که قیـام 29 بهمن 1356 
مـردم تبریـز، چنـان جایگاهـی در مسـیر 
مبـارزات پیـدا می کند که به تعبیر کنسـول 
آمریـکا در تبریز، این قیـام »دروازه ها را برای 
نبردهـای مذهبی و اجتماعی که به سـادگی 
آرام نخواهـد نشسـت، بـاز کـرد.«4 خاصه، 
شـوِک حاصل از این قیـام، بار دیگر، حرکت 

انقابی ملـت ایران را جان بخشـید. 
اوصـاف مذکـور، هنـوز  بـا همـه ی   .5
تاریـِخ قیـام 29 بهمـن 1356 مـردم تبریز، 
گـردآوری نشـده اسـت. تعـداد قابل توجهی 
از مؤثریـن ایـن واقعـه یـا از دنیـا رفته انـد یا 
دوران کهولـت را می گذراننـد. نجـات تاریِخ 
قیـام 29 بهمـن، بی تردیـد، از بزرگ تریـن 
خدمـات بـه تاریـخ انقـاب اسـامی خواهد 
حرکـت  ایـن  همه جانبـه ی  ترسـیم  بـود. 
از  محافظـت  ضمـن  می توانـد  شـورانگیز، 
از  بسـیاری  پاسـِخ  انقـاب،  اصیـل  تاریـِخ 
اعوجاجات تجدیدنظرطلبانه و انقاب زدایانه 

را نیـز بدهـد.

پی نوشت:
1. رحیـم نیکبخـت، قیام 29 بهمـن تبریز، 

ص117
2. همان، ص118

3. خواهر شهید در گفتگو با آناج
4. روزشمار انقاب اسامی، جلد9، ص40

این تعابیر، 
نشان می دهد که 

راهبر انقالب، چه 
ضریبی برای 
قیام 29بهمن 

تبریزی ها در 
محاسبات خود 
قائل است. حال، 

پرسش این 
است که چگونه 

می توان چنین 
حرکِت پردامنه ای 
را عاری از قوه ی 

عاقله دانست؟ 
مگر می شود 
بدون تدارک، 

وارد چنین 
میدانی شد؟ مگر 

عوامِل حاضر 
در صحنه - که 
توده ی پرتعداد 

مردم اند - 
می توانستند 
بدون آگاهی، 
تن به گلوله 

بسپارند؟
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البته ایشان 
همان زمان که در 
رودسر بودند، 
اخراج شدند. رژیم 
بیشتر از دو سال 
فعالیت های این 
شهید را تحمل 
نکرده بود. چراکه 
در کنار اینکه 
معلم ورزش 
بودند، این دغدغه 
را داشتند که به 
دانش آموزانشان 
معموالً 
راهنمایی هایی 
می کردند که 
موردپسند رژیم 
نبود. 

آقای بخت شکوهی پدرتان را برای 
ما معرفی کنید. بفرمایید متولد چه سالی 

هستند و در کجا؟ کارشان چه بود؟
شـهید علی بخت شکوهی، سـال 1326 
در شـهر تبریـز و در محلـه ی »امیرخیـز« 
متولد شـدند. مقطـع ابتدایی را در دبسـتان 
»نظامـِی« و دوره متوسـطه را در دبیرسـتان 
»رازی« و »تقـی زاده« ادامه دادند. بعداً دوره 
سـربازی را در »سپاه دانش« گذراندند و وارد 
دانشـگاه شدند. در »دانشسرای عالی تهران« 

لیسـانس تربیت بدنی گرفتند.

ایشـان چطـور بـه مسـائل انقالب 
شـدند؟  متصل 

از ابتـدا روحیـه ی ضـد رژیـم پهلـوی 
داشـته اند. وضعیـت جامعـه را درک کـرده 
بودنـد و تحلیـل داشـتند. از مقطـع ورود به 
دانشگاه، فعالیت های جدی خودشان را علیه 
رژیم شـروع کردند. این فعالیت هایشان، بعد 
از اسـتخدام نیز ادامه داشـت. به شـکلی که 
همیـن فعالیت ها بـه اخراجشـان از آموزش 

پـرورش منجر می شـود. 

در قضایـای انقـالب شـاخص ترین 

اتفاقی کـه در مـورد ایشـان رخ داده، 
کـدام ماجـرا بـود؟ و در کـدام ماجـرا 

نقـش ایشـان پررنـگ بوده اسـت؟
بـا توجـه بـه این کـه شـهید بزرگـوار در 
مکتب سیدالشـهدا بزرگ شده و اهل هیئت 
هـم بودنـد، از کودکی یـاد گرفتـه بودند که 
زیـر بـار حـرف زور نبایـد رفـت. بنابرایـن، 
فعالیت های انقابی شـان بعد از اسـتخدام در 
آمـوزش و پـرورش هم ادامه پیدا کـرد. اوایل 
آموزش وپـرورش شهرسـتان  در  اسـتخدام، 
ایـن  بودنـد. در  »رودسـر« مشـغول شـده 
شـهر، در ردیـف پیشـتازان مبـارزه بودند. از 
مهم تریـن کارهایـی کـه در این شـهر انجام 
داده بودنـد اقـدام به بمب گـذاری فرمانداری 
رودسـر بود. این کار را به همـراه یک گروه از 
مبـارزان انجـام داده بودند. یک بار هـم اقدام 
بـه بمب گـذاری مجسـمه فـرح پهلـوی در 
شـهر کرده بودند؛ که در این ماجرا دسـتگیر 
شـدند و حـدود پانـزده مـاه بـا شـکنجه در 
زندان هـای سـاری و رشـت زندانی شـدند. 

از کارهـای شـاخص دیگـرش در طـول 
انقـاب، حضـور مؤثر در قضایـای 29 بهمن 
سـال 56 تبریـز اسـت. در آن ماجراهـا هـم 
همـراه با بـرادر مرحومشـان »حـاج ابراهیم 

بخـت شـکوهی« دسـتگیر شـدند. حـدود 
حبـس  بـه  روز  سی وشـش  یـا  سـی وپنج 
افتادنـد. خاصه با علماء و روحانیون مبارزی 
کـه در شـهر تبریـز بودنـد و در رأس آن هـا 
آقـای قاضـی)ره(، ارتباط مسـتمر داشـتند. 

در  که  را  مأموریتشان  ایشان  خب 
رودسر تمام کردند، به تبریز برگشتند؟

البته ایشـان همـان زمان که در رودسـر 
بودند، اخراج شـدند. رژیم بیشـتر از دو سال 
فعالیت های این شـهید را تحمـل نکرده بود. 
چراکـه در کنار اینکه معلم ورزش بودند، این 
دغدغـه را داشـتند که بـه دانش آموزانشـان 
کـه  می کردنـد  راهنمایی هایـی  معمـوالً 
موردپسـند رژیم نبـود. مثاً اگر در مدرسـه 
دخترانـه بودنـد معمـوالً کارشـان منجـر به 
باحجـاب کـردن دانش آمـوزان می شـد. بـا 
توجه بـه گرایش های مذهبی، سیاسی شـان 
باالخـره رژیم تحملشـان نکرد و اخراج شـد. 

بعـد از اخـراج، به تبریز برگشـت. 

در تبریز به چه کاری مشغول بودند؟
بعدازاینکـه به تبریز آمدند، یک ماشـین 
تهیه کردند و ترجیح  دادند که مسافرکشـی 

یک کشته بنام
 به که صد زنده به ننگ
شهید علی بخت شکوهی
 به روایت فرزندش

ِ

اشـاره: معلـم بـود. امـا نـه از آن معلم هایـی کـه فقط 
درس  او،  دانش آمـوز.  بـه  بدهـد  درس  دودوتاچهارتـا 
آزادگـی و شـرافت هـم مـی داد بـه شـاگردانش. درس 
مبـارزه با ظلـم و بیـداد. تحملـش نکردنـد و به حبس 
انداختنـد. از این هـم فراتر رفتنـد و از آموزش وپرورش 
اخراجـش کردنـد. اما کوتاه نیامـد. در خط مبـارزه ماند 
تا شـهید شـد. »علـی بخت شـکوهی« نام درخشـانی 
اسـت در تاریخ انقالب اسـالمی. فرزنـدش، محمد، پدر 

را بـرای مـا روایـت می کند.
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کننـد ولـی زیر بیـرق رژیم پهلوی نباشـند. 
امرارمعـاش  ایشـان بـه آن صـورت بـود تـا 
رسـیدند بـه بهمـن 1357. در ایامـی که در 
تبریز بودند به مسـجد شـعبان تردد داشـته 
و محضـر آقـای قاضـی بودند. بهمـن 1357 
بـود و امـام تشـریف آورده بودنـد. از آقـای 
قاضـی مأموریت گرفتنـد برای اینکـه بروند 
از ارومیـه و اسـلحه بیاورنـد. ایـن مأموریت، 
در بحبوحـه انقـاب و در اوج  درگیری هـای 
خودشـان  گرفـت.  صـورت  بهمـن  اواخـر 
احتمـال  و  بودنـد  کـرده  پیش بینی هایـی 
خطـر می دادنـد ولـی بااین حـال، آن خطر را 
قبول کردند و در بازگشـت از ارومیه توسـط 
عوامل سـاواک و طی یک ایسـت و بازرسی، 

به شـهادت رسـیدند.

یعنی درگیر شده بودند؟  
نـه بـه آن معنـا. گویا ایسـت و بازرسـی 
فعـاالن  کنتـرل  بـرای  بودنـد  گذاشـته 
انقاب. در ایسـت و بازرسـی این هـا را پیاده 
می کننـد.  برادرشـان شـهید »صمـد بخت 
شـکوهی« هـم در آن لحظـه در کنارشـان 
بـود. ایشـان بعدهـا تعریـف می کـرده که ما 
را پیاده کردند از ماشـین و در حین بازرسی، 

گلوله ای به شـهید علی زدنـد. عمویم صمد، 
بعدهـا در دفـاع مقدس شـهید شـد.

ایـن قضایـا دقیقـاً در چـه روزی 
اتفـاق افتـاده؟ و چـه روزی جنـازه ی 

ایشـان را بـه تبریـز آورده انـد؟
 22 تقریبـاً  ایشـان،  شـهادت  زمـان 
بهمـن سـال 57 اسـت. روزی که تشـییع و 
خاک سـپاری شـده، 25 بهمن اسـت. بعد از 
یـک سـال برای اینکـه تحقیقـات ادامه پیدا 
کنـد در رابطـه بااینکـه ترور دقیقاً به دسـت 
چه کسـی انجام شـده، یک بار هـم نبش قبر 
شـد. گلولـه ای کـه منجر به شـهادت شـده 
بـود، بررسـی کردند و دیدند که مشـخصات 
آن گلولـه قبـًا دسـتکاری شـده و درنتیجه 
معلوم نشـد که عامـل ترور که بوده. ایشـان، 
اآلن در گلزار شـهدای وادی رحمت به خاک 

سپرده شـده اند.

ایـن روحیـه ی عملیاتـی را چگونه 
کسـب کـرده بودنـد؟ ریشـه های این 

روحیـه را در کجـا می بینیـد؟
برجسـته ترین صفتی که ایشـان داشتند 
جسـارت و شجاعتشـان بـود. این جسـارت و 

نترسـی، مثل اینکـه ذاتـاً در خونشـان بـود. 
به هیچ وجـه و تحت هیچ شـرایطی حرف زور 
برایشـان قابل تحمـل نبـود؛ حتی اگـر باعث 
شـود که از کارشـان اخـراج شـوند و احتماالً  
ازلحـاظ معیشـتی هـم بـا مشـکلی مواجـه 
 شـوند. همیـن روحیه بـود که ایشـان را برای 

مأموریت هـای خطرنـاک آمـاده می کـرد.

تربیت  طوری  انقالبی  نیروهای 
می شدند که حتماً عقبه ی فکری شان، 
گره  سیاسی  و  دینی  مطالعات  به 
شکوهی  بخت  علی  شهید  می خورد. 
حوزه مطالعاتشان در چه زمینه ای بود؟ 
عالقه مندی شان چه بود؟ برای تأمین و 
تقویت این روحیه انقالبی چه برنامه ای 

داشتند؟
بـزرگ  از دوران کودکـی در هیئت هـا 
شـده و حتی سـابقه مداحـی در هیئت های 
تبریـز را هـم داشـتند. از طرفـی آن گونه که 
در خاطـرات مرحـوم اسـتاد بخت شـکوهی 
آمـده اسـت، مطالعـه، از ارکان شـخصیت 
شـهید بـوده اسـت. اوقـات فراغتشـان را بـا 
پـر می کردنـد. دست نوشـته هایی  مطالعـه 
که از این شـهید در دسـترس اسـت، مربوط 

بعد از یک سال 
برای اینکه 

تحقیقات ادامه 
پیدا کند در 

رابطه بااینکه 
ترور دقیقاً به 

دست چه کسی 
انجام شده، یک بار 
هم نبش قبر شد. 
گلوله ای که منجر 

به شهادت شده 
بود، بررسی 

کردند و دیدند 
که مشخصات 
آن گلوله قباًل 

دستکاری شده و 
درنتیجه معلوم 

نشد که عامل 
ترور که بوده.
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بـرای شـهید، چندین مراسـم در 
اعالمیه هـای  شـده.  برگـزار  تبریـز 
نگه داشـته اید  هـم  را  دوره  آن 
شـما. می توانیـد متـن بعضـی از این 

بخوانیـد؟ مـا  بـرای  را  اعالمیه هـا 
بلـه. مثـًا تاریـخ یکـی از اعامیه ها که 
بـه نـام مجلـس تذکـر منتشـر شـده، 25 
اسـفند 1357 اسـت. ایـن شـعر در اعامیه 

بسـته: نقش 
تو ای مزدور تیرافکن خزان بی امان آمد

مکن پرپر تو گل ها را، حیا کن باغبان آمد
نمی دانـی ز هر تیـرت، هزاران اللـه می روید

زخـون نوجوانانـی کـه سـویت شـادمان آید        
 شکستی نو نهالی را، که در اندوه فقدانش 

هزاران بلبل شیدا، به سویش نوحه خوان آمد
تو با رگبار خود کردی، پریشان قلب مادرها

صدای وای فرزندم، ز ارض و آسمان آمد
نمی دانی که از بهر یکی، صدها نفر کشتن
سیه پوشان میهن را تحمل بس گران آمد

را  ایـن  اعامیه هـا،  از  دیگـر  یکـی  در 
نوشـته اند:

یا ما سر خصم بکوبیم به سنگ
یا او سر ما به دار سازد آونگ

هر قصه در این زمانه پرنیرنگ
یک کشته بنام بِه که صد زنده به ننگ

سپاسگزاریم آقای بخت شکوهی.
متشـکرم. انشـا اهلل که خط سـرخ شهدا 

را به شـکل شایسـته ای ادامه دهیم.

دفتـر. این هـا درواقـع حاصـل مطالعاتشـان 
بـوده. مطالعـه ی همیـن یادداشـت ها هـم 
می تواند بازگوکننده ی عمـق فکری و دانش 
دینی و سیاسـی ایشان باشـد. مثاً در جایی 
این حدیث را از نهج الباغه نوشـته اند: »لکم 
علـی مـن الحـق ِمثـُل الّـذی لی انفسـُکم« 
بعـد هم جلویـش دونقطه روی هم گذاشـته 
امتیـازی  ملـت  بـر  را  »شـاه  نوشـته اند:  و 
نیسـت«! ایـن همـان نـگاه عمیقـی اسـت 
کـه عرض کـردم. درجایـی دیگر نوشـته اند: 
»چهـره ی خـود بـه سـیلی ارغوانی داشـته، 
دسـت سـؤال گدایی به ایـن وآن دراز نکنید، 
ننـگ بـاد تو را که سـیر بخوابـی درحالی که 
جمعـی از گرسـنگان بنالنـد«. همچنیـن از 
نهج الباغـه ایـن را هـم یادداشـت کرده انـد 
کـه »دشـمن بـا شـما فریبـکاری و نیرنـگ 
بازی می کند و شـما تدبیری نمی اندیشـید. 
دسته دسـته از شـما می رباینـد و می برنـد 
و خشـمگین نمی شـوید. دقیقـه ای از شـما 
غفلـت نمی کننـد و شـما در بی خبـری بـه 
سـر می بریـد به خدا قسـم جماعتـی که به 
یـاری یکدیگـر برنخیزنـد و کار را به یکدیگر 
شکسـت  و  می شـوند  مغلـوب  واگذارنـد، 

می خورنـد.« 
در برگـی دیگـر، ایـن شـعر را بـا خـط 
خـوش نوشـته اند کـه »در ره منـزل لیلـی 
کـه خطرهاسـت در آن، شـرط اول قـدم آن 
اسـت کـه مجنـون باشـی«. همـه ی این ها، 
منظومه ی معرفتی شـهید را شـکل داده اند. 
بـا ایـن معارف بـود کـه آن چنان شـوریده و 

بودند. جسـور 

به مباحث دینی اسـت. به تفسـیرهای آقای 
طالقانـی و همچنیـن مطالعـه ی نهج الباغه 
سـری  یـک  داشـتند.  ویـژه ای  عاقـه ی 
کتاب هـای سیاسـی هـم کـه در آن زمـان 
از طـرف رژیـم سـاواک ممنـوع شـده بـود، 
مطالعـه می کردنـد. کتاب هایی کـه بارها به 
خاطر مسـائل امنیتی به منـزل اقوام منتقل 
می کردند. خاصه، مبارزه ی ایشـان، آگاهانه 

و عالمانـه بود. 

ایشان  از  دست نوشته هایی  گویا 
برجای مانده است. می توانید نمونه هایی 
از این دست نوشته ها را برای ما بخوانید؟

بله. یادداشـت هایی را نوشـته اند در چند 

 از نهج البالغه 
نوشته اند: »لکم 
علی من الحق 
مِثُل اّلذی لی 
انفسُکم« بعد هم 
جلویش دونقطه 
روی هم گذاشته 
و نوشته اند: 
»شاه را بر ملت 
امتیازی نیست«!  



قابل توجه دانشجویان علوم انسانی و هنر

وژه های دانشجویی حمایت از پایان نامه ها و پر
مقدمه: 

امـروز، جریـاِن ضـد ملـِی خارج نشـین، بـا هـدف قلـب ماهیـِت تاریـخ ایـران اسـالمی در تکاپوسـت. ابـزارش تاریخ سـازی اسـت و 
تکیه گاهش فرهنگ و هنر. به یک معنا، بر آن است تا تاریخ فرهنگی و هنری ایران عزیز را برای نسل های جدید، به صورت 

مقلـوب و مجعـول تحویل دهد. 
مع االسف، با وجود این تحرک تخریبی، جریان تاریخ نگاری برای انقالب اسالمی، به ویژه تاریخ نگارِی فرهنگی و هنری، مورد 
بی توجهی قرار گرفته و متروک مانده است. تاریخ فرهنگی و هنری که می گوییم، مرادمان تاریخی است سرتاسر مردمی. اصوالً 
تاریخ انقالب اسـالمی، همه اش مردمی اسـت. جریان مردمی ای که در مسـاجد، مدارس، دانشـگاه ها، پایگاه ها، نمازهای جمعه و... 
فعال بود. دوره  ی درخشـان تاریخ فرهنگی و هنری ایران اسـالمی، دوره ای اسـت که در آن این زمینه ها درخشـش دارد: سـرود، 
موسیقی، تئاتر، طراحی، گرافیک، نقاشی های دیواری، کاریکاتور، مداحی ، مستندسازی و پخش فیلم، تولید و توزیع جزوات و 
نشریات، سفرهای جهادی برای محرومیت زدایی، جهاد سازندگی، پشتیبانی از جنگ، نهضت سوادآموزی، فعالیت های تربیتِی 

مربی های پرورشـی مدارس و... 
موضوع تدوین تاریخ شـفاهی جبهه فرهنگی انقالب اسـالمی، به عنوان یکی از ضرورت های تاریخ نگاری برای انقالب اسـالمی، 
از سـال ۸۸ در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسـالمی، کلید خورد. از آن سـال به این سـو، طیف متنوع و متکثری شـامل 
اشـخاص، مکان هـا، رویدادهـا و جریان هـای فعـال در سـاماندهی و مدیریـت فرهنـگ و هنـر انقـالب اسـالمی، مورد توجه محققین 
و پژوهشـگران ایـن مجموعـه قـرار گرفتـه اسـت. صدهـا سـاعت مصاحبـه بـا چهره های مختلفی کـه بانی و پایه گذار گسـترده ترین 
و فراگیرتریـن جریـان فرهنگـی و هنـری تاریـخ کشـور طـی دهه هـای ۵۰ و ۶۰ بوده انـد، امـکان کاوش و بهره بـرداری را بـا 

هدف گذاری هـای متنـوع فراهـم آورده اسـت. 

موضوعات و سوژه های تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی:

 گروه های سرود و تئاتر مساجد و مدارس   |   نقاشی و گرافیگ انقالب   |   موسیقی انقالب   |   جهاد سازندگی  
   امورتربیتی   |   نهضت سوادآموزی   |   پشتیبانی مردمی از جنگ   |   فیلم  و سینمای انقالب   |  مداحی های انقالب  

   کشف حجاب رضاخان و قیام گوهرشاد   |   پالکاردنویسی و دیوارنویسی های قبل و بعد از انقالب   
 فعالیت گروه های مختلف در سال های اول انقالب، جدل و درگیری با آن ها )مجاهدین خلق، توده ای ها، فدائیان، پیکار و ...( 

 تولید و توزیع کتاب، نشریه و نوارهای انقالبی     و ...

ایـن محتـوای بی نظیـر، بـه عنـوان گنجینـه ی تجربیـاِت گران سـنگ موثریـن و مطلعیـِن فرهنـگ و هنـر کشـور، مـی توانـد بهتریـن 
پشـتیباِن فعالیت های علمی دانشـجویان و پژوهشـگران باشـد. مواد خام موجود در این مجموعه، امکان بازفرآوری در قالب های 

مختلـف را دارد. بـه گونـه ای کـه تاکنـون ده هـا عنـوان مقالـه ی علمـی بـا اسـتفاده از ایـن مـواد، تولیـد و عرضـه شـده اسـت. 
*

دفتـر مطالعـات جبهـه فرهنگـی انقـالب اسـالمی بـا سـابقه چندیـن سـال پژوهـش و تحقیـق میدانـی و کتابخانـه ای، صدها سـاعت 
مصاحبه با عناصر فرهنگی انقالب و آرشیو غنی صوتی، تصویری و مکتوب از فعالیت های فرهنگی و هنری دهه ۵۰ و ۶۰ آماده 
راهنمایی، پیشـنهاد سـوژه، حمایت و پشـتیبانی از پروژه ها و پایان نامه های دانشـجویاِن رشـته های مختلف علوم انسـانی )جامعه 

شناسـی، مردم شناسـی، مطالعات فرهنگی، ارتباطات( و هنر )مالتی مدیا، گرافیک، نقاشـی و...( اسـت.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر، می توانند با آدرس ایمیل tarikh.ir@hotmail.com و شماره  تلفن ۰413۵۵7۶۰72 

تماس بگیرند.
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اولیـن عکسـی کـه از تظاهـرات 
بـود؟  عکس هـا  کـدام  انداختیـد 

هسـت؟ یادتـان  صحنه هایـش 
در رابطـه بـا عکس هایـی کـه در طـول 
انقـاب می انداختـم بایـد مطلبـی را متذکر 
شـوم. آن زمـان عکـس انداختـن ممنـوع 
بـود. هرکسـی نمی توانسـت عکـس بگیرد. 
اگـر دسـت کسـی دوربینـی دیده می شـد، 
دو  مگـر  می کردنـد؛  دسـتگیرش  حتمـاً 
دسـته: افـرادی کـه بـا حکومـت رابطـه ای 
داشـتند. رابطـه ی کاری داشـتند یـا یکی از 
آن هـا بودنـد و بـرای آن هـا کار می کردنـد، 
یـا از طریـق صداوسـیما و مطبوعـات بـود؛ 
چـه روزنامه هـای محلـی و چـه روزنامه های 
می توانسـتند  آن هـا  فقـط  سراسـری. 
هـم  آن هـا  بـرای  البتـه  بگیرنـد.  عکـس 
یک بـار  داشـت.  وجـود  محدودیت هایـی 
روزنامـه  خبرنـگار  کـه  دوسـتانم  از  یکـی 
اطاعـات بـود، در تظاهـرات بـازار داشـت 
عکـس می گرفت که سـرگردی دوربینش را 

گرفـت و فیلم دوربیـن را درآورد و جلوی نور 
گرفـت. هـر چه قـدر گفت من خبرنـگارم و 
اصـرار کـرد، سـرگرد گفت هر کس هسـتی 
باش، عکـس گرفتن َقدغن اسـت. اگر اینجا 
بایسـتی، دوربینـت را هـم می گیـرم. اجـازه 
نمی دادنـد عکسـی گرفته شـود. مـن هم به 
صـورت مخفیانه و با اسـتفاده از دوربین های 
می گرفتـم.  عکـس  جیبـی  کوچـک 110 
دوربیـن را در جیبـم قایـم می کـردم و از 

بعضـی صحنه هـا عکـس می گرفتـم.
یک بـار که تظاهـرات به طرف دانشـگاه 
بـود، بعـد از چهـار راه آبرسـانی، سـاختمان 
هـال احمر که االن هسـت، آن سـاختمان 
هنوز ناقـص بود و برای کارهای سـاختمانی 
بـرادرم  بودنـد.  بسـته  داربسـت  جلویـش 
گفـت پوسـترهای امـام را می برم بچسـبانم 
بـه دیـوار سـاختمان. از داربسـت رفـت باال 
و در چنـد قسـمت دیـوار بزرگ سـاختمان 
عکس هـای امـام را نصـب کـرد. راهپیمایی 
هـم راهپیمایـی عظیمی بود. مـردم با دیدن 

ایـن صحنـه به وجـد آمدند و شعارهایشـان 
تندتـر شـد. مـن هـم بـا آن دوربیـن 110 
چندتـا عکـس از نصب عکـس امام و شـعار 

دادن هـای مـردم ثبت کـردم. 
از تظاهـرات میـدان سـاعت هـم عکس 
انداختـم. آن زمـان کـه در میـدان سـاعت 
عکـس انداختـم، روزهایـی بـود کـه کم کم 
داشـت انقاب به پیـروزی می رسـید. ارتش 
هـم بـه جمع مـردم پیوسـته بـود. مـردم با 
ارتـش، ارتـش بـا مـردم یکـی شـده بودند. 
مـردم همـراه ارتشـی ها سـوار ماشـین های 
نظامـی، تانک هـا و نفربرهـا شـده بودنـد. 
سـربازها هـم عکـس امـام را روی دسـت 
بلنـد کـرده بودند و بـه ماشـین های نظامی 

بودند.   چسـبانده 
از  عباسـی  خیابـان  در  هـم  یک بـار 
اگـر  انداختـم.  عکـس  مـردم  راهپیمایـی 
کنیـم،  مقایسـه  امـروز  بـا  را  قیافه هـا 
قیافه هایـی عجیـب خواهیـم دیـد. در آن 
تظاهـرات مجاهدین خلق کـه بعداً منافقین 

حسین آزادی
برش هایی از خاطرات حاج حسین جباری پور
عکاس انقالب و دفاع مقدس
گفتگو از حسین وحیدرضایی نیا

هدف از ثبت این 
عکس ها این بود 
که از آن روزهای 
انقالب آثاری 
باشد، اگر در 
آینده الزم شد 
بتوان گفت که 
چنین تظاهراتی 
اتفاق افتاده است. 
عکسی باشد از آن 
خاطرات و سندی 
از انقالب بافی 
بماند. هدف دیگری 
نبود. نمی شد 
این عکس ها را 
به کسی فروخت. 
تنها استفاده آن ها، 
سندیت آن ها بود.

اشـاره: »عکاسـی آزادی« را همـه ی رزمنده هـای آذربایجـان می شناسـند. اینجا بـود که رزمنده ها می ایسـتادند 
جلـوی پـرده ی قرمزرنـگ و عکـِس پرسـنلی می انداختنـد بـرای اعـزام نیـرو. هرکس کـه گذرش بـه جبهه ها 
افتـاده، حتمـاً اینجـا را هـم دیده. »حاج حسـین جبـاری پور« یـا همـان »حسـین آزادی« از این آمدوشـدهای 
رزمنده هـا، کلـی خاطـره دارد. او که سـابقه ی عکاسـی در روزهـای انقالب را هـم دارد، همچنان همان جا هسـت. 
خاطـرات این هنرمنـد عزیز، به صـورت مفصل و مبسـوط در واحد تاریخ شـفاهی دفتر مطالعـات جبهه فرهنگی 
انقـالب اسـالمی آذربایجـان شـرقی ضبط و تدوین شـده اسـت. برش هایـی از این خاطـرات را باهـم می خوانیم.
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خلق شـدند هم حضور داشـتند و یک سری 
پـاکارد حمـل می کردنـد. پاکاردهایـی از 
شـعارهای خودشـان درسـت کـرده بودنـد 
و عکس هـای مجاهـد خیابانـی! را هـم در 
جلـوی صف در دستشـان بلند کـرده بودند.

راهپیمایی ها  از  که  عکس هایی  در 
انقالبی  از شخصیت های  بودید،  گرفته 

یا احیاناً نماینده های مجلس هم بودند؟
انداختـم.  آهـن عکـس  راه  در  یک بـار 
همـان روزهـای انقـاب بـود. انقـاب هنوز 
پیـروز نشـده بـود. »احمـد بنـی احمـدی« 
کـه نماینـده تبریـز در مجلـس بـود، کمـی 
در مجلـس مخالـف رژیم صحبت کـرده بود 
و محبوبیتـی در بیـن مـردم پیدا کـرده بود. 
مـردم در راه آهـن در خیابان ها ریخته بودند 
و تظاهـرات می کردنـد. آن روز بنـی احمدی 
هـم آمـده بود و در بین مردم حضور داشـت. 
اگـر اشـتباه نکنـم سـخنرانی هـم کـرد. از 
تظاهـرات آن روز هـم چند عکس گرفتم که 
در بعضی شـان بنـی احمدی دیده می شـود. 

این تظاهرات هایی که اشاره کردید، 
در مناطق مختلف شهر برگزار می شد، 
نقطه  یک  از  می گرفت؟  چه طور شکل 
شروع می شد و به مرکز شهر می رسید؟

در زمـان انقـاب طـوری بـود کـه در 
هـر منطقـه تظاهـرات بـود. منتهـی بعضی 
راهپیمایی هـا گسـترده بـود و شـهید قاضی 
طباطبایـی هـم جلـو می افتـاد و جمعیـت 
جمـع می شـد و راهپیمایی عظیمی شـکل 
می گرفـت؛ ولـی در بقیه جاها کـه تظاهرات 
بـود، بـه این شـکل شـروع می شـد که چند 
نفـر اثری که مربوط به رژیم بـود را می زدند، 
می شکسـتند و پـاره می کردنـد؛ مخصوصـا 
آن زمـان چون کارخانجات تولید مشـروبات 
الکلـی در تبریـز زیاد بـود، هـدف اول مراکز 
تولیـد و توزیـع این مشـروبات بـود. تخریب 
اینهـا عاملـی بود که تظاهرات شـروع شـود. 
الزم نبـود کـه بگوینـد آقـا فان جـا جمـع 
شـوید. یک بـار از محلـه َدوه چـی تظاهـرات 
شـروع شـد، یک بـار از عباسـی یـا از سـه راه 
شـمس تبریـزی و همین طـور از محـات و 
مناطـق دیگر. ده پانزده نفر جمع می شـدند، 
خودشـان صحبـت می کردنـد کـه امـروز از 
کجا شـروع کنیـم. گروه های کوچک دسـت 
بـه دسـت هـم می دادنـد و جمع می شـدند 
و یـک تظاهـرات بزرگـی صـورت می گرفت. 
جلویـش  می شـد  را  کوچـک  تظاهـرات 
بـزرگ  تظاهرات هـای  در  ولـی  گرفـت،  را 

نمی توانسـتند جلویـش را بگیرند.
هـدف از ثبـت ایـن عکس هـا ایـن بـود 
کـه از آن روزهـای انقـاب آثاری باشـد، اگر 
در آینـده الزم شـد بتـوان گفـت کـه چنین 

تظاهراتی اتفاق افتاده اسـت. عکسی باشد از 
آن خاطـرات و سـندی از انقاب بافی بماند. 
هـدف دیگـری نبود. نمی شـد ایـن عکس ها 
را بـه کسـی فروخـت. تنهـا اسـتفاده آن ها، 

سـندیت آن ها بود.

عکاس هایی که فرمودید در تظاهرات 
عکس می گرفتند را می شناسید؟

بیشـترین عکس ها را آقای »ایگزاماساز« 
می گرفـت. همـه جـا بـود و از هـر صحنه ای 
هـم عکـس می گرفـت. آقـای »نوبـری« که 
عکاسـی اش در خیابـان خاقانـی بـود، او هم 
در روزنامـه اطاعـات کار می کـرد. یکی هم 
»حـاج احمـد بادیـران« بـود کـه در روزنامه 
اطاعـات بـود و عکـس خبـری می گرفـت. 
این دو، سـه نفر، بودند. بیشترین عکس ها را 
همان طـور که گفتـم، ایگزاماسـاز می گرفت 
که عکاسـخانه هم داشت. آن زمان شایعه ای 
پیچیـده بود کـه عکس ها را برای شناسـایی 
تظاهرات کنندگان به شـهربانی می داد! برای 
همین هم کسـی بـا او کاری نداشـت و مانع 

عکاسـی اش نمی شدند.

چطـور شـد تصمیـم گرفتیـد که 
عکاسـی را ادامـه دهیـد و بـه شـغل 

دیگـری فکـر نکردیـد؟
اصـًا بـه شـغل دیگـری فکـر نکـردم؛ 
چـون هـم در عکاسـی، هـم در نصـب و هم 
بـودم.  وارد  کپـی  تعمیـر دسـتگاه های  در 
در اوایـل کارم هـم می رفتـم بـرای نصـب و 
تعمیر دسـتگاه ها. با عکاسـی »سعدین« که 
عکاسـی را آنجـا یـاد گرفته بـودم، همکاری 
داشـتم. او می فروخـت و نصـب و تعمیـرش 
را می فرسـتاد مـن انجـام مـی دادم. در تمام 
آذربایجان شـرقی و غربی، اردبیـل و زنجان، 
نمایندگـی در دسـت او بـود. هر جـا نصب و 
تعمیـر دسـتگاه بـود، من می رفتم. عکاسـی 
را که باز کردم اسـمش را گذاشـتم »آزادی«. 
بـه خاطـر این کـه انقاب پیـروز شـده بود و 
مـا هـم آزاد شـده بودیـم. خـودم هـم به نام 

»حسـین آزادی« معروف شـدم. 

چرا آزادی؟ این همه اسم بود؟ 
»آزادی« زیباتر بود؛ چون از خفقان به 
آزادی رسیدیم. رژیم طاغوت، رژیم خفقان 
بود؛ ولی بعد از انقاب دیگر آزاد شده بودیم. 
آرمی هم درست کردم و به تابلو زدم. یک 
دست بود که بیرون می آید و ایران طاغوتی 
را خراب می کند. دوربین هم از جلو عکس 
می گیرد. در بین شعارهای انقاب به آزادی 

عاقه بیشتری داشتم. 

برنامـه  عکاسـخانه،  افتتـاح  روز 
داشـتید؟ خاصـی 

روز افتتـاح، نیمه شـعبان بود. شـیرینی 
و چایـی بـود. االن هـم به تبعیـت از آن روز، 
هر سـال نیمـه شـعبان را به عنوان سـالروز 

افتتاح عکاسـخانه شـیرینی می دهیم. 

خلـق  کـه  انقـالب  اول  روزهـای 
مسـلمانی ها در تبریـز فعالیت هایـی 
داشـتند، با آن ها درگیر شـده بودید؟

روزهـای قدرت خلق مسـلمانی ها بود و 
در منطقـه ما هم طرفداران زیادی داشـتند. 
مـن آن عکـس امام کـه در پاریـس زیر یک 
درخت نشسـته بود را خیلی دوسـت داشتم 
و یکـی از آن را زده بـودم بـه شیشـه مغـازه. 
مـردم کـه از کوچـه رد می شـدند می دیدند. 
ما جلـوی مغـازه ایسـتاده بودیـم، یک دفعه 
همهمـه ای شـد و گفتند خلق مسـلمانی ها 
و می آینـد؛ در  وارد کوچـه شـدند  بـاال  از 
حالی کـه مـردم را می زننـد و شیشـه مغـازه 
حزب اللهی ها را می-شـکنند. به من گفتند: 
»بـرو آن عکـس امـام را بـردار. بـه مغـازه ات 
را  شیشـه هایش  می کننـد.  وارد  آسـیب 
کـه  »می شـکنند  گفتـم:  می شـکنند.« 
بشـکنند.« گفتنـد: »می سـوزانند.« گفتـم: 
»بسـوزانند.« هـر چـه اصـرار کردنـد کـه 

عکـس را بـردار، قبـول نکردم.  
کمـی از مغـازه فاصلـه گرفتـم و جلوی 
می کـردم  تماشـا  فقـط  ایسـتادم.  بقالـی 
کـه ببینـم چـه کسـانی هسـتند، آشـنا در 
مغـازه  نزدیـک  نـه؟  یـا  هسـت  بین شـان 
رسـیدند. در را بسـته بودم و بـرای باال رفتن 
امـکان نبـود. فقـط می توانسـتند از پاییـن 

می گفتم: »عکستان 
را می گیرم، ولی 

پولی نمی خواهم.« 
می گفتند چرا 

پول نمی گیری؟ 
می گفتم: »من 

معامله می کنم؛ 
شما که رفتید 

جبهه، انشااهلل که 
سالم برمی گردید، 

اگر برنگشتید و 
شهید شدید، من 
عکس ها را به چه 

کسی بدهم؟ شرعًا 
و عرفاً چون از 

شما پول گرفته ام،  
باید عکس ها را 

به خانواده هایتان 
تحویل دهم.  من 

از شما آدرسی 
نمی گیرم. اگر زنده 

ماندید، برمی گردید 
و عکسهایتان را 

می گیرید و پولش 
را می دهید. اگر هم 

که شهید شدید، 
عکسهایتان پیش 
من می ماند و آن 
دنیا باهم معامله 

می کنیم«!
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بـه هـر مسـجدی کـه الزم بـود می رفتـم، 
از دویسـت سـیصد نفـر عکـس می گرفتـم. 
نوعـی دوربیـن فـوری بـود کـه عکـس را 
همانجـا می گرفتـم و چاپ می کـردم. در هر 
کارت دوربیـن چهارتا عکس گرفته می شـد؛ 
هرکـس می خواسـت، برایـش چهارتا عکس 
می گرفتـم. ابتـکاری به خـرج داده بـودم که 
درهـای دوربیـن را می گذاشـتم و فقط یکی 
را برمی داشـتم، برای کسـانی کـه فقط یک 
عکس می خواسـتند، در یـک کارت دوربین 

بـرای چهـار نفـر عکـس می گرفتم.
پـرده ای بـه دیـوار می زدیـم و جلـوی 
آن عکـس می گرفتیـم. آن چنـان عکـس 
پرسـنلی که رویـش کار کنیم نبـود. عکس 
فـوری بـود کـه فیلـم فـوری هـم داشـت. 
عکـس  آن  بـا  کـه  دوربینـی  همزمـان، 
همراهـم  همیشـه  می انداختـم،  یـادگاری 
می گرفتـم  را  پرسـنلی  عکس هـای  بـود. 
و در کنـار آن از بچه هـا عکـس یـادگارِی 
تکـی و دسـته جمعی هـم می گرفتـم. آن 
زمـان، حلقـه ی فیلم گران بـود. ولی برایمان 
مهـم نبود. شـب هایی می شـد که تـا صبح، 
سـه حلقـه، پنج حلقـه و حتـی در بعضی از 
اعزام هـا، ده حلقـه عکـس می گرفتـم. حـاال 
تصـور کنیـد، هـر حلقه که سـی و شـش تا 
عکـس می شـد، اگـر ده حلقـه فیلـم تمـام 
می شـد، در یـک اعزام، سـیصد و شـصت تا 
عکـس می گرفتـم. بعضـی وقتهـا از این هم 

بیشـتر می شـد. 

برنامه ای  هم  عکس ها  آرشیو  برای 
داشتید؟

اوایـل جنـگ طـوری بـود که احسـاس 
می شـد یکـی دو هفتـه دیگـر تمـام خواهد 
شـد؛ نهایتـاً یک ماهـه تمـام می شـود؛ مـن 
حتـی در اوایل جنگ به یک سـری عکس ها 
شـماره نمـی زدم. با خـودم می گفتـم، یکی 
دو هفتـه دیگـر تمـام می شـود و نیـازی بـه 
کـه گذشـت  نیسـت! کمـی  زدن  شـماره 
دیدیـم نـه این طـور  نیسـت. االن هـم آن 
عکس هایـی کـه شـماره نـزدم را نمی توانـم 
پیدا کنم. متاسـفانه کمبود امکانات آن دوره 
دسـتمان را بسـته بود. اگر تکنولـوژی امروز 
آن زمـان دراختیـار مـن بـود، فکـر می کنم 
می توانسـتم صحنه هـای بیشـتری را ثبـت 
بـرای  خانواده هـا  کـه  صحنه هایـی  کنـم. 
راهـی کـردن رزمنده شـان می آمدنـد و بـا 
مـادر و خواهـر روبوسـی می کردند. بعضی ها 
گریـه می کردنـد و برخی با خنـده راهی اش 
می کردنـد. همـه این هـا جـزء صحنه هـای 
تکـرار ناشـدنی  اسـت. هررزمنـده ای کـه بـا 
خانـواده اش خداحافظـی می          کـرد، حـاالت 
و صحنـه هـای منحصربه فـرد خـودش را 
داشـت. می خواسـتیم همـه ی اینهـا را بـه 
تصویـر بکشـیم؛ امـا نمی شـد. نـه فقط من 
کـه صدا وسـیما هم نتوانسـته همـه اینها را 

بـه تصویر بکشـد.  

شـما عکس های معروف پرسـنلی 
با پـرده قرمـز و با لبـاس سـپاه هم از 
رزمنـدگان ثبـت کرده ایـد؛ ماجـرای 

ایـن عکس هـا چـه بود؟
اکثـر رزمنده ها بـرای گرفتـن عکس به 
عکاسـی من می آمدند. عکس های پرسـنلی 

بزنند و شیشـه ها را بشـکنند. وقتی رسیدند 
جلـوی مغـازه، گفتنـد: »آقـا! صاحـب ایـن 
مغازه کیسـت؟« آشـنایی بین شـان نبود که 
مرا بشناسـد. همسـایه ها هم انصافـاً چیزی 
نگفتنـد. »آقـا جعفـر« یکـی از همسـایه ها 
گفـت: »اینجـا نیسـت، در را بسـته و رفتـه. 
بیـن  در  بـردارد.«  می گوییـم  آمـد  وقتـی 
آن هـا یکـی گفت نـه نمی شـود، یکی گفت 
برویـد باال آنجـا را بشـکنید و... نمی دانم چه 
از ذهنشـان گذشـت که به حـرف آقا جعفر 
گـوش کردند. گفتنـد: »ما می رویـم؛ ولی تا 
برمی گردیـم بگویید بـردارد. اگر برگشـتنی 
می شـکنیم.«  و  می زنیـم  باشـد،  آنجـا 
همسـایه ها گفتند: »عیبی نـدارد، می گوییم 

بـردارد.«
چـوب  بودنـد.  نفـر  سـیصد  دویسـت،  
دسـتی داشـتند. شـعار هم می دادند. رفتند 
و برنگشـتند. عکس هم همان جـا ماند. فکر 
می کنـم تـا سـال 63 کـه مغـازه را عـوض 

کـردم، عکـس امـام همانجـا ماند. 

اولین عکس هایتان از دفاع مقدس 
مربوط به چه موضوعی است؟

اولیـن عکس هـا از اعـزام نیـرو اسـت. 
عکس هـای مـن از آن روز شـروع شـده و تـا 
پایـان جنـگ ادامه داشـت. از تمـام مناطق 
جنگـی عکـس گرفتـم. از ایـن طـرف از پل 
جمهـوری گرفتـه تـا فـاو، تقریبـاً از همـه 

مناطـق عکـس دارم.
یکـی از کارهایـی کـه مـن انجـام دادم، 
کارت جنگـی  بـرای  کـه  بـود  عکسـهایی 
از  نیـرو  وقتـی  می گرفتـم.  رزمنـدگان 
شهرسـتان های دیگـر می آمـد تـا از تبریـز 
اعـزام شـود، بـا خودش عکـس نیـاورده بود. 
درحالی کـه بـرای کارت جنگی عکـس الزم 
بـود. نیروهـا بـرای تهیـه عکـس در شـهر 
ایـراد  چنـد  کار  ایـن  می شـدند.  پراکنـده 
داشـت. اوالً افـراد بومـی نبودندکـه شـهر را 
بشناسـند و بـه یک عکاسـخانه جهت تهیه 
عکـس مراجعـه کننـد. در ثانـی، اگـر نیـرو 
پخـش می شـد، جمع کـردن آن ها مشـکل 
بود. ناآشـنا بودند و نمی شـناختند شـهر را و 

اکثـراً هـم کـم سن وسـال بودنـد. 
برنامـه این طور بودکه مـن به پایگاه های 
چـون  زمـان  آن  می رفتـم؛  نیـرو  اعـزام 
بـرای هـزار نفـر، یـا دوهزار نفـر در پـادگان 
اعـزام نیـرو جـا نبود، تعـدادی را در مسـجد 
»جامـع«، تعـدادی را در مسـجد »انقـاب 
جـا  فیـروز«  »کـوی  در  واقـع  اسـامی« 
می دادنـد تـا روز اعـزام برسـد. نیروها شـب 
را آنجـا می ماندنـد و اسـتراحت می کردنـد. 
مـن هـم از شـب تـا صبـح، بـا آن ها بـودم. 

به پایگاه های 
اعزام نیرو 
می رفتم؛ 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 می دادند تا 
روز اعزام برسد. 
نیروها شب را 
آنجا می ماندند 
و استراحت 
می کردند. من هم 
از شب تا صبح، 
با آن ها بودم. به 
هر مسجدی که 
الزم بود می رفتم، 
از دویست 
سیصد نفر عکس 
می گرفتم. 
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را هـم کـه در مغـازه می گرفتـم، می آمدنـد 
اینجـا وجـای دیگـر کمتـر می رفتنـد. مثل 
خانـه ی خودشـان شـده بـود. اولیـن عکس 
پرسـنلی کـه بـا ایـن جزئیـات گرفتـم از 
شـهید »موسـی خانی« بـا لبـاس فرم سـپاه 
بـود. عکـس را که گرفتم، رفت شـهید شـد! 
بـا ایـن نیـت آمـده بـود کـه بعـد از گرفتن 
عکـس، در اولیـن اعزامـش به جبهه شـهید 

خواهـد شـد، کـه همینطور هم شـد. 
روی  سپاه  آرم  که  می خواست  عکسی 
به  ظاهراً  باشد.  معلوم  عکس  در  سینه اش 
چند عکاسی رفته بود، گفته بودند عکس را 
می گیریم ولی آرم در عکس نمی افتد! چون 
اوایل سپاه بود، لباِس جدیدی بود، عکاس به 
هر دلیلی نخواسته بود با آرم سپاه از او عکس 
بگیرد. دوستش که از بچه های محله ما بود، 

مرا معرفی کرده بود. 
اسـمش »قربـان« بـود، ولی دوسـتانش 
»بیـوک آقـا« صدایش می کردنـد. آمد مغازه 
و گفـت، می خواهم این آرم روی سـینه ام در 
عکـس بیافتـد، امکانش هسـت؟ گفتـم بله. 
چـرا که نـه؟! گفت بـه چند عکاسـی رفتم، 
گفتنـد آرم در عکس نمی افتد. گفتم شـاید 
سـلیقه آن هـا آنطور بـوده! رفت نشسـت در 
اتـاق عکاسـی، پروژکتورهـا را آمـاده کـردم، 
دوربیـن را روشـن کردم و پـرده قرمز را برای 
اولیـن بار برای پشـت عکس انتخـاب کردم. 
سـرش را روی شـانه اش گذشته بود. سرش 
را بلند کردم و در حالت درسـتش که عکس 
خوب بیفتـد قرار دادم. رفتم پشـت دوربین، 
دیدم دوباره سـرش را روی شانه اش گذاشته. 
گفتـم گردنت را درسـت کن، صـاف نگه دار 
تـا عکس بگیـرم. گفـت می خواهم عکسـی 
بگیـری کـه یـادگاری بمانـد و بعـد از آنکـه 
شـهید شـدم، ایـن عکسـم را بـزرگ کنند. 
گفتـم: »حـاال کار زیاد داریم، کو تا شـهادت. 

تـازه اول جنگ هسـت.«
فکـر مـی کنـم شـانزده یـا هفده سـال 
داشـت. باالخـره بـه نحوی عکـس را گرفتم. 
نـه او راضـی شـد کـه گردنـش کج نباشـد، 
نـه مـن راضی شـدم که به آن شـکل عکس 
بگیـرم. چیـزی بیـن دو حالـت شـد. عکس 
را کـه چـاپ کـردم، خیلـی خوشـم آمـد. 
آن عکـس شـروعی شـد بـرای آنکـه سـایر 
بچه هـای سـپاه هـم بـرای گرفتـن عکس با 
پـس زمینه قرمز بـه عکاسـی آزادی بیایند. 
پـرده قرمـز نمـاد بچه های سـپاه شـده بود. 
»قربـان موسـی خانی« بعـد از مدتی در 
گیـان غرب شـهید شـد. جنـازه اش نه ماه 
نیامـد. در آن نـه ماه هر موقـع وادی رحمت 
مـادرش  و  پـدر  کـه  می دیـدم  می رفتـم، 
مظلومانـه در بیـن قبـور شـهدا می چرخند. 
گریـه  و  بنشـینند  یکجـا  نمی توانسـتند 

کننـد تـا خالـی شـوند؛ مخصوصـاً پـدرش، 
دسـتهایش را زیـر بغلـش گذاشـته بـود، راه 
مـی رفـت و به قبور شـهدا نگاه می کـرد. نه 
ماه با این شـرایط گذشـت. من گفتم و شما 
 شـنیدید؛ »شـنیدن کی بود ماننـد دیدن«! 
وقتـی جنـازه اش آمد، بـه قدری خوشـحال 
بودنـد که انـگار زنده برگشـته اسـت. جنازه 
سـالم بـود و از بیـن نرفته بـود. در اثر اصابت 
ترکـش، چانـه اش از بیـن رفتـه بـود. همان 
لباسـش هـم تنـش بـود. از جنـازه اش هـم 
عکـس گرفتم. موقـع دفـن در وادی رحمت 
هـم از او عکـس گرفتـم. بعـداز آن بـود کـه 

انـگار پـدر و مـادرش راحت شـدند. 

فرمودید از پیکر شـهدا هم عکس 
می گرفتیـد؛ چه طور مطلع می شـدید 

از انتقال شـهدا به شهر؟
وقتـی رزمنده ای شـهید می شـد، اولین  
جایـی کـه از اسامی شـان مطلـع مـی شـد، 
بنیـاد شـهید بـود و دومیـن نفـر من بـودم. 
حاال باید این سـئوال را بکنیـد که چرا من؟! 
شـهید را کـه از منطقـه می آوردند، بافاصله 
قبـل ازآنکه به خانـواده اش اطاع دهند، یک 
عکس سـی در چهـل از هرکدامشـان بزرگ 
می کردنـد. بـه گل فـروش هـم می گفتند تا 
تـاج گل درسـت کنـد؛ ده، پانـزده تـا. بعضاً 
سـی تا و بیشـتر؛ بـه تعـداد شـهدا. عکـس 
شـهید را هـم وسـط تـاج گل می زدنـد و در 
تشـیع جنازه، تعـدادی از بچه های سـپاه آن 

را حمـل می کردنـد. 
بعضـی  می آمـد  کـه  شـهدایی  تعـداد 
روزهـا زیـاد بـود، بعضـی روزها هم کـم بود. 
مثـًا اگر شـنبه می گفتنـد شـهید داریم، تا 
دوشـنبه بایـد عکس هـا را آمـاده می کـردم. 
حتـی اگـر یکشـنبه می آمـد، باید دوشـنبه 
تشـییع می شـد و من هـم باید همان شـب 
عکسـها را آمـاده می کـردم. یک عکِس سـه 
در چهـار یا شـش در چهار برایـم می آوردند، 
بـزرگ  و  می گرفتـم  کپـی  عکس هـا  از 
می کـردم. خیلـی وقت ها عکس ها مناسـب 
نبـود و بایـد دسـتی تعمیرشـان می کـردم. 
هرطـور بـود و هرچه قـدر کار داشـت، بایـد 

بـرای مراسـم تشـییع آمـاده می کـردم. 

بابـت عکس هایی کـه می گرفتید، 
چه قدر هزینـه دریافـت می کردید؟

از  پرسـنلی  عکس هـای  بابـت   مـن 
رزمنده هـا هیـچ پولی نگرفتم. هـر چه خرج 
می کـردم هـم از جیب خودم بـود. رزمنده ها 
بابـت عکس هایشـان پـول می دادنـد،  کـه 
می گفتم: »عکسـتان را می گیـرم، ولی پولی 
نمی خواهـم.« می گفتنـد چـرا پـول نمـی 
گیـری؟ می گفتـم: »مـن معاملـه می کنـم؛ 

شـما کـه رفتیـد جبهـه، انشـااهلل که سـالم 
برمی گردید، اگر برنگشـتید و شـهید شدید، 
بدهـم؟  بـه چـه کسـی  را  مـن عکس هـا 
شـرعاً و عرفـاً چـون از شـما پـول گرفتـه ام،  
بایـد عکس هـا را بـه خانواده هایتـان تحویل 
دهـم.  مـن از شـما آدرسـی نمی گیـرم. اگر 
زنـده ماندیـد، برمی گردید و عکسـهایتان را 
می گیریـد و پولـش را می دهیـد. اگـر هـم 
کـه شـهید شـدید، عکسـهایتان پیـش من 
می مانـد و آن دنیـا باهم معاملـه می کنیم«! 
ایـن همیشـه شـگرد مـن بـود. اگـر اعتقاد 
مـا ایـن اسـت که شـهدا زنـده انـد و قیامت 
و حسـاب  وکتابـی  وجـود دارد، پـس در روز 
قیامـت همدیگـر را می بینیـم و مـن طلبـم 
از شـما درخواسـت می کنـم تـا  شـما  را 
مـرا شـفاعت کنیـد. اکثـر معامله هـای من 

این طـور بـود.
برخـی از سـفارش ها در دفتـرم ثبـت 
شـده اسـت. موردی وجود دارد، شخصی که 
عکس سـفارش داده بود، شـهید شد. کسی 
کـه سـفارش را آورده کـه عکـس را برایـش 
بـزرگ کنـم هم شـهید شـد. کسـی هم که 
صاحـب عکـس بـود، او هم شـهید شـد! هر 
سـه شـهید شـدند. من پـول عکس هـا را از 
چه کسـی می گرفتـم؟ غیر از معاملـه ی آن 

دنیایی چیـز دیگری نداشـتم. 

وقتی رزمنده ای 
شهید می شد، 

اولین  جایی که از 
اسامی شان مطلع 

می شد، بنیاد 
شهید بود و دومین 

نفر من بودم. حاال 
باید این سئوال 
را بکنید که چرا 

من؟! شهید را که از 
منطقه می آوردند، 

بالفاصله قبل ازآنکه 
به خانواده اش اطالع 

دهند، یک عکس 
سی در چهل از 

هرکدامشان بزرگ 
می کردند. به گل 

فروش هم می گفتند 
تا تاج گل درست 
کند؛ ده، پانزده تا. 

بعضاً سی تا و بیشتر؛ 
به تعداد شهدا. 
عکس شهید را 

هم وسط تاج گل 
می زدند و در تشیع 

جنازه، تعدادی از 
بچه های سپاه آن را 

حمل می کردند. 
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چگونه با نهضت آشنا شدید؟ 
سال 64 دیپلم گرفتم. به معلمی خیلی 
چنین  فاقد  خسروشهر  اّما  داشتم؛  عاقه 
امکاناتی بود. تلویزیون هم ُمدام تبلیغ می کرد 
نیاز  نیرو  دورافتاده  مناطق  برای  نهضت  که 
دارد. پیگیر استخدام بودیم، تا اینکه سال 66 
استخدام  اسکو  در  نهضت  روز  گفتند فان 
می کند. چون اسکو را خوب نمی شناختم، با 
پدرم رفتم. در یکی از مدرسه های اسکو اتاقی 
بود که برای ثبت نام مشخص کرده بودند. بعداز 
اینکه مدارک را دادم و ثبت نام کردم، گفتند 
بیست روز دیگر بیایید برای امتحان. در یکی از 
مدرسه های اسکو امتحان دادیم. تقریباً یک ماه 
طول کشید تا نتایج اعام شد. از امتحان قبول 
آقایان در  شدم و شهریورماه گزینش شدم. 
مسجد به پدرم گفته بودند: »درباره دخترت از 
ما سواالتی پرسیدند!« آن ها هم نفهمیده بودند 
که برای نهضت است. گفته بودند چیزی شبیه 

مدرسه است.
دوره آموزشـیاری مـا در اسـکو بـود. از 
سـوم شـهریورماه تـا بیسـت و هفتـم دوره 
پنجاه وشـش  الزم التعلیـم  دوره  داشـتیم. 
سـاعت بـود. مقدماتی  و تکمیلی هـم که به 
آن اضافه شـد، تقریباً صد و خورده ای ساعت 
کاس را گذراندیـم. صبح به اسـکو می رفتم، 
چهارونیـم بعدازظهر برمی گشـتم. اتوبوس از 
ترمینال میدان فجر تبریز می آمد و به اسـکو 
می رفـت. ماهـم در کنار جاده می ایسـتادیم. 
پدرم من را سـوار ماشـین می کـرد و کرایه ام 
را که بیسـت وپنج تومان بود، مـی داد. پول تو 
جیبـی هم مـی داد تا موقـع برگشـت، برای 

کرایه ماشـین همراهم باشـد. 

محـل  خودتـان  دوره،  از  بعـد 
خدمتتـان را انتخـاب کردید یا نهضت 

تصمیـم گرفـت کجـا برویـد؟
چـون مـا دوره الزم التعلیم دیـده بودیم، 
بایـد بـه روسـتاهای دورافتـاده می رفتیـم. 
پـدرم موقـع تقسـیم بندی همراهـم آمـده 
بـود. بایـد یکی از شـهرهای ورزقـان، کلیبر، 
گرمـی، مشکین شـهر و هشـترود را انتخاب 
می کردیـم. مـن می خواسـتم مشکین شـهر 
را انتخـاب کنـم. پـدرم گفت: »راه هشـترود 
از همـه شـهرهای دیگـر بهتـر و نزدیک تـر 
اسـت«. آن روز خانـم »فاطمـه تربیتـی« و 
پـدرش هـم آمـده بودنـد. بـا پدر من آشـنا 
درآمدنـد. مـا هم آنجا باهم دوسـت شـدیم. 
چـون خـود هشـترود بـه آموزشـیار نیـاز 
نداشـت، مـا را بـه »قره آغـاج« کـه از توابـع 
از  »قره آغـاج«  فرسـتادند.  بـود  هشـترود 
هشـترود دو و نیـم سـاعت فاصلـه داشـت. 
قره آغـاج کـه رفتیـم، دوبـاره آموزشـیاران را 
تقسـیم بندی کردند. سـوار لندرور و تراکتور 
کردند و هر دو نفرمان را به روسـتایی بردند. 
مـن و خانـم تربیتـی هـم روسـتای »نظـر 
کهریـز« را انتخـاب کردیـم. از قره آغـاج تـا 
نظرکهریـز با لندور سـه سـاعت فاصلـه بود. 
ایـن مسـیر بـا تراکتـور زیادتـر هم می شـد! 

شـاگردان را خودتـان جمع کردید 
و یـا قبل از شـما ثبت نام شـده بودند؟

به شـورا سـپرده بودند تا قبل از رسیدن 
مـا اعـام کنـد کـه بـرای ثبت نـام می آیند. 
داشـتند.  همـکاری  هـم  روسـتا  اهالـی 
وقتـی فهمیدنـد نهضـت بـه روسـتا آمـده 
اسـت، همـه شناسنامه هایشـان را آوردنـد و 
ثبت نـام کردنـد. با خانـم تربیتـی در مکانی 
کـه برایمـان اجـاره کـرده بودنـد، هـم برای 
الزم التعلیـم و هم مقدماتی ثبت نـام کردیم. 

بعـد بـه طـور مسـاوی تقسـیم کردیم. 

کالس هـا را کجـا برگـزار کردیـد؟ 
داشـت؟ امکاناتی  چـه 

کاس هـای مـا از مهرمـاه شـروع شـد. 
فکـر کنـم دهـم یـا پانزدهـم مهرمـاه بـود. 
نهضـت خودش خانـه ای را هماهنـگ  کرده 
بـود. پشـت خانه شـورا خانه ای بـود که آنجا 
را بـه مـا داده بودند. کاس خانم تربیتی هم 
در منزلی در پایین روسـتا تشـکیل می شد. 
سـال اول اجاره ای نگرفتنـد. خانه گلی بود و 
یک پنجره داشـت که شیشـه نداشت. برای 
جلوگیری از سـرما با نایلون پوشـانده بودند. 
نهضـت، تخته سـیاه و بخـاری داده بود. 
تخته سـیاه را خود اهالی نصـب کردند. دو تا 
میـخ زدند و تخته را زدند به دیوار. درِ کاس 
کـه بسـته می شـد، از پاییـن در سـرما وارد 
کاس می شـد و بچه هـا سردشـان می شـد. 
کمـی طـول کشـید، ولـی وقتـی بخـاری 
آمـد، کاس بـه حـد کافـی گـرم می شـد. 
را  موکتـی  می باریـد،  بـرف  کـه  روزهایـی 
لولـه می کردیـم و زیر در را می پوشـاندیم تا 
جلـوی سـرما گرفته شـود. بـرای تهیه نفت 
بخـاری، نهضـت حوالـه مـی داد به شـورای 
روسـتا و آن ها مسـئول تهیه اش بودند. چند 
روسـتا آن طرف تـر شـعبه توزیع نفـت بود. 
بـا تراکتـور می رفتنـد و از آنجـا می آوردنـد. 
صاحب خانـه  کاس،  بـه  برسـیم  مـا  تـا 
بخـاری را روشـن می کـرد تـا کاس گـرم 
شـود. کـف کاس موکت بـود؛ ولـی بچه ها 
تشـک های کوچکـی آورده بودنـد کـه روی 
آن می نشسـتند تـا کمـی از سـردی زمیـن 
در امـان باشـند. کیـف هم نداشـتند. همان 
نایلونـی که کتاب های نهضـت را داخلش به 

آن هـا داده بودنـد، کیف شـان بـود.
برایم میزی درست  از بچه ها  پدر یکی 
کرده بود. چهارتا پایه داشت و رویش چند 

همۀ  شاگردان من
از زینب تا قیصرعلی
گفتگو با پروین اظهری
از پیشکسوتان نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی
گفتگو از: ناهید بشیری

آن روز برف 
زیادی باریده بود. 
لندرور و تراکتور 
نتوانستند بروند. 
از قره آغاج 
تا »روستای 
اربط« با ماشین 
رفتیم. بقیه راه 
را باید پیاده 
می رفتیم. چهار نفر 
آموزشیار و آقای 
علیزاده و راننده 
لندرور باهم 
بودیم. دو نفر 
آموزشیاری که 
همراهمان بودند 
برای روستای 
بعد از ما بودند. 
در روستای 
اربط پیاده 
شدیم و پیاده 
رفتیم. روستای 
نظرکهریز را پیدا 
نکردیم. حاال مدام 
راه برو که برسی! 

اشـاره: یکـی از اندیشـه های بنیان گـذار جمهـوری 
اسـالمی ایران حضـرت امـام خمینـی)ره( اشـاره به 
حضـور سـازنده زنـان در عرصه های مختلـف انقالب 

اسـالمی بوده اسـت. 
زنـان  از  یکـی  خسروشـاهی«  اظهـری  »پرویـن 
آذربایجانـی اسـت کـه به فرمـان امام خویـش لبیک 
گفتـه، همچـون مـؤّذن، در جهـت بیدارباشـی علمی 
و توسـعه آگاهـی، قـدم در عرصـه سـازنده »نهضت 
سـوادآموزی« گذاشـته اسـت. او کوچک تریـن عضو 
بزرگ شـده  و   1344 متولـد  نفـره،  شـش  خانـواده 
خسروشـهر اسـت. ایشـان از سـال 1366، در جرگـه 
ی آموزشـیاران و راهنمایـان هشـترود و توابع آن قرار 

اسـت. گرفته 
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تا تخته جعبه های میوه را با میخ وصل کرده 
بود؛ یک میز کوچک و نقلی. در واقع به عنوان 
میز تحریر بود. صندلی که نداشتم، روی زمین 
می نشستم. آن میز را درست کرده بودند که 

خانم معلم روی آن بنویسد.

چند نفر سوادآموز داشتید؟
از  ظهـر،  از  قبـل  الزم التعلیـم،  کاس 
سـاعت هشـت تـا دوازده و نیـم بـود. ایـن 
نفـر  سـیزده  دقیقـاً  بـود.  مختلـط  کاس 
بودنـد کـه هشـت نفـر آن هـا دختـر و پنج 
نفرشـان پسـر بودند. پسـرها خیلـی زود یاد 
نـه  سـوادآموز  کوچک تریـن  می گرفتنـد. 
سـالش بود. »قیصرعلی« چون سنش بزرگ 
بـود در خاطرم مانده؛ سـیزده سـال داشـت. 
یادگیـری آنها سـریع بود. وقتی سرمشـق را 
در تخته سـیاه مـی دادم و تـا می رفتـم باالی 

نوشـته اند.  می دیـدم  سرشـان، 
نمـاز  بچه هـا  بـه  اولیـن کاس هـا  در 
هـم یـاد مـی دادم. کسـانی کـه بلـد بودنـد، 
می آمدنـد جلـو می خواندنـد. آن هایـی هـم 
کـه بلـد نبودنـد، تکـرار می کردند. آخر سـر 
هـم خـودم می خوانـدم تـا اگـر اشـتباهی 

داشـته باشـند، اصـاح کننـد.
هم  بعدازظهر  چهار  تا  دو  ساعت  از 
کاس،  این  می کردم.  تدریس  را  مقدماتی 
دو ساعت بود. هشت نفر خانم بودند. زینب 
دختر رئیس شورا هم در کاس های مقدماتی 
حضور داشت. دوازده سال داشت؛ ولی چون 
به کارِ خانه رسیدگی می کرد، بعداز ظهرها در 

کاس خانم ها شرکت می کرد.

خانه ای که در روسـتا بـرای بیتوته 
گرفتـه بودید چه طـور بود؟

نهضـت، خانـه »آقـای قدرت علیـزاده«، 

رئیس شـورای روسـتا را برایمان اجاره کرده 
بـود. خانه ما از خانه آن ها مسـتقل بود؛ ولی 

در یک حیـاط بود. 
جایـی کـه به مـا دادنـد از حیـاط چهار 
تـا پلـه می خـورد. دهلیـز کوچکـی داشـت 
کـه کفش هـا را در می آوردیـم. از آنجـا وارد 
اتـاق می شـدیم. اتـاق یـک پنجره داشـت و 
جلویـش یک حالت شـیروانی ماننـد چوبی 
بـود. اتاق کوچکی بود؛ چهار متری می شـد. 

بـا دوسـتم خانم تربیتـی آنجـا می ماندیم.
گوشـه  یـک  در  نداشـتیم.  آشـپزخانه 
اتـاق نایلـون انداختـه بودیـم تـا فرش هـای 
آن هـا کـه »َگبـه« می گفتند، کثیف نشـود. 
نهضـت به ما موکـت نداد و گفـت که این ها 
فـرش را در اختیـار شـما قرار داده انـد. غذا را 
بـا چـراغ نفتی عاءالدیـن می پختیـم. دو تا 
عاءالدین داشـتیم؛ یکی را نهضـت داده بود 
و دیگـری را از خانـه خودمـان آورده بودیـم. 
کتـه برنج و سـیب زمینی سـرخ کرده، غذای 
ثابت مـان بـود. چیـز دیگـری نبود. چـاره ای 
نداشـتیم، بایـد بـه همیـن قانع می شـدیم. 
لحاف، تشـک، دوتا بشـقاب، قاشق، قابلمه و 
کتـری هم با خودمـان برده بودیـم. هر وقت 
برمی گشـتیم بـرای مرخصـی، بـا خودمـان 

غـذای خوردنـی و نوشـیدنی می بردیم.
آنجـا حمـام نداشـتیم. در دهلیـز حمام 
می کردیـم. در دهلیز را از پشـت می بسـتیم. 
پـرده ضخیمـی زده بودیم تا سـرما به داخل 
نفـوذ نکنـد. اگر روز بود همـان طوری حمام 
می کردیـم و اگر شـب بـود، چـراغ نفتی که 
را روشـن می کردیـم.  »المپـا« می گفتیـم 
خودمـان شـب را انتخـاب می کردیـم تا هم 
کسی آگاه نشـود که ما سرمان را می شوییم 
و هم شـب باشـد که سـرما نخوریم. سرمان 
را در تشـت می شسـتیم. خـود روسـتایی ها 

هم در تشـت حمام می کردنـد. زینب دختر 
صاحب خانـه آب مـی آورد، روی عاءالدیـن 
می گذاشـتیم تـا گـرم شـود. آب می ریختم 
خانـم تربیتـی سـرش را می شسـت و او هم 
در  می شسـتم.  را  سـرم  مـن  می ریخـت، 
مدتی کـه آنجا بودیم، بدنمـان آب نمی دید! 
راسـتش را بگویـم، بدنمان شـپش زده بود! 

رفتـار صاحب خانه و خانـواده اش با 
بود؟ چه طور  شـما 

خانـم او »عزیـزه« مـا را خیلـی دوسـت 
داشـت. هـر وقـت از مدرسـه برمی گشـتیم، 
هـوا کـه سـرد می شـد می گفـت: »بیاییـد 
در تنـور خودتـان را گرم کنید!« دخترشـان 
زینـب که شـاگردم بـود، گاهی نهار یا شـام 

مـا را او تهیـه می کـرد.
وقت هایـی کـه بـه شـهر می آمدیـم و 
بـر می گشـتیم، می دیدیـم زینـب همـه جا 
را تمیـز کـرده اسـت. لباس هایـی کـه آنجـا 
مانـده بـود را می شسـت و در یـک بقچـه 
می گذاشـت. یـک صابـون عطـردار هم الی 
لباس هایمـان  کـه  می گذاشـت  لباس هـا 
عطـر آن صابـون را بگیـرد. در کارهـا خیلی 
کمک مـان می کـرد. گاهـی هـم از چشـمه 

برایمـان آب مـی آورد. 

راه روسـتا در فصل زمسـتان بسته 
نمی شـد؟ در رفت وآمـد بـه قره آغاج 

دچار مشـکل نشدید؟
یک بار راه روستا را عوضی رفته بودیم! 
روستا  به  تنهایی  به  خودمان  هیچ وقت 
نمی رفتیم. به نهضت قره آغاج می رفتیم و از 
آنجا ما را به روستا می بردند. آقای علیزاده 
و راننده لندرور ما را می بردند. آن روز برف 
زیادی باریده بود. لندرور و تراکتور نتوانستند 

برف که به شّدت 
می بارید راه های 

هشترود و توابعش 
بسته می شد. 

راهنما که بودیم، 
یکبار به تبریز آمده 

بودیم. داشتیم با 
اتوبوس به هشترود 

برمی گشتیم. در 
تبریز برف نبود. 

در مسیر هشترود 
که برف باریده 
بود، راه بسته 

بود. در روستای 
»قره چمن« که کنار 

جاده بود، ماندیم. 
تمام اتوبوس ها، 
مسافرهایشان 
را به مساجد و 

قهوه خانه ها ریختند 
که از سرما یخ 
نزنند. چون راه 

همیشه بسته 
می شد، مساجد 

دائم باز بودند. اکثر 
مساجد و قهوخانه ها 

به مسافرین پناه 
می دادند. هوا آن 
قدر سرد بود که 
فقط دنبال جای 

گرم بودیم! منتظر 
ماندیم که ببینیم 
راه کی باز خواهد 

شد.
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مسـاجد و قهوه خانه هـا ریختند که از سـرما 
یـخ نزنند. چون راه همیشـه بسـته می شـد، 
مسـاجد دائـم بـاز بودنـد. اکثـر مسـاجد و 
قهوخانه هـا به مسـافرین پنـاه می دادند. هوا 
آن قـدر سـرد بود که فقط دنبـال جای گرم 
بودیـم! منتظـر ماندیـم کـه ببینیـم راه کی 
بـاز خواهـد شـد. صبـح زود از تبریز حرکت 
کـرده بودیـم، حـدود سـاعت سـه کـه از باز 
شـدن راه ناامیـد شـدیم، دوبـاره بـه تبریـز 
برگشـتیم. با دوسـتم »خانم مندیلی« که او 
هـم راهنمـا بـود، باهـم بودیـم. اتوبوس های 
تهـران کـه در »قره چمـن« بـرای خـوردن 
چای توقف داشـتند، سـوار آن ها شـدیم. در 
دروازه تهـران - تبریـز پیاده شـدیم و از آنجا 
ماشـین گرفتیـم و بـه سـه راه  امیـن آمدیم. 
خانـم مندیلـی بـه خانه شـان رفـت. من هم 
بـه بـرادرم زنـگ زدم. برادرم آمـد و من را به 
خانه شـان در تبریـز برد. از آنجـا به خانه مان 
بـود و  راه بسـته  زنـگ زدم و گفتـم کـه 
برگشـتم تبریز. صبح فراد دوبـاره راه افتادیم 
و رفتیـم هشـترود. در آن دو روز کلیه هـای 

مـن عفونـت کرد. 

در مسیر بازدیدهایتان از  روستاها، 
راه های صعب العبـور هم بود؟

رودهـای  روسـتاها،  بیشـتر  مسـیر  در 
بـزرگ و کوچکـی بود. در مسـیر »روسـتای 
سـلوک« رود بسـیار بزرگـی وجـود داشـت. 
کتاب هـای بچه هـا را مـا کـه راهنمـا بودیم، 
می بردیـم و تحویـل می دادیـم. دوتـا لندرور 
می بردیـم کـه در یکـی از آن هـا خودمـان 
سـوار می شـدیم و در دیگـری کتاب هـا را 
می گذاشـتیم. یـک روز، بـرف کـه باریـده 
بـود، آب رودخانه هـا بـاال آمـده بـود؛ راننده 
مـا »آقای غامـی« راننده چاراویمـاق بود. او 
مسـیر را به خوبی می شـناخت. می دانسـت 
کـه از چه مسـیری مـا را ببرد تـا در آب گیر 
نکنیم. ولی در مسـیر روسـتای سـلوک یک 
رود بزرگـی وجـود داشـت. موقـع بارندگـی 
آب آنجـا زیـاد می شـد و لنـدور به سـختی 
می توانسـت از آب بگذرد. یکی از ماشـین ها 
کـه داخل آب شـد، گیـر کرد. آقایان سـعی 
کردنـد کـه لنـدرور را از آب بیـرون بیاورند؛ 
ماشـین  در  خانم هـا  مـا  نتوانسـتند.  ولـی 
نشسـتیم و آن هـا رفتند دنبـال تراکتـور. از 
خود سـلوک تراکتور آوردنـد. به هر زحمتی 
بـود، ماشـین را از آب بیـرون کشـیدند؛ ولی 

تعـدادی از کتاب هـا خیـس شـده بـود.

در بازدیدهایتـان، پیـش آمـد که 
جایـی بیتوته داشـته باشـید؟

اگـر زمانـی کـه بـه بازدیـد به روسـتاها 
می رفتیم، راه بسـته می شـد و نمی توانستیم 

به هشـترود برگردیـم، همان جـا می ماندیم. 
»روسـتای  نکنـم،  اشـتباه  اگـر  یک بـار 
آسـایش« بـود که بـرای بازدید رفتـه بودیم. 
مـن و »خانم مندیلی« بودیم. در آن روسـتا، 
هـم آموزشـیار آقـا بـود و هـم خانـم. بـرای 
همین، یکـی از آقایان راهنما هم همراهمان 
بود. آموزشـیار آنجا، »خانـم روحی« بود. هم 
کاس مقدماتی و تکمیلی و هم الزم التعلیم 
داشـت. از کاس بازدیـد کردیـم. خواسـتیم 
برگردیـم. روسـتا که در تـه دره قـرار گرفته 
بـود، از طرفـی برف هم باریده بـود و راه گلی 
شـده بود. بـرای همین لنـدرور نتوانسـت از 
آنجـا بیرون بیاید. مجبور شـدیم شـب را در 
روسـتا بمانیم. آقایـان در خانه آموزشـیار آقا 
ماندنـد و مـا هم با آموزشـیار خانـم ماندیم. 
یک بـار هـم اتفـاق برعکسـی افتـاد؛ مـا 
در هشـترود راهنمـا بودیـم. آموزشـیاران به 
هشـترود آمـده بودنـد کـه از آنجا به روسـتا 
بروند. راه بسـته بود و نتوانسـته بودند بروند. 
پنـج نفـر بودنـد. از روسـتاهایی بودنـد کـه 
ماشـین و تراکتـور بـه سـختی می توانسـت 
بـرود. »آقـای مقبولـی«، »مسـئول نهضـت 
هشـترود« گفتـه بودنـد کـه بـه خانـه مـا 
بیاینـد. شـب بـرای شـام معمـوالً هـر آنچه 
کـه خودمـان می خوردیـم، بـه آن هـا هـم 
کارهـا  ایـن  در  نهضـت  البتـه  می دادیـم؛ 
خـودش پیشـتاز بـود و غـذای آموزشـیاری 
کـه در راه مانـده بود را می داد. تعـداد زیادی 
پتـو هـم دادنـد. فقـط یـک شـب ماندنـد و 
صبـح فـردا رفتند. بـا بولدوزرهـا فـوراً راه ها 
روسـتای  آموزشـیاران  می کردنـد.  بـاز  را 

»باتمان قلینـج« و اطـراف آن بودنـد!
 باتمـان قلینـج ُدرسـت در کنـج »کـوه 
سـهند« بـود. یک بار که بـه آنجـا رفتیم، به 
سـختی و مشقت به آنجا رسـیدیم. هر وقت 
کـه بـه آنجـا ماموریـت می نوشـتند، آقـای 
مقبولـی می گفـت: »آنجـا را ول کنیـد، بـه 
اهالـی روسـتا سـپرده ام«. مـا دو بار بـه آنجا 
رفتیـم؛ یکـی در اوایـل سـال بـود. وسـایلی 
ماننـد بخاری، موکـت، دفتر، کتـاب، تغذیه، 
بیسـکویت و ... بردیـم. یک بـار هـم در اواخر 
سـال بـرای گرفتن امتحـان به آنجـا رفتیم. 
مسـیرش خیلـی دور بـود. دو، سـه سـاعت 
راه بـود؛ ماننـد ایـن بـود کـه از تبریـز بـه 
هشـترود بـروی. یـک مسـیرش با روسـتای 
»نظـر کهریزی« مشـترک بود. همـان جاده 
کـه از »بسـتان آباد« به آنجا می خـورد. بقیه 
مسـیرش طـوری بـود کـه لنـدرور هـم بـه 
سـختی می رفت. زمانی که ما بـرای امتحان 
گرفتـن آنجا رفتـه بودیم، پاهایمـان یخ زده 
بـود. آموزشـیارهایی که آنجـا می رفتند باید 
خیلـی زرنـگ می بودنـد. آقای مقبولی سـه 

نفـر آموزشـیار بـه آن روسـتا داده بود.

بروند. از قره آغاج تا »روستای اربط« با ماشین 
رفتیم. بقیه راه را باید پیاده می رفتیم. چهار نفر 
آموزشیار و آقای علیزاده و راننده لندرور باهم 
بودیم. دو نفر آموزشیاری که همراهمان بودند 
برای روستای بعد از ما بودند. در روستای اربط 
پیاده شدیم و پیاده رفتیم. روستای نظرکهریز 
را پیدا نکردیم. حاال مدام راه برو که برسی! 
آخر مردی را در باالی کوه دیدیم. نمی دانم 
اهل کدام روستا بود. برای شکار »َکبک« آمده 
بود. او گفت: »روستای شما آن ور مانده است! 
اگر یک کوه را رد کنید به اربط می رسید و اگر 
از آنجا مستقیم بروید به روستای نظرکهریز 
می رسید«. راه کوهستانی بود. آن روز یک کوه 

را عوضی رفتیم و دوباره به عقب برگشتیم.
مـا  برگشـتیم.  را  کـوه  همـان  دوبـاره 
کـه راه را اشـتباهی رفتـه بودیـم یـک کـوه 
برگشـتیم. وقتـی از سـرازیری رد شـدیم، 
اربـط روشـن هسـتند.  دیدیـم چراغ هـای 
دوبـاره بـه اربـط برگشـتیم! از اربـط دوبـاره 
بـه روسـتای خودمـان »نظرکهریـز« رفتیم. 
هـوا خیلی سـرد بـود. لبـاس گرم پوشـیده 
بودیم؛ ولی چکمه نداشـتیم. کفش معمولی 
و جـوراب ضخیـم و نخی معمولی پوشـیده 
بودیـم. چـون اوایـل کارمـان بـود، چیـزی 
داخـل کفش هایمـان  بـرف  نمی دانسـتیم. 
می شـد و کفش و شـلوارمان خیس می شـد 
و این شـدت سـرما را بیشـتر می کرد. چون 
محوطـه بـاز بـود، درخت و مانعی هـم نبود، 
باد شـدیدی هـم می ورزید. وقتـی پایمان را 
زمین می گذاشـتیم، صدای »خـارچ« می داد 
و تـا کمر در بـرف فرومی رفتیم. اآلن بیماری 
رماتیسـم من یـادگار همـان دوران اسـت. 

چه سالی راهنمای تعلیمات شدید و 
کدام مناطق زیر نظر شما بود؟

بعـد از یـک سـال کـه دیدنـد درصـد 
قبولـی کاس مـن زیـاد اسـت، مـن را بـه 
عنوان راهنمای شهرسـتان هشترود انتخاب 
کردنـد. تا سـال 73 راهنما بـودم. ده، پانزده 
تا روسـتا سـهم من بود. روسـتاهای سلوک، 
علی آبـاد، آسـایش و تازه کند یادمـان مانده؛ 

بقیـه را فراموش کـرده ام.

مشکالت  همان  هم  راهنما  دوره  در 
رفت وآمد به روستاها در زمستان را داشتید؟

بـرف کـه بـه شـّدت می باریـد راه هـای 
می شـد.  بسـته  توابعـش  و  هشـترود 
راهنمـا کـه بودیـم، یکبـار بـه تبریـز آمـده 
بودیـم. داشـتیم بـا اتوبـوس بـه هشـترود 
برمی گشـتیم. در تبریز برف نبود. در مسـیر 
هشـترود که بـرف باریده بود، راه بسـته بود. 
در روسـتای »قره چمن« که کنـار جاده بود، 
ماندیم. تمام اتوبوس ها، مسافرهایشـان را به 

 باتمان قلینج 
ُدرست در کنج 
»کوه سهند« 
بود. یک بار که به 
آنجا رفتیم، به 
سختی و مشقت 
به آنجا رسیدیم. 
هر وقت که به 
آنجا ماموریت 
می نوشتند، آقای 
مقبولی می گفت: 
»آنجا را ول کنید، 
به اهالی روستا 
سپرده ام«. ما 
دو بار به آنجا 
رفتیم؛ یکی در 
اوایل سال بود. 
وسایلی مانند 
بخاری، موکت، 
دفتر، کتاب، 
تغذیه، بیسکویت 
و ... بردیم. یک بار 
هم در اواخر 
سال برای گرفتن 
امتحان به آنجا 
رفتیم. مسیرش 
خیلی دور بود. 
دو، سه ساعت 
راه بود؛ مانند 
این بود که از 
تبریز به هشترود 
بروی.
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روزی 
سردار خواهم شد

گفتگو با پدر و مادر شهید محمدرضا فخیمی
 از شهدای جبهه ی سوریه

گفتگو از: رؤیا سلمانی، نیر حیدری

بود.  هفتادی  دهه ی  یک  اشاره: 
مسجدی  بچه  یک  ساله.   24
قول  به  کلمه؛  کامل  معنای  به 
در  اوشاغی«.  »مچید  خودمان 
مسجد و هیئت تنفس کرد و قد 
برافراشت. انقالب را فهمید و امام 
عاشقشان  دریافت.  را  شهدا  و 
شد. نه از آن عاشق هایی که امام 
و شهدا را برای ویترین اتاقشان 
می خواهند فقط. به امتداِد تکلیف 
شهدا فکر می کرد. و به اینکه »کل 
کربال«.  ارض  کل  و  عاشورا  یوم 
فتنه ی شام که پیش آمد، میداِن 
را  راهش  و  را شناخت  تکلیفش 
فخیمی،  محمدرضا  حاال،  یافت. 
و  پدر  شاهد.  و  است.  شهید 
برای  دارند  سختی  کار  مادرش، 
معرفی محمدرضا. اما، می گویند 
فرزندشان  که  باشند  گفته  تا 
عالمانه و عاشقانه به میدان رفت. 
پدِر محمدرضا، از کهنه سربازهای 
دفاع مقدس است؛ بیش از هفتاد 
و  رزمیده  حق  جبهه ی  در  ماه 
چند بار، مجروح شده. حاال، این 
رزمنده ی کهنه کار، از جواِن نوَرس 

خود می گوید
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نوجوانـی  و  کودکـی  دوره ی  در 
او  در  را  خصایصـی  چـه  محمدرضـا 

می دیدیـد؟ برجسـته 
سـه سـال بیشـتر نداشـت که مـادرش 
را بـا پرسـش های مختلـف در مـورد خـدا، 
روزه و نمـاز سـؤال پیچ می کـرد. هنـوز پنج 
سـالش نشـده بـود که نمـاز را یـاد گرفت و 
از هفت سـالگی شـروع کرد بـه روزه گرفتن؛ 
مـا بـه خاطـر سـن کـم و بـدن ضعیفـش 
از  امـا  بگیـرد  روزه  کامـل  نمی گذاشـتیم 
هشت سـالگی، دیگر روزه هایـش را پا به پای 

مـا کامـل می گرفـت.

دوره ی تحصیلش چطور شروع شد؟ 
کجاها درس خواند؟

)بـرادر  مهـدی  همـراه  را  محمدرضـا 
کوچک تـرش( در مدرسـه ی »یـادگار امام« 
ثبت نـام کـرده بـودم. عاقـه ی محمدرضـا 
قـرآن«  »مهـد  بـه  را  او  پـای  قـرآن  بـه 
کشـاند. در یادگیری قـرآن در کنـار دروس 
مدرسـه، خیلی خوب پیشـرفت کـرده بود و 
می توانسـت قـرآن را بـه چند زبـان ترجمه 

. کند
دوران دبیرسـتان را هـم در دبیرسـتان 
»شـهید قاضـی« درس خوانـد و در کنکـور 
هـم از رشـته ی پزشـکی قبـول شـد، امـا 
دلـش در جای دیگـری بود و نمی خواسـت 
در  خواسـتم  او  از  مـن  بخوانـد.  پزشـکی 
ایـن مـورد بیشـتر فکر کنـد چـون باالخره 

پزشـکی رشـته ای اسـت که به ایـن راحتی 
نمی تـوان از آن قبـول شـد و بی تفـاوت هم 
نمی تـوان بـود. ازآنجاکـه محمدرضـا واقعـاً 
اگـر پزشـک  بـود،  و مهربـان  سـخاوتمند 
افـراد  کار  از  گـره  می توانسـت  می شـد 
نیازمنـد بگشـاید؛ امـا او گفـت پـدر جـان 
اگـر اجازه بدهیـد قصد تغییر رشـته دارم و 

می خواهـم وارد سـپاه شـوم.

و رفت به سپاه؟
بله. وارد دانشـگاه امام حسـین)ع( شـد. 
رفـت به تهران تا دوره ی افسـری را بگذراند؛ 
پـس از پایان دوره ی افسـری، یک سـال نیز 
در دوره ی زرهـی شـرکت کـرد و بـه یـک 

نیـروی تخصصی تبدیل شـد.

حاج خانم! اگر بخواهیم از نگاه شما، 
محمدرضا را بشناسیم، او را چطور برای 

ما معرفی می کنید؟
شـهربانو پورحسـین؛ مادر شهید: 
محمدرضـا خیلـی مـؤدب بـود و اخـاق و 
داشـت.  هم سـاالنش  از  متفـاوت  رفتـاری 
به طوری کـه خدایـی بودنـش از همـان اول 
در وجـودش متجلی بـود. در پنج سـالگی با 
عاقـه ی خـود بـه مهـد قـرآن رفـت و یک 
سـال طول نکشـید کـه یـک جـزء از قرآن 
را حفـظ کـرد. خیلـی بچـه ی خوبی بـود و 
همـه معلم هایش از رفتـار و درس خواندش 

بودند. راضـی 
از ادبـش هرچه بگویم کـم گفته ام؛ هزار 

سابقه ی  هم  خودتان  شما  حاج آقا! 
رزمندگی دارید؟ 

بلـه. خداوند به من توفیـق داد تا 74 ماه 
در جبهه باشـم و محضر شـهیدان عزیزمان، 
بخصـوص آقـا مهـدی باکـری را درک کنم. 
ابتـدا در لشـکر محمـد رسـول اهلل بـودم و 
محضـر شـهید همـت را نیـز درک کـردم. 
چنـد بـار هـم مجـروح شـدم و بـه افتخـار 

جانبـازی نائـل آمدم.

برای آغاز گفتگو، از تولد محمدرضا 
بگویید. در چه شرایطی متولد شد؟

محمدرضـا  آمـدن  دنیـا  بـه  از  پیـش 
دو دختـر داشـتیم کـه هـر دو فـوت شـده 
اطرافیـان  گاه وبیـگاه  شـماتت های  بودنـد. 
بـه گوشـمان می رسـید. عـده ای می گفتند 
پـدر بچه هـا در جنـگ شـیمیایی شـده و 
عـده ای هم نسـبت های نـاروا بـه حاج خانم 

می دادنـد!
اسـت  قـرار  کـه  شـدم  مطلـع  وقتـی 
محمدرضـا بـه دنیـا بیایـد، همسـرم را بـه 
مشـهد بردم. رو بـه حرم امام رضـا)ع( کرده 
و عـرض کردم که من حسـرت فرزند بر دل 
نـدارم و بـه رضای خداوند راضی هسـتم، اما 
از شـما می خواهم شـفاعتمان کنید تا دچار 
شـماتت دیگران نشـویم. امـام، دعـای ما را 
اجابت کرد و پسـری به دنیا آمـد که او را به 
عشـق امام رضا)ع( اسـمش را »محمدرضا« 
گذاشـتیم. دی ماه 1370 بود که چشـممان 

بـه جمال محمدرضا روشـن شـد.

گاهی به جای 
لقمه، پول توجیبی 
می دادم که برای 
زنگ تفریحش 
خوراکی بخرد؛ 
اما بعداً فهمیدم 
که آن ها را 
پس انداز می کند 
و به بچه های 
فقیر مدرسه 
دفتر و خودکار 
می خرد. وقتی 
فهمیدم گفتم 
محمدرضا من 
برایت لقمه 
نمی گیرم چون 
پول توجیبی 
می دهم که 
بیسکویت 
بخری و گرسنه 
نمانی اما ظاهراً 
تو همه ی این 
روزها در مدرسه 
گرسنه مانده ای! 
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بـار هـم که وارد اتاق می شـدم بـه پایم بلند 
می شـد و می گفـت این وظیفه ی من اسـت 
چـون تـو عمـر و جوانـی ات را بـرای تربیت 
و بـزرگ کردن من صـرف کـرده ای. ارتباط  
زیـادی بـا قـرآن داشـت، نمـاز و روزه اش را 
حتـی قبـل از اینکـه به سـن تکلیف برسـد 
بسـیار جـدی می گرفـت. همیشـه فکـر و 
ذکـرش ایـن بود که به افـراد فقیر و نیازمند 
کمـک کنـد؛ هـرگاه می دیـد که پیرمـرد یا 
پیرزنـی یا فـرد مظلومی از کوچـه و خیابان 
رد می شـود از مـن اجـازه می خواسـت کـه 

بـرود و دسـتش را بگیرد.
وقتـی هـم کـه بـه مدرسـه می رفـت 
گاهـی به جای لقمـه، پول توجیبـی می دادم 
کـه بـرای زنـگ تفریحـش خوراکـی بخرد؛ 
امـا بعـداً فهمیـدم کـه آن هـا را پس انـداز 
می کنـد و بـه بچه هـای فقیر مدرسـه دفتر 
و خـودکار می خـرد. وقتـی فهمیـدم گفتم 
نمی گیـرم  لقمـه  برایـت  مـن  محمدرضـا 
چـون پول توجیبـی می دهم که بیسـکویت 
بخری و گرسـنه نمانی اما ظاهـراً تو همه ی 
ایـن روزهـا در مدرسـه گرسـنه مانـده ای! 
می گفـت مـادر جـان خیلـی از بچه هـا در 
مدرسـه هسـتند که یا پدر ندارنـد و یا فقیر 
هسـتند که حتی پـول دفتر و خـودکار هم 
ندارنـد؛ بااین حـال اگـر مـن بـا ایـن پول ها 
بیسـکویت بخـرم خـدا را خـوش نمی آیـد! 
محمدرضـا ایـن کلمـات و جمـات را بـه 
کار می بـرد درحالی کـه سـن زیـادی هـم 
نداشـت و این هـا نشـان مـی داد کـه او عقل 
و معرفتـش بسـیار رشـد یافته تر از سـن و 

بود. سـالش 
بـا  مخصوصـاً  بـود  مهربـان  خیلـی 

بچه هـای فامیـل. آن هـا را به طـرف خـود 
جـذب می کـرد؛ اآلن که محمدرضا نیسـت 
آن هـا خیلی ناراحت هسـتند. خیلـی تودار 
بـود و مـن از بیشـتر کارهایـی کـه انجـام 
داده بی خبـر هسـتم و آنچـه می گویم فقط 
بخـش کوچکـی از خوبی هـای اوسـت کـه 

مـن دیـده ام.

معرکه ی  به  پایش  که  شد  چطور 
تصمیم  این  به  چطور  شد؟  باز  سوریه 
مقابل  در  واکنشی  چه  شما  رسید؟ 

خواسته اش نشان دادید؟
محمدرضـا بـه خاطـر کارش مـدام بـه 
مناطقـی ماننـد پیرانشـهر و حتـی عـراق 
رفت وآمـد می کـرد و مـن هـم هـر بـار در 
ترمینـال بدرقـه و اسـتقبالش می کـردم. اما 
آخریـن بار که داشـت بـه سـوریه می رفت، 
مـن جهـت زیـارت اربعیـن حسـینی بـه 
کربـا رفتـه بودم. بعـد از دو هفتـه به تبریز 
برگشـتم؛ پـس از شـام نزد من آمـد و گفت 
اگـر اجـازه بدهیـد قصد سـفر به سـوریه را 
دارم. گفتـم هنوز خسـتگی راه از تنم بیرون 
نرفتـه و چنـد روزی رفتنـت را بـه تأخیـر 
بینـداز تـا قـدری با هـم صحبت کنیـم. اما 
محمدرضـا قبول نکـرد و گفت بـرای رفتن 
عجلـه دارد. البتـه مـن مانـع رفتنـش بـه 
سـوریه نبودم بلکه فقط می خواسـتم بعد از 
رفـع خسـتگی راه، قدری بـا او صحبت کنم 

و بیشـتر کنارمان باشـد.
می گفت بـار دیگر یزیدیـان می خواهند 
حـرم اهل بیـت)ع( را غـارت کننـد، آن هـا 
شـیعیان را قتل عـام می کننـد؛ در چنـان 
وضعیتـی قـرار نداریـم کـه بخواهـم درنگ 

کنـم یـا چنـد روزی را بیشـتر کنـار شـما 
باشـم. من بیشـتر از ایـن اصرار نکـردم او را 
بـه محلـی در تهـران کـه قـرار بـود از آنجـا 
بـه سـوریه اعـزام شـوند رسـاندم. بـا مـن و 

بـرادرش روبوسـی و خداحافظـی کـرد.
تعریـف می کـرد  از همکارانـش  یکـی 
در تـاالر، زیـارت عاشـورا برگـزار کردیـم، 
محمدرضا از جمع خارج شـد و در گوشه ای 
خلـوت و تاریـک نشسـت؛ حالتـی منقلـب 
داشـت و بسـیار گریـه کـرده بـود؛ گفتـم 
محمدرضـا تـو خیلـی مشـکوک هسـتی و 
انشـااهلل مـا را هـم شـفاعت کـن. گفت من 
سـراپا غرق گنـاه هسـتم و چنان سـعادتی 
نـدارم؛ گفتـم مـن بیشـتر بـه تو مشـکوک 
شـدم پـس اجـازه بده عکسـی از تـو بگیرم.

مهدی )برادر شهید(: بعد از اربعین که 
از سفر کربا برگشتم دیدم محمدرضا همه ی 
کارهای رفتنش را انجام داده است. روزی هم 
با من روبوسی کرد و  برود  که می خواست 
گفت مهدی جان این آخرین رفتن من است. 
مراقب مامان و بابا باش که بعد از من زیاد 
گریه نکنند، وقتی این را گفت ته دلم لرزید. 
گفتم این حرف ها چیست داداش؟ انشااهلل 
روبوسی  برمی گردی...  و  به سامت می روی 

کردیم و رفت.
همکارانـش می گوینـد وقتی به سـوریه 
رسـیدیم محمدرضا اول غسل شهادت کرد. 
بعـد به حـرم حضـرت رقیـه)س( و حضرت 
زینـب)س( رفتـه و زیارتـی کـرد و پس ازآن 
راهـی منطقـه شـد. در صحنـه ی نبـرد هم 
آن چنان کـه هم رزمانـش می گوینـد با تمام 
تـوان می جنگیـد و خـواب خـوش را بـرای 

داعـش و تکفیری هـا حـرام کـرده بود.
یـک هفتـه بعـد، محمدرضـا از منطقه 
بـه محـل اسـکان برگشـته بـود؛ یکـی از 
اسـت،  جنـگ  مجـروح  کـه  دوسـتانش 
می گویـد بـه محمدرضا گفتم دسـتگاه های 
جنگـی تـو را به فان محـور انتقـال داده اند 
امـا ایـن یکی محـور خالی اسـت و محتمل 
اسـت کـه داعـش از این محور حملـه کند، 
مـا هـم نیرویی نداریـم. محمدرضـا قاطعانه 
پاسـخ داده بـود کـه »مـن نیامـده ام کـه 
اینجـا بخوابـم و اسـتراحت کنم، آمـده ام تا 
بـا دشـمن مقابله کنـم، هـر جا الزم باشـد 

آنجـا مسـتقر می شـوم.«

چطور به شهادت رسید؟ ماجرایش 
را شنیده اید؟

رفیقـش کـه هنـگام شـهادت کنـار او 
بـود می گفـت: محمدرضـا بـا اینکـه خواب 
و اسـتراحت زیـادی نداشـت و کارش هـم 
بسـیار سـخت بـود ولـی هـر صبح سـاعت 
چهـار بیـدار می شـد و بـا چراغ قـوه دعـای 
عهـد می خوانـد؛ آن روز دیـدم کـه »موالی 
یـا مـوالی یـا صاحب الزمـان...« را بـا خـود 

 بعد از اربعین 
که از سفر کربال 

برگشتم دیدم 
محمدرضا همه ی 
کارهای رفتنش 

را انجام داده 
است. روزی هم 
که می خواست 

برود با من 
روبوسی کرد و 
گفت مهدی جان 

این آخرین رفتن 
من است. مراقب 

مامان و بابا باش 
که بعد از من 

زیاد گریه نکنند، 
وقتی این را گفت 

ته دلم لرزید. 
گفتم این حرف ها 

چیست داداش؟ 
انشااهلل به سالمت 

می روی و 
برمی گردی... 

روبوسی کردیم 
و رفت.
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شـهید شـده .ظهر دفتردارش بـا من تماس 
گرفـت و گفـت حـاج اسـماعیل گفتـه قرار 
اسـت محمدرضـا را پیـدا کنند و خبـر را به 

شـما هـم می دهیم.
بـرادرم بـا مـن تمـاس گرفـت، گفـت 
محمدرضا کجاسـت؟ گفتم رفته پیرانشـهر 
.خـودش تأکیـد کـرده بـود کـه هرکـس از 
فامیـل پرسـید بگوییـم بـه پیرانشـهر رفته 
اسـت. گفـت الزم نیسـت دروغ بگویـی، مـا 
می دانیـم او بـه سـوریه رفتـه، زخمـی هـم 
شـده اسـت، زودتـر بـه خانـه برگـرد. گفتم 
ایـن رسـم از دفـاع مقـدس مانـده کـه اول 
می گوینـد زخمـی شـده و بعـد می فهمیـم 
شـهید شـده... خاصـه فهمیدم که شـهید 

. شده
مـادر شـهید: سـه روز قبـل از اینکه 
خبـرش را بیاورنـد دلـم گواهـی داده بـود 
که محمدرضا شـهید شـده. آن روز سـاعت 
هشـت صبـح از خـواب بیـدار شـدم و خانه 
را تمیـز کـردم کـه اگر خبـر محمدرضـا را 
آوردنـد، بـرای آمدن میهمان ها آماده باشـد. 
مدتـی بعد بـرادر و خواهرم بـه خانه ما آمده 
و گفتنـد محمدرضـا زخمـی شـده؛ گفتـم 
پسـرم زخمـی نشـده دلـم خبر می دهـد او 

شـهید شـده است.

چند روز بعد از شهادتش خبرش را 
به شما دادند؟

پـدر شـهید: محمدرضـا یـک هفتـه 
قبـل از اینکـه مـا خبـردار شـویم، شـهید 
شـده بـود؛ دوسـتش تعریـف می کـرد کـه 
بـه مـا گفته بودنـد محمدرضا زخمی شـده 
امـا او خـودش بـه خوابـم آمـد و گفـت من 
شـهید شـده ام ولـی تـا زمانی که پیکـرم به 
ایـران نرسـیده، به پدر و مـادرم خبر ندهید. 
جالب تـر ایـن اسـت کـه درسـت زمانی که 
پیکـر محمدرضا وارد تهران شـد دل های ما 

هـم بی تـاب و بی قـرار شـد.
زمـان شـهادت محمدرضا همـان وقتی 
بـود کـه حاج آقـا برایـم اسـتخاره کـرده و 
گفتـه بـود کـه دوروبـر محمدرضـا شـلوغ 

اسـت...

آیا فکر می کردید روزی شهید شود؟
مـادر شـهید: مـن از اول می دانسـتم 
محمدرضـا روزی شـهید خواهد شـد؛ مدام 
هـم بـه او می سـپردم کـه مراقـب خـودش 
باشـد؛ آن شـب هایی کـه در مأموریـت و 
بیـرون از خانه بود فکرهای مختلف بر سـرم 
مـی زد و تأکیـد می کـردم وقتـی در منطقه 
است بیشـتر مواظب خودش باشد و تنهایی 
به گشـت نـرود. اما خـودش می گفت نگران 

نبـاش اتفاقـی بـرای من نخواهـد افتاد.
وقتـی ثبت نـام کـرده بـود تا به سـوریه 
اعـزام شـود، می گفـت هـر بـار در زیـارت 

عاشـورا و خیلـی جاهـای دیگـر می گوییـم 
ای کاش مـا هـم در روز عاشـورا بودیـم تـا 
موقـع  اآلن  یـاری می کردیـم؛  را  اماممـان 
مـورد  اهل بیـت)ع(  حریـم  اسـت،  عمـل 
تعـرض قـرار گرفته، حـرم بی بـی زینب)ع( 
بـه  بایـد  و  اسـت  دشـمنان  دسـت  در 

حرف هایـی کـه زدیـم عمـل کنیـم.
شـهید  مـن  اگـر  می پرسـید  مـن  از 
شـوم ناراحـت می شـوی؟ گفتم مـن راضی 
بـه رضـای خـدا هسـتم و اصاً از شـهادتت 

نمی شـوم. ناراحـت 
خانـه  بـه  سـه  سـاعت  همیشـه 
برمی گشـت امـا روزی سـاعت 11 قبـل از 
ظهـر بـود کـه آمـد؛ گفتم چـه عجـب زود 
برگشـته ای؟ بـا خوشـحالی گفت بـا اعزامم 
تـو  نظـر  کرده انـد؛  موافقـت  سـوریه  بـه 
چیسـت؟ گفتـم بـرو، خـدا پشـت و پناهت 
باشـد. سـاعت هشـت شـب از مـن اجـازه 
خواسـت کـه بـرود؛ گفتم من تـو را به خانم 
زینـب)ع) می سـپارم و می دانـم کـه خانـم 

میزبـان خوبـی هسـتند.
خـدا  از  آنجـا  هـم  مـن  گفـت:  او 
می خواهـم بـه تو صبر بدهـد. این جمله اش 
خیلـی خوشـحالم کرد. سـپس گفـت مادر 
شـهیدان را دیـده ای کـه موقـع شـهادت 
پسرشـان نقل ونبات می پاشـند و خوشحالی 
می کننـد؛ اگـر مـن شـهید شـوم تـو هـم 
ایـن کار را می کنـی؟ گفتـم اگـر آرزوی تـو 
شـهادت اسـت، آرزوی مـن هـم این اسـت 
کـه تـو حاجـت بـرآورده شـوی؛ پـس اگـر 
شـهید شـدی من هم خوشـحال می شـوم.

خدا را شکر می کنم که خدا قربانی ما 
را قبول کرد و محمدرضا به آرزویش رسید.

پـدر شـهید:  یک بـار بـه مـن گفـت 
خـودم را در حـد یـک سـردار بـاال خواهـم 
کشـید؛ گویـی در خـواب غفلـت بـودم و 
معنـی ایـن حرف هایـش را نمی فهمیـدم، 
فکـر کـردم واقعـاً می خواهـد یکـی مثـل 
سـرداران سـپاه باشـد. اما وقتی خبر شهید 
شـدنش را شـنیدم تـازه بـه خـود آمـدم و 
فهمیـدم منظـورش از سـردار شـدن چـه 

بـوده ...

ارتباطش با شهدا چگونه بود؟
از  قبـل  سـال  یـک  شـهید:  پـدر 
شـهادتش بـه گلـزار شـهدا رفتـه بـود؛ آن 
روزها داشـتند یـادواره ای برگـزار می کردند؛ 
در گلـزار شـهدا دقیقاً همان جایـی که امروز 
مزار اوسـت نشسـته و گفته بود اینجا جای 

اسـت! من 
و  مـی زد  گلـزار شـهدا سـر  بـه  زیـاد 
ارادتـش بـه شـهیدان بی حدوحسـاب بـود. 
به طوری کـه چنـد بـار بـه مسـئول پایـگاه 
بـرای  نمی توانیـد  شـما  اگـر  بـود  گفتـه 
شـهیدان یـادواره برگـزار کنیـد، مـا جوانان 

زمزمـه می کنـد و اشـک می ریـزد؛ گفتـم 
محمدرضـا! آیـا می ترسـی؟ گفـت تـو هـر 
جـور می خواهـی فکـر کـن ولـی مـن اگـر 
ترس داشـتم خانواده و زندگـی راحتم را ول 

نمی کـردم اینجـا بیایـم.
یک بـاره دیـدم موشـکی بـه سـمت مـا 
می آیـد؛ گفتـم محمدرضـا... محمدرضـا... 
موشـک... و خـودم را کنار خاک ریز به زمین 
انداختـم و پس از یک ربع بـه هوش آمدم و 
دیـدم کـه پایم از مچ قطع شـده اسـت؛ پایم 
را بسـتم و داشـتم بلندبلنـد محمدرضـا را 
صـدا می کردم که متوجه شـدم دسـتگاه ها 
آتـش گرفتـه و بـه زودی بـه جهـت وجـود 
مهمـات درونش آتـش خواهد گرفت. هرچه 

محمدرضـا را صدا کـردم جوابی نشـنیدم.
متوجـه  کـه  می گشـتم  دنبالـش 
داخـل  را  رزمنـدگان  از  یکـی  شـدم 
آمبوالنـس می گذارنـد کـه از فرط سـیاهی 
قابل شناسـایی نیسـت. با زحمـت نزدیک تر 
رفتـم و اتیکتـش را دیـدم و فهمیـدم کـه 
آخریـن  اسـت.  خودمـان  محمدرضـای 
نفس هایش را می کشـید و »یا حسـین)ع(« 
را زمزمـه می کـرد؛ سـه بـار یـا حسـین)ع( 
گفـت و بعـد از آخریـن جملـه اش »ای وای 

ننـه یاندیـم...« پرکشـید.

چگونه از شهادت باخبر شدید؟
پـدر شـهید: چنـد روزی بـود کـه از 
محمدرضـا خبـر نداشـتیم. پیـش حاج آقـا 
]...[ از مسـئوالن سـپاه رفتـم و گفتـم کـه 
محمدرضـا مدتـی اسـت بـا خانـه تمـاس 
نگرفتـه اسـت .حاج آقـا اسـتخاره ای کـرد و 
گفت خوب آمد، سـرش شـلوغ اسـت و دور 
و بـرش را گرفته انـد! من متوجـه منظورش 

نشدم.
مـادرش هـم بی قـرار و نگـران بـود، دل 
مادرانـه اش تاب نداشـت. دوباره نـزد حاج آقا 
رفتـم و گفت فـردا صبح به پـادگان بیا تا از 
هم رزمانش بپرسـیم؛ او که صبـح به پادگان 
رسـیده، تازه باخبر شـده بود که محمدرضا 

 هرچه محمدرضا 
را صدا کردم 
جوابی نشنیدم.
دنبالش می گشتم 
که متوجه 
شدم یکی از 
رزمندگان را 
داخل آمبوالنس 
می گذارند که 
از فرط سیاهی 
قابل شناسایی 
نیست. با زحمت 
نزدیک تر رفتم 
و اتیکتش را 
دیدم و فهمیدم 
که محمدرضای 
خودمان 
است. آخرین 
نفس هایش را 
می کشید و »یا 
حسین)ع(« را 
زمزمه می کرد؛ 
سه بار یا 
حسین)ع( گفت 
و بعد از آخرین 
جمله اش »ای وای 
ننه یاندیم...« 
پرکشید.
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از جیـب خـود خـرج می کنیـم و حداقـل 
هـر شـش مـاه یک بار بـرای شـهدا یـادواره 

می گیریـم.
محمدرضا از نظر معنوی هم خودش را 
پرورش داده بود. برای بچه های پایگاه بسیج 
کاس احکام و مسائل اخاقی برگزار می کرد.

مسـئولین سـپاه می گوینـد محمدرضا 
اصـرار زیـادی برای رفتن به سـوریه داشـت 
و مـا هـم هـر بـار مانع رفتـن او می شـدیم، 
امـا آخریـن بـار چنـان حرف هایـی بـه من 
زد کـه از سـر ناچـاری بـه او اجـازه دادم بـه 

برود. سـوریه 

اینکـه از مـادر شـهید بپرسـیم، 
شـیرین ترین خاطره تـان از فرزندتان 
چیسـت، پرسـش سـاده ای بـه نظـر 
در  حرف هـا  خیلـی  ولـی  می رسـد. 
همیـن خاطـرات نهفته اسـت. شـما 
چه خاطراتـی از روزهـای با محمدرضا 

دارید؟ بـودن 
همـه ی لحظاتی که بـا محمدرضا برای 
مـا گذشـت شـیرین بـود. تمـام کارهایـش 
اگـر  مـن  اسـت.  خاطـره  برایمـان  هـم 
بخواهـم گلچیـن کنـم بـه دوران بچگی اش 
در  شـرکت  جهـت  وقتی کـه  برمی گـردم. 
مسـابقات قرآنـی بـه مشـهد رفـت؛ او برنده 
شـده و یـک مدال جایزه گرفته بـود. من آن 
را در خانـه مقابـل دیـد، روی میز قـرار داده 
بـودم و از اینکـه پسـرم در مسـابقات برنـده 
شـده بـود خیلـی خوشـحال بـودم، مثـل 

همیشـه بـه او افتخـار می کـردم. 
محمدرضـا وقتی به خانه برگشـت و آن 
مـدال را روی میـز دیـد و گفـت مـادر جان 
ناراحـت  از دسـت شـما  مـن  می خواهـی 
مـن  از دسـت  بایـد  گفتـم چـرا  بشـوم؟! 
ناراحـت بشـوی پسـرم؟ گفـت مـن اصـًا 
دوسـت نـدارم کسـی ایـن مـدال را ببینـد 
چـون اگـر ایـن را بـه کسـی نشـان بدهیم 

بـرای مـردم خواهـد بـود نـه بـرای خـدا.
مـن  اگـر  پرسـید  مـن  از  هـم  روزی 
گفتـم  می کنـی؟  چـکار  بـروم  سـربازی 
خوشـحال می شـوم و از خـدا می خواهـم تو 
سـرباز امـام زمـان )عـج( باشـی؛ گفـت این 
سـؤال را پرسـیدم تا بدانم از نبودنم ناراحت 
می شـوی یـا نـه؛ گفتم مـن هرگـز ناراحت 
نمی شـوم و آرزو دارم تـو سـرباز امـام زمـان 

باشـی. )عج( 
همیشـه در راهپیمایی ها، مراسم شهدا، 
نمـاز جماعت و جمعه و مراسـم هایی که در 
مسـاجد برگزار می شـد شـرکت می کـرد و 
سـعی می کـرد مـرا هـم با خـود ببـرد، من 
هم معمـوالً با عاقه همراهـی اش می کردم.

بشـاش  و  گشـاده  رویـی  بـا  همیشـه 
وارد خانـه می شـد؛ اگـر بـوی غـذا می آمـد 
می گفـت عجب بویی اسـت مادر جـان! زود 

برایـم یک لقمـه بگیر. می گفتـم محمدرضا 
خـودت بـردار و بخـور... می گفـت نـه مـادر 
جـان دوسـت دارم تو با عطر دسـتانت برایم 
لقمه بگیری، این طوری بیشـتر می چسـبد.

به فکر داماد کردنش نبودید؟
مـادر شـهید: اتفاقـاً یک بـار در مورد 
ازدواج  اول  گفتـم  و  پرسـیدم  ازدواجـش 
کـن، بعـد هـر جا کـه خواسـتی بـرو؛ گفت 
اگـر مـن ازدواج کنم، شـاید همسـرم اجازه 
ندهـد بـه جنگ بـروم بـرای همیـن هر جا 
خواسـتگاری رفتیـم باید بگوییـم که من به 
مناطق جنگـی مثل عراق و سـوریه می روم 
و در کار مـا احتمـال شـهادت هـم وجـود 
دارد. گفتـم این هـا را همـان اول به هرکس 
بگویـی اصـًا قبـول نمی کند بـا تـو ازدواج 
کنـد .گفـت اگر شـما هم نگویـی حتماً من 

خـودم می گویـم.
روزی بـه زور او را جایـی بردیـم بـرای 
خواسـتگاری؛ وقتی بـا دخترخانم حرف زده 
بـود به او همه چیـز را واضح توضیح داده بود 
که من پاسـدار هسـتم و در سـوریه و عراق 
می جنگـم و هرلحظـه امـکان مجروحیت و 
شـهادت و اسـارت وجـود دارد! دخترخانـم 

هم ایـن شـرایط را نپذیرفت.

مهم ترین دغدغه ی محمدرضا چه بود؟
اولین و بزرگ تریـن دغدغه اش والیت بود 
و همیشه تأکید می کرد از والیت فقیه تبعیت 
کنیـم به طوری که هـر کس از من می پرسـد 
کـه چطـور می تـوان بـه درجـه ی محمدرضا 
از  تبعیـت  راهـش  تنهـا  رسـید، می گویـم 
والیت فقیـه اسـت؛ محمدرضـا تاآخرین نفس 

دغدغـه ی والیـت و رهبر را داشـت.
مـن خود وقتی به سـوریه رفتم و غربت 
و مظلومیـت حضرت زینب)س( و شـیعیان 
را دیـدم؛ آن وقـت بـه محمدرضـا گفتـم تو 
حـق داشـتی کـه پابنـد دنیـا و خانـواده ات 
نباشـی و به اینجا بیایی. البتـه من خود نیز 
درخواسـت کـرده ام مرا هم بـه منطقه اعزام 

کننـد ولی فعـًا موافقـت نکرده اند.
مـا  مرزهـای  کـه  می گوینـد  برخـی 
شـلمچه و فکه اسـت نه سـوریه، چه لزومی 
دارد جوانـان مـا برای دفاع به سـوریه بروند! 
ولـی اعتقـادات و ارزش هـا و مقدسـات مـا 
موردحمله قـرار گرفته، شـیعیان را قتل عام 
می کننـد و می خواهنـد اسـام نـاب را از 
ریشـه برکنند؛ آیا شایسـته اسـت ما دسـت 
روی دسـت بگذاریـم و بگوییـم سـوریه مرز 
ما نیسـت؟! اتفاقاً امروز سـوریه مرز ماسـت، 
مـرز ارزش هـا و مقدسـات ماسـت. اگـر مـا 
امـروز بـه ایـن بهانه هـای واهـی خودمـان 
را بـه خـواب بزنیـم، فـردا روزی دشـمن به 
مرزهـای ایـران هـم تعرض می کند، مـا را با 
لگـد بیـدار می کنـد و ناموسـمان را می برد.

مادر شهید: محمدرضا عاقه عجیبی 
به رهبر داشـت؛ می گفت خدایـا از عمر من 
بـکاه و بر عمر رهبر افزا. تحمل ناراحتی های 
رهبـر را نداشـت، هـر موقع می دیـد رهبر با 
ناراحتـی و اخـم صحبـت می کنـد، بـه هم 
می ریخـت و می گفـت بـاز دل آقایمـان را 
خـون کردنـد. سـر هـر صحبتـی می گفـت 
پشـتیبان رهبر باشـید، تنهایش نگذارید. به 
بـرادرش مهـدی بیشـتر تأکید می کـرد که 
مبـادا پـا از دایره ی والیـت بیرون بگـذاری. 
مـن بـه راه پسـرم ایمـان دارم، بـه حقانیت 
والیـت هـم ایمـان دارم، اگر الزم باشـد من 

خـودم نیز بـرای دفاع به سـوریه مـی روم.

مهم تریـن بخـش وصیت نامـه اش 
بود؟ چـه 

مهم تریـن  و  بارزتریـن  شـهید:  پـدر 
مطلب قید شـده در آن، سـفارش به تبعیت 
از ولی فقیه اسـت و پس ازآن نیـز از خانواده، 
فامیل و آشـنایان حالیت خواسته و نوشته 
اسـت از رهبـر تبعیـت کنیـم کـه در زمان 
امیرمومنـان)ع( عـده ای ولـی خـدا را تنهـا 
گذاشـتند و سیاه بخت شـدند و ما اگر امروز 
ولی فقیـه را تنهـا بگذاریـم و غفلـت کنیـم 
بـه همـان درد مبتـا می شـویم. در آخرین 
قسـمت خطاب به دوسـتانش نوشـته است: 
مـن دسـتم از دنیـا کوتـاه شـد و مـوالی 
صاحب الزمان)حج( را ندیدم، اگر شـما پسـر 
فاطمـه )س( را زیـارت کردید سـام مرا هم 

به ایشـان برسـانید.
خطاب به برادرش نیز نوشـته اسـت من 
مـی روم و دیگـر بازنمی گـردم، 15 دی مـاه 
سـال خمـس من اسـت؛ تمـام خمس هایی 
را کـه داشـتم پرداخـت کـرده ام به جـز یک 
نیم سـکه ی بهار آزادی و مقـدار پولی که در 
بانـک انصـار دارم، به تو وصیـت می کنم که 
خمـس آن را پرداخـت کنی. مهـدی هم به 
وصیـت عمل کرده و خمسـش را جدا کرده 
اسـت که اگـر دیدار حضـرت آقـا روزی مان 

شـد به خود ایشـان تقدیم خواهـم کرد.

محمدرضا وقتی 
به خانه برگشت 

و آن مدال را 
روی میز دید و 
گفت مادر جان 
می خواهی من 
از دست شما 

ناراحت بشوم؟! 
گفتم چرا باید از 

دست من ناراحت 
بشوی پسرم؟ 
گفت من اصاًل 
دوست ندارم 

کسی این مدال را 
ببیند چون اگر 
این را به کسی 

نشان بدهیم 
برای مردم خواهد 

بود نه برای خدا.
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از مسجد
 تا خط مقدم

را تغییـر دهد. می خواسـت بـا همه ی نیروها 
افت وخیز داشـته باشـد. احتماالً به وسـیله ی 
ایـن افت وخیز و حق سـام سـر صحبت باز 
شـود و نیرو حرف یا مشـکلی داشـته باشـد 
و او گـوش کنـد. درسـت اسـت در چادرش 
همیشـه بـاز بـود، ولـی منتظـر نمی شـد 
کـه ایـن دیدارهـا تنهـا در چـادر فرماندهی 
خاصـه شـود؛ خـودش در سـطح گـردان 
می گشـت تـا اگـر کسـی حرفـی یـا کاری 
داشـت، مطـرح کنـد. بـا فرماندهان دسـته 
ارتباط نزدیکی داشـت پیوسـته از وضعیت و 
آمار دسـتهرها اطاعات می گرفـت. آن زمان 
کـه در سوسـنگرد بودیـم، هـوا گـرم بـود، 
امکانـات نبود و تـدارکات خوب نمی رسـید. 
همـه ایـن مسـائل را جویا و پیگیر می شـد.

شـب ها  اینکـه  بـر  عـاوه  نیسـان  در 
نگهبانـی خـط اول می دادیـم و صبح هـا هم 
آموزش هـای الزم را می دیدیـم، عصرهـا هم 
بـرای اینکه وقت مان بـه بطالت نگذرد کمی 
عقب تـر، زمین فوتبال درسـت کـرده بودیم 
کـه آنجـا بـازی می کردیـم. مـا یـک تیـم 
بودیـم؛ من بودم و آقا سـید حسـن، شـهید 
جبلی و شـهید صمد بخت شـکوهی. شش، 
هفـت نفـر بودیـم کـه حـدوداً 4-3 سـاعت 
مانده به اذان جمع می-شـدیم و مسـابقه ی 

گل کوچـک راه می انداختیـم. 
بعـد از عملیـات بـدر هـم کـه نزدیک 9 
مـاه بـرای انجام عملیـات والفجـر 8 فرصت 
داشـتیم و در دزفول در پادگان شهید باکری 
مسـتقر بودیم، بـرای اینکـه نیروهـا از وقت 
خود اسـتفاده بهتری بکنند، آقا سیدحسـن 
تیـم گـردان امـام حسـین را تشـکیل داد و 
مسـابقات فوتبـال در سـطح لشـکر برگـزار 
شـد. اولین بانی مسـابقات فوتبال در سـطح 
لشـکر، آقا سیدحسـن شـکوری بـود. اولین 
میدان ورزشـی را هم گردان امام حسـین در 

پـادگان شـهید باکری ایجـاد کرد. 
*

بعد از شـهادت »اصغر قصاب عبدالهی« 
را  )ع(  حسـین  امـام  گـردان  سیدحسـن 
تحویـل گرفـت. از زمانـی کـه او فرماندهـی 
گـردان را تحویـل گرفـت، جریـان خوبـی 
بیـن نیروهای گردان شـروع شـد؛ زمانی که 
نیروهـا در مرخصـی بودند، به نوبـت درجایی 
جمـع می شـدند؛ مثـًا  یک روز در مسـجد 
نوبـر، یـک روز در مسـجد آیـت اهلل مدنـی 
)شـکیللی( و همین طـور در مسـاجد دیگـر. 
نشسـتی بود برای اینکـه نیروها در مرخصی 
و پشـت جبهـه باهم ارتباط داشـته باشـند. 
ایـن نشسـت ها و دیدارهـا تـا سـال ها ادامه 

داشت.

با شـهید بزرگوار، سید حسـن شکوری، 
هم محلی بودیم. خانواده ی شـکوری، منشـأ 
خیـر و برکـت و واجـد اخـاق حسـنه ی 
پیامبـر بودنـد. کمـال و ادب و معرفـت از 
کودکـی در آقـا سـید حسـن جلوه داشـت. 
و  خوش اخـاق  سـربه زیر،  خوش برخـورد، 
دارای منش پیامبری. نشسـت و برخاست با 

او، بسـیار دل نشـین و جـذاب بود.
بـزرگ کـه شـدیم، در زمان انقـاب در 
فعالیت هـا و راهپیمایی هـا و بـه دنبـال آن 
پیـروزی انقـاب و سـپس در 8 سـال دفـاع 
مقـدس، بـا ایشـان همـراه بودیـم. بعـد از 
تشـکیل ارتش بیسـت میلیونی بسـیج، بنده 
در مسـاجد »بیان کـوه« فعالیـت داشـتم. 
شـهید  مسـجد  بـه  مـاه  سـه  دو،  حـدود 
بهشـتی )مشدعلی سـابق( که محل فعالیت 
سیدحسـن بـود، آمـدم. بچه هـای مسـجد 
شـهید بهشـتی دارای سـطح علمـی باالیی 
بودند. شـورای فرماندهی مسـجد، متشـکل 
از چنـد نفـر بود؛ مسـئولیت یک قسـمت را 
شـهید عافی برعهده داشـت، شـهید قاسم 
پـور، مهندس نجفـی، مهندس نوجـوان که 
از  اسـاتید دانشـگاه بـود و آقا سـید حسـن 
شـکوری. فعالیت های فرهنگی و کاس های 
قـرآن و نهج الباغـه داشـتند. نشسـت های 
فعالیت هـای  می کردنـد.  برگـزار  سیاسـی 

این چنینـی زیـادی داشـتند.
آقـا سیدحسـن بیش تر در نشسـت های 
سیاسـی نقش و فعالیت داشـت و همچنین 
سـازمان دهی سـه گروه که هر شـب گشـت 
و ایسـت و بازرسـی داشـتند، برعهده ایشان 

بود.
*

قبـل از عملیـات بیت المقدس بـه اهواز 
رفتیـم و در دانشـگاه »جندی شـاپور« مـا را 
بـه دو گـردان شـهید قاضی و شـهید مدنی 
تقسـیم-بندی کردند. من در گردان شـهید 
مدنـی بـودم که آقا سـید حسـن را به عنوان 
فرمانـده گروهان مـان معرفـی کردنـد. بـه 
سوسـنگرد رفتیم و بعـد از آموزش های الزم، 
ده روز هـم در نیسـان، پدافنـد و آمـوزش و 
توجیـه منطقـه عملیاتی داشـتیم. آقا سـید 
حسـن فرمانـده گروهـان و شـهید »علیرضا 

جبلـی« هم جانشـین ایشـان بود.
آقا سیدحسـن می آمـد و به نیروها سـر 
مـی زد؛ با آن ها صحبت می کرد، می نشسـت 
جویـای  می شـنید،  را  حرف هایشـان  و 
حالشـان می شـد. مثـًا نوبـت می گذاشـت 
و هـر بـار نهـار یـا شـام را مهمـان یکـی از 
دسـته ها می شـد. موقـع نمـاز هـم در یـک 
نقطـه نمی نشسـت. تـاش می کـرد جایش 

شهید سیدحسن شکوری
 به روایت صمد قاسمی
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در مرحلـه ی دوم عملیات بیت المقدس، 
مـا از محـور دارخویـن وارد عمـل شـدیم و 
از رود کارون گذشـتیم و آمدیـم روی جـاده 
اهـواز- خرمشـهر مسـتقر شـدیم. قبـل از 
رسـیدن مـا، جـاده پاک سـازی  شـده بـود. 
تـا سـاعت 8 صبـح آنجـا بودیم که دسـتور 
آمـد و مـا، در خیز بعدی به سـمت دژ مرزی 
حرکـت کردیم و نزدیک 9 روز آنجا مسـتقر 
شـدیم. سـه، چهـار روز تـا آغـاز عملیـات 
آزادسـازی خرمشـهر باقی مانده بود. یکی از 
همیـن روزها، سـاعت 4 صبح کـه برای نماز 
صبح بیدار شـدیم، بعد از نماز یکی مشـغول 
سـنگر  در  یکـی  می شـد،  خوانـدن  قـرآن 
خـود مسـتقر می شـد و هرکـس مشـغول 
کار خـود شـد.  مـا هـم مابیـن دو خاک ریز، 
جایـی درسـت کـرده بودیم و مشـغول بازی 
فوتبال شـدیم. یوسف رنجبر، شهید علیرضا 
جبلـی و چندتا از بچه های دیگـر هم بودند. 
حـاج یوسـف داشـت به سـمت دستشـویی 
می رفـت کـه برگـردد و فوتبال بـازی کنیم؛ 
خمپـاره افتـاد و او همان جا پایش قطع شـد. 
آمبوالنـس را صدا زدیـم و  او را در آمبوالنس 
گذاشـتیم. همه آنجا مشـغول بودیم که من 
یک لحظه چشـمم بـه آقا سیدحسـن افتاد. 
مـن دیـده بـودم کـه بغـل خاک ریـز بـرای 
دسـت به آب مـی رود. چنـد دقیقه گذشـت، 
آقا سیدحسـن نیامـد. رفتم نزدیـک و دیدم 
از ترکـش همـان خمپـاره بـه او هـم اصابت 
کـرده اسـت. ترکش بـه کمرش خـورده بود 
و نمی توانسـت از زمیـن بلنـد شـود. مـا را 
هـم صـدا نمی زد. بقیـه را صـدا زدم و رفتیم 

و او را هـم آوردیـم و بـا آمبوالنـس بعـدی 
بـه اورژانـس فرسـتادیم. می خواهـم بگویـم 
کـه آنقـدر خجالتـی بـود کـه تـا مـا ندیده 
بودیـم، اصـًا صدایـش درنیامد کـه می آیند 
و مشـغول مـن می شـوند و رزمنـده ای کـه 
ترکـش خـورده روی زمیـن می مانـد. سـه، 
چهـار روز بعد خرمشـهر آزاد شـد. مرخصی 
دادنـد و آمدیـم تبریز. ما که رسـیدیم، او هم 
مرخـص شـده بـود و مـا او را سـرپا دیدیـم. 
البتـه مجروحیـت اصلـی آقا سیدحسـن در 
والفجـر مقدماتـی 1 بـود کـه ترکش هـای 

مختلـف وارد بـدن و سـرش شـده بود. 

ترکش به کمرش 
خورده بود و 

نمی توانست از 
زمین بلند شود. 

ما را هم صدا 
نمی زد. بقیه 

را صدا زدم و 
رفتیم و او را 

هم آوردیم و با 
آمبوالنس بعدی 

به اورژانس 
فرستادیم. 

می خواهم بگویم 
که آنقدر خجالتی 

بود که تا ما 
ندیده بودیم، 

اصاًل 
صدایش
 درنیامد.
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از آشنایی تان با آقا سید بگویید. کجا 
و چگونه باهم آشنا شدید؟ 

چون مـا با بچه های متعـددی در انقاب 
و جنگ آشـنا شـده ایم، تاریخ بیشتر آشنایی 
هایمـان یـادم نمی آیـد. ولی بخاطر مـی آورم 
کـه مطمئنـاّ از طریـق سـپاه، جنـگ و از آن 
زمـان با آقا سـید حسـن آشـنا شـده ام. ولی 
جزئیاتش در خاطرم نیست. احتمال می دهم 
کـه از سـال 59 در خدمـت شریف شـان بوده 

باشـیم؛ از روزهـای اول جنگ.

پس قاعدتاً باید از دوره ی جنگ و 
یادتان  چیزهایی  ایشان،  با  ارتباطتان 

باشد.
یـادم هسـت. ولـی اینکـه از نزدیـک در 
یـک گـردان باشـیم یـا نزدیک هم باشـیم، 
نـه؛ اینطوری نبـوده. ما قبل از آن در لشـکر 
عاشـورا در جبهه هـای جنـگ ایـن عزیـز را 
زیـارت می کردیـم. بعدهـا هـم کـه ایشـان 
در سـطح فرماندهـی بودنـد. ولـی اینکه در 
دوره ی جنـگ، خیلـی بـه هم نزدیـک و در 
کنـار هم باشـیم، اینطور نبـوده. در شـورای 
شـهر بـود که خیلـی با هـم بودیـم. ولی در 

جبهه هـای جنـگ بصـورت عمومـی بـا هم 
داشـتیم. ارتباط 

در کدام دوره های شورا با هم بودید؟
در شورای سوم، در خدمت شریفشان بوده ایم.

از  قبل  یعنی  انتخابات،  هنگام  در 
انتخاب شدنتان و در دوران تبلیغات با 

آقا سید حسن ارتباطی داشتید؟
معموالّ لیسـت هایی که نوشـته می شـد 
بیـن آن هـا لیسـت های مشـترکی  مـا در 
داشـتیم. بچه هـای رزمنده که لیسـت هایی 
می نوشـتند بصورت مشـترک، من و ایشـان 
در آن لیسـت ها بودیـم. مـا بـا آن هـا بـا هم 
بودیـم ولـی اینکـه آقـای شـکوری خودش 
بیایـد و لیسـت بدهـد یـا اینکـه ما لیسـت 
بدهیـم، آن گونـه نبـود. در همان لیسـت ها 
با هـم بودیم کـه مخصوصاّ در دوره ی سـوم 
در لیسـت های متعـدد، در خدمـت آقـای 

بودیم. شـکوری 

بعد از اینکه در انتخابات شورا، پیروز 
شدید، برای کسب تجربهبا سید حسن 

مشورت می کردید؟

بله؛ ما قبل از اینکه شورای سوم به شکل 
رسمی کارش را شروع کند، در فاصله ی چند 
ماهه ای که وجود داشت، با یکدیگر جلساتی 
داشتیم و هم فکری می کردیم. با دیگر دوستان 

رزمنده هم همینطور. 
 

قرار  دلیل  که  بفرمایید  توانید  می 
گرفتن شما با سید حسن در یک لیست 
یا  داشتید؟  اشتراکاتی  چه  بود؟  چه 

ایشان چه نکاتی مدنظرشان بود؟
در مـورد آن که به ما لطـف کرده بودند. 
آقای شـکوری خیلی شـناخته شـده تر از ما 
بودنـد. چـون مـن یـک دوره ای را در تهران 
و قـم بـودم، شـاید بعضـی از عزیزانمـان آن 
بـرای  نمی شـناختند.  را  مـا  بایـد  طورکـه 
همیـن قرار گرفتن در کنار آقا سـید حسـن 
و رزمنده های دیگر، موجب شـناخته شـدن 
و  دوران جنـگ  سـوابق  می شـد.  هـم  مـا 
انقاب شـاید باعث می شـد که لطف بکنند 
و مـا در کنـار آن ها قرار بگیریم. مشـترکات 
جنـگ  و  انقابـی  سـوابق  مـا  عمـده ی 
می توانسـت باشـد و شـاید هـم اینکـه برای 
مثـال در نظـر مهنـدس شـکوری، بـه طـور 

وامدار هیچ کس نبود
مروری بر روزهای حضور شهید سید حسن شکوری در شورای شهر تبریز
گفتگوی حسین وحید رضایی  با دکتر رسول درسخوان

عمدتاّ بخاطر 
منافع مردم و 
مسائل شهر 
عصبانی می 
شدند و نه به 
خاطر مسائل 
شخصی. به هیچ 
وجه به مسائل، 
شخصی نگاه 
نمی کردند؛ یعنی 
اگر ما بخواهیم 
یک مسئول در 
نظام جمهوری 
اسالمی مثال 
بزنیم که منافع 
فردی برایش مهم 
نبود، نمونه-ی 
عینی اش آقای 
مهندس شکوری 
است.

اشاره:
سـید حسـن شـکوری، اگرچه گمنام زیسـت اما هیچ وقـت گوشـه گیر و منفعل 
نبود. نشـان به آن نشـان که بارها خـود را در معـرض رأی مردم تبریز قـرار داد و 
با اعتماد و انتخاب آن ها، وکالت مردم شـریف تبریز را در شـورای اسـالمی شـهر 
بـر عهـده گرفت. به جـرات می تـوان گفت کـه از خوش نام تریـن صاحب منصبان 
مـردم تبریـز در این سـال ها بوده. سـابقه ی حضور مؤثـر و فعال آقاسیدحسـن 
در ادوار مختلـف شـورا، می توانـد حـاوی تجربیـات و عبرت هـای ارزنـده بـرای 
منتخبـان ملت در شـورا و مجلس باشـد. برای آشـنایی با این وجه از شـخصیت 
شـهید سید حسـن شـکوری، با »دکتر رسـول درسـخوان«، از همراهان سید در 

شـورای اسـالمی شـهر تبریز نشسته ایم.
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قطـع یکـی از  ویژگیهـا، سـامت اقتصادی 
اقتصـادی،  ایشـان، سـامت  نظـر  از  بـود. 

اهمیـت زیادی داشـت.

چگونـه بـه ایـن قضـاوت در مورد 
آقاسیدحسـن رسـیده بودیـد؟ چـه 

چیزهایـی در او دیـده بودیـد؟
کاّ بـا توجـه بـه مواضعی کـه مهندس 
شـکوری در دوره هـای مختلف شـورا گرفته 
بودنـد و همچنیـن در شـورای سـوم، مـن 
اطمینان داشـتم که برای مهندس شـکوری 
سـامت اقصـادی اولویـت اول را دارد. یعنی 
هـدف اصلـی انقـاب و حتـی جنـگ ایـن 
اسـت کـه اخـاق و سـامت حاکـم باشـد. 
در معیارهـای آن عزیزمـان، رفتار و سـامت 
اخاقـی مهم تـر از صف بندی هـای سیاسـی 
بـود؛ صف بندی هـای سیاسـی هم بـود ولی 
هـدف اصلی انقاب و جنگ همان درسـتی، 
پاکـی، اخـاق و سـامتی اسـت. ایـن برای 
آقـای مهنـدس شـکوری مسـئله ی خیلـی 
مهمـی بـود. یعنی مواضعی کـه می گرفتند، 
آرایـی کـه در شـورا می دادنـد، در تـک تک 

الیه هـا ایـن نکتـه وجود داشـت.

ایـن اصـرار بـر سـالمت اخالقی و 
اقتصـادی، قبـل از انتخاب شـدن هم 
بـرای ایشـان اهمیت داشـت؟ مثالً در 

ایـام تبلیغات؟
ببینیـد! لیسـت ها بـه گونـه ای بودنـد 
کـه افراد خودشـان چنـدان نقشـی در ورود 
بـه آن ها نداشـتند. لیسـت به گونـه ای نبود 
کـه برای مثـال فـرد در ایام انتخابـات بیاید 
و بگویـد آقـا این لیسـت ایـن گونه نباشـد؛ 
ایـن امـکان وجـود نـدارد. بنابرایـن، ایشـان 
خودشـان تـا جایی کـه می توانسـتند دقت 
مـی کردند. کم نمی گذاشـتند در این مورد. 
ایـن را الاقـل در تبلیغـات خودشـان حتمـاً 

لحـاظ مـی کردند.

زمانی کـه وارد شـوراء شـدید آقا 
سید حسـن در کدام کمیسـیون بود؟ 

در یـک کمیسـیون بودید؟
آقـای مهنـدس شـکوری جایگاه هـای 
مختلفـی داشـت. بـرای مثـال در یـک دوره 
در کمیسـیون عمـران بـا هـم بودیـم. مـن 
هـم رئیس کمیسـیون بودم. آقـای مهندس 

شـکوری نایـب رئیـس بودنـد. در عین حال 
آقـای »عاءالدین نورمحمـدزاده« که رئیس 
شـورا بودنـد، یک بخش کمیسـیون تحویل 
یـا کمیتـه ی تحویـل در پروژه هـای عمرانی 
تعییـن کـرده بودند کـه مسـئولیت تحویل 
پروژه هـای عمرانـی بـر عهـده-ی مهنـدس 
شـکوری بـود. یعنـی ایـن گونـه نبـود کـه 
بـه کمیسـیون عمـران بیایـد؛ از همـان جا 
کمیتـه ی تحویل پروژه هـا را چک می کرد و 
تحویل می گرفت. مسـئولیت آن با مهندس 
شـکوری بود. در عین حـال هم نایب رئیس 
کمیسـیون عمـران بودنـد. یـک دوره هـم 

نایـب رئیس شـورا شـدند. 

طبیعتاً در کمیسـیون عمران، سـر 
و کارتان بـا پروژه ها بود. آن سـالمتی 
کـه گفتیـد، در ایـن عرصه ها شـاید 
سـخت باشـد نگهداری اش. حـاج آقا 

را در آن شـرایط چگونـه دیدید؟
انصافـاً خیلی دقت می کردنـد. مهندس 
شـکوری در تحویـل پروژه هـا، در مسـائل 
مربـوط بـه پروژه هـا خیلـی دقت داشـتند؛ 
اقتصـادی  پروژه هـای  پشـت پرده های  از 

 به هیچ وجه 
سعی نمی کرد که 

مدیون و وامداِر 
کسی شود. به 
خودش اجازه 
نمی داد که با 

امکاناِت یک نفر 
حتی به میانه 

برود؛ یا به تهران 
برود؛ چه رسد 
به سفر خارج! 

نسبت به این کار 
خیلی حساسیت 

داشتند.
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مسائل  پیگیری  جنبه ی  اسوتچی  آقا  حاج 
کارگری شان خیلی قوی بود. آقای مهندس 
کل  در  نظارتی شان  جنبه ی  هم  شکوری 
مسائل یا در پروژه ها خیلی قوی تر بود. به هر 
حال گروه، رسمیت نداشت ولی در بیشتر 

موارد مواضع به هم نزدیک می شدند.

چـه عواملـی باعث شـده بـود که 
شـما سـه نفر باهم باشـید؟

شـاید حساسـیت مـا بـه سـامت مالی 
باعـث می شـد کـه ایـن گونـه باشـیم؛ برای 
مثـال در پـروژه ی »باغارباغـی« زمانـی که 
من بـه تخریـب آن اعتـراض کـردم، بعضی 
از همـکاران مـا معتقـد بودند که آنجـا اصاًّ 
پارک نیسـت، ما پارک را تخریب نمی کنیم؛ 
یـا بعضـی از دوسـتانمان فکـر می کردنـد 
کـه درسـت اسـت یـک پارکـی اینجـا دارد 
تخریب می شـود ولـی اینجا سـرمایه گذاری 
می شـود کـه بـا درآمد ایـن سـرمایه گذاری، 
پـارک  می توانـد  شـهر  دیگـر  جاهـای  در 
احـداث شـود. در حالی کـه آن موقع دیدیم 
مهندس شـکوری و حاج آقا اسـتوتچی از ما 
حمایـت کردند. یعنـی این دو نفر بیشـتر از 
همـه از مـا حمایـت می کردنـد ولـی بعضی 
از دوسـتانمان هـم بـرای خودشـان دالیلـی 
داشـتند یـا بعضـی از افـراد فکـر می کردند 
که در توسـعه ی شـهر یا در توسعه ی جامعه 
کمـی می تـوان نسـبت بـه سـامت مالـی 
اغمـاض کرد ولی ما اینگونـه فکر می کردیم 
کـه الزمه ی توسـعه این اسـت که سـامت 
اقصـادی خیلی رعایت شـود. اینهـا از تفاوت 
دیدگاه هـا و فکرهـا می توانسـت سرچشـمه 

بگیرد.
ایـن نزدیکـی کامـّا  در راًی گیری هـا، 
راًی گیری هـا  چـون  می شـد.  محسـوس 
حسـاس هسـتند، در آن هـا کامـّا حـس 
می شـود کـه چه کسـانی بـه هـم نزدیکند. 
کـه  سـوم  دوره ی  شـورای  در  مخصوصـاّ 
تعدادمـان یـازده نفـر بـود، ایـن حساسـیت 

بـود. باال 

را  اولویت هایـی  چـه  سـید،  آقـا 
در برنامـه ی کاری خودشـان در شـورا 
داشـتند؟ روی چـه مسـائلی خیلـی 

می دادنـد؟ نشـان  پیگیـری 
اگـر بخواهـم خاصـه بکنـم سـامت، 
صحـت پروژه هـا و توجـه بـه مسـائل فنـی؛ 
چـون رشـته ی ایشـان مهندسـی بـرق بود 
در مسـائل مربـوط به امـاک، با تحلیل های 
ریاضی به راحتـی تجزیه و تحلیل می کردند. 
تملـک  در  سـرمایه گذاری  پروژه هـای  در 
محاسـبات ریـزی انجـام می دادنـد، بـه طور 
دقیـق حسـاب را درمی آوردنـد. در بـرآورد، 

منفـی دارد نسـبت به پـروژه هـا. در حالیکه 
من عمـّا می بینم که مواضع ایشـان خیلی 
هم مثبت اسـت، فقط خیلی دقیق هستند.

ایشان،  به خاطر دقت  فرمودید که 
علیه شان  هایی  جوسازی  و  تبلیغات 
شده بود. این جوسازی ها چگونه صورت 

می گرفت و چه تاثیراتی داشت؟
نمی دانـم ایـن را منتشـر مـی کنیـد یا 
نـه؛ ولـی برای مثـال بـه نظـرم در انتخابات 
شـورای چهـارم که مهنـدس شـکوری رای 
داشـت.  وجـود  عامـل  چندیـن  نیاوردنـد، 
اصـّا ایـن موضـوع، خـودش قابـل تحلیـل 
اسـت. چندیـن فاکتـور تاًثیرگـذار شـد در 
این عـدم موفقیت. تبلیغات سـنگینی علیه 
ایشـان صورت گرفت. آنچنان که متاسـفانه 
شـوند.  چهـارم  شـورای  وارد  نتوانسـتند 

جزئیاتـش را اجـازه بدهیـد عـرض نکنـم.

ارتبـاط مهندس شـکوری با بدنه ی 
شـهرداری چگونه بود؟

ارتباط شـان با بدنـه ی شـهرداری خوب 
بـا بعضـی از مدیـران اختـاف  بـود ولـی 
و تقابـل داشـتند؛ باالخـره می رفتنـد و از 
مـواردی ایـراد می-گرفتند، در صحن شـورا 
مطـرح می کردنـد، بـرای فرمانـداری نامـه 
می نوشـتند... یعنـی آن بعـد نظارتـی را که 
معمـوالّ در شـوراهای شـهر در ایـران به آن 
انتقاد وارد اسـت، آقای شکوری خیلی جدی 
می گرفتند. برخاف بیشـتر اعضای شـوراها 
در ایـران کـه تقریبـاّ ایـن ایراد بـر همه ی ما 
وارد اسـت، مهنـدس شـکوری خیلـی فعال 
بودنـد. خـوب طبیعتـاّ زمانـی کـه اکثریـت 
شـوراها بٌعـد نظارتی شـان ضعیـف اسـت و 
تنهـا یکـی دو نفـر اصـرار بـر نظـارت دارند، 
روی ایـن یکـی دو نفر حساسـیت ایجاد می 
شـود. بعضی اوقات هم می شـد کـه مدیران 
شـهرداری حساسیت داشته باشند؛ نه اینکه 
خیلـی جـدی بخواهنـد کاری علیه ایشـان 
انجـام دهنـد ولی باالخره ممکـن بود بعضی 
از آن هـا بخاطـر نظارت هایـی کـه مهنـدس 
شـکوری انجـام می دادند دلخور شـوند؛ ولی 
در مجموع، رابطه شـان با بدنه ی شـهرداری 
خـوب بود. معموالّ در لوایـح و طرح هایی که 
بـه صحـن شـورا می آمـد، از حـق و حقـوق 
پرسـنل شـهرداری دفـاع می کـرد. مهندس 

شـکوری در ایـن عرصـه پیشـتاز بود.

در دوره ی سـوم مهندس شکوری، 
شـما و آقـای اسـوتچی، تقریبـاّ یک 
تیم شـدید. در افکار عمومی هم شـما 

را در یـک تیم می دانسـتند.
اکثر  در  ولی  موارد،  تمامی  در  نه  البته 
موارد  از  بعضی  در  بودیم.  باهم  بله  مسائل 

اطاعـات خوبـی کسـب می کردنـد و زمانی 
هم کـه مواردی پیـش می شـد، در مقابلش 
می ایسـتادند و تذکـرات الزم را می دادنـد.

نمونه هایی از ایـن تقابل و مقاومت 
هست؟ یادتان 

اگر اجازه بدهید وارد نمونه ها نشویم!

اسم نبرید. مثالً بفرمایید که پروژه ای 
وجود داشت که قضیه اش این چنین بود.

بلـه چندین پروژه وجود داشـت، که این 
اتفاقـات در آن هـا افتـاد. حتی یـک موردی 
پیش آمد که مهندس شـکوری امضاء نکرده 
بودنـد، مـا دیدیم کـه پروژه خواهـد خوابید، 
بـه مسـئله ورود کردیـم؛ یعنـی مسـئله تـا 
ایـن انـدازه حـاد شـده بـود. بـه هـر حـال، 
مـواردی وجـود داشـت. تقریباّ اعضای شـورا 
در شـورای سـوم، در ایـن مـورد به سـامت 
نفـس آقـای شـکوری از بعد نظارتـی اعتقاد 
داشـتند؛ البته افـرادی هـم بودند که بعضی 
اوقـات بـر علیـه اش جوسـازی می کردنـد. 
طبیعتـاّ ایـن مسـئله وجـود داشـت ولی ما 
بـا هـر کـدام از اعضـای شـورا کـه حضوری 
صحبـت می کردیم می گفتند: »مـا آن گونه 
که از نزدیک مهندس شـکوری را می بینیم، 
ایـن جوسـازی هایی کـه می گوینـد »آقـا او 
خیلی سـخت گیر اسـت، بیش از اندازه ایراد 
می گیـرد و... صحـت ندارد« بیشترشـان این 
حـرف را بصورت شـخصی می گفتنـد. برای 
مثـال »دکتـر دبیـری« خـودش چندین بار 
گفتـه بـود کـه بعضـی از افـراد می خواهنـد 
القـا کنند که آقای مهندس شـکوری موضع 

در سالمت 
اداره حساسیت 
زیادی داشتند. 
به قانون مند 
بودند انتصابات 
خیلی حساسیت 
داشتند. می 
گفتند انتصابات 
باید قانون مند 
باشد، باید 
اصولی باشد. 
افراد ناصالح 
در پست های 
حساس مدیریتی 
نباشند؛ در یک 
کلمه: توجه به 
سالمت سازمانی 
و توجه به 
بهره-وری باالی 
پروژه ها، اولویت 
ایشان بود.
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مـن می توانم بگویم که ایشـان در بین یازده 
نفـر دقیق تریـن بـرآورد پروژه ها را داشـتند. 
زیـادی  توافـق حساسـیت  درصدهـای  در 
داشـتند. در سـامت اداره حساسیت زیادی 
انتصابـات  بودنـد  قانون منـد  بـه  داشـتند. 
خیلـی حساسـیت داشـتند. مـی گفتنـد 
انتصابـات بایـد قانون مند باشـد، باید اصولی 
باشـد. افـراد ناصالح در پسـت های حسـاس 
مدیریتـی نباشـند؛ در یـک کلمـه: توجه به 
سـامت سـازمانی و توجه به بهره وری باالی 

پروژه هـا، اولویـت ایشـان بـود.

می توانیـد مثالهایی بزنیـد از این 
عملکرد سـید؟

یادم هسـت، زمانیکه »پروژه ی آیسـان« 
شـکوری  مهنـدس  آقـای  شـد  مطـرح 
محاسـبات خیلی دقیقی درآوردند و گفتند: 
»در آن توافقـی کـه صـورت گرفتـه اسـت 
درصـد سـهم شـهرداری پایین اسـت، برای 
اینکـه این سـهم جبران شـود، بایـد یکی از 
طبقه هـای برج هـای آیسـان بـه شـهرداری 
بدهند« مجـدداّ عاوه  بـر درصد، یک طبقه 
از برج آیسـان به شـهرداری اختصاص یافت 
و قـرار شـد آنجـا در آینـده محل برگـزاری 
جلسـات شـورای شـهر باشـد. با محاسبه ی 
مطـرح  و  درمی آوردنـد  را  این هـا  دقیـق، 
می کردنـد. یـا مـواردی وجـود دارد کـه من 
نمی توانـم زیـاد بازش کنـم؛ برای مثـال آن 
زمـان آقـای مهنـدس شـکوری از انتصابات 
شـکایت کـرده بـود. امـروز می بینیـم کـه 
آن افـراد بـا یـک کارنامه ی منفـی اقتصادی 
تـرک  را  شـهرداری  مدیریتـی  پسـت های 
آقـای  زمـان  آن  کـه  حالـی  در  می کننـد 
ایـن  می کـرد  اعـام  شـکوری  مهنـدس 
انتصابـی کـه در فـان منطقه انجـام گرفته 
اسـت درسـت نیسـت! یعنی می تـوان گفت 
ایـن مـوارد کامـّا یـادم هسـت و می-توانم 

ذکـر کنم.

آقا سید حسن عصبانی هم می شدند؟
خیلـی کـم. زیـاد عصبانـی نمی شـدند. 
خوشـبختانه جـو شـورای سـوم بـه گونه ای 
بـود که هیچ کس خیلی عصبانی نمی شـد. 
یکـی دو مورد دیدم که عصبانی شـدم. ولی 

معمـوالً آرام بودند.

چه وقت هایی عصبانی می شدند؟
دقیق یادم نیسـت. عمدتـاّ بخاطر منافع 
مـردم و مسـائل شـهر عصبانـی می شـدند 
و نـه بـه خاطـر مسـائل شـخصی. بـه هیچ 
وجه به مسـائل، شـخصی نـگاه نمی کردند؛ 
یعنـی اگر ما بخواهیم یک مسـئول در نظام 
جمهـوری اسـامی مثـال بزنیم کـه منافع 
فـردی برایش مهم نبـود، نمونه ی عینی اش 

آقای مهندس شـکوری اسـت.

دفتـر آقـا سـید در شـورا چقـدر 
بود؟ فعـال 

آقای مهندس شکوری، جزو آن دسته 
از اعضای شورا بود که به طور کلی خودش 
را از مسئولیت های دیگر رها کرده و تنها به 
کار شورا متمرکز شده بود. این هم از دیگر 
جنبه های مثبت ایشان بود. برای مثال اگر 
ما در هفته یک روز دو ساعت یا دو تا دو 
ساعت ماقات عمومی داشتیم، آقای مهندس 
شکوری هر روز در دفتر خودش در شورا در 
دسترس بودند. خیلی وقت می گذاشتند و 
امکان پیگیری مراجعات را هم برای خودشان 

ایجاد کرده بودند.

آقـا سـید در زمـان عضویـت در 
شـورا، سـابقه ی سـفر خارجـی هـم 

داشـته اند؟
مـا دو نفـر عزیـز داشـتیم کـه بـه هیچ 
یکـی  نمی رفتنـد؛  بـه سـفر خـارج  وجـه 
مهنـدس شـکوری بـود و یکـی هـم حـاج 
آقـا اسـوتچی. ظاهراّ در شـورای چهـارم هم 
یکـی، دو نفـر از عزیـزان می گوینـد کـه مـا 
نمی رویـم ولی حاج آقا اسـوتچی و مهندس 
سـعی  وجـه  هیـچ  بـه  اصـّا...  شـکوری 
نمی کـرد که مدیـون و وامدارِ کسـی شـود. 
بـه خـودش اجـازه نمـی داد کـه بـا امکاناِت 
یـک نفـر حتی بـه میانه بـرود؛ یا بـه تهران 
بـرود؛ چـه رسـد به سـفر خـارج! نسـبت به 

ایـن کار خیلـی حساسـیت داشـتند.

توجیه شان چه بود؟
توجیه شان این بود که منابع مالی شهر 
صرفه جویی  باید  طریقی  هر  به  است؛  کم 
شود تا درآمدها در راه توسعه ی شهر بکار 
برود. حتی یادم هست که در شورای سوم 
»اگر یک عضو شورا  که  رسید  تصویب  به 
به سفر خارج برود، حق ماًموریتی که طبق 
فکر  نگیرد«  را  آن  دارد  وجود  بخش نامه ها 
می کنم این عزیز هم در تصویب این مصوبه 
نقش داشت؛ که حتی اگر عده ای هم رفتند 
حداقل حق ماًموریت گرفته نشود و هزینه ی 

اضافی به شهر تحمیل نشود. 

خبـر شـهادت آقـا سـید را کـه 
شـنیدید آمـاده بودید یـا اینکه خبر 

برایتـان غیرمنتظـره بـود؟
واهلل! خیلـی ناراحت کننـده بـود. یعنـی 
اطـراف  بـه  آدم  کـه  زمانـی  می دانیـد، 
خـودش نگاه می کنـد در نـگاه اول می گوید 
دقیـق،  انسـان های  سـالم،  انسـان های 
انسـان های متفکر زیاد هسـتند ولـی زمانی 
کـه وارد میـدان عمـل می شـوی می بینـی 

که شـمار انسـان های خالص، سـالم و دقیق 
در مدیریـت کـم اسـت. مثـل اینکـه یـک 
ذخیـره ی بـزرگ، یـک ثـروت و سـرمایه ی 
بـزرگ جامعـه و شـهرمان از دسـت رفتـه 
اسـت. واقعاّ خیلی سـنگین اسـت، تحملش 
خیلی سـخت اسـت؛ ایـن گونه انسـان های 
پـاک و بـزرگ که به فکـر محرومـان بودند، 
انسـان های  بودنـد،  سـالمی  انسـان های 
معنـوی بودند، یـک انقابی به معنای واقعی 
کلمـه بودنـد، رزمنـده ای بودنـد که تـا آخر 
بـه عهـد خـود پایبنـد مانـده بودنـد. خیلی 
سـنگین بود؛ خوب می دانسـتیم بیمار است 
و ممکـن اسـت که رحلت کنـد ولی باالخره 
زمانـی کـه آن خبر را می شـنوی یعنی تمام 
امیدهایـی که بـرای بهبودی وجود داشـت، 
آن امیدهـا از بیـن مـی رود. بـرای مثال من 
خـودم گاهـی فکـر می کـردم و می گفتـم: 
»خدایـا یعنـی مـی شـود معجزه ای شـود و 
آقا سـید حسـن خـوب شـود، بهبـود یابد و 
بیاید؟« کورسـوهایی از امید داشـتم. ولی به 

هـر حـال ناامید شـدیم. 
هیهات که دوباره چنین انسـان هایی را 

پیدا کنیم. به قول شـاعر:
سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

ممنون بابت حضورتان در این گفتگو. 
مـن هم ممنونم که فرصـت این گفتگو 

را فراهم کردید.

یک ذخیره ی 
بزرگ، یک ثروت 

و سرمایه ی 
بزرگ جامعه و 

شهرمان از دست 
رفته است. واقعاّ 

خیلی سنگین 
است، تحملش 

خیلی سخت 
است؛ این گونه 

انسان های پاک و 
بزرگ که به فکر 
محرومان بودند، 

انسان های سالمی 
بودند، انسان های 

معنوی بودند، 
یک انقالبی به 
معنای واقعی 

کلمه بودند، 
رزمنده ای بودند 
که تا آخر به عهد 
خود پایبند مانده 

بودند.
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حاج بهزاد
در چنـد صفحـه، می خواسـتیم بگوییـم »حـاج 
بهـزاد« به تنهایـی کار چند بنیاد را انجـام می دهد. روا 
نیسـت تنهایـش بگذاریم در گوشـه ی یـک آپارتماِن 
اسـتیجارِی نمـور. او نبایـد آن قـدر یالقـوز باشـد کـه 
بـرود در تلگـرام اردو بزنـد و کار کنـد! پـس این همه 
هـای و هـوِی حمایـت از اهل فرهنگ و پشـتیبانی از 

هنرمنـداِن دفـاع مقدس چیسـت؟!
البتـه یادمـان و یادشـان باشـد کـه حمایـت از 
حـاج بهـزاد، مّنت نـدارد هـا. نکند فکر کننـد که اگر 
احیانـاً جـرات کردنـد و پا پیش گذاشـتند و این بنیاِد 
فرهنگـی و هنـرِی یک نفـره را زیـر پروبـال گرفتنـد، 
لطـف کردند! وظیفه شـان اسـت و اگر چنیـن نکنند، 
این دنیا و آن دنیا، یقه شـان دسـت همان هایی اسـت 
کـه حـاج بهـزاد غصـه ی راه و مرامشـان را می خورد. 

امان از »ساماندهی«!
راسـتش را بخواهید حاال دیگـر از هر چه کلمه ی 
»ساماندهی«سـت، وحشـت می کنیم. اصاً نسبت به 
ایـن واژه، بدبیـن شـده ایم. شـاید هـم  معنایـش چیز 
دیگری اسـت و مـا نمی دانیم. قباً هم یادمان هسـت 
کـه گفتـه بودنـد »سـاماندهی« می کنیم فـان جاها 
را. از وادی رحمـت گرفتـه تـا َملِِک عباسـی. ابتدا قرار 
می شـود فقـط »سـاماندهی« کننـد؛ امـا زمـان کـه 
می گـذرد و پـروژه رونمایی می شـود... به قول گفتنی، 
می نویسـند »سـاماندهی«، می کنند »یکسان سازی«! 
خـدا بـه خیـر بگذرانـد این یکـی را. ای کاش فقط 

مسـابقه اش برگزار شـود! 

کدام شهید؟ کدام شهادت؟
فصل اردوی راهیان نور است. کاروان ها راهی اند. 
در  تنفس  هواِی  به  کشور.  غرب  و  جنوب  به سوی 
هواِی جبهه و جنگ و شهادت. شور، موج می زند در 
دل های زائران. این فرصِت گران را اما گران نمی دانیم 
حیف! مقدمات الزم را مهیا نمی کنیم. زمینه ی بایسته 
را تدارک نمی بینیم. شهدایی که بچه ها برای زیارت 
شهدایی  شهدایی اند؟  گونه  چه  می روند،  مشهدشان 
مرده و در خاک مدفون؟ یا شهدایی که فقط به درد 
شفاعت می خورند؟! چه برمی گیریم از این سفر؟ اینکه 
هدف ما هم شهادت باشد؟! از شهدا چه می آموزیم؟ 
شهدای زنده را برای این بچه های صاف وصادق نشان 
می دهیم؟ شهدایی که شهادت را نتیجه می دانستند و 
نه هدف. این زائران و راهیاِن نور، باید برگردند به شهر 
و زندگی کنند؛ شهید، زندگی کنند. آیا چنین توشه ای 

می دهیم دستشان؟
عینالی نشین های سابق

باورش سخت است که یکی، بزرگ شده ی عینالی 
محرومیت  و  فقر  و  باشد  آن  کوچه پس کوچه های  و 
مردمان این محات را به چشم دیده باشد و فاکت 
ناشی از ناداری جمعیت کثیری از همسایه های خود 
را ببیند و بی خانمانی مصیبت زده های افیونی، هرلحظه 
مقابل چشمش باشد و از قضای روزگار، تقی به توقی 
سیستمی  توی  برود  گروهی،  و  باند  قاتی  و  بخورد 
متمول و یکهو همه چیز را فراموش کند. هم خود را و 
هم همسایه های خود را. آن قدر خوشی بزند زیر دلش 
که همان حاشیه نشین ها را محکومین جرم خویشتن 
بداند! بدتر اینکه، از بس خارجه رفته باشد که وقتی 
گذرش از محات قدیمش بیفتد، دماغش را بگیرد... 
تعداد قابل توجهی از این نورسیده های ندیدبدید، امروز، 

مدیران و متولیان امور شهر مایند. تبریز...

خارجه ندیده ها
آن ها که گذرشان به فرودگاه تبریز افتاده، تعریف ها 

می کنند از سفرهای پرتعداد و بی سروصدای مدیران 
شهری به ممالک خارجه. برخاف عادت معمول این 
افراد برای در بوق کردن هر فعل و قولشان، به شدت 
مراقب اند تا هیچ خبر و تصویری از این سفرها به بیرون 
درز نکند. ترجیح می دهند آسته بروند و بگردند و آسته 
بیایند تا مبادا کسی موی دماغشان شود که این سفرها، 

چه خاصیتی داشته!
جالـب اسـت کـه گاهـی سـر اینکه چه کسـی به 
سـفر خارجـی بـرود و حتـی سـر اینکـه کجـا نصیب 
کدامیـک شـود، دعـوا و جنجـال برپـا می شـود. آن 
چنانکه یک عضو شـورا که دسـتش از سفر هامبورگ 
و ویـن و ژاپـن و...  کوتاه بـوده، گردوخاک می کند که 
چرا همیشـه سـوگلی ها می روند سـفر و کسـی به ما 

نمی زند؟ تعـارف 
چقدر  سفرها  این  از  هرکدام  هزینه ی  نمی دانم 
می شود و پولش را کدام حاتم طایی می دهد و حضرات 
فرنگ رفته چه سوغاتی ای با خود می آورند، اما کاش 
کسی یا جایی بود که همان جا و در فرودگاه تبریز، 
یقه شان را می گرفت و می پرسید سفر خوش گذشت؟!

و ای کاش این ها جسارت داشتند و نمایشگاه عکسی 
شریف  مردم  برای  سفرهایشان  از  می دادند  ترتیب 

42متری و حیدرآباد. در انتخابات، به کارشان می آید...

کیف انگلیسی
قـرار بـود، »رضا شـیبانِی« عزیز، یادداشـتی برای 
نشـریه بنویسـد. کمـی دست دسـت کـرد و آخرسـر، 
ایـن ابیـات را داد که »این هم یادداشـت من«. شـاید 
بهتریـن جایـی که می شـد از ایـن یادداشـِت منظوم 

اسـتفاده کـرد همین جـا بود:
می ترسم از دنیای جاسوسی ، پلیسی

از شایعات داغ بنگاه بی بی سی
می ترسم از آن ها که  با خنده نشستند 

روی بنر با چه افاده با چه فیسی
می ترسم از تعیین آرا در کبابی

می ترسم از تشکیل آرای سوسیسی
می ترسم از  حرص دهنه ای گشاده
می ترسم از جادوی  کیف انگلیسی

ای شهر دامان تو را آلوده دیدم
باران نمی آید ولی هر روز خیسی

دور از هیاهو فعل های می افتد از برج
به به عجب مرگی، عجب نعش نفیسی

عرض شود که...






