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انقالب در دام ارتجاع
مدیر مسئول

از اخطار اینترنتی به شرکت مخابرات آذربایجان شرقی
تا خارجه زدگی مدیریت شهری

از زباله ی استانبول تا دموکراسی سوریه
مسعود صدر محمدی

در مقبره الشعرا چه می گذرد؟
گفتگو با کریم میمنت نژاد، تاریخ پژوه

 فرجام گورستان ها 
اصغر فردی

با ثروت شهرداری چه می توان کرد؟
نوید ناصر

»مفقوداالثر« را »مظلوم االثر« نکنیم!
حسن جوادی

 بنرهایی برای اطفاء ولع جاه طلبی
علی سلیمانیان

جنبش بی صدا
غالمرضا سیفی

خرق حجاب از »آفاق و انفس« جنگ!    
مهدی نورمحمدزاده

کم خونی و انحالل در غرب
امیر تقوی

یادواره های بی سرانجام
سید هادی مصطفوی

 پدیده ای به نام »حامد جوانی«
روح اهلل رشیدی

ائوین آباد اوغول
پدر و مادر شهید حامد جوانی، از فرزندشان می گویند

از یادواره ی شهدا در کوچه ی شهدا
تا شرح »دل دریایی اصغر«

زخمی
سید داود قریشی

تاریخ شفاهی به چه کار می آید؟
محمدصادق شهبازی

نگاهی به »نهضت میهن پرستان ارسباران«
گفتگو با »بهزاد محمدخانی« درباره مجاهدت جدش در برابر فرقه دموکرات

وصیت در محّرم شهادت در بهمن
مروری بر زندگی »رحیم حامدی شهیر« شهید انقالب اسالمی

تئاتری که هفتاد تا »قرمز« خورد
برش هایی از خاطرات جانباز آزاده، غالمرضا احمدی

نامه ها سخن می گویند...
مسعود زین العابدین

»ایستگاه سواد« در مدرسه
بخش هایی از خاطرات خانم »صدیقه صارمی« مربی پرورشی دهه ی شصت

استاد، مرد میدان بود
گفتگو با محسن بخت شکوهی، فرزند مرحوم استاد ابراهیم بخت شکوهی

خنیاگران آذربایجان
نقش عاشیق های آذربایجان در حماسه سرایی و حماسه نوازی

آپارات  بردوش؛ مسجد به مسجد، مدرسه  به مدرسه
گفتگو با بهروز آوندی پور،  مربی پرورشی دهه ی شصت تبریز

خانه مان شد دفتر گروه
گفتگو با ناصر یاری، مسئول گروه فرهنگی شهید شفیع زاده تبریز

عرض شود که ...
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سـفر  جریـان  در   ،1357 اردیبهشـت  پهلـوی،  محمدرضـا 
رئیس جمهـور آلمـان به ایران، در پاسـخ به سـؤال یکـی از خبرنگاران 
آلمانـی دربـاره ی علت اعتراضـات روزافزون مردم علیـه رژیمش، علت 
ایـن ناآرامی هـا را »اتحـاد نامقدس بین ارتجاع سـرخ و سـیاه« معرفی 
کـرد. ایـن، همـان تعبیـری بـود کـه روز 17 دی 1356 در مقالـه ی 
سفارشـِی »ایـران و اسـتعمار سـرخ و سـیاه«، در روزنامـه ی اطالعات، 

اسـتفاده شـد و دودمـان پهلـوی را بر بـاد داد! 
آن روز، دربـارِ پهلوی، که سـرتاپای حاکمیتش، بـوی واپس گرایی 
مـی داد، ارتجـاع را بـه جنـگ انقـالب آورد و قافیـه را باخـت. فرجـاِم 
چنـان تدبیر مضحکـی، شـکل گیری پیشـروترین و ضدارتجاعی ترین 
انقـالب قـرن بـود. در بهمن 1357، پشـت ارتجـاع به خاک زده شـد؛ 
ارتجـاع بـا هر شـکل و به هر نوعش. از ارتجاعی آشـکار به نام »اسـالم 
تشـریفاتی« و »اسـتبداِد پادشـاهی« گرفتـه تـا ارتجـاِع ُمدرن نمـای 

»اسـتکبار آمریکایی.« 
این واقعه ی عظیم، سـنگ محِک تشـخیص ارتجاع شـد. بعدازآن، 
می شـد صفـوِف مقابـل انقـالب اسـالمی را دیـد و انـواع و اقسـاِم 
واپسـگرایی و واپسـگرایان را به نظاره نشسـت. کارزارِ سهمگیِن جنگ 
هشت سـاله، نقطـه ی کانونـِی تجمع واپسـگرایاِن قدیم و جدیـد بود و 
در ایـن جبهـه ی متحِد مرتجع، از شـیعه ی حجتیه و سـنِی عرب بود 

تـا روِس کمونیسـت و اروپایـی و آمریکایـِی لیبرال؛ معجـوِن ارتجاع!
*

ارتجـاع  داِم  معاصـر،  انقـالب  ضدارتجاعی تریـن  بـرای  حـاال، 
گذاشـته اند؛ بـا ادبیاتـی شـبه علمی. می گوینـد هـر انقالبـی، دوره ی 
»ترمیـدور« دارد؛ دوره ی فرونشسـتن تـب انقـالب و پایـان تندروی و 
آرمان گرایـی افراطی و اسـتقرار عمل گرایی واقع بینانه! و امـروز دوره ی 
»ترمیـدور« انقـالب اسـالمی فـرا رسـیده. ترمیـدور بـه زبـان سـاده، 
می شـود همـان »ارتجـاع«. الاقل برای انقالب اسـالمی، حتمـاً ارتجاع 

است. 
ایـن اصـرار برای ترمیدورسـازی برای انقالب اسـالمی، نـه لزوماً از 
سـوی جبهـه ی متحد مرتجعیِن قدیـم و جدید، که توسـط انقالبیوِن 
صـورت  مـدرن  واپسـگرایاِن  شـیِک  کالج هـای  در  دانش آموختـه 
می گیـرد. کافی سـت سـه واحـد درسـی را در محضـر جنـاب »کرین 

برینتـون« بگذراننـد و بشـوند تحلیلگـر انقالب و ترمیدورشـناس! 
همین هـا شـروع کرده اند به بازگویـی طوطی وار درس هـای امثال 
برینتـون و اراده بـرای کشـیدن ترمـز انقالبیگـری. آشـکارا می گویند، 

»دیگـر، دوران احساسـات سپری شـده« و فصِل عاقل شـدن اسـت!

بـه این گونـه، فرمـاِن رجعـت صـادر می کنند. رجعت بـه وضعیت 
ترمیدورسـاز،  انقالبیـوِن  جبـری.  و  زورکـی  رجعتـی  پیشـاانقالبی. 
می کوشـند بـه ضرب وزورِ شـعبده های رسـانه ای و فشـار بـه اصطالح 
نخبگانـی، مـردم را مجبـور بـه ارتجـاع کنند! از بـام تا شـام، در گوش 
مـردم می خواننـد کـه »بـس اسـت دیگـر«! تـا کـی شـعار؟ تـا کـی 

احساسـات؟ تـا کـی افراط گـری و تنـدروی؟
*

ارتجاع، بازگشـت به موقعیت و وضعیت کهنه، فرسـوده و ناکارآمد 
اسـت. و انقـالب، یعنـی عبـور از آن موقعیـت و وضعیـِت کهنه. یعنی 
پیشـَروی و نوشـدگی. انقـالب اسـالمی، هم عبـور از اسـالِم وارفته ی 
بی خاصیـت و تشـریفاتی بـود و هم عبور از مشـهوراِت تخدیرکننده ی 
تحمیل شـده توسـط غربی هـا. عرض اندامـی بـود واقعی، هـم در برابر 
»اسـالِم آمریکایـی« و هـم در برابر »آمریـکا«. انقالب، هم، از تفاسـیر 
کهنـه ی متحجریـن مسـلمان نما عبـور کرد و هـم از تلقـی بُزدالنه ی 

»زندگـی بـدون آمریکا ممکن نیسـت.«
ارتجـاِع اتوکشـیده ی امـروز، هـم می گویـد »شـهید را سیاسـی 
نکنیـم« و هـم می گویـد »مـرگ بـر آمریـکا نگوییـم«! و این هـر دو، 
ترجمـان دوگانه ی واپسـگراِی »اسـالم آمریکایی« و »آمریکاپرسـتی« 
اسـت. مرارت هـای بیشـمارِ ملـت ایـران در تمـام ایـن سـال ها، در 
حقیقـت، رنـِج ناشـی از گردنکشـی در برابر سـیادت و والیـت آمریکا 
بـوده و نـه صرفاً عوارض مقطعِی یک شـورِش کور سیاسـی! یقه گیری 
از آمریـکا و آمریکاپرسـتان، بیـش از آنکـه واکنشـی سیاسـی بـه یک 

دولت باشـد، کنشـی اعتقـادی و معرفتـی بوده. 
مرتجعیـن متجددنمـای وطنـی، در یـک تردسـتی جسـورانه، 
»انقالبـی اندیشـیدن« را ارتجـاع جـا می زننـد. هیاهو می کننـد و داد 
و قـال، تـا انقالبیگـری جـز »عقل سـتیزی« و »عقل گریـزی« معنـا 
ندهـد. فتـوا می دهنـد کـه شـرایط انقالبی، یعنـی شـرایِط حاکمیت 
احساسـاِت پـوچ! بـا این قلِب معنـای ناجوانمردانـه، انقـالب را ارتجاع 
می نمایاننـد تـا واپسـگرایِی حیرت انگیـز خـود را به باورهـای کهنه ای 
ماننـد »کدخداپرسـتی« توجیـه کننـد؛ »چـون ندیدند حقیقـت، رِه 

زدند«! افسـانه 
واپسـگرایاِن مـدرِن انقالبی نمـا، وقتـی نمی تواننـد و نمی خواهند 
انقالبـی بمانند، دسـت به جعـل و تحریف می زننـد: »... و اذ لَم یهتدوا 
بِـه فسـیقولون هذا افٌک قدیـم.« و چون به آن راهیاب نشـدند، گویند 

این، برسـاخته ای کهن اسـت .
احقاف/ 11 )ترجمه ی بهاءالدین خرمشاهی(

حاال، برای 
ضدارتجاعی ترین 
انقالب معاصر، 
دامِ ارتجاع 
گذاشته اند؛ با 
ادبیاتی شبه علمی. 
می گویند هر 
انقالبی، دوره ی 
»ترمیدور« 
دارد؛ دوره ی 
فرونشستن 
تب انقالب و 
پایان تندروی 
و آرمان گرایی 
افراطی و استقرار 
عمل گرایی 
واقع بینانه! و 
امروز دوره ی 
»ترمیدور« انقالب 
اسالمی فرا رسیده. 

انقالب در داِم »ارتجاع« مدیر  مسئول

الغرض
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اخطار اینترنتی به شرکت مخابرات 
آذربایجان شرقی

سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی 
می گویـد: وضعیـت پهنـای بانـد اینترنت مصرفـی از 
سـوی شـرکت های مخابرات اسـتانی در شـش استان 
آذربایجان شـرقی، اصفهان، خراسـان رضـوی، کرمان، 
مرکـزی و همدان بر اسـاس شـاخص های تکلیفی در 
الحاقیـه پروانـه مخابـرات در وضعیت نامطلوب اسـت.

معـاون نظـارت و اعمـال مقـررات این سـازمان 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: در ایـن مـورد، تذکـر و 
اخطاریه هـای الزم برای افزایش پهنـای باند و توقف 
فـروش سـرویس به مشـتریان جدید تا زمـان ارتقاء 
پهنـای باند داده شـده و به منظور جلوگیـری از ضرر 
و زیـان مشـترکان، پیگیری هـای الزم بـرای ارتقـاء 
پهنـای بانـد و کیفیـت سـرویس از سـوی شـرکت 
مخابـرات ایـران در حـال انجـام اسـت. بـه گفتـه 
ایـن مقـام مسـئول، جذب مشـترک جدیـد در این 
وضعیـت باعـث کم فروشـی می شـود تصریـح کـرد: 
ارتباطـات  ادارات کل سـازمان تنظیـم مقـررات و 
رادیوئـی در مناطـق نه گانـه بر فرایند توقـف فروش 
در ایـن شـش اسـتان نظـارت داشـته و در صـورت 
عـدم توقـف فـروش از سـوی شـرکت های مخابرات 
اسـتانی، ضمـن اعمـال مقـررات مطابـق بـا پروانـه 
اعطایـی، پرونـده کم فروشـی تشـکیل و به سـازمان 

تعزیـرات حکومتـی ارجـاع می شـود.
گفتنی اسـت، بـا وجود این مسـئله و اعتراضات 
متعدد بـه وضعیت نامطلوب اینترنـت در آذربایجان 
شـرقی، خدمـات اینترنـت در بسـیاری از مناطـق 
تبریز و شـهرهای اسـتان، به صـورت انحصاری تحت 
مدیریت شـرکت مخابرات اسـت و سـایر شـرکت ها 

مجـاز بـه ارائه اینترنت نیسـتند.

حاشیه نشینی
 موردتوجه مسئوالن است!

نماینده مردم تبریز،اسـکو و آذرشـهر در مجلس 
نهـم، حاشیه نشـینی را مهم ترین معضل شـهر تبریز 
در سـال های  می گویـد: خوشـبختانه  و  می خوانـد 
اخیر سـاماندهی حاشیه نشـینان در کالن شهر تبریز 
موردتوجـه مسـئوالن شـهری قـرار گرفتـه و توجـه 
برنامه هـای  اولویـت  در  مناطـق حاشیه نشـین  بـه 

شـهرداری این کالن شـهر اسـت. 
محمدحسـین فرهنگی، معتقد اسـت: سـازمان 
شـهرداری در رابطـه بـا سـاماندهی حاشیه نشـینان 
کالن شـهر تبریز قدم های مثبت و مفیدی برداشـته 
لـذا سـاماندهی مناطـق حاشیه نشـین در برخـی از 
مناطـق به پایـان رسـیده و در برخی دیگـر در حال 
اجراسـت که برای سرعت بیشـتر مستلزم مساعدت 
و کمک وزارت راه و شهرسـازی اسـت که در همین 
راسـتا قرار اسـت با وزیـر راه و شهرسـازی مالقات و 

مذاکره داشـته باشیم.
بعـد ازایـن همـه سـال، این که »حاشیه نشـینی 
نمی توانـد  گرفتـه«  قـرار  مسـئوالن  موردتوجـه 
قابل توجـه  جمعیـت  بـرای  فوق العـاده ای  اتفـاق 
حتـی  شـود.  محسـوب  تبریـز  حاشیه نشـین های 
عملکـرد نصفـه و نیمـه ی شـهرداری هم چنـدان با 
حجم و وسـعت مسـئله ی حاشیه نشـینی متناسـب 

نیسـت. نماینـدگان اسـتان در مجلـس، بیـش از 
این هـا بایـد می کوشـیدند تـا ایـن موضـوع را بـه 
یـک مسـئله ی ملی تبدیـل می کردنـد. گزارش های 
بـاب  تفکـر مسـئوالن در  یـا  از توجـه  گاه وبیـگاه 
حاشیه نشـینی، صرفـاً بـه درد مصاحبه می خـورد و 

نـه پیشـگیری از بحـران!

آذربایجان شرقی؛ 
همچنان روی نوار افزایش طالق

»افزایـش 3.8 درصـدی والدت، 1.2 درصـدی 
وفـات و 4.8 درصـدی ثبـت طـالق و کاهـش 8.3 
درصـدی ازدواج طـی سـال 93 نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال 92 در آذربایجان شـرقی« جمع بندی 
از  آذربایجـان شـرقی اسـت  مدیـرکل ثبت احـوال 
تحـوالت جمعیتـی اسـتان. آنچـه ایـن گـزارش را 
جالب توجـه می نمایـد، تکـرار رونـد کاهـش ازدواج 
و افزایـش طـالق اسـت. آن چنان کـه در جدیدترین 

آمارهـا نیـز ایـن رونـد برقـرار مانده اسـت. 
به گفتـه ی جعفـری آذر، آمار والدت بـا افزایش 
دو درصـدی روبـرو بـوده، وفـات 0.7درصـد کاهش 
یافتـه، ازدواج نیـز کاهـش 4.7 درصـدی را تجربـه 
کـرده و نـرخ طـالق طـی سـه ماهه نخسـت سـال 
جاری یک درصد نسـبت به سـه ماهه مشـابه سـال 

گذشـته افزایـش یافته اسـت.
ایـن تحـوالت، به ویـژه کاهـش ازدواج و افزایش 
مـدام طالق، محصـول و معلول کار فرهنگی اسـت. 
کاری کـه صدها نفر متولی و مسـئول و مدیر دارد و 

ایـن هم خروجـی اجتماعی اش! 

دادخواهی کشاورزان تبریزی از امام جمعه:
حضرت آیت اهلل!

به داد باغات حکم آباد برسید

چنـدی پیـش، تعـدادی از کشـاورزان منطقـه 
حکـم آبـاد تبریـز، در اعتـراض بـه تغییـر کاربـری 
باغـات سـبزی و صیفی خـود در مقابل بیت نماینده 

ولـی فقیـه در اسـتان تجمـع کردند. 
به نوشـته رسـانه ها، در این تجمـع 200 نفری، 

کشـاورزان، نوشـته هایی مانند »نماینـده ولی فقیه، 
آخریـن پناهگاه کشـاورزان« و »حضـرت آیت اهلل به 
داد باغات حکم آباد برسـید« و برخی سـخنان مقام 
معظـم رهبری در مورد رسـیدگی به وضعیت باغات 

را روی دسـت داشتند.
ایـن کشـاورزان معتـرض، خواهان حمایـت امام 
جمعـه از خودشـان شـدند و تعـدادی از نمایندگان 
کشـاورزان با راه یافتن بـه داخل بیت مطالبات خود 

را مطـرح کردند. 
از قـرار معلوم، کاسـه ی صبـر کشـاورزان هم در 
مقابـل زیـاده خوارِی توسـعه، لبریـز شـده و آنها نیز 
خطر فروپاشـی کشـاورزی را دریافتـه اند. خطری که 
هـر روز در مقابل چشـمان ما، خودنمایـی می کند و 
ما، در خلسـه ی تماشای پاره شـدن روبان های قرمز 
در مراسـم افتتاح خیابـان ها و روگذرهـا و زیرگذرها، 
بـرای تخریب کننـدگان، کف مـی زنیم و مـدال می 
دهیـم. مـدال توسـعه! بایـد منتظر مانـد و دیـد، این 
دادخواهـی، به کشـیدن ترمز تخریب باغـات و زمین 
هـای کشـاورزی تبریـز مـی انجامد یـا نه. امـری که 
قطعـاً توجه و واکنش دینـداران و انقالبیون را بیش از 
سـایرین طلب مـی کند؛ مطالبـه ی چنین حمایتی، 

عملـی دینی و انقالبی اسـت بی شـک.

نورپردازی با برق یارانه ای؟

درحالی کـه هـر روز، فریادهـا از بحـران انـرژی 
در کشـور بـه هـوا بلنـد می شـود، انتظـار مـی رود، 
واکنش هـای مناسـب و متناسـب بـا چنیـن بحـران 
موردادعـا نیـز از جانب مسـئولین و مردم دیده شـود. 
بااین همـه، نه تنهـا کسـی چنیـن بحرانـی را جـدی 
نگرفته، بلکه با سـاده انگاری تمام، بیشـتر از گذشـته، 
سـخاوتمندان بـه اتـالف انـرژی دامـن زده می شـود. 
به ویـژه از سـوی نهادهایـی کـه تصمیـم و عملکـرد 
آن ها، تأثیر مسـتقیم بر شـرایط عمومی جامعه دارد، 

بیشـتر شـاهد بی تدبیری هسـتیم.
در  تبریـز،  زیباسـازی  سـازمان  مثـال:  یـک 
جهـت مأموریـت سـازمانی خـود، تـالش می کنـد با 
نورپـردازی و سـایر اقدامـات، جلـوه ی چشـم نوازی به 
شـهر بدهـد. از جملـه تدابیـر ایـن سـازمان، توصیه و 
تبلیـغ بـرای نورپـردازی سـاختمان ها توسـط مـردم 
اسـت. ایـن سـازمان با نصـب اطالعیه هایی در سـطح 
شـهر، از شـهروندان می خواهد، نسـبت به نورپـردازی 
سـاختمان های بلندمرتبـه اقـدام کننـد؛ و از نویـد 
همکاری سـازمان زیباسـازی بـا چنین اقدامـی را هم 
می دهـد. ظاهـراً ایـن سـازمان، کامـاًل دارد بر اسـاس 
اصـول مأموریـت خـود عمـل می کنـد ولـی وقتـی 
دقیـق می شـویم، بی تدبیـری و سـطحی نگری را در 
چنین تصمیماتی مشـاهده می کنیم. در شرایطی که 

چیغیر باغیر
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تمام کشـورها به سـمت کاهش مصـرف بی ضابطه ی 
انرژی هـای گران قیمتی مانند برق می رونـد و ازجمله، 
صاحبان سـاختمان های بلندمرتبه را از برق عمومی و 
یارانه ای محروم می کنند، در اینجا، ما مردم را تشـویق 
بـه مصـرف روزافـزون و غیرضـروری بـرق یارانـه ای و 
گران قیمـت و کمیـاب می کنیـم. این تناقض هـا، ما را 

در خـم کوچـه ی اول گذاشـته اسـت همچنان. 

معاون استاندار و »پشت پرده«ی 
مصرف دخانیات در استان

»آمـار مصرف دخانیات در آذربایجان شـرقی باالتر 
از میانگین کشـوری است و این امر نگران کننده است 
و بایـد اقدامـات بازدارنـده در این زمینه انجـام دهیم.« 
ایـن را معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی گفتـه و اضافـه کرده اسـت: تصویب 
قوانینـی ماننـد عـدم عرضـه قلیـان عمـال در اجـرا با 
شکسـت مواجه شـد و بایـد قوانینی با قابلیـت اجرای 

باال مصوب شـود.
شبسـتری، ایـن را هم گفته که ضـرورت مقابله 
بـا دخانیـات امـری مسـلم اسـت و برخـورد قاطع با 
»عرضـه« و »مصـرف« دخانیـات در حالـت کالن 
بایـد از سـوی مراجع امنیتی و شـوراهای فرادسـتی 
مصـوب و قابلیـت اجرایـی داشـته باشـد. ایـن مقام 
مسـئول، همچنیـن، عدم اجـرای قوانیـن مربوط به 
دخانیـات را نشـان از »برخـی مسـائل پشـت پرده« 
دانسـت کـه در این زمینـه باید به صورت فرادسـتی 

عمـل کرد.
شبسـتری، البتـه هیـچ اشـاره ای بـه مصادیـق 
»برخی مسـائل پشـت پرده« نکرده اما کمـی باالتر از 
کاخ استانداری، جایی هست به نام »اداره کل دخانیات 
اسـتان آذربایجـان شـرقی« کـه کارش »تولیـد« و 
»عرضـه«ی دخانیـات اسـت. آن هـم کامـاًل جلـوی 
پرده و نه پشـت آن! اداره کلی با 40 پسـت سـازمانی، 
که کسـی سـراغی از آن نمی گیـرد و مدیـرش، از آن 

مدیرهـای غریـب و بـی نام و نشـان اسـت.

اول شدیم
مدیـرکل ورزش و جوانـان آذربایجـان شـرقی 
از کسـب رتبـه اول کشـوری ایـن اداره کل در امـر 
»سـاماندهی امـور جوانـان« خبـر داده و گفتـه: این 
امـر نشـان دهنده برنامه ریزی هـای منظـم در ایـن 

حـوزه مهـم و تأثیرگـذار جامعـه اسـت.
محمد شـروین اسـبقیان، حمایت های اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی و معاونـان مربوطـه را در کسـب 

»ایـن موفقیت هـا« حائـز اهمیت دانسـته اسـت. به 
گفتـه ی اسـبقیان، سـتاد سـاماندهی امـور جوانـان 
اسـتان یکی از سـتادهای فعال اسـتانی اسـت که با 
برنامه ریزی هـای منسـجم در جهـت حل وفصل امور 

جوانـان حرکـت می کند.
نکتـه ای کـه در ایـن میـان نگفته و نهفتـه ماند 
ایـن اسـت کـه تعریـف مسـئولین، ازجملـه جنـاب 
اسـبقیان، از »سـاماندهی امور جوانان« چیسـت که 
ایشـان توانسـته اند در آن، رتبـه ی اول کشـوری را 
کسـب نماینـد؟ مابـه ازای عینی این »سـاماندهی« 
کـدام تحـوالت فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و 
زیسـتی اسـت؟ دقیقـاً چـه کار کرده انـد کـه رتبـه 

آورده انـد؟ موضـوع ارزیابـی چـه بوده؟
آنچـه فعـاًل مشـهود اسـت، تشـتت حتـی در 
تعریـف »جوانـی« اسـت چه برسـد بـه تدبیـر برای 
رفع و حل مسـائل »جوانان«. شـلختگی در مدیریت 
امـور مربـوط بـه جوانـان، به قدری روشـن اسـت که 
دیگـر، همـه، ایـن عرصـه را رهاشـده می پندارنـد. 

افتتاح بیمارستان یا انفجار اخالق؟

اواسـط خردادمـاه امسـال بـود کـه خبـر افتتاح 
بیمارسـتان تخصصی و فوق تخصصی امام سجاد)ع( 
تبریز منتشـر شـد. بیمارسـتانی کـه رئیس مجلس 
شـورای اسـالمی برای افتتاح آن به تبریز سـفر کرد 
و در مراسـم افتتاح این بیمارسـتان سـخنرانی کرد. 
برای پوشـش خبـری ایـن افتتاحیه، کلی سـروصدا 
بـه راه افتـاد. و تبریزی هـا خوشـحال از اینکـه یـک 
بیمارسـتان به جمـع مراکز درمانی شهرشـان اضافه 
شـد. اما، به زودی فهمیدند کـه آن همه هیاهو، صرفاً 

بـرای مراسـم افتتاحیه بـود و بس. 
مراسـمی که در آن، عده ای با سـخنرانی و قمپز 
در کـردن، چنـد روز، تیتـر رسـانه ها شـوند! چراکـه 
بـا گذشـت چنـد مـاه از آن روزِ پر سـروصدا، خبری 
از پذیـرش و فعالیـت بیمارسـتان نیسـت و بیماران، 
بـا درب هـای بسـته مواجه انـد. جالب اینجاسـت که 
حتـی در مراسـم افتتاحیه هـم مسـئولین مربوطه، 
خـود اعـالم کردنـد کـه ایـن بیمارسـتان تـا پایـان 
امسـال تکمیـل خواهـد شـد و هنوز برخـی مراحل 
ساخت وسـاز ادامـه دارد! چنین مناسـباتی، صرفاً در 
جایـی می توانـد برقرار باشـد که کسـی پاسـخگوی 
کسـی نیسـت. خود می گوینـد آماده نیسـت و خود 
هـم روبـان می بندنـد و قیچی به دسـت می گیرند و 
دادار دودور راه می اندازنـد کـه »آهـای ملت! برایتان 

بیمارسـتان ساختیم«!
 کاش، همان آقایانی که در آسـتانه ی انتخابات 
مجلـس، ولَع دیده شـدن و قهرمان بـازی دارند، به 
خودمـان می گفتنـد تـا می رفتیم از بـاالی عینالی 

برایشـان هـورا می کشـیدیم و آن هـا هـم این همه 
هزینـه روی دسـت ملت نمی گذاشـتند بـه بهانه ی 

افتتاح!

کجایند روزهای باشکوه
 فرهنگ آذربایجان؟!

اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
آذربایجان شـرقی، نویـد »روزهای باشـکوه تر را برای 
فرهنـگ و هنـر آذربایجـان« داده اسـت. صفـی پور 
این نوید را در ضمِن گزارشـی که در مورد جشـنواره 
عکـس رضـوی مـی داد، داده اسـت. او، البتـه شـرط 
تحقـق آن روزهـای باشـکوه تر را همـت و همدلـی 
و هم زبانـی عمیقـی دانسـت کـه بیـن هنرمنـدان و 
اصحـاب فرهنـگ و متولیـان ایـن حـوزه وجـود دارد.

تعبیـر »روزهـای باشـکوه« آدمـی را یـاد اتفاقات 
بـزرگ می انـدازد. روزهـای باشـکوه فرهنـگ و هنـر، 
روزهایـی اسـت کـه در آذربایجـان، رویـداد بـزرگ 
فرهنگی و هنری داشـته باشـیم. وگرنه، این توقع که 
با چند جشـنواره و همایش و نشست نخبگانی، بشود 
روزهـای باشـکوه فرهنـگ و هنـر را بـرای آذربایجان 

رقـم زد، توقع دور و محاسـبه نشـده ای اسـت. 
کـدام کار بـزرگ و کـدام اتفاق بزرگ قرار اسـت 

در آذربایجـان رخ بدهـد جناب مدیرکل؟

خارجه زدگی مدیریت شهری
از عـاداِت مجموعـه ی مدیریـت شـهری تبریـز، 
یکـی هم عادت به سـفرهای خارج از کشـور اسـت. 
سـفرهایی کـه هیـچ گاه گزارشـی از آن هـا بـه مردم 
داده نمی شـود و مسـافرین هم ترجیـح می دهند در 
سـکوت برونـد و برگردنـد. گاهـی هم کـه صدایی از 
جانـب کسـی بلند می شـود، اسـمش مـی رود توی 

لیسـت انتظـار سـفر و تمام می شـود.
دیـده  محتوایـی  تـدارک  سـفرها،  ایـن  بـرای 
می شـود؛ می گوینـد می رویـم برای فـالن کنفرانس 
و بهمـان نشسـت. می گوینـد کـه می رویـم بـرای 
مشـاهده ی تجـارب دیگـران و آشـنایی بـا آخریـن 

تحـوالت مدیریـت شـهری دنیـا. 
آن هـا کـه رفته انـد، می گوینـد هیچ کـدام از این 
سـفرها به شـهرداری مربوط نمی شـود! منظورشـان 
ایـن اسـت کـه پـول سـفرها را شـهرداری نمی دهد 
بی پاسـخ  را  پرسـش  ایـن  و  داریـم!  اسپانسـر  و 
می گذارنـد کـه »آیـا اسپانسـر محتـرم، َدده سـی 
خیرینـه احسـان می کند و شـما را می فرسـتد اروپا 
و آمریـکا؟« و پرسـش مهم تـر و اساسـی تر: از ایـن 
سـفرها چه یـاد می گیرید؟ کو آن همـه تجربه ای که 

برایـش به نوبـت می ایسـتید؟

چیغیر باغیر
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از  مـاه گذشـته، ترکیـه شـاهد برگـزاری یکـی 
تاریخی تریـن انتخابـات مجلس خـود بـود. نتیجه این 
انتخابـات دو صفحـه کامـاًل متفـاوت را در برابـر تاریخ 
انتخابـات  ایـن  سیاسـی ترکیـه می گشـود. اگـر در 
»حـزب عدالت و توسـعه« می توانسـت اکثریت نصف 
به اضافـه یـک نفـر را کسـب کنـد در ایـن صـورت 
بـرای یـک دوره دیگـر یکه تـاز میدان سیاسـت ترکیه 
می شـد و مطالبـات سیاسـی خـود را کـه نتیجـه ای 
جـز تحوالت بسـیار عمیق سیاسـی در ترکیـه در پی 
نداشـت را محقـق می کـرد. در غیـر ایـن صـورت، اوالً 
حـزب بایـد اعتـراف بـه یـک شکسـت می کـرد و تن 
به تشـکیل دولتـی ائتالفی یا انتخابـات زودهنگام و یا 
دولتـی اقلیتـی مـی داد. ]اکنون که این مطلب نوشـته 
می شـود مذاکـرات تشـکیل دولـت ائتالفـی در حـال 

اسـت.[ انجام 
انتخابـات برگزار شـد و حـزب عدالت و توسـعه با 
وجود آن که بازهم تعداد باالیی از کرسـی های مجلس 
را بـه دسـت آورد امـا در عیـن حـال شکسـت خورده 
انتخابـات نیـز محسـوب شـد و مسـئوالن رده بـاالی 
حزبـی مجبور شـدند تا جملـه »پیام ملـت را دریافت 

کردیـم« را بر زبـان بیاوردند.
ایـن انتخابات و احتمـاالت پیش رو و نیز تأثیراتی 
کـه ایـن احتمـاالت می توانـد بـر شـرایط ترکیـه و 
منطقـه داشـته باشـد چنان هیاهـوی رسـانه ای را در 
پـی داشـت که خبری بسـیار مهـم در ایـن میان گم 
شـد و آن هـم تحلیل حـزب عدالت و توسـعه از علت 

شکسـت خـود بود!
پس از معلوم شـدن نتایج و »شـنیده شـدن پیام 
ملـت« شـورای مرکـزی حـزب بـه تشـکیالت حزبی 
ذی ربـط دسـتور داد تا تحلیل هـای الزم در مورد علل 
افـت محبوبیت این حزب در انتخابات اخیر را تشـریح 
کنند. مـا به عنوان یک مخاطب خارجی قطعاً مسـئله 
سیاسـت های اشـتباه ایـن حـزب در قبـال سـوریه را 
اولیـن علـت خواهیم دانسـت و یا اگر کمی با مسـائل 
داخلی ترکیه آشـنایی داشته باشـیم فساد اقتصادی و 
اداری حاصـل از 12 سـال حکومـت یک تنه این حزب 
را عنـوان خواهیـم کرد. اما در گزارشـی که به شـورای 
مرکـزی حـزب ارائه شـده بـود اگرچه می شـد این دو 
عنـوان را نیـز دید اما اصلی ترین علت شکسـت »عدم 
توجـه بـه مسـائل و نیازهـای روزمره مـردم و غفلت از 
پروژه هـای محلـی و بومی برای رفع مشـکالت مردم« 
عنـوان شـده بـود. یکـی از دیگـر از علت ها نیـز »عدم 
تفهیـم دقیـق برنامه هایی کـه در ذهن رهبـران حزب 

بـود به مـردم« بیان شـده بود.
ازآنجایی کـه نـگاه غالـب در کشـور مـا بـه ترکیه 
بـر اسـاس تأثیراتی اسـت که رسـانه های مـادر جهان 
ارائـه می دهنـد به صـورت طبیعـی ایـن خبـر از دیـد 
مخاطـب ایرانـی و حتـی تحلیـل گـران ایرانـی کنـار 
مانـد؛ درحالی کـه بـرای همـه جریان هـای سیاسـی و 
اجتماعی در داخل کشـور می توانسـت درس و عبرتی 

بـزرگ تلقی شـود.
بـرای فهـم عمق پیامی که حزب عدالت و توسـعه 

از این انتخابات دریافت کرده اسـت بهتر اسـت اگرچه 
به اندازه چند سـطر با سـابقه این حزب آشـنا شویم:

توسـعه درواقـع  و  اولیـه حـزب عدالـت  هسـته 
شـاخه ای از شـاگردان »مرحـوم نجـم الدیـن اربکان« 
بودنـد کـه بـه بهانـه اصالح طلبـی از حزب او انشـعاب 
کـرده و حزب جدیدی با گفتمان اسـالمی را تأسـیس 
کردنـد. ایـن شـاگردان بـا اسـتفاده از پـول و امکاناتی 
که داشـتند باوجوداینکه شـخص اربکان در قید حیات 
بـود خـود را به عنوان کسـانی کـه قرائت به روزتـری از 
گفتمـان اسـالمی ضمـن حفظ نـکات مثبـت فعالیت 
تمـام  در  اربـکان  کردنـد.  معرفـی  داشـتند  اربـکان 
دوره هـای فعالیـت خـود در قـدرت سیاسـی نهضـت 
عظیـم خدمات رسـانی بـه ملت را بـه راه انداختـه بود. 
ایـن حـزب اربـکان بود کـه با مجاهـده سیاسـی برای 
تقسـیم عادالنه ثروت در کشـور توانسـته بـود در تمام 
آناتولـی کارگاه هـا و کارخانه هـای مختلـف راه انـدازی 

 . کند
این حزب توانسـته بود در دوره اردوغان معضالتی 
ماننـد جمـع آوری زباله در اسـتانبول، لجن هـای بندر 
ایـن شـهر و فاضـالب اسـتانبول را حـل کنـد. قیمت 
قند و شـکر در مناطقی که تحت اداره شـهرداری های 
تحـت امـر حزب اربکان بود ثبات داشـت و ... اما حزب 
عدالـت و توسـعه نیز چیـزی کم نگذاشـت. این حزب 
بـا روی کار آمـدن خود نهضت عظیم خدمات رسـانی 
سدسـازی،  پل سـازی،  جاده سـازی،  کـرد؛  آغـاز  را 
توسـعه فرودگاه ها، نوسازی ناوگان شـهری و جاده ای، 

از زباله ی استانبول 
تا دموکراسی سوریه
عبرت های انتخابات ترکیه برای نیروهای انقالب اسالمی مسعود صدرحممدی

درنگ
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کم کردن فرآیندهای بوروکراتیک، توسـعه 
خدمـات الکترونیـک، ثبـات در قیمت هـا، 
افزایـش ارزش پـول ملـی، پخش زغـال در 
مناطق محروم در زمسـتان ها، رسـیدگی به 
وضعیـت بازنشسـتگان، افزایـش واحدهای 
دانشـگاهی در شـهرهای مختلـف کشـور و 
موارد بسـیار این چنینی مسـائلی اسـت که 
نمی تـوان از کارنامه حزب عدالت و توسـعه 

پـاک کرد. 
دفاتـر  دارای  کشـور  تمـام  در  حـزب 
حزبی اسـت کـه موظف به ثبت مشـکالت 
مـردم، از ریـز تـا درشـت و انتقـال آن بـه 
مرکـز و از ایـن طریـق، اطالع رسـانی دقیق 
بـه دولت در مورد مشـکالت روزمـره مردم 

 . هستند
نظـر  در  را  فرآینـد  ایـن  کـه  زمانـی 
بگیریـم متوجـه خواهیـم شـد کـه چـرا 
باوجود این همه اشـتباه فاحش در سیاست 
خارجـی دولـت و نیـز پرونده هـای عظیـم 
فسـادی کـه حتـی تـا مـرز عـدم اعتبـار 
کابینـه پیش رفـت اما مـردم ترکیـه هنوز 
هـم بـه اردوغان و هرکسـی کـه از حزب او 

می دهنـد! رأی  باشـد 
امـا در چنـد سـال اخیـر و به ویـژه بـا 
بـه  حـزب  »داوداوغلـو«  آمـدن  کار  روی 
سـمت »مسـائل کالن« حرکت کرد. تغییر 
مدیریـت جهانـی و سـاختار سـازمان ملل 
بـرای حـزب اهمیـت بیشـتری از تغییـر 
شـهرداری کـه در پخش زغال مسـتمندان 
بـردن  یافـت.  اهمیـت  بـود  کـرده  تعلـل 
دموکراسـی بـه سـوریه بسـیار بیشـتر از 
بیـرون آوردن کارگـران معدن زغال سـنگ 
اهمیـت یافـت و ارائه تصویری پدرسـاالرانه 
از خـود اهمیتـی باالتـر از رسـیدگی کردن 
بـه وضعیـت حقـوق کارگـران کارخانه هـا 
بـرای حـزب عدالـت و توسـعه پیـدا کـرد.

دبیـر کل حـزب  به عنـوان  داوداوغلـو 

حزب عدالت 
و توسعه 
نیز چیزی کم 
نگذاشت. این 
حزب با روی 
کار آمدن خود 
نهضت عظیم 
خدمات رسانی 
را آغاز کرد؛ 
جاده سازی، 
پل سازی، 
سدسازی، 
توسعه 
فرودگاه ها، 
نوسازی 
ناوگان شهری 
و جاده ای، کم 
کردن فرآیندهای 
بوروکراتیک، 
توسعه خدمات 
الکترونیک، ثبات 
در قیمت ها، 
افزایش ارزش 
پول ملی، 
پخش زغال در 
مناطق محروم 
در زمستان ها، 
رسیدگی 
به وضعیت 
بازنشستگان، 
افزایش واحدهای 
دانشگاهی در 
شهرهای مختلف 
کشور و موارد 
بسیار این چنینی 
مسائلی است 
که نمی توان از 
کارنامه حزب 
عدالت و توسعه 
پاک کرد. 

عدالـت و توسـعه، پـس از دریافـت گزارش 
کمیته هـای ذی ربـط در مـورد علـل ریزش 
آرا حزب در جلسـه شـورای مرکـزی گفت: 
مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه مشـغول 
شـدن بـا مسـائل کالن و غفلـت از مسـائل 
ریـز و روزمـره مردم نتایج ناگـواری می تواند 

بـه همراه داشـته باشـد!
*

مـا در داخـل کشـور خـود نیـز تقریبـاً 
امـا  شـدیم.  روبـرو  تجربـه ای  چنیـن  بـا 
چـون گویا هیچ سیاسـتمدار ایرانـی در پی 
محبوبیت نیسـت بـه این مسـائلی توجهی 
نمی شـود. »محمود احمدی نـژاد« با چنین 
صبغـه ای وارد کارزار شـد و برای همین هم 
نظرهـا را به سـوی خود جلب کـرد. او چنان 
صحبـت می کـرد و در اوایـل چنـان عمـل 
می کـرد کـه هر روسـتایی مطمئن بـود که 
او درد تمام روسـتائیان را از سـختی آبیاری 
تـا سـختی خریـد کـود و فـروش محصول 
رفتـار می کـرد کـه  او چنـان  را می دانـد. 
همـه احسـاس می کردنـد کـه او اضطـراب 
یـک پـدر را درحالی کـه کـودک تـب کرده 
خـود را در یـک روسـتا در پشـت کوه هـای 
ارسـباران بـه خاطر نبود جاده، گیـر کرده و 
بـه دسـت گرفته اسـت را متوجه می شـود. 
البتـه گویـا او متوجـه می شـد امـا بعدهـا 
همان مسـائلی که امروز دامن گیـر اردوغان 
و حزب او شـده اسـت دامن احمدی نـژاد را 
هـم گرفت و بـرای او حل مشـکل مدیریت 
سـازمان ملـل و شـورای امنیـت مهم تـر از 
فـروش گوجه فرنگـی جنـوب در اوایـل بهار 
یـا فـروش پیاز شـمال غـرب در اواخر پاییز 
شـد. او به جایـی رسـید کـه از همـه دعوت 
کـرد تـا گوجه های موردنیازشـان را از محله 
آن هـا خریـد کننـد درحالی کـه بـا ذکاوت 
خـاص خودش قطعـاً متوجه بود کـه با این 
سـخنان، اعتـراف بـه عـدم مدیریـت خـود 

می کنـد.
جبهـه  وسـیع تر،  گسـتره ای  در  امـا 
انقـالب اسـالمی نیـز بـا همیـن درد حتـی 
بیـش از احمدی نـژاد، دسـت به گریبان شـد 
و هنـوز هـم دردهـای مزمـن ایـن مـرض 
به سـختی  را  انقـالب  صعب العـالج جبهـه 

اسـت. داده  قـرار  تحت فشـار 
انقـالب مـا انقـالب کوخ نشـینان بـود 
ایـن  فرزنـدان  جبهـه  انقـالب  جبهـه  و 
کوخ نشـینان. نهادهـا و سـازمان های برآمده 
از انقـالب و تحـت امـر آن نیـز بایـد کـه 
در  می کـرد.  کار  کوخ نشـینان  ایـن  بـرای 
ابتـدای انقـالب نیـز البته کـه این طـور بود. 
تجربه هـای عظیم جهـاد کشـاورزی، جهاد 
جهـاد  مدرسه سـازی،  جهـاد  سـازندگی، 
خانه سازی، نهضت سـوادآموزی و مثال های 
این چنینـی، همـه حکایت از آن داشـت که 
این جبهه متوجه آن اسـت کـه باید به فکر 
مشـکالت روزمـره مردم بود. کشـیدن جاده 
بـرای یـک روسـتای دوردسـت، بازسـازی 
آسـفالت یـک جـاده، سـاختن خانـه بـرای 
خانـواده ای پرجمعیـت و کم درآمـد، تـالش 
مسـائلی  و  مـردم  کـردن  باسـواد  بـرای 
این چنینـی، نخسـتین اولویت هـای جبهـه 

بود.  انقـالب 
به عنـوان یک روسـتایی زاده باید بگویم 
که هنـوز هم شـیرین ترین خاطـرات مردم 
روسـتا مربـوط بـه دورانی اسـت کـه جهاد 
وجـود داشـت و از پارچـه و قنـد و شـکر تا 
قلـم و خـودکار و کتـاب الزم بـرای آن ها را 
بی آنکه منتی باشـد برایشـان مهیـا می کرد. 
امـا امـروز، جبهه انقالب اسـالمی بیش 
از هـر چیـز بـا انتزاعیـات و مسـائلی کـه 
بیشـتر نشـان از بـی دردی دارد، مشـغول 
اسـت. حضـور سـاختمان های متعلـق بـه 
نهادهـای انقالبـی در مناطـق گران قیمـت 
شـهرها، خـود می توانـد نمـادی قابل توجـه 
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ایـن کشـور کشـته شـود تـا تیتر یـک بزند 
و یـا گروه هـای چـپ در انگلیـس تظاهرات 
کننـد و ایـن روزنامـه خطاب به ملـت ایران 
از طـرف ملـت انگلیـس بنویسـد: بـه داد ما 

برسـید!!! )تیتـر روز 31 خـرداد(
...

کوتاه سـخن آن کـه بـرای نجـات از درد 
انحـراف  از درد  بـرای رهایـی  بـی دردی و 
ای کاش  بازگشـت.  مـردم  میـان  بـه  بایـد 
تجربه هـای جهانـی را در ایـن مـورد در نظر 

بگیریم.
اجـازه دهید در کنار مسـئله عبرت آموز 
پیشـین کـه از ترکیـه عنـوان شـد مسـئله 

تجربه آمـوزی را نیـز در پایـان ذکـر کنیم.
پـس ازآن کـه جنـگ بوسـنی بـه پایان 
رسـید گروهـی از جوانـان متدیـن تـرک، 
کـه در بوسـنی در حـال جنـگ بودنـد نیـز 
بـه خانه های خود بازگشـتند. این گـروه در 
صحنـه جنگ، پتانسـیل اقـدام و هماهنگی 
باالیـی را بـه دسـت آورده بودنـد و اکنـون 
می دیدنـد کـه بوسـنی پـس از جنـگ بـه 
همـان میـزان بوسـنی دوران جنـگ نیاز به 
کمـک دارد. برای همین دسـت به تأسـیس 
یک تشـکیالت کمک هـای بشردوسـتانه با 
هـدف رسـاندن کمک های مردم به بوسـنی 
بـرای رفع نیازهای انسـانی و اولیـه و روزمره 
مـردم بوسـنی زدند. امـروز آن گروه صاحب 
تشکیالت عظیمی اسـت که در 100 کشور 
جهـان، در دورافتاده تریـن نقـاط آفریقـا و 
خطرناک تریـن و غیربهداشـتی ترین نقـاط 
جهـان دسـت بـه کمک رسـانی می زنـد و 
تبدیـل بـه پرچمی بـرای عزت ترکیه شـده 

است.
ایـن را مقایسـه کنیـد بـا نـوع تلقـی 
مـا کـه پـس از جنگ صرفـاً بـه راه انـدازی 
هیئت های رزمندگان اسـالم اکتفـا کردیم...

از ایـن دورافتادگـی از قشـر کوخ نشـین و 
درنتیجـه دور شـدن از احتیاجـات ملموس 

مـردم به حسـاب آیـد. 
امـروز درحالی کـه غـذای خوابگاه هـای 
دانشـجویی خـراب اسـت، سیسـتم ایـاب و 
ذهـاب به درسـتی کار نمی کنـد، سیسـتم 
بوروکراتیـک دانشـگاه ها روزبه روز پیچیده تر 
و فربه تر می شـود، سـطح ارائه دروس توسط 
اسـاتید پاییـن آمـده اسـت و ده ها مشـکل 
دیگـر ازاین دسـت، امـا بسـیج دانشـجویی 
کرسـی آزاداندیشـی برگـزار می کنـد بـرای 
فهـم ایـن موضوع کـه آیا حجـاب مصونیت 
اسـت یا محدودیت؟! و البتـه انتظار دارد که 
دانشـجویان هـرروز بیش از روز گذشـته در 

قالب بسـیج دانشـجویی فعال شـوند. 
بایـد از خودمـان و از تمـام نهادهـا و 
تشـکیالتی کـه به عنـوان تشـکیالت جبهه 
انقـالب اسـالمی فعالیت می کنند بپرسـیم 
بـا  کتـاب  نمایشـگاه  چنـد  تاکنـون  کـه 
تخفیفـات قابل قبـول در روسـتاها برگـزار 
کرده ایـم و به راسـتی چـه برنامـه ای بـرای 
مسـتعد  کـودکان  تربیـت  و  شناسـایی 

داریـم؟  روسـتایی 
به صـورت  فسـاد  درحالی کـه سـرطان 
سـازمان یافته تمـام نهادهـای ایـن کشـور 
مالـی  از فسـاد  )اعـم  را مسـتأصل کـرده 
علنـی  کم فروشـی  درحالی کـه  اداری(،  و 
شـرکت ها و کارخانه هـای بزرگ، چـون روز 
روشـن اسـت و درحالی کـه عمـاًل سیسـتم 
اداری کشـور به سـوی فلج شـدگی می رود، 
انقـالب  بـه جبهـه  منتسـب  عناصـر  امـا 
اسـالمی اطالعیـه تهدیدآمیـز می دهند که 
اگـر زنـی در ورزشـگاهی ظاهر شـود زمین 

و آسـمان را بـه هـم می دوزیـم!
درحالی کـه بحـران زیسـت محیطی در 
کشـور، آینده حیات و ممات ما را مشـخص 
در  دریاچه هـا  و  رودخانه هـا  و  می کنـد؛ 

آسـتانه نابودی قرار دارند، افراد و تشـکیالت 
متصـل بـه جبهـه انقـالب اسـالمی، چـه 
تحرکـی برای رهایی از ایـن وضعیت دارند؟ 
چـه اعتراضـی نسـبت بـه ایـن وضعیـت 

می دهنـد؟ صـورت 
کارتن خواب هـا  تعـداد  درحالی کـه 
و کـودکان کار و زنـان خیابانـی در حـال 
افزایـش اسـت امـا هیـچ گروه و تشـکیالت 
انقالبـی، فکـری بـرای کمک رسـانی، بـرای 
تربیت، برای سـوادآموزی و برای دستگیری 

از ایـن قشـر نمی کنـد.
نکتـه بسـیار عجیب تـر در ایـن میـان 
آن که حتی نهادهای سـنتی ای ماند هیئات 
مذهبـی و هیئت امنـای مسـاجد نیـز کـه 
پیش ازایـن به صـورت ذاتی، خود را مسـئول 
رسـیدگی به این گونه مسـائل می دانسـتند، 
کارکـرد خـود را از دسـت داده و در قبـال 
چنیـن پدیده هایـی، سـاکت و منفعل انـد.

در ایـن میـان، یکـی از بهتریـن مثال ها 
بـرای انحـراف جهت گیـری جبهـه انقـالب 
اسـالمی تیترهـای روزنامـه ای مانند کیهان 
اسـت. شـاید بتـوان ادعا کرد تیتـر یک های 
نشـان دهنده  می توانـد  کیهـان  روزنامـه 
سمت وسـوی جهت گیـری فکـری عناصـر 
باشـد.  اسـالمی  انقـالب  جبهـه  مختلـف 
اگـر چنیـن فرضـی را صـادق بدانیـم در 
ایـن صـورت بایـد بگوییـم کـه طیفـی که 
ایـن روزنامـه بـا درجـات مختلـف در حالی 
نمایندگـی آن اسـت به هیچ وجـه ارتباطـی 
بـا روزمره هـای مـردم ندارنـد. درحالی کـه 
در کشـور پرونده هـای فسـاد، مشـکل آب، 
مشـکل جاده هـای مرگ، مشـکل کـودکان 
مهاجـرت  مشـکل  شناسـنامه،  بـدون 
شـهرهای  و  روسـتاها  از  دسـته جمعی 
ده هـا  و  بـزرگ  شـهرهای  بـه  دورافتـاده 
مشـکل این چنینی وجود دارد منتظر اسـت 
تـا یـک زنجـی در آمریـکا به دسـت پلیس 

تجربه های 
عظیم جهاد 

کشاورزی، جهاد 
سازندگی، جهاد 

مدرسه سازی، 
جهاد خانه سازی، 

نهضت 
سوادآموزی 

و مثال های 
این چنینی، همه 

حکایت از آن 
داشت که این 

جبهه متوجه آن 
است که باید به 

فکر مشکالت 
روزمره مردم 

بود. کشیدن 
جاده برای 

یک روستای 
دوردست، 
بازسازی 

آسفالت یک جاده، 
ساختن خانه 

برای خانواده ای 
پرجمعیت و 

کم درآمد، تالش 
برای باسواد 

کردن مردم 
و مسائلی 
این چنینی، 

نخستین 
اولویت های جبهه 

انقالب بود. 
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بـود تخریب و سـنگ هـای این قبـور برای 
سـاخت قلعه نظامی مورد اسـتفاده قرار می 
گیـرد. ایـن اتفـاق عجیـب در دوران صفویه 
رخ داده و در حـال حاضـر، سـاختمان گـرد 
ربـع رشـیدی، همـان قلعه رشـیدیه اسـت 
کـه شـاه عباس صفوی دسـتور سـاخت آن 
را با همان سـنگ مقابر سـرخاب داده است. 
یـک بخش از قبرسـتان بزرگ سـرخاب که 
از جملـه قبرسـتان هـای مهـم تبریـز مـی 
باشـد و بنـا بـه دالیـل مذکور تخریب شـد، 
مقبرة الشـعرای کنونی اسـت. آخرین تاریخ 
تخریـب آنجـا مربـوط مـی شـود بـه همان 
دوران صفویـه. آرزوی دفـن در جایی عزیز و 
مقـدس به نام قبرسـتان سـرخاب از هزاران 

سـال قبـل در دل بـزرگان و بزرگـواران آن 
روزگار سـاکن بوده اسـت:

بـه تبریـز ار شـدی سـاکن، زهـی شـوکت 
زهـی رفعـت

بـه سـرخاب ار شـدی مدفون، زهـی راحت 
زهـی روحا زهـی راحت

همان طور که گفته شـد آرزوی بیشـتر 
شـعرا دفـن در قبرسـتان سـرخاب بـوده و 
همجواری با بزرگوارانی که در آنجا سـکونت 
ابـدی داشـتند. یکـی از دالیـل محبوبیـت 
بیـش از حـد قبرسـتان سـرخاب ایـن بـود 
کـه یکـی از یـاران و نزدیکان پیامبـر به نام 
»سـهراب« در آنجـا مدفـون بوده اسـت. به 
تبرک قبر سـهراب و بـزرگان عرفـان ایران، 
ایـن قبرسـتان مورد رشـک عرفـا و بزرگان 
وقـت بـوده اسـت. طبـق اسـناد دوره هـای 
قبرسـتان  از  کـه  مرزوبـوم  ایـن  تاریخـی 
سـرخاب بـه دسـت رسـیده اسـت نزدیـک 
400 شـاعر در آنجا دفن شـده که از بزرگان 
شـعرا و فحـول وقـت مـی باشـند. بزرگانی 
نظیـر خاقانـی شـیروانی، اسـدی طوسـی، 

مغربـی تبریـزی، مجیرالدین بیلقانـی و...

تاریخ سـاخت بنای کنونـی که در 
مقبره الشـعرا قـرار دارد به چه سـالی 

بر مـی گردد؟
وقتـی که دیگـر از قبرسـتان سـرخاب 

از پیشـینه تاریخی مقبره الشعرا و 
روزهایـی که به چشـم دیـده برایمان 

بگویید.
در اسـناد تاریخی و قدیمی ترین سـند 
دربـاره مقبـرة الشـعرا، ایـن مـکان بـه نـام 
»حظیرةالشـعرا« ثبت شـده اسـت. در زمان 
صفویـه کـه عثمانـی هـا بـه تبریـز حملـه 
کردنـد، شـاه عبـاس صفـوی دسـتور مـی 
دهـد در نزدیـک بنـای ربـع رشـیدی یـک 
قلعـه نظامـی برای شـهر درسـت شـود. اما 
بـه دلیـل ایـن که بـرای سـاخت ایـن قلعه 
بـا مشـکل کمبود مصالـح سـاختمانی روبه 
رو مـی شـوند به دسـتور شـاه عبـاس مقابر 
سـرخاب تبریز کـه متعلق به عرفـای تبریز 
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حتما در جریان حفـاری های اخیر 
پیرامون بنای مقبره الشـعرا هسـتید. 
برخـی معتقدنـد ایـن گودبـرداری ها 
تیشـه ای دیگر بر ریشـه آثار تاریخی 

این شـهر است.
با توجه به قدمت بسـیار زیاد و وسـعت 
فـراوان ایـن قبرسـتان، ضـرورت دارد کـه 
هرگونـه حفـاری در آنجـا با حساسـیت باال 
و تحـت نظـر خبـرگان میـراث فرهنگـی 
صـورت گیـرد. طبـق اسـتانداردهای بیـن 
المللـی فرهنگـی کار احداث بر روی سـایت 
هـای تاریخـی مطلقأ انجـام نمی گیـرد، اما 
در تبریـز مکرر نسـبت بـه نقض ایـن مورد 
شـاهد بـوده ایـم. بـه عنـوان مثال سـاخت 
و احـداث هایـی که در سـایت مسـجد ارک 
علیشـاه یـا محوطه مسـجد کبـود و در این 
اواخر در مقبرةالشـعرای تبریـز رخ می دهد. 
بـه دلیـل اینکه این قبرسـتان مـورد رفت و 
آمـد اهـل طریقـت و اولیـای الهی بـوده در 
حفـاری هـای اخیر در قبرسـتان سـرخاب 
آثـار چنـد بنـای تاریخـی شـبیه خانقـاه از 
زیرزمیـن محوطـه آن کشـف شـده اسـت. 
در دنیـا مرسـوم اسـت کـه هرگونـه دخل و 
تصـرف در جهت توسـعه، حفظ و یا هرگونه 
تغییـر کاربـری آثار تاریخی از طریق رسـانه 
هـای جمعـی به صـورت مشـخص و برنامه 
ریزی شـده، شفاف و مسـتمر گزارش دهی 

می شـود تا مشـارکت جمعی مـردم نیز در 
ایـن کار همـراه شـود، در حالـی کـه امروزه 
در موضـوع حفاری های مقبرةالشـعرا، هیچ 
گزارشـی از طرف مبادی مسـئول در جهت 
روشـنگری افـکار عمومی و جلب مشـارکت 
آنهـا نسـبت به اجـرای هـر چه بهتـر طرح 
مـورد نظـر انجـام نپذیرفتـه اسـت. اینکـه 
مسـئولین، بـا دیوارکشـی در اطراف سـایت 
مـورد نظـر و نگهداشـتن عملیـات دور از 
دهـی،  گـزارش  بـدون  و  عمومـی  انظـار 
مشـغول حفاری و سـاخت و سـاز و احداث 
بناهـای متعدد، همـواره نگرانـی هایی برای 
دوسـتداران فرهنگ و تاریخ ایـران به همراه 
دارد. ایـن، موضوعی اسـت که قابلیت بحث 
فـراوان دارد. ظاهـرأ مجریـان پـروژه ادعـا 
دارنـد کـه ایـن عملیـات زیـر نظر سـازمان 
میـراث فرهنگـی اسـتان انجـام مـی گیرد، 
امـا بر فـرض صحت مدعـا نیز این سـازمان 
قصـور کـرده و هیچ گونـه گزارشـی در این 
زمینه اعالم نشـده اسـت؛ در حالـی که باید 
گزارشـاتی دربـاره طرحـی کـه قـرار اسـت 
سـاخته شـود و کشـفیاتی کـه تـا بـه حال 
بـه عمل آمـده و هرگونـه پیشـرفت در این 
راسـتا بـه صـورت مـاه به مـاه از سـوی این 
سـازمان اعالم شـود؛ هیچ کـدام از انتظارات 
فـوق بـرآورده نشـده و همـه چیز بـه دور از 

نظـارت انظـار عمومی اسـت.         

چیـز زیـادی باقـی نمانـده بـود، در دوران 
پهلـوی اول تصمیم بر احیـای مقابر بزرگان 
شـعر و ادب فارسـی ایران گرفته می شـود. 
از جملـه کارهایـی کـه در آن دوران انجـام 
یافت، سـاخت مقبره فردوسـی در هزارمین 
سـال تولـد حکیـم فردوسـی بـود و متعاقباً 
سـاخت مقبـره شـاعر نامـی ایـران حافـظ 
شـیرازی آغـاز شـد. در کنـار اینهـا انجمـن 
مفاخـر ملی ایـران در همین دوره تأسـیس 
شـد کـه کارش احیـای مقابـر شـعر و ادب 
ایـران بـود. همـان طـور کـه گفتـه شـد در 
قـدم اول سـاخت مقبـره فردوسـی و حافظ 
بـود و همزمـان با آن پالن سـاخت و احیای 
مقبـرة الشـعرا در دسـتور کار انجمـن آثار و 
مفاخـر ملـی قـرار گرفـت. اما پیشـامدهای 
جنگ جهانـی دوم و موضوع فرقه دموکرات 
آذربایجـان شـروع سـاخت و احیـای ایـن 
مجموعـه را بـه تعویـق انداخـت. بعدهـا در 
دوره پهلـوی دوم بـا بودجـه ملـی، طـرح 
یادمـان بنـای مقبرة الشـعرا به سرپرسـتی 
مهنـدس فـرزام سـپرده شـد که البتـه کار 
سـاخت و احداث مقبرةالشعرای تبریز سالها 
بـه درازا کشـید و هنـوز هم که هنوز اسـت 
ادامـه دارد. اهمیـت ایـن بنـا بعدهـا با دفن 
اسـتاد بزرگ شـعر و ادب ایران استاد محمد 

حسـین شـهریار، بیشـتر مطرح شد. 

در مقبره الشعرا چه می گذرد؟

اشـاره: از مقبـره الشـعرا و وصـف آرمیدگان در آن، به کرات سـخن گفته شـده اسـت. برخـی بر این نظرند کـه مزار هر 
یـک از ایـن بـزرگان در هر شـهری بـود، برای آن شـهر قطـب می شـد و محل آمد و شـد عالقه منـدان؛ امـا چون ما 
تبریـزی هـا چهارصـد گوهر را یکجـا یافته ایـم، کمتر قـدرش را می دانیـم. در ماه هـای اخیر، عملیات توسـعه مقبره 
الشـعرا بـا ورود شـهرداری تبریـز پس از ماه ها و سـال ها توقـف، وارد فاز جدید شـده اسـت. گودبـرداری های عمیق 
در اطـراف محوطـه، باعث شـده اسـت تا بسـیاری از عالقه منـدان به فرهنـگ و هنر، با تاسـف و نگرانی، روند توسـعه 
را دنبـال کننـد. برای آشـنایی بازخوانی اهمیت مقبره الشـعرای تبریز و بررسـی رونـد اقدامات اخیـر در آن محوطه، با 

»کریـم میمنـت نـژاد« تاریخ پژوه جـوان تبریزی، بـه گفتگویی کوتاه نشسـته ایم.

گفتگو با کریم میمنت نژاد، تاریخ پژوه

دلواپسی ها از پروژه توسعه مقبره الشعرا

با توجه به قدمت 
بسیار زیاد و 

وسعت فراوان 
این قبرستان، 
ضرورت دارد 

که هرگونه 
حفاری در آنجا 

با حساسیت 
باال و تحت نظر 
خبرگان میراث 

فرهنگی صورت 
گیرد. طبق 

استانداردهای 
بین المللی 

فرهنگی کار 
احداث بر روی 

سایت های 
تاریخی مطلقأ 

انجام نمی گیرد، 
اما در تبریز 

مکرر نسبت به 
نقض این مورد 
شاهد بوده ایم. 
به عنوان مثال 

ساخت و احداث 
هایی که در 

سایت مسجد 
ارک علیشاه یا 
محوطه مسجد 

کبود و در 
این اواخر در 

مقبرةالشعرای 
تبریز رخ
می دهد. 

سهیال قربانیان

تلنگر
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فرجام گورستان ها 
هشداري در آستانه وقوع تخریب یکي دیگر از گورستان هاي تبریز 

اشاره:
گورسلتان، در جامعه ی اسلامی، چنان 
اهمیلت و اعتباری دارد کله همواره مورد 
توجله اولیلای دین بلوده؛ توصیله های 
مکلرر معارف دینلی بر اعتنلای عارفانه 
به گورسلتان هلا، حکمتهای چنلدی در 
خود نهفتله دارد. آنچنان کله روزگار غم 
و شلادی مسللمین را بله ایلن مکانهای 
ویلژه، پیوند زده اسلت. بلا غلبه ی تفکر 
شلبه مدرن بلر جامعله ی اسلامی، اما 
این اعتبلار، از گورسلتانهای مسللمین 
رخلت بربسلت و چیلزی در حاشلیه ی 
شلهرها و پشلت کوهها شلد. هر روز از 
سلاکنان شلهر دورتر شلد و هر روز، بی 
روح تر! تلقی شهرسلازان ملا، این مکان 
های ارزشلمند مسللمین را، از شهرهای 
ملا گرفلت. در کنار این تدبیر مشعشلع، 
گورسلتانهای برجلای مانده از گذشلته 
و گذشلتگان نیلز، مسلطح شلده و زیر 
خلاک رفلت... ایلن هجلوم، همچنلان 
ادامله دارد. »اصغلر فلردی« پژوهشلگر 
تاریلخ و فرهنگ آذربایجان، در سلسلله 
نوشلته هایلی، چنیلن رونلدی را مورد 
نقد قلرار داده اسلت. نقدهایلی که امید 
ملی رود، گوشلی برای شلنیدن و فکری 

بیابد! اندیشلیدن  برای 

نمي دانـم ایـن آفـت وهابیـت چگونـه بـه جـان 
شهرسـازی مـا خلیده که نخسـتین نوک تیز سـتیز را 
بر گورسـتان ها فرو مي کنیـم. وهابیون تمـام آثار تاریخ 
صـدر اسـالم را نابود کردند و بـه جایش هتل هاي چهار 
و پنج سـتاره سـاختند. خانه ها و چشـمه ها و انبارهاي 

هـزار و چهارصـد سـاله با ایـن جهالت نابـود گردید.
بـاري چگونـه از این شـهر تبریز چنیـن موزه هایی 

چندیـن را روبیدند!
ایرانیـان تـازه آموخته انـد کـه خانـه بـزرگان را بـه 
همـان شـکل آخریـن نحـو و وجـه اسـتفاده صاحب و 
سـاکنش خریداري و به خانـه موزه تبدیل کنند. گرچه 
همـان شـرایط نیز به دقت مرعي نیسـت. مثـاًل در دنیا 
رسـم بر این اسـت که کلیه اشـیاء متعلق به شخصیت 
نامـوري تا آخرین دقیقة اسـتفاده در همان جاي ماقبل 
از فـوت صاحبـش بي کمترین تـکان و جابه جائي بماند. 
اما خانة شـهریار همان روزهاي نخسـت بیماري اسـتاد 
کـه در بیمارسـتان امـام خمینـي تبریـز بسـتري بود، 
دگرگـون شـد و در هـم ریخـت. از نقاشـي در و دیوارها 
تا تخلیة نامه هاي واصلة انباشـته در زیرزمین و وسـائل 
شـخصي و آرایـش پیشـین خانه تغییـر یافـت. پس از 

تبدیـل خانه به موزه در اثـر تصدیات گوناگون تغییرات 
جدي تـري بـر اسـاس تصمیـم یـک یـا چنـد کـس 
غیرمتخصـص واقع شـد و ایـن لطمات تـا جائي پیش 
رفـت که حتي تابلوي خوشنویسـي معـروف »علي اي 
همـاي رحمـت« به خـط اسـتاد امیرخاني ربوده شـد. 
در حالي کـه ایـن اثـر اصـوالً ماهیـت آرم خانة شـهریار 
را یافتـه بـود و در هـر عکـس اسـتاد پشـت سـرش 
دیـده مي شـود. بـه جایـش شـهرت گرایان و نام جویان 
خـودروي »رنو«ئـي را علـم کردند که ماشـین شـهریار 

بود.
مـا  میـان  در  غـرب  تقلیـد  همـواره  بـاري، 
واپس مانده هـاي مقلـد نیـم کاره و ناتمام رخ داده اسـت. 
با چند سـفر بـه گمان اینکـه شهرسـازي را از غرب فرا 
گرفتیم، آمدیم و نخسـت آن را از ویرانگري آغاز کردیم.

و  فاضـل  شـهردار  تربیـت  محمدعلـي  میـرزا 
مشـروطه طلب و کتابشـناس تبریـز که بر حسـب ازبر 
بـودن محـل و مـکان و ردیـف و نـوع نسـخ مخطـوط 
دنیـا  متعـدد  و  کتابخانه هـاي مختلـف  در  بي شـمار 
ماده تاریـخ وفاتـش »فهرسـت الکتب الناطـق« سـاخته 
شـده اسـت و هـزاران بـار بیش از مـن و ما بـر اهمیت 

تاریخي قبرسـتان گجیل واقف بود، هکذا تقریباً هویت 
یکایک مدفونین آن قبرسـتان را مي دانسـت، نخستین 
پـروژة اجرائـي خـود را بـه تخریـب گورسـتان بي نظیر 
گجیـل و تبدیـل آن به باغ گلسـتان اختصـاص داد. اي 
کاش مجالـي فزون تـر بـودي تا مي توانسـتم چند کس 
از اجلـة مدفونیـن گجیل را بشناسـانم تا میـزان لطمة 
وارده و عمـق جراحـت بر اندام تاریخ تبریـز را بنمایانم..

شـهرداري دیگـر بـه تخریـب گورسـتان تاریخـي 
چرنـداب اهتمامـي بلیـغ فرمود کـه فقط یکـي از عداد 
هـزاران مدفون مشـتهر و جلیل القدوه در آن گورسـتان 
خواجه عطاملک جویني صاحـب دیوان بود. بر جاي آن 
قبرسـتان هنرستان صنعتي ساخته شـد که اگر کسي 
معترض شـود، بگویند چه تبدیل به احسـني خوشتر از 

ایـن کـه مرده خانـه اي دارالفنون گردیـد، خوب.
آن دیگـري قبرسـتان خیـاوان را بـا خاک یکسـان 

کـرد و دبیرسـتان منصـور را بـه جایـش برافراخت.
آن دیگر بر سـر مزار شـیخ محمد خیاباني مدرسـة 

ثقه االسـالم را ساخت.
خالصـه، سـتمي کـه ایـن شـهرداران فاضـل در 
درویـدن مرغـزاران انسـاني بـر تبریـز روا داشـتند هیچ 

اصغر فردی

فرهنگ ما
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روا  ایـران  پیکـرة  از  عضـوي  بـر  دشـمني 
نداشـت.

وقتـي شـهر ایـروان بـه تصـرف مطلـق 
ارامنـه درآمد و کلیه مسـلمانان این شـهر را 
اخراج و تهجیر کردند، نخست قبرستان هاي 
تاریخـي ایـروان را در هم کوبیدنـد و بر یکي 
گورسـتان  گرانقدرتریـن  و  مشـهورترین  از 
شـهر کارخانة کنیاک سـازي ایجـاد و احداث 
کردنـد. سـا لها در مشـاهدة ایـن کارخانـه 
و  نام هائـي  چـه  کـه  مي خـوردم  دریـغ 
سـنگ قبرهائي زیـر بتون هـا رفت. آنهـا نام 
محـالت را دیگـر کردنـد ماننـد »آرگاوانت« 
کردن »جعفرآباد« و »اسـتپاناوان« سـاختن 
»جالل آبـاد« و صدهـا جعـل از ایـن دسـت. 
امـا آیـا زدودن همـة گورسـتان هاي ایـروان 
با تخریـب فقط یک گورسـتان تبریز برابري 

مي کنـد؟
گورسـتان هاي  بـه  نوبـت  کمـک  کـم 
دیگر رسـید. گورسـتان »شـاوا« در محاذات 
کـوي شـهریار و گورسـتان »دوه چـي« در 
پشـت »دوه چـي بازارچاسـي« و گورسـتان 
و  »آقاجان آبـاد«  گورسـتان  و  »سـرخاب« 
دیگـر گورسـتان هاي شـهر را کـه فقـط در 
یکـي از آنهـا، اعنـي گورسـتان »شـاوا« مزار 
سـلطان آواز ایـران »ابوالحسـن خان اقبـال 

السـلطان« بـود.
ایـن گورسـتان زدایي در دوره جمهـوري 
اسـالمي نیز ادامه داشـت. نقـش مخرب این 
دوره در تبریز بسـیار برجسـته تر بود. نخست 
اینکـه ما دسـت به تخریـب »ارک« کهنمان 
آلودیم. سـپس زیباترین تاالر شـرق را ویران 
کردیـم، دیگـر بنـاي ثمـره خـون دل و ایثار 
رجال معنـون تبریز یعنـي »کتابخانه ملي« 
را ویـران کردیـم. آنگاه خانقاه هشتصدسـاله 
را نیم شـبي بـه چنگال و دندان هاي ماشـین 
هاي فیل پیکر سـپردیم و خاکـش کردیم و 
روبیدیـم تـا مبادا دوشـنبه ها و پنجشـنبه ها 
30ـ  20 درویـش در آن خلـوت خـود دیزي 

نخورنـد و سـماع نگذارنـد و کف نزنند.
فقـط کتیبه هـاي دورتـا دور منصـوب 
بي بهـا  ارزشـي  آن  سرسـراي  دیـوار  بـر 
داشـت؛ همـه تکاتـک مصاریع غـزل مردف 
بـه »درویشان اسـت« حافـظ هـر کـدام در 
میرزارضـاي  قلـم  بـه  جداگانـه  کتیبـه اي 
مشـکین خط نوشته شـده بود و سطح زمین 
حیـاط و تاالرش مشـحون از سـنگ قبرهاي 
تاریخـي بـود. امـا خـداي دانـا دانـد کـه در 
زیرزمینـش چه ها بـود یادگار اعصـاري براي 

بیمـه و پشت داشـت دراویـش!
گورسـتان طوبائیه را درنوشـتیم که مزار 

باقرخـان و اخوین نخجوانـي و ... در آن بود.
مهم تـر از هـر چیـزي در دوره حکمراني 
آقـاي عبدالعلي زاده کل بافت شـهر را به هم 
ریختیـم و باغـات شـام غـازان و باغمیشـه و 
امیـر باغـي و اوچ گـداره لـر و داش قاپیلي باغ 
و جامیـش اوان و قره ملـک و عمي زین الدیـن 

را درهـم کوبیدیـم و قوطـي کبریت هایی بر 
جایـش برافراختیـم تا الماس هاي سـینه ریز 
حواشـي تبریز خالي شـود و روستاییان گاو و 
گوسـفند و مزرعه رها کرده و در شهر ساکن 

گردند.
تبریزیـن  کـه:  نخوانـَـد  کسـي  دیگـر 
گیلـه قـره  دوالن  بـه  دوالن  کوچه لـري 

و اما، ما )تا نقل تخریب نوبتي...(
بي ذوقـي  و  نابسـاماني  انـدر  امـا  و 
جدیـد  هـاي  گورسـتان  گژسـلیقگي  و 

: ق کهن سـیا
امـروزه مي بینیـم کـه پـس از گشـادن 
راه جمهوري هـاي قفقازیـه بـه روي مـردم 
آذربایجـان، پیـرو تقلیـد خـام و بـدوي نـه 
گورسـتان هاي آن صفحـات و تـازه آن هـم 
نـه از گورهـاي »فخـري خیابانـي، بلکـه از 
گورهـاي دهات محـاذات نخجـوان و تصویر 
مردگان پیر و زشـت روي را با رنگ سـفیدي 
بر سـطح سـنگ هاي سیاه ترسـیم مي کنند 
و گورسـتان را به فضائي مضحک و مسـخره 
بئس البـدل مي سـازند. آخـر کسـي نبایـد 
بدانـد کـه خفتـة آن قبـر آن قـدر را بـراي 
خویشـانش داشـته و در منظـر آنهـا خـوش 
صـورت و دوسـت داشـتني بـوده، و اگـر آني 
از منظـر دیگـران بـه آن تمثـال نـگاه کنند 
مي بیننـد کـه آن سـیماي دهشـتبار و لولو 
را نبایـد بـه چشـم خانه و کارگاه دیـدة ایـن 
و آن حقنـه کـرد و آویخـت. کوبیـدن نقش 
پیرمـردي هشتادسـالة بدچهـره بـا کالهـي 
پوسـتیني بـر سـر و محاسـني سـفید بـر 
عارضـي بیمارگـون زیر چشـماني تکیـده و 
گودبلعیـده و چـک و چانـه و لـب و لوچه اي 
ور آویختـه و کـج و معـوج را بـر سـنگ هاي 
سـیاه چـه لطفـي و حسـن و جمالـي بـه 
پیرامون منتشـر مي کنـد؟ چرا از گورسـتان 
هـاي باکـو آن مجسـمه هاي هنـري را مدل 
نگرفته ایـم که هـر یک شـاهکاري هنري در 

پیکرتراشي سـت؟
چـرا گورسـتان هاي شـهر چنـان خاکي 
مطلق باشـد حین برخاستن بادي و نسیمي 
که خاصیت دشـت موسـع و مسـطح اسـت، 
گردبـادي برخیـزد و طوفـان گـرد و خـاک 

کـوالک کند؟
چرا باید قبرسـتان چنان مخروبه مانـَـد 
و خاصـه ماننـد نظـام اخیـر گورسـتان هـم 
سوسیالیسـتي و یک نسـق باشـد کـه لوحي 
سـیماني بـر کـف همـه قبـور برافکننـد و 
بـا خطـي نیم بنـد نـام و نشـان و ارقامـي 
یک نسـق بنویسـند و واقعـاً آن مـکان را بـه 

دشـت امـوات درآورنـد؟
تا کي باید اصطالحات »مانند قبرسـتان 
سـوت و کـور اسـت« و »انـگار کـه گـرد 

قبرسـتان پاشـیده اند« و... متـوادل باشـد؟
چـرا َمرد تا مـُـرد طبق ایجابات شـرعي 
لشـش را به داالني تنگ کنده شـده توسـط 
گورکـن فـرو کـرد و تـا پیـش از چهلمـش 

بـر سـر نـوع و بهـاي سـنگ بـا حجـاري در 
همـان پیرامـون احتجاجـي کرد تـا گرانیت 
سـیاه تویسرکان چند اسـت و سنگواره سیاه 
چیـن چون؟ آنگاه درج یاوه نوشـته اي غلط را 
بـر روي سیه سـنگي سـفارش داد و بر نقش 
همـان عکس هـاي مضحـک اصـرار ورزیـد 
تـا زائـران اهل قبـور بـاري نتواننـد دو کلمه 
بگرینـد و تـا چشمشـان بـه ایـن مناظـر و 
مرایاي مخوف مردگان درفاتـد از خنده روده 

بر شـوند.
بـاري، در اعصار سـابقه و ماضیه، سـنگ 
قبرها را نوشـته هایي جز آیاتـي از کالم وحي 
و نـام و نشـاني از خفتـه ذیـل آن سـنگ 
نمـي بـود و بـراي نمایش شـئون و شـغل و 
شـخصیت آن متوفي نقش هایی مي زدند که 
شـاید بتوان به مثابه نخستین آثار گرافیکش 
به شـمار آورد. مثالً سـنگ قبر درزي و خیاط 
را نقشـي از قیچـي و یا نخ و سـوزن مي زدند 
و بـر سـنگ قبر کشـتة معـارک حـروب و یا 
عسـاکر نقش شمشـیري و تیـر و کماني، بر 
سـنگ مزار زاهدي تسـبیحي و بر مزار شیخ 

و عالم دیني عمامـه اي و...
از همـه این آثار و اهتمامـات و بذل ذوق 
و صـرف مسـاعي بر سـنگ قبرهـا مي بینیم 
کـه مـزار چـه اهمیـت حقیقـي و باطني بر 

خویشـان خفتگانش مي داشـته است.
آیـا اینک که نمي توان ترقي و پیشـرفت 
کرد، حتي ارتجاع و پس رفت هم نمي شـود؟! 
مـا کـه داراي گذشـته هاي مشعشـع حتـي 
سـایه افکن بر گورسـتان هایمان بودیـم، چرا 
همـان سـیاق را پیـروي و بازآفریني نکنیم؟ 
مـا کـه خفقان گرفتـگان سـنتیم چـرا در 
نیکویي هـا و زیبایي ها از همان سـنت طرفي 

نبندیم؟
در حالي کـه در همیـن ایـران متأخر هم 
اربـاب ذوقي یافت مي شـد کـه ورزش فکري 
بـر روي سـنگ قبر انجام مـي داد، مثالً نقش 
سـنگ مزار جالل آل  احمد کـه به طور بدیع 
و نوآئینـي امضـاء جـالل منقـوش اسـت و 

الغیر.
یادبـاد در روزگاري کـه هنـوز تندیس و 
سـردیس شـرک به شـمار مي رفت و اسـباب 
تکفیـرت را به دسـت ابن تیمیه هاي تکفیریة 
متشـیع شـهر مـي  داد، بـراي تعبیة سـنگي 
بـر مـزار مرحـوم بیگجه خانـي )تـاري نامي( 
سـنگ مرمر سـبزي خریدیـم و متني مملو 
از اصطالحـات ایهامـي موسـیقي نوشـتیم و 
خطـاط شـهر را بـر برجسـته کردن نقـر آن 
برگماشـتیم و گذاشـتیم، تـا روزي بـه حکم 
نامعلومـي آن سـنگ ادارة ارشادگذاشـته را 
برداشـتند. یـا متنـي بر سـنگ مزار اسـتادم 
شهریار نوشـتم و سپردیم که بر روي سنگي 
حکـش کننـد و دیگرش ندیدیـم. باز همین 
کار را کـه حداقـل مقـدور بود بر سـنگ مزار 
جـواد آذر کردیم و چندانکه اینک در اطاقکي 

محبـوس و در زنجیر اسـت.

چرا 
گورستان هاي 

شهر چنان خاکي 
مطلق باشد حین 
برخاستن بادي 

و نسیمي که 
خاصیت دشت 

موسع و مسطح 
است، گردبادي 

برخیزد و طوفان 
گرد و خاک 
کوالک کند؟

چرا باید 
قبرستان چنان 
ـَد  مخروبه مان
و خاصه مانند 

نظام اخیر 
گورستان هم 

سوسیالیستي و 
یک نسق باشد که 

لوحي سیماني 
بر کف همه قبور 

برافکنند و با 
خطي نیم بند 

نام و نشان و 
ارقامي یک نسق 

بنویسند و واقعاً 
آن مکان را به 
دشت اموات 

درآورند؟
تا کي باید 

اصطالحات 
»مانند قبرستان 

سوت و کور 
است« و »انگار 

که گرد قبرستان 
پاشیده اند« و... 

متوادل باشد؟
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مالـی  تأمیـن  جهـت  از  می تـوان  را  شـهرداری 
بـا دولـت مقایسـه کـرد. در اقتصـاد ایـران، دولـت بـه 
درآمدهای نفتی وابسـتگی شـدید دارد و شهرداری هم 
بـه تراکم فروشـی و جریمه های ناشـی از تخلفات. این 
دو، از همیـن جهـت مشـابه اند و عـالج درد هـر دو نیز 
حرکـت در مسـیر اقتصاد مقاومتی اسـت. بـا این تذکر 
کـه اقتصـاد مقاومتی یـک برنامـه کوتاه مدت نبـوده و 
یک پروسـه اسـت. یک راهبـرد کالن اسـت و نه صرفاً 

یـک تاکتیِک مربـوط بـه دوره تحریم و تنگدسـتی!
همان طـور کـه فروش نفت خـام در اقتصـاد ایران، 
باعـث ایجـاد ناهنجاری می شـود، فـروش هـوا و تراکم 
و به واسـطه ی آن، باریـک کـردن خیابان هـا و کوچه ها 
نیـز، ناهنجاری های کالبدی و گرفتاری هـای حیاتی را 

در شـهرها به وجود مـی آورد.
درآمدهـای شـهرداری های کشـور از محـل منابـع 
تأمیـن  سـاخت  عـوارض  و  ساخت وسـاز  از  ناشـی 
می شـود؛ در حـال حاضـر، ایـن منبـع، بیـش از 70 
درصـد بودجـه شـهرداری ها را تأمیـن می کنـد. پـس 
چـاره ای جـز اصالح در محـل درآمدهای شـهرداری ها 
نداریـم. بایـد به جـای تأکیـد بر ساخت وسـاز و یـا دور 
زدن قانـون و فـروش تراکم، به منابع پایـدار تکیه کرد.

وابسـته کـردن بودجـه شـهرداری ها بـه »تراکـم 
تهدیـد  بزرگ تریـن  فروشـی«،  و »تخلـف  فروشـی« 
و مصـداق عینـی مقابلـه بـا اقتصـاد مقاومتـی اسـت. 
مثـل روز روشـن اسـت کـه شـهرداری، خـود مشـوق 
ساخت وسـازهای غیرقانونـی بـرای دریافت حق تخلف 

اسـت. ایـن خـود به نوعـی کانالیـزه کـردن و مشـروع 
سـازی تخلفـات سـاختمانی و پایه ریـزی یـک رفتـار 

کالهبردارانـه نسـبت بـه شـهرداری اسـت.
در سـال 1364 بـه خاطـر شـرایط داخلی کشـور، 
الیحـه خودکفایـی و خوداتکایـی شـهرداری ها تقدیـم 
مجلـس شـد و پـس از آن دولـت موظـف شـد تـا در 
عـرض 6 مـاه الیحـه جامع منابـع درآمـد پایـدار را به 
مجلـس بدهـد که با وجـود گذشـت حدود 30 سـال، 

فعـاًل! ایـن درخواسـت، اجابت نشـده اسـت.
از  شـهرداری  بودجه هـای  در  محدودیـت  وجـود 
طرفـی و حجـم فزاینده انتظارات مردمـی و هزینه های 
تـا  اسـت  شـده  باعـث  دیگـر،  سـوی  از  شـهرداری 
بعضـاً  و  ناپایـدار  درآمـدی  منابـع  بـه  شـهرداری ها 
غیرقانونـی و غیرمجـاز روی آورند. ایـن خود باعث بروز 
مشـکالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادی متعددی در 
سـطح شـهر می شـود. مشـکالتی کـه نـه تنهـا نسـل 
امـروز را متأثـر می کنـد، کـه نسـل های آینـده را نیـز 
بـه مخاطره می انـدازد. در کنار این مخاطـرات بیرونی، 
خـود شـهرداری ها را هـم به شـدت شـکننده می کند.

از سوی دیگر، پیشـرفت تکنولوژی های ساختمانی 
و انجـام ساخت وسـازهای باکیفیـت، رفته رفتـه نیـاز به 
نوسـازی کالبدی شـهر را محدود کرده و این خود باعث 

کاهش درآمد شـهرداری ها شـده اسـت.
شـهرداری های کشـور، ظرفیت های فراوانـی دارند 
کـه اغلـب بنـا بـه دالیـل گوناگـون، توجـه چندانـی 
بـه آن هـا نمی شـود. ازجملـه توانایی هـای برجسـته 

شـهرداری ها، نقدینگـی بسـیار بـاال و گسـترده در این 
نهـاد عمومـی اسـت که بـا توجه به مشـکالت کشـور 
می تـوان بـا تکیـه بـر ایـن ظرفیـت مغفـول، قدم های 
کارآ و تأثیرگذاری را در جهت رفع مشـکالت اقتصادی 

برداشت.
بنـا بـه اظهـارات سـخنگوی شـورای شـهر تبریـز، 
بودجـه سـال 94 شـهرداری تبریـز، چیـزی در حـدود 
28500 میلیـارد ریـال اسـت کـه 71 درصـد از ایـن 
بودجـه )یعنـی رقمـی در حـدود 21 هـزار میلیـارد 
ریـال( مربـوط بـه بودجـه عمرانـی شـهرداری تبریـز 
اسـت. حـال، ایـن رقـم را مقایسـه کنید بـا بودجه کل 
اسـتان آذربایجـان شـرقی. بنا بـه اظهـارات محمدباقر 
نوبخت، سـخنگوی دولـت و رییس سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشـور، بودجه اسـتان آذربایجان شـرقی در 
سـال 94، 4390 میلیارد ریال اسـت که 2160 میلیارد 
ریـال آن بودجـه عمرانـی و مابقـی اعتبـارات هزینه ای 
اسـت. یعنـی بودجه شـهرداری تبریـز حـدود 6.5 برابر 
بودجـه کل اسـتان و بودجـه عمرانـی شـهرداری تبریز 
حـدود 10 برابـر بودجـه عمرانی کل اسـتان آذربایجان 

است! شـرقی 
ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه بـا وجـود درآمدهـای 
نفتـی، مالیـات و غیـره، دولت فقط 4390 میلیـارد ریال 
را به اسـتان پهنـاوری مثل آذربایجان شـرقی اختصاص 
می دهـد کـه ایـن میـزان، 15درصـد بودجه شـهرداری 
تبریـز اسـت! توجه بـه این نکته هـم ضروری اسـت که 
بودجـه اسـتان در تمامـی زمینه هایـی که دولـت در آن 

نوید ناصر

تاملی در نسبت شهرداری ها با اقتصاد مقاومتی

با ثروت شهرداری چه می توان کرد؟
درآمد برای شهرداری؛ اشتغال برای بیکاران

پرسش
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آب،  مثـل  می شـود؛  هزینـه  دارد  وظیفـه 
بـرق، راه، بهداشـت و درمـان و... درحالی کـه 
بودجـه شـهرداری تبریز فقـط در زمینه های 
مشـخصی کـه عمدتـاً عمرانی اسـت هزینه 
می گـردد؛ مثل سـاخت پل، اتوبان، پـارک و... 
شـهرداری  درآمـدی  جهـش  نمـودار 
تبریـز بیـن سـال های 1385 الـی 1394 را 

می بینیـم:
مشـخص اسـت کـه از ایـن تـوان مالی 
بسـیار بـاال در شـهرداری تبریـز، بایـد برای 
حـل مشـکل اقتصادی شـهر تبریـز و حتی 

منطقـه اسـتفاده کـرد. چراکـه عمـاًل ایـن 
بیـراه  اسـت!  دولـت  از  قدرتمندتـر  نهـاد، 
بـه  رئیس جمهـور  سـفر  در  کـه  نیسـت 
تبریـز، مقامـات ارشـد دولتی، بـرای افتتاح 
پروژه هـای شـهرداری، صف کشـیده بودند!

شهرداری و اشتغال زایی؟
پرسـش اینجاسـت کـه بـا ایـن بودجه 

کالن شـهرداری، چـه می تـوان کـرد؟ 
جهـت یافتـن پاسـخ ایـن پرسـش، بـه 
ایـن مثـال توجـه کنید: طبـق اعـالم یکی 

تبریـز 70 هـزار  فرمانـداری  از مسـئولین 
نفـر در تبریـز، بیـکار هسـتند. از طرفی بنا 
بـه اعـالم وزیـر کار، رفاه و تأمیـن اجتماعی 
الزم  بودجـه  میـزان   1393 فروردیـن  در 
بـرای هـر واحد اشـتغال از 20 تا60 میلیون 
تومـان اسـت. اگـر ما به طـور متوسـط، این 
عـدد را 50 میلیـون تومـان در نظـر بگیریم 
)ایـن رقم در فعالیت های کشـاورزی بسـیار 
پایین تـر اسـت( متوجـه می شـویم کـه اگر 
مثـاًل شـهرداری تبریـز فقـط هرسـاله 40 
درصـد از بودجـه خـود را بـه امـر اشـتغال 

اختصـاص دهـد، در عـرض سـه سـال، کل 
خواهـد  ریشـه کن  تبریـز  شـهر  بیـکاری 
عـالوه  سـرمایه گذاری  ایـن  البتـه  و  شـد 
کاهـش  نظیـر  اجتماعـی  صرفه هـای  بـر 
جـرم و افزایـش نشـاط و... بوده و بازگشـت 
سـرمایه ی مناسـبی هـم خواهـد داشـت. 
سـرمایه گذاری  ایـن  کـه  گفـت  می شـود 

می توانـد بـرای شـهرداری
1-رونق کسب وکار در فضای شهری

بـرای  پایـدار  درآمدهـای  2-ایجـاد 
شـهرداری

اگر مثاًل 
شهرداری تبریز 

فقط هرساله 
40 درصد از 

بودجه خود را 
به امر اشتغال 

اختصاص دهد، 
در عرض سه 

سال، کل بیکاری 
شهر تبریز 

ریشه کن خواهد 
شد و البته این 
سرمایه گذاری 

عالوه بر 
صرفه های 

اجتماعی نظیر 
کاهش جرم 

و افزایش 
نشاط و... بوده 

و بازگشت 
سرمایه ی 

مناسبی هم 
خواهد داشت. 

3-تمهید زمینه های پیشرفت شهر 
4-ریشه کن کردن بیکاری شهری

 را به ارمغان آورد.
درحالی کـه متأسـفانه حـدود20 درصد 
درآمدهـای کالن شـهرها از منابـع درآمدی 
پایدار تأمین می شـود و 77 تـا 78 درصد، از 
محـل درآمدهـای ناپایدار و به ویـژه از محل 
عوارض ساخت وسـاز و فـروش تراکم تأمین 
می شـود. بالطبـع، ایـن مثال فقـط در مورد 
حوزه هـای  درحالی کـه  شـد  زده  بیـکاری 
دیگـر اقتصـاد نیـز می توانـد بـا اسـتفاده از 
حجـم بـاالی نقدینگـی شـهرداری ها جـان 

تـازه ای به خـود بگیرد.
عـالوه بـر اشـتغال زایی مسـتقیم از راه 
سـرمایه گذاری مولـد، شـهرداری ها از یـک 
 راه دیگـر نیـز می تواننـد به رونق اشـتغال و 

تولیـد داخـل کمـک کنند.
امروزه، عـالوه بر مردم، خود شـهرداری 
از  یکـی  شـهرداری،  زیرمجموعه هـای  و 
بزرگ ترین مصرف کننـدگان کاال و خدمات 
هسـتند. به عنوان مثـال بـه گفتـه علیرضـا 
دبیر، یکی از اعضای شـورای شهر تهران، در 
سـال 93 تعداد کارکنان شـهرداری تهران و 
نهادهـای زیرمجموعـه آن 55 هزارنفر و این 
رقـم بـرای شـهرداری تبریـز در حـدود 11 
هـزار نفـر اسـت  که اگـر همه شـهرداری ها 
را لحـاظ کنیـم بـه رقم میلیونی می رسـیم. 
ایـن تعـداد، در مقایسـه با تعـداد کارمندان 
دولـت که حدود 2 میلیـون و چهارصد هزار 
نفـر اسـت نشـان دهنده حجـم بـزرگ بدنه 
مدیریـت شـهری کشـور نسـبت بـه سـایر 
بخش هـای دولـت اسـت. وجـود ایـن تعداد 
عمرانـی،  فعالیت هـای  گسـتره  و  کارمنـد 
خدماتی، اجتماعی و فرهنگی شـهرداری ها، 
سـبب شـده اسـت تـا ایـن نهـاد، به عنـوان 
و  مصرف کننده هـا  بزرگ تریـن  از  یکـی 
خریدارهـا مطرح باشـد. اگـر شـهرداری ها، 
جهـت مصـرف خـود را بـه سـمت تولیدات 
داخلی ببرنـد، حجم قابل توجهـی از واردات 

غیرضـروری کاسـته خواهد شـد.
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قـدرت بـاالی برخـی انفجارهـا، امـکان پیدا 
»مفقودالجسـد«  را  اینهـا  نداشـت.  شـدن 
کلـی  بصـورت  االن  کـه  می نامیدنـد 
»جاویداالثر« می نامیمشـان. بعـد از تغییر و 
تحـوالت پرحاشـیه ی سـاماندهی قطعه ی 
شـهدا، تابلوهـای مربـوط بـه »مفقوداالثر« و 
»مفقودالجسـد« برداشـته شـد و بـرای ایـن 
شـهدای مظلـوم، دیگر، جایی در میان سـایر 
شـهدا باز نکردیـم!! تا اگر قبـری ندارند الاقل 
تصویری داشـته باشـند تا ما آنها را فراموش 
نکنیـم. حـال، مجریـان این عملیـات، با این 
حـذف، چـه تدبیـر کـرده بودنـد، مشـخص 
نیسـت ولـی نتیجـه این شـد کـه دیگـر در 
»وادی رحمِت« شـهر ما، نام و نشـانی از این 
شـهدای غریـب وجـود نداشـت. و ایـن گونه 
بـود کـه ما این شـهدای »مفقوداالثـر« را بی 
اثرتـر کردیـم و آنها شـدند »مظلوم االثـر«!! و 
ایـن عزیزان، عجالتـاً برای سـالهای طوالنی، 
از صحنـه ی فیزیکـی »وادی رحمت« حذف 
شـدند. آنقدر مظلـوم، که حتی اثر و نشـانی 

صـوری نیـز از آنهـا بر جـای نماند.
مادران همین »مفقوداالثر«ها، سـالهای 
را  خـود  دلبنـدان  بی اثـری  و  بی خبـری 
بـا همیـن تابلوهـای رنـگ و رو رفتـه سـر 

کـه ِدیـن خـود را بـه شـهدا ادا کرده باشـند 
ولـی ماننـد خیلـی از کارهایمان، بـاز هم در 

»شـیوه ها« دچار مشـکل شـدیم.
ایـن که عرض کردم، یعنـی پرداختن به 
موضوعـی که خیلـی از اهالـی درد در تبریز، 
در پـی بـروز آن، گالیه هـا کردنـد و نقدهـا 
نوشـتند. این بار، شـاید دیر شـده باشـد که 
بـاب چنیـن بحثی بـاز شـود، ولی نکتـه ای 
مغفـول، همچنـان در جریـان ایـن تحرکات 
وجـود دارد کـه اصـوالً مـورد توجـه قـرار 
نگرفتـه؛ نـه از سـوی مجریـان و نه از سـوی 
منتقـدان. موضوعی به نـام »مفقوداالثر«ها و 

»مفقودالجسد«.
قبـل از یکسـان سـازی قبـور شـهدا، در 
ضلع شـرقی قطعه شـهدا، تابلوهایـی بزرگ 
بـود کـه هـر کدامشـان تصاویـر تعـدادی از 
رزمنده هـا و شـهدا را دربرگرفتـه بـود کـه تا 
آن لحظـه، خبر یـا اثری از آنها نبـود. آنهایی 
بودند که برخی دوسـتان و همرزمانشان خبر 
قطعی از شـهادت یا اسـارت آنها نداشـتند و 
اصطالحـًا »مفقوداالثـر« نامیده می شـدند و 
یـا آنهایی که شـهادت آنها قطعی و مسـجل 
شـده بـود ولـی بنا بـه دالیلـی، اجسـاد آنها 
برنگشـته بـود و یـا اصـاًل بنـا بـه حجـم و 

ایـام جنـگ بـه واژه هـای »مفقوداالثر«، 
»مفقودالجسد« و... بیشتر عادت کرده بودیم 
و آنها را بیشـتر می شـنیدیم ولی بـه مرور با 
فاصله گرفتـن از جنگ، از ایـن واژه ها فاصله 
گرفتیـم. اینکـه ایـن فاصله هـا بایـد اتفـاق 
می افتـاد یـا نـه، مقولـه ای مهم اسـت که در 
جـای دیگری باید بـه آن پرداخت. ولی اینکه 
مسـئوالن برخـی نهادها و ادارات خواسـته یا 
ناخواسـته بسـتر ایـن فراموشـی را آفریدنـد 
مهمتـر اسـت. در قبـل از سـاماندهی قبـور 
شـهداء -کـه بـرای مـردم مقبول تـر از االن 
بـود- ترکیـب قبور شـهدا، قاب هـای تصاویر 
شـهدا، تابلوهایـی بـا پرده های کوچـک و در 
مـواردی آثـاری کـه از شـهدا در ایـن قابهـا 
و تابلوهـا بـه یـادگار بـود، هـر کـدام بـرای 
مخاطب، پیام داشـت- و االن دیگر نیسـتند 
کـه پیامی هم داشـته باشـند - حتی به نظر 
می رسـید شـهدا هم این گونه همسـایگی را 
برای هم بیشتر می پسـندیدند ولی نهادهای 
مرتبـط، یکدفعه احسـاس کردند که شـهدا 
نیـز مثـل سـایر طیفهـای جامعـه نیـاز بـه 
»بـه روز شـدن« دارنـد! لـذا خـود را مکلـف 
کردنـد که مدرنیتـه ی ناقص و سـرگردان را 
بـه »وادی رحمت« نیز برسـانند. خواسـتند 

»مفقوداالثر« را مظلوم االثر نکنیم!

حسن جوادی

یاد
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می کردنـد و علقه هـای سـاده و صمیمانه ای 
بـا همین تصاویر داشـتند. اگر مادران سـایر 
شـهدا در کنـار قبر و مـزار فرزند خـود آرام 
می گرفتنـد، مـادران »مفقوداالثر«ها امید و 
بی خبـری خـود را بـه همیـن تابلوهـا گـره 
زده بودنـد ولـی با بهانه ی سـاماندهی قبور 
شـهدا، ایـن تصاویـر هـم دیگـر نبـود کـه 
مـادری بخواهـد نشـانی از فرزنـدش را در 

ببیند.  آن هـا 
تصور اینکه مـادر »مفقوداالثـر«ی که با 
غم و انـدوه دوری فرزندش به »وای رحمت« 
بیایـد و سـایر مـادران شـهدا را ببینـد که بر 
سـر قبـر فرزنـدان خـود هسـتند ولـی ایـن 
بزرگـواران حتـی تصویـری از فرزند خـود را 
در جایـی نبیننـد، حقیقتـاً دردنـاک اسـت! 
جـواب ایـن مادران را چه مسـئولی می دهد؟ 
خیلـی از این مـادران، خواهران، همسـران و 
فرزندان، سـالها چشـم انتظار آمدن فرزندان 
خـود نشسـتند- حتـی در حـد چنـد تکـه 
اسـتخوان- و بـا همیـن انتظـار، بعضـی از 
مـادران به سـفر ابـدی رفتند. این مـادران، از 
شـهادت یا »مفقوداالثر«ی فرزندشـان گالیه 
نداشـتند ولی یقینـاً از بی اثر شـدن فرزندان 
شهیدشـان گالیه ها داشتند و دارند. خیلی  از 

گالیه هایـی کـه بـا خود بـه دیار باقـی بردند 
تـا جـواب بگیرنـد. حـال بایـد پرسـید واقعاً 
چـه توجیهـی برای ایـن عملکرد مسـئوالن 

مربوطه وجـود دارد؟ 
قابـل تأمل تـر اینکه اخیـراً بـرای جبران 
این غفلت چندین سـاله، تصاویر تعـدادی از 
شهدای تبریز با توجیه شهدای »مفقوداالثر« 
در حسـینیه ی »وادی رحمت« نصب شـده 
اسـت کـه در این خصـوص چندین سـئوال 

مطرح اسـت:
1- در بیـن ایـن تصاویـر، بسـیاری از 
شـهدای غیر»مفقوداالثـر« هـم هسـتند که 
ایـن تصاویـر تنهـا چنـد ده متـر با قبرشـان 
فاصلـه دارد! آیا نهادها و سـازمانهای مربوطه 
اصـاًل می داننـد کـه چـه تعـداد از شـهدای 

شـهر تبریـز »مفقوداالثر« هسـتند؟ 
2- سـئوال دیگـر اینکـه، تصاویـر نصب 
شـده در حسـینیه، بصورت کلی در قسـمت 
خواهـران و برادران نصب شـده اسـت، یعنی 
اگـر مادری بخواهد تصویر فرزنـدش را نظاره 
کند احتماالً قسـمت برادران باشد و برعکس 
یعنـی اگـر پدر پیـری بخواهد تصویـر فرزند 
خود را ببیند باید به قسـمت خواهـران برود. 
آیـا نمی شـد ایـن تصاویـر در همـان جـای 

قبلـی کـه االن نیـز خالـی اسـت در بخـش 
ویژه ای برای شـهدای »مفقوداالثر« بصورتی 
ابتـکاری و خالقانـه نصب می شـدند تا هنوز 
ایـن چنـد پـدر و مـادری کـه از ایـن شـهدا 
بـه یـادگار مانده انـد را در کنـار ایـن نشـانها 
و تصاویـر فرزندانشـان ببینیـم؟ و نیـز اینکه 
دیگر فرزندان این شـهدا که بـرای درد دل با 
پـدر خود بـه »وادی رحمـت« می آیند و بی 
هیـچ اثـری از پـدر خود با چشـمان اشـکبار 

برمی گردنـد را دیگـر نبینیم.
3- براستی مسـئوالن مربوطه، می دانند 
کـه کدام یـک از شـهدایمان »مفقوداالثر« یا 

»مفقودالجسد« هستند؟
پیشنهاد می شود: 

شـهدای  بـه  مربـوط  تصاویـر   -1
»مفقوداالثـر« و »مفقودالجسـد«، در همـان 
مـکان قبلـی که خالی اسـت، بـا جاذبه های 
هنـری، مجـدداً طراحـی و نصـب شـود. 

و  »مفقوداالثـر«  شـهدای  بـرای   -2
»مفقودالجسـد« )جاویداالثرهـا( نیز، همانند 
شـهدای گمنام، محلی مشخص پیش بینی 
شـده و تصاویری همراه با معرفی این شـهدا 
در آنجـا نصب شـود تـا هویـت مظلومانه ی 

این شـهدا، بـه زائران، گوشـزد شـود.

تصور اینکه مادر 
»مفقوداالثر«ی که 

با غم و اندوه دوری 
فرزندش به »وای 

رحمت« بیاید و 
سایر مادران شهدا را 
ببیند که بر سر قبر 

فرزندان خود هستند 
ولی این بزرگواران 

حتی تصویری از 
فرزند خود را در 

جایی نبینند، حقیقتاً 
دردناک است! جواب 

این مادران را چه 
مسئولی می دهد؟ 

س: نوید ناصر
عک



18

 13
94 

ور
هری

،  ش
دوم

ره 
شما

ل،  
ل او

 سا

بنرهایی برای اطفاء ولِع جاه طلبی
و شـادمانی های متحدالشـکل می شـود تـا 
به پـای  جامعـه،  مختلـف  قشـرهای  بِرنـِد 
مردمـی جلـوه دادن جنـاب مدیـر خـرج 
شـود و البتـه این قشـر تراشـی ها در همین 
موعـد  در  و  می شـود  فرامـوش  مرحلـه 
خدمت، تا رسـیدن به کرسـی ای دیگر و باز 
شـروع بازی تبریک و شـادمانی ای تـازه، در 
فراموش خانه هـای ذهـن محبوس می شـود.

این کثـرِت بی انـدازه ی تبریکات و قطار 
یکدسـِت بنرها در سطح شـهر برای تصدی 
فالن مسـئولیت داخلی در شـورای شهر، یا 
تراکم تبریکات و ابراز احساسـات چاپلوسانه 
بـرای جلـوس فالنـی در کرسـِی مشـورتی 
اتـاق بازرگانـی اسـتان و کارهـای تبدیل به 
نشـان  ازاین دسـت،  زیـادی  شـده ی  روال 
می دهـد »شـیفتگی بـه خدمـت« جایـش 
را بـه »تشـنگی بـرای قـدرت« در فرهنـِگ 
مسـئولیت، تسـلیم کرده اسـت؛ تا آنجا که 
فحشـای مسئولیت دوسـتی و انتظـارِ بـرای 
چاپلوسـی، گاه آن قـدر فـوران می کنـد کـه 
مثالً مسـئول شـهرداری منطقه ی فـالن از 
بابـت انجام وظیفـه ی ذاتی اش، از سـاکنین 
قربـان  و  دستمال کشـی  انتظـار  محلـه ای 
صدقـه رفتـن هـم دارد و بنـِر تشـکر اهالی 
آسـفالت  اصـالح  بابـت  از  فـالن  محلـه ی 
خیابانشـان را کـه با هزار جـور قربان صدقه 
رفتـن راضی به این کار کـه وظیفه اش بوده 
اسـت کرده انـد، حتی در صفحات شـخصی 
هـم  اجتماعـی  شـبکه های  و  اینترنتـی 
نشـر می دهـد و تبختـر می کنـد از این کـه 

ذاتـی اش  وظیفـه ی  بـرای  او  از  جماعتـی 
تشـکر کرده انـد.

تـداوم چنیـن وضعیتـی درگـذر زمان، 
موجـب شـده اسـت کـه »مسـئولیت« از 
شـأن اصلـی خـود و از ارزش حقیقی اش که 
همـان »خدمـت و پاسـخ در برابـر وظایف« 
بـوده اسـت هـم نـزول کنـد و در ارزشـی 
جدیـد و تعریفی نوین کـه دقیقاً در نقطه ی 
مقابـل حقیقـت خـود بـوده اسـت، ظاهـر 
شـود و بشـود چیزی در حد »آقاباالسـر«ی 
کـه منـِت از جیـب مـردم خـرج کردنش را 
هـم بـه مـردم بزنـد و بـا داشـته های خـوِد 
مـردم بـر آنان سـروری کنـد و تـازه، انتظار 
چاپلوسـی و قدردانـی و قربـان صدقه رفتن 
هـم داشـته باشـد. ایـن طـرز تلقـی، البتـه 
اریکـه ی  بـر  کـه  کسـانی  مختـص  فقـط 
مسـئولیت سـوار می شـوند نیسـت. گویا به 
رویـه ای عمومـی و دیدگاهی عام بدل شـده 
اسـت و دوام این تلقـی در مرور زمان، این را 
بـر عمـوم بار کرده اسـت که مسـئول یعنی 
او منـت و  همـان »آقاباالسـر« و کارکـرد 
لطفـی اسـت که بـر رعیت می شـود و برای 
اینکـه خدماتـی از وظایف ذاتی مسـئوالن و 
دسـتگاه های تابعـه آن هـا گرفته شـود، باید 
دست به سـینه و پـا جفـت کـرده، مسـئول 
سـرایی کـرد و منت کشـی و تـا می شـود 

خربـزه زیـر بغل جنـاب مسـئول داد.
اشـمئزاز بصـرِی حاصـل از ایـن قبیـل 
کارهـا و تهنیت گویی هـای انتصاب/انتخـاِب 
آقایـان و خانم ها در کمیسـیون های داخلِی 

وقتـی  مفاهیـم،  از  واژگونـه  تعبیـر 
»مسـئولیت« را نـه خدمـت و پاسـخگویی، 
جـا  جریـان  قـدرت  در  سهم داشـتن  کـه 
بـه  بـرای  کـه  اسـت  طبیعـی  می زنـد، 
دسـته گل  کسـی،  رسـیدِن  مسـئولیت 
بـرای  تبریـک  و  بگیـرد  هـم  شـیرینی  و 
و  به جـا   -به اصطـالح  انتصاب/انتخـاِب 
شایسـته- اش را هـم بیلبـورد کنـد. گرچه 
بـه  بیشـتر  بـرای خدمـت  یافتـن  امـکان 
خلـق، از آنجـا کـه نعمتـی اسـت بـزرگ، 
حتمـاً امـری اسـت مبـارک، ولـی شـیوه ی 
زشـت و زننـده ی چاپلوسـی های مزورانـه 
و جـا  و دستمال کشـی های سـهم خواهانه 
بازکـن، مقولـه ای در تقابـل بـا این مسـئله 
اسـت. لکن مسـئولیت بما هو کان، نیسـت 
مگـر بار سـنگیِن خدمـت و پاسـخگویی، و 
این اصال تبریک و گل و شـیرینی و جشـن 
و سـرور نـدارد. و البتـه کـه عـزا و تسـلیت 
شایسـته تر اسـت بـر این بـارِ بزرگـی که از 
لحظـه بـه لحظـه اش سـؤال خواهـد شـد.

ایـن تحریِف تعبیـر و به بیان روشـن تر، 
تحریـف ارزش، کار را به جایـی رسـانده کـه 
باکم انگارِی چاپلوسـی های افسارگسـیخته، 
خودسـتایی ها و خودتبریکی هـا را هـم بـه 
میـدان کشـانیده تـا هیچ کجـای شـهر، از 
ایـن فـوز عظیمـی کـه از قَِبـِل مسـئولیت 
فـالن جناب مسـئول، مشـمول حـال مردم 
نمانـد و  آن سـامان شـده اسـت محـروم 
نامـی از همـه ی اقشـار، صنـوف و اقسـام 
جامعـه یک به یـک پانویـس ایـن تبریـکات 

این کثرِت 
بی اندازه ی 
تبریکات و قطار 
یکدسِت بنرها 
در سطح شهر 
برای تصدی 
فالن مسئولیت 
داخلی در شورای 
شهر، یا تراکم 
تبریکات و 
ابراز احساسات 
چاپلوسانه برای 
جلوس فالنی در 
کرسِی مشورتی 
اتاق بازرگانی 
استان و کارهای 
تبدیل به روال 
شده ی زیادی 
ازاین دست، 
نشان می دهد 
»شیفتگی به 
خدمت« جایش را 
به »تشنگی برای 
قدرت« در فرهنِگ 
مسئولیت، تسلیم 
کرده است

علی سلیمانیان

جامعه
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جنبش بی صدا
مروری بر احوال این روزهای
غالمرضا سیفی جنبش دانشجویی در آذربایجان

قدردانی هـای  و  حتـی  مجموعـه  فـالن 
مردمـی نمـا، از مسـئولین خـرد و کالن در 
شـهر، دیگر ازآنجاکـه غیرقابل احصـاء بوده 
و از حد حسـاب و شـمارش گذشـته، امکان 
حـال بـه هم خـوردن را هـم از آدمی گرفته 
اسـت. ایـن مسـئله آن قـدر بـه امـر مسـلم 
تبدیل شـده و آن چنـان بـرای چاپلوسـان و 
خودسـتایان موضوعیـت و اهمیت یافته که 
گویـا از بدیهیـات مسـئولیت و ملحقات آن 

اسـت و مسـئله ای اسـت اجتناب ناپذیـر.
جـای سـؤال اسـت کـه ایـن مدیـراِن 
کم ظرفیت مسئولیت دوسـت و میزپرسـتی 
کـه بـرای رسـیدن بـه مسـئولیت هایی در 
چنین سـطوح پایین و متوسـطی، از شدت 
ولـع بـرای ریاسـت و جـاه و مقـام، این جور 
دست وپایشـان را گـم می کننـد و ذوق زده 
می شـوند و طاقـت از کف می دهنـد، اگر به 
مسـئولیتی بزرگ تـر و کالن تـر برسـند چه 
می کننـد؟ و می خواهنـد در مسئولیتشـان 
چـه کننـد؟ ذوق مرگ شـدن این ها نشـانی 
از هدفشـان در به مسـئولیت رسیدن، یعنی 
رسـیدن بـه نـان و نـوا و امکانات و اسـتفاده 
دارد و نـه خدمـت. و اگرنـه خودسـتایی ها و 
از جیـِب خـود و یـا آن نهـاد، به اسـم مردم 
خـرج کردن هـا، هیـچ وجاهتی مگـر اطفاء 
ولع جاه طلبی و میزپرسـتی نخواهد داشت. 
گرچـه دود همـه ی این کارها و اسـراف ها و 
ولع هـا هـم، فقـط به چشـم مـردم مـی رود 
و قربانـی اصلـی، بیت المـال اسـت و مردم و 

جایگاهـی که اشغال شـده اسـت.

دانشگاه
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انقـالب  معظـم  رهبـر  تعبیـر  بـه  باشـد. 
»آرمان گرایـي را صددرصـد تأیید مي کنیم، 
دیـدن واقعیت هـا را هـم صددرصـد تأییـد 
مالحظـه  بـدون  آرمان گرایـي  مي کنیـم. 
واقعیت ها، بـه خیال پـردازي و توهم خواهد 
انجامیـد. وقتي شـما دنبال یـک مقصودي، 
یک آرمانـي حرکت مي کنیـد، واقعیت هاي 
و  بسـنجید  بایـد  را  خودتـان  اطـراف 
کنیـد.  برنامه ریـزي  واقعیت هـا  آن  طبـق 
بـدون دیـدن واقعیت هـاي جامعـه، تصـور 
آرمان هـا خیلـي تصـور درسـت و صحیحي 
نخواهـد بـود، چـه برسـد بـه دسـتیابي بـه 

آرمان هـا«)1378/9/1(

عجین شده با هویت شیعه
کسـانی کـه آرمان خواهـی را محکـوم 
بـا مبانـی  انـدک آشـنایی  اگـر  می کننـد 
دینـی داشـته باشـند، چنیـن نمی کننـد. 
اگـر از زاویه دید اندیشـه سیاسـی اسـالمی 
و شـیعی بـه مسـئله نـگاه کنیـم، هویـت 
اسـالم خواهی بـه روایت اهل بیـت )ع( کاماًل 
یـک آرمـان محسـوب می شـود، آرمانی که 
بشـریت موظف اسـت بـه دنبـال تحقق آن 
باشـد و شـکل کامـل آن در پایـان تاریـخ و 

توسـط امـام غائـب محقـق می شـود.
خیلـی قبل تـر از ایـن موضـوع یعنـی 
قـرآن  در  ظهـور، خداونـد  آرمـان  تحقـق 
کریـم هـدف از بعثت انبیا را برقراری قسـط 
و عـدل بیـان می کنـد و از ایـن می تـوان 
دریافـت کـه برقـراری عدالـت در صحنـه 
گیتـی یـک آرمـان بـزرگ بشـری اسـت. 

متوجـه  روایـات  و  آیـات  در  غـور  بـا 
خواهیم شـد که زندگی بشـر برای رسـیدن 
بـه کمـال، بـا آرمان ها گـره خورده اسـت و 
الجرم بشـر برای رسـیدن به کمال انسـانی 
بایـد همـواره آرمان گرایـی و یـا همـان افق 

دیـد را بـا خود بـه همراه داشـته باشـد.

امام روح اهلل، آرمان گرای واقع بین
فریـاد  امـروز  کـه  کسـانی  اگـر 
واقع بینی شـان گـوش فلـک را َکـر کـرده 
-کـه ازقضـا، بعضـی از آن هـا جـزو سـوپر 
انقالبیـون 57 هسـتند- بـه سـال 42 بـرده 
مقابـل  در  را  امـام  آرمان گرایـی  و  شـوند 

می کننـد؟ چـه  بدهنـد  قـرار  چشمشـان 
شـاه  علیـه  می خواسـتی  اگـر  زمانـی 
قیـام کنـی، ریـش و تسـبیح می جنباندنـد 
و می گفتنـد مبـارزه بـا شـاه حـرام اسـت 
چون شـاه شـیعه اسـت، چـون شـاه ژندارم 
منطقه اسـت چون شـاه فالن اسـت و چون 
شـاه بهمـان. امـا در میـان ایـن جماعـِت 
عافیت طلـب کـه پشـت نقـاب »واقع بینی« 
خزیـده بودنـد کسـی بـود کـه آرمان گرای 
واقع بیـن بـود و معتقـد بـود کـه شـاه بایـد 
اراده  بـرود و شـد آنچـه او می خواسـت و 

بود.  کـرده 
کـه  پیداشـده اند  قومـی  امـروز  امـا 
بـه بهانه هـای مختلـف بـه دنبـال حـذف 
آرمان هـا از صحنـه حیـات مردم انـد و برای 
نیـل بـه ایـن هـدف متوسـل بـه واژه هـای 
می گوینـد  روزی  می شـوند.  نیـز  جـذاب 

»اولیـن فریضـه ی دانشـجویی عبـارت 
عـّده ای  یـک  آرمان خواهـی.  از  اسـت 
تبلیـغ می کننـد و وانمـود می کننـد کـه 
اسـت؛  واقع گرایـی  مخالـف  آرمان خواهـی 
نه آقـا، آرمان خواهی مخالـف محافظه کاری 
اسـت، نه مخالف واقع گرایـی. محافظه کاری 
یعنـی شـما تسـلیم هـر واقعیتـی -هرچـه 
تلـخ، هرچه بـد- باشـید و هیـچ حرکتی از 
خودتـان نشـان ندهیـد؛ ایـن محافظه کاری 
اسـت. معنـای آرمان گرایـی ایـن اسـت که 
نـگاه کنیـد به واقعیت هـا و آن ها را درسـت 
بشناسـید؛ از واقعیت هـای مثبـت اسـتفاده 
منفـی  و  سـلبی  واقعیت هـای  بـا  کنیـد، 
مقابلـه کنیـد و مبـارزه کنیـد. ایـن معنای 
آرمان گرایـی اسـت. چشـمتان بـه آرمان ها 
باشـد. این اولین فریضه ی دانشـجو اسـت.«

فریضـه ی  اولیـن  آرمان خواهـی، 
دانشـجو

این هـا، برشـی اسـت از بیانـات رهبـر 
بـا دانشـجویان  انقـالب در دیـدار  معظـم 
کـه چنـدی قبـل در مبـارک رمضـان ایراد 
گردیـد. ایشـان در ایـن دیـدار، کلیـدواژه 
جدیـدی را بـه واژگان دانشـجویی کشـور 
اضافـه کردنـد. واژه »فرایـض دانشـجو« و 
اولیـن  همچنـان کـه در بـاال ذکـر شـده 
فریضه دانشـجو جماعت را »آرمان خواهی« 

عنـوان کردنـد.
یکـی از مفاهیـم بحث برانگیـز برآمـده 
از انقـالب اسـالمی »آرمان خواهـی« اسـت 
و علی رغـم گذشـت 36 سـال از پیـروزی 
انقـالب، ایـن واژه همچنـان محـل بحـث و 
مجادلـه و منازعه هـای گفتاری و نوشـتاری 

ست. ا
همـواره منتقدیـن آرمان گرایـی، بـرای 
حـذف ایـن واژه و یـا بهتـر بگوییـم ایـن 
منـش و سـلوک و ایـن افق دیـد، واقع بینی 
را َعلَـم کـرده و بـر سـر آرمان گرایـی چماق 

کرده انـد. 
نـگاه،  دو  بیـن  کـه  اسـت  دیرزمانـی 
دارد؛  وجـود  تفاوت هایـی  و  اختالف هـا 
اختالف هایـی برآمـده از تفـاوت دو نوع نگاه 
بـه روند حیـات؛ دو نوع نگاه کردن بـه ادارة 
جامعـه و حتـی ادارة زندگـی فـردی: »نگاه 

آرمان گرایانـه.« »نـگاه  و  واقع بینانـه« 
امـا چـه کسـی و یـا کسـانی خواهنـد 
توانسـت بیـن ایـن دو مسـیر، راه را از چـاه 
بازشناسـند؟ آیـا صـرف آرمان گرایـی، مـا و 
جامعـه را بـه سـرمنزل مقصود می رسـاند؟ 
و روی دیگـر سـکه اینکـه؛ آیـا بوسـیدن و 
کنـار گذاشـتن آرمان گرایـی و کوبیـدن بـر 
طبل واقع بینـی، صالح و رسـتگاری دنیوی 
و اخـروی جامعـه را در پـی خواهد داشـت؟

دانشـجویي،  جنبـش  اقتضـاي 
آرمان گرایـي اسـت، امـا ایـن آرمان گرایـي 
بایـد مـالزم بـا درک صحیـح از واقعیت هـا 

جنبش 
دانشجویی 
ذاتاً، جنبشی 
آرمان خواهانه، 
ضد استکباری و 
ضد امپریالیسم 
و در یک کالم ضد 
کانون های زر و 
زور در تمام ابعاد 
آن است. اما مدتی 
است جنبش 
دانشجویی 
دوران افول خود 
را می گذراند.   
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سـانتریفیوژ مـا بـه آرمـان وصـل نیسـت و 
روزی دیگـر می گوینـد سیاسـت خارجـی 

جـای آرمـان نیسـت. 
امـا همـان پیـر روشـن ضمیری کـه در 
سـال 42 َعلَـم مبـارزه بـا ژانـدارم منطقـه 
را برافراشـت و بـه آرمـان خـود رسـید، در 
واقع بیـن)!(  جماعـت  جـوالن  گرماگـرم 
در سـال 67 نیـز فرمـود: مـا می گوییـم تـا 
شـرک و کفـر هسـت، مبـارزه هسـت و تـا 
مبارزه هسـت، ما هسـتیم. ما بر سـر شـهر 
و مملکـت با کسـی دعوا نداریـم. ما تصمیم 
داریـم پرچـم ال الـه اال اهلّل را بـر قلـل رفیع 
کرامـت و بزرگـواری بـه اهتـزاز درآوریـم... 
اگر بندبند اسـتخوان هایمان را جدا سـازند، 
اگر سـرمان را بـاالی دار برند، اگـر زنده زنده 
اگـر  بسـوزانند،  آتشـمان  شـعله های  در 
زن و فرزنـدان و هسـتی مان را در جلـوی 
دیدگانمـان بـه اسـارت و غارت برنـد هرگز 
امان نامـه کفـر و شـرک را امضـا نمی کنیم.

)قسـمتی از پیـام امـام راحـل به مناسـبت 
قبـول قطعنامـه 598(

وقتـی  اسـت  گزنـده  و  تلـخ  البتـه 
می بینیـم همیـن جماعتـی که زیـر خیمه 
را  همه چیـز  می شـوند،  جمـع  واقع بینـی 
می بیننـد غیـر از دیـدن واقعیت هـا و اتفاقاً 
همیـن جماعـت، واقعیت هـا را نمی بینند و 
از آن فـرار می کننـد. کـه اگـر قـرار بـر ذکر 
مصـداق باشـد بایـد کالم را طـول داد کـه 
الجـرم از حوصلـه ایـن مقـال خارج اسـت.

افـول  چـرا جنبـش دانشـجویی 
اسـت؟ کـرده 

جنبشـی  ذاتـاً،  دانشـجویی  جنبـش 
ضـد  و  اسـتکباری  ضـد  آرمان خواهانـه، 
امپریالیسـم و در یـک کالم ضـد کانون های 
زر و زور در تمـام ابعـاد آن اسـت. امـا مدتی 
اسـت جنبـش دانشـجویی دوران افول خود 
را  دانشـجو  آرمان گرایـی،  می گذرانـد.  را 
بـه سـمت مطالبـه گـری سـوق می دهـد. 
اینکـه دانشـجوی امـروز دوران افـول خـود 
را می گذرانـد بایـد ربطـش را در عـدول از 
آرمان هـا جسـتجو کـرد. عـدول از آرمان ها، 
ذبـح عدالت خواهـی و مطالبـه گـری را بـه 

دنبـال دارد.
»جنبـش  بایـد  بی تعـارف  را  امـروز 
بی صـدای دانشـجو« نامیـد. بارهـا نگارنـده 
بـر سـر این موضـوع بـا فعالین دانشـجویی 
مباحثه و حتی گاهی مجادله داشـته اسـت 
اتفاقـات  کـه چـرا دانشـجویان در مقابـل 
پیرامونـی خـود بی تفـاوت و یـا به اصطـالح 

اسـت؟ »سـیب زمینی« 
سال هاسـت کـه مقـام معظـم رهبـری 
بـر عدالت خواهـی قشـر دانشـجو به عنـوان 
یـک اصـل مهم تأکیـد می کننـد و در تمام 
سـخنان خود با دانشـجویان، عدالت خواهی 
و مطالبـه از مسـئوالن را از وظایـف مهـم 

دانشـجویان می داننـد.
تشـکل  کـدام  و  دانشـجو  کـدام  امـا 
دانشـجویی در اسـتان را سـراغ داریـد کـه 
قدمـی  جامعـه  در  عدالـت  تحقـق  بـرای 
برداشـته باشـد؟ برای تأیید ایـن ادعا کافی 
اسـت عملکـرد یـک دهـه اخیـر جنبـش 

دانشـجویی در ایـن حـوزه رصـد شـود. 
بـا  دانشـجویی  جنبـش  روح 
محافظـه کاری، انفعـال و مصلحت پرسـتی 
در تناقـض اسـت. جنبـش دانشـجویی بـه 
معنی آرمان خواهی بـه دور از محافظه کاری، 
بـه دوراز مصلحت پرسـتی و سیاسـت زدگی 
اسـت، و نبایـد دچـار انحـراف از این مسـیر 

شـود.
نبایـد  دانشـجو  می گفـت:  ظریفـی 
سـیب زمینی باشـد! یعنی حداقل پیاز باشد 
تـا اگـر کسـی خواسـت پوسـتش را بکنـد 
الاقـل بتوانـد اشـک دیگـران را دربیـاورد. 

درد چیست؟ درمان کدام است؟
یکـی از دالیل بسـیار مهمی که جنبش 
دانشـجویی را بـه ایـن حـال وروز انداختـه، 
افتـادن در ورطه جناح بازی و سیاسـی کاری 
اسـت. در فعالیت هـای اخیر جنبش مذکور، 
منافـع حزبی و جناحی، بیـش از آرمان های 

حقیقی جامعه دنبال شـده اسـت.
جنبـش  افـول  کـه  دیگـر  موضوعـی 
زدن هـا  نـق  گردیـده،  سـبب  را  دانشـجو 
اسـت. برخی از دانشـجویان با دستاویزهای 
تکـراری ماننـد »به مـن ربطی نـداره، ولش 
عافیت جـو  و...  نمی شـود«  درسـت  کـن، 
می شـوند و ترجیـح می دهند در اندیشـه ی 
تأمیـن منافـع شـخصی خـود باشـند تـا 
جماعـت،  ایـن  مـردم.  و  جامعـه  مسـائل 
شـأن دانشـجو را کـه همـان مطالبـه گری 
و عدالت خواهـی اسـت وا نهاده و قـدم درراه 

نهاده انـد. محافظـه کاری 
برخـی دانشـجویان و تشـکل ها نیـز در 
تشـخیص اولویت هـا و اهـم و مهـم جامعـه 
تـالش  شـبانه روز  درمانده انـد.  انقـالب  و 
می کننـد امـا خروجـی کار نـه آن چیـزی 
اسـت کـه بتوانـد دردی از جامعـه را عـالج 
کنـد. در یـک کالم بایـد گفـت: ایـن نـوع 
فعالیت هـای پرحجـم و پر سـروصدا، نه تنها 
تقویـت  را  دانشـجویان  آرمانـی  روحیـه 
نمی کنـد، که بیشـتر موجـب انـزوای آن ها 

می شـود.
جنبـش  اینکـه  دلیـل  اصلی تریـن 
دانشـجویی بر سـر پیگیـری آرمان هـا دچار 
سسـتی و رخـوت گردیـده، ایجـاد فاصلـه 
عمیقـی بیـن مـردم و جنبـش دانشـجویی 
اسـت.  جنبش دانشجویی باید منتقد باشد 
اما در شـرایط کنونی نشـانی از انتقاد و نقد 
وضعیـت موجـود در جنبـش دانشـجویی 

یافـت نمی شـود.
ایـن مهـم را می توان هـم در موضوعات 

بین المللـی و هـم کشـوری و هـم اسـتانی 
مشـاهده کرد. 

درس استاد و فراموشی شاگرد
انقـالب در پیامـی  آبـان 81 رهبـر   6
بـه جنبـش دانشـجویی مجموعه سـؤاالتی 
را مطـرح کردنـد کـه نیازمنـد پاسـخ بود و 
امـروز بعـد از گذشـت 13 سـال از آن روز 
جنبـش دانشـجویی می تواند عملکـرد خود 

را در پیگیـری آرمـان عدالـت بسـنجد. 
معظـم لـه در آن پیـام تاریخـی خطاب 
بودنـد:  آورده  دانشـجویی  جنبـش  بـه 
مسـائل  بلنـد  فهرسـت  سـرآغاز  »امـروز 
کشـور مسـئله  ی عدالت اسـت. دانشـجوی 
جـوان اگرچـه خـود برخاسـته از قشـرهای 
مسـتضعف جامعـه هـم نباشـد، بـه عدالت 
اجتماعـی و پر کـردن شـکاف های طبقاتی 
بـه چشـم یـک آرزوی بـزرگ و بی بدیـل 
می نگـرد. مسـابقه  ی رفـاه میان مسـئوالن، 
بی اعتنائی به گسـترش شـکاف طبقاتی در 
ذهـن و عمـل برنامه  ریـزان، ثروت  های سـر 
بـرآورده در دسـتانی کـه تـا چنـدی پیـش 
تهـی بودنـد، هزینـه کـردن امـوال عمومی 
در اقدام هـای بـدون اولویـت، و بـه طریـق 
اولـی در کارهـای صرفـاً تشـریفاتی، میدان 
دادن بـه عناصری که زرنگـی و پرروئی آنان 
همـه ی گلوگاه هـای اقتصـادی را بـه روی 
آنـان می گشـاید، و خالصه پدیده ی بسـیار 
در دسـت  ثـروت  انبـوه شـدِن  خطرنـاک 
کسـانی کـه آمادگـی دارنـد آن را هزینـه ی 
کسـب قـدرت سیاسـی کننـد؛ و البتـه بـا 
تکیـه بـر آن قـدرت سیاسـی اضعـاف آنچه 
را کـه هزینـه کرده انـد گـرد می آورند.این ها 
و امثـال آن نقطه هـای اسـتفهام برانگیـزی 
سـت که هر جـوان معتقد به عدل اسـالمی 
ذهـن و دل خـود را بـه آن متوجـه می یابـد 
و از کسـانی کـه مظنون بـه چنین تخلفاتی 

شـناخته می  شـوند پاسـخ می طلبـد.«
پیـام  در  مطروحـه  کلیدواژه هـای 
رهبـری، امـروز بیـش از گذشـته نیازمنـد 
پاسـخگویی اسـت و در این میانه چه کسی 
بناسـت راه این همـه بی عدالتـی را ببندند؟! 
نکند جنبش دانشـجویی نیز مانند خیلی از 
سیاسـیون حاضر در پشـت پرده ی هیاهوی 
»واقع بینـی«، عافیـت اختیـار کننـد و راه 

محافظـه کاری در پیـش گیرنـد.
امـروز، تازه مسـائل جدیـدی پیش آمده 
کـه جنبـش دانشـجویی باید در اندیشـه ی 
مواجهـه بـا آن هـا هـم باشـد. دیگـر مثـل 
و  بـا مشـکالت  تنهـا  کـه  نیسـت  دیـروز 
مسـائل پیش گفتـه، روبـرو باشـد؛ جریـان 
تجدیدنظرطلـب، دوبـاره جـان گرفتـه و در 
پوشـش واقع بینـی، می کوشـد تـا آرمان هـا 
را برای همیشـه به بایگانی تاریخ بفرسـتد... 
در ایـن جبهه ی جدید، جنبش دانشـجویی 

کجاست؟

سال هاست 
که مقام معظم 

رهبری بر 
عدالت خواهی 
قشر دانشجو 
به عنوان یک 

اصل مهم تأکید 
می کنند و در 

تمام سخنان خود 
با دانشجویان، 
عدالت خواهی 

و مطالبه از 
مسئوالن را از 

وظایف مهم 
دانشجویان 

می دانند.
اما کدام دانشجو 

و کدام تشکل 
دانشجویی در 
استان را سراغ 
دارید که برای 
تحقق عدالت 

در جامعه قدمی 
برداشته باشد؟ 
برای تأیید این 
ادعا کافی است 

عملکرد یک دهه 
اخیر جنبش 

دانشجویی در 
این حوزه رصد 

شود. 
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امـا از طـرف دیگر باعث سـبک شـدن کفه 
ادبـی و هنـری اثـر نیـز خواهـد شـد. رمان 
»جمجمـه ات را قـرض بده برادر!« توانسـته 
با تلفیق مناسـب واقعیات جنگ و خالقیت 
هنرمندانـه، ضمـن وفاداری بـه تاریخ جنگ 
ارزش ادبـی و هنـری خـود را هـم به عنـوان 
یـک رمـان شـخصیت محـور حفـظ کنـد. 
طـوری که می تـوان امیـدوار بود صد سـال 
بعـد هم مخاطبـی که به خاطر بعـد زمانی، 
ارونـد و غواصـان والفجـر 8 را نمی شناسـد، 
بـا خوانـدن این کتـاب، جنـگ و آدم هایش 
)برخـالف  داسـتانی  جـذاب  فضـای  در  را 
تماشـا  بـه  تاریـخ(  خشـک  کتاب هـای 

! بنشیند
2- ایـن داسـتان هـم ماننـد کتاب های 
دیگـر کربالیـی لـو »سـخت خوان« اسـت! 
ایـن ویژگـی به خودی خـود ایـراد نیسـت، 
محسـوب  هـم  امتیـازی  کـه  همچنـان 
نمی شـود. طبیعی اسـت ایـن ویژگی باعث 
محـدود شـدن دایـره خواننـدگان خواهـد 
شـد. وجـود اشـارات فلسـفی و عرفانـی در 
متـن اثـر )امدادهـای غیبـی، تجـرد، طـی 
الزمـان، وجود و عـدم و...(، ارجاعات خارج از 
متـن، نـگاه تأویل گـرا و نمادگـرا در روایت، 
پرش هـای زمانـی در گذشـته و آینـده و... 
باعـث می شـود خواننـده عمومـی نتوانـد با 
کلیت اثـر ارتباطی محکم و منطقـی برقرار 
کنـد. البتـه بـه نظـر می رسـد ایـن خصلت 
سـخت خـوان بـودن نسـبت بـه کتاب های 

قبلـی نویسـنده کمتر شـده اسـت، هرچند 
کـه انتخـاب دایـره مخاطبـان یـک اثر حق 
طبیعـی یـک نویسـنده اسـت و نمی تـوان 

خـرده ای بـر آن گرفـت.
3- نثـر سـاده و روان مهم تریـن و اولین 
اسـت.  نویسـنده  و  بیـن خواننـده  واسـط 
حتـی داسـتان هایی که اصطالحـاً چندالیه 
هسـتند هـم، معموالً نثـری سـاده و روان را 
انتخـاب می کنند. نثر پیچیده و غیرمرسـوم 
می توانـد مخاطـب را در الیـه اول داسـتان 
دچـار کالفگی و خسـتگی نمـوده و بالطبع 
را  جذاب تـر  و  عمیق تـر  الیه هـای  فهـم 
هـم ناممکن سـازد. بی شـک نویسـنده این 
رمـان هـم بـا علـم بـه چنیـن مخاطراتـی، 
نثـر و زبـان خـاص خـود را بـرای این کتاب 
انتخـاب کرده اسـت. نثری کـه به گونه ای به 
متـون کهن، اسـطوره ای و مذهبـی نزدیک 
می شـود و همـواره اصـرار بـر تأویـل و راز 

آلودگـی دارد. 
تـو  »از  مثـل  جمالتـی  و  دیالوگ هـا 
روایتـی نخواهنـد مانـد!«، »تـوی هذیـان 
گفتـی. مـن هـم بلـد شـدم«، »بـرای مـن 
کـه بـه یک تابـوت می مانسـت. یـک تابوت 
بـا زمزمـه آب.«، »مـرز را کـه رد می کنیـد 
کـه  این طـرف  می شـوید...  دیگـری  آدم 
می آییـد...«، »راسـتی دیدی لبـاس هالل از 
پشـت پاره شـده بود؟« در این داسـتان کم 
نیسـتند. جمالتی که به خوبی یـا در لحن و 
 یا در محتوا مخاطب را به مفاهیمی خارج از 

بـده  قـرض  را  »جمجمـه ات  رمـان 
بـرادر!« آخریـن کتـاب »مرتضـی کربالیی 
رمزآلـود  و  جـذاب  اسـت  روایتـی  لـو«، 
دربـاره دسـته ای از غواصان واحـد اطالعات 
و عملیـات کـه مشـغول شناسـایی مواضـع 
دشـمن بعثـی در آسـتانه عملیـات والفجـر 
8 )عبـور از اروند و آزادسـازی فاو( هسـتند. 
سلیم، هالل، نوراهلل، هادی، حسین و کاظم، 
غواصـان دسـته ای هسـتند کـه علی رغـم 
میلشـان تحت فرماندهی مصطفی، مشغول 
خدمـت هسـتند. نویسـنده در فصل هـای 
متعـدد رمـان بـا مـرور حـوادث گذشـته 
و حتـی آینـده بـه اعمـاق شـخصیت های 
اصلـی داسـتان نقـب زده و مخاطـب را بـه 
مکاشـفه ای داسـتانی درباره وقایع و حقایق 
مسـتور دفـاع مقـدس دعـوت می کنـد. بـه 
نظـر می رسـد این کتـاب یکـی از مهم ترین 
رمان هایـی باشـد کـه تـا امـروز در موضـوع 
دفاع مقـدس نوشته شـده اند. مـروری کوتاه 
بـر برخـی نقاط ضعـف و قوت این داسـتان 

جـذاب خالـی از لطف نیسـت:
1- کربالیـی لـو بـه معنـی واقعی کلمه 
یـک رمـان خلـق کـرده اسـت. جذابیـت و 
اهمیـت ذاتـی خاطـرات شـفاهی جنـگ و 
بـار اعتقـادی و معنـوی آن هـا باعـث شـده 
دفـاع  داسـتان های  از  برخـی  کـه  اسـت 
مقدس ناخواسـته بـه حوزه خاطـره نزدیک 
می توانـد  هرچنـد  نزدیکـی  ایـن  شـوند. 
باعـث غنـای تاریخـی و اعتقـادی اثر شـود 

بارزترین 
ویژگی و امتیاز 
این رمان، ارائه 
روایتی غیر 
کلیشه ای و 
عمیق از جنگ 
و آدم های آن 
است. روایتی که 
به تعبیر بنده 
سیری است در 
»آفاق وانفس« 
جنگ. تسلط و 
عالقه کربالیی لو 
به مفاهیم عمیق 
عرفانی و فلسفی 
باعث شده این 
رمان بیش از 
آنکه رنگ حادثه 
و حماسه داشته 
باشد، راوی 
عوالم پیچیده 
و درونی روح 
و نفس آدم های 
درگیر جنگ 
باشد.

خرق حجاب از »آفاق و انفس« جنگ!     
نگاهی به رمان »جمجمه ات را قرض بده برادر!«، اثر مرتضی کربالیی لو

اشـاره: »مرتضـی کربالیـی لـو« متولـد 1356 در تبریز. از نویسـنده های حـاال دیگر صاحب سـبک در حـوزه ی ادبیات مهدی نورحممدزاده
داسـتانی اسـت. سـابقه ی روزنامه نگاری هـم دارد. اما، دل بسـتگی اش بـه ادبیات داسـتانی، تمام تالش های سـال های 
اخیـرش را به سـوی رمان معطوف کرده اسـت. در سـال 1382 اولین مجموعه ی داسـتانش را با نام »من مجـردم، خانم« 
منتشـر کرد. کتابی که توانسـت جایزه کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایران را در سـال 1383 بگیرد. »خیـاالت«، »زنی 
بـا چکمه سـاق بلند سـبز«، روبـاه و لحظه های عربی، نوشـیدن مـه در بـاغ نارنج، مفید آقـا، قاراچوبـان، حدیث ضیف 
ابراهیـم، کتاب های دیگرش هسـتند. »جمجمـه ات را قرض بده برادر« آخرین دسـتاورد اوسـت. دسـتاوردی قابل تأمل 

و مهـم. مهدی نورمحمـدزاده، در این نوشـتار، مروری دارد بـر »جمجمه ات...«.

کتابستان
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متـن ارجـاع می دهنـد. امـا در مقابـل 
اصـرار کربالیـی لـو بـر اسـتفاده از برخـی 
کلمـات و افعـال غیرمرسـوم در متن کتاب 
چندان قابل توجیه نیسـت. »شانه خماند«، 
»نـور کـه رد می شـد مـی خاموشـیدند«، 
»زمـان از جایـی بیاغـازد«، »یک بوی اعظم 
پدید آورده اسـت«، »چه قـدر یک رودخانه 
را مـی جورنـد آخـر!«، »مثـل کسـی که از 
بیمـاری روبـه اشـتدادی اعصابـش داغـان 
اسـت« و مـواردی از ایـن قبیل که می شـد 

بـا کلمـات بهتـر و روان تری بیـان نمود.
4- آیا داسـتان به اسـتناد تخیلی بودن 
خـود می تواند واقعیـات تاریخی و اجتماعی 
 را نفـی کنـد؟ مثـاًل آیـا منطقـی بـود کـه 

نویسـنده ایـن اثـر فضـای عملیـات والفجر 
8 را به جـای ارونـد در رود ارس بازآفرینـی 
کنـد؟! هرچنـد پاسـخ چنین سـؤالی بحث 
نظـری مفصلی را طلب می کنـد، اما محض 
اختصـار می تـوان گفـت »داسـتان مقید به 
تاریخـی  واقعیـت  عیـن  می توانـد  تاریـخ 
واقعیـت  منافـی  نمی توانـد  امـا  نباشـد، 
تاریخـی هـم باشـد!«. ایـن داسـتان هـم 
به عنـوان یـک رمـان دفـاع مقـدس تـا حد 
خوبـی چنین اصلـی را رعایت کرده اسـت. 
امـا به عنـوان یـک نقطـه ابهام، شـخصیت 
داسـتانی »آقـا مهـدی« و روایـت شـهادت 

ایشـان در عملیـات بـدر، ذهـن مخاطـب را 
به شـخصیت حقیقـی »آقا مهـدی باکری« 
متوجـه  عاشـورا  لشـگر  شـهید  فرمانـده 
می کنـد. چنین انطباقی فی نفسـه اشـکالی 
نـدارد، امـا ایـراد کار آنجاسـت کـه متـن 
نامـه ای منتسـب به ایشـان در کتـاب آورده 
می شـود. آیـا آن نامـه مبهـم و خـاص واقعاً 
نوشـته شـهید مهـدی باکـری بوده اسـت؟ 
قطعـاً خیـر! امـا خواننـده ای که آقـا مهدی 
باکـری لشـگر  را همـان مهـدی  داسـتان 
عاشـورا فـرض کـرده اسـت، چنیـن انتظار 
بـه حقـی هـم دارد! در مواجهـه داسـتانی 
باشـخصیت های بزرگ تاریخـی و ملی باید 
احتیـاط بیشـتری بـه خـرج داد، چـرا کـه 
بـرای مخاطبان به ویـژه در سـال های دور از 
تاریـخ وقوع داسـتان، می تواند منشـأ ایجاد 
شـبهات تاریخی شـود. بـه نظر ایـن قلم، یا 
بایـد آقـا مهـدی داسـتان به گونـه ای روایت 
می شـد که انطبـاق قطعی با شـهید مهدی 
باکـری نداشـته باشـد و یا در صـورت تعمد 
نویسـنده برای انطباق شخصیت داستانی و 
حقیقـی آقـا مهـدی، آن نامـه غیرواقعی به 

ایشـان منتسـب نمی شـد!
5- بارزتریـن ویژگی و امتیـاز این رمان، 
ارائـه روایتـی غیـر کلیشـه ای و عمیـق از 
جنـگ و آدم هـای آن اسـت. روایتـی که به 
تعبیـر بنده سـیری اسـت در »آفاق وانفس« 
جنـگ. تسـلط و عالقـه کربالیـی لـو بـه 
مفاهیـم عمیـق عرفانـی و فلسـفی باعـث 
شـده این رمـان بیش از آنکه رنـگ حادثه و 
حماسـه داشته باشـد، راوی عوالم پیچیده و 
درونـی روح و نفـس آدم هـای درگیر جنگ 
باشـد. آدم هایـی کـه به مدد فضـای معنوی 
در  و  بـاال کشـیده اند  را  جبهـه خودشـان 
کنـار شناسـایی  مواضع دشـمن، بـه مناظر 
شـهود هـم سـرک می کشـند. ایـن رمـان 
جـذاب روایتگـر غواصان خط شـکنی اسـت 
کـه بیـش از رودخانه وحشـی ارونـد، عوالم 
بی کـران ملکـوت را غواصـی می کننـد و به 
دنبـال مرواریدهای معرفت در آن دسـت وپا 

می زننـد! ولـو بـه قیمـت بذل جانشـان!
آن ها که از خشـونت واقعیت ها خسـته اند 
و گوش به شـنیدن ترانه حقایق تیـز کرده اند، 

خوانـدن این کتاب را از دسـت ندهند! 

آیا داستان 
به استناد 

تخیلی بودن 
خود می تواند 

واقعیات تاریخی 
و اجتماعی را 
نفی کند؟ مثاًل 

آیا منطقی بود 
که  نویسنده 

این اثر فضای 
عملیات والفجر 8 

را به جای اروند 
در رود ارس 

بازآفرینی کند؟! 
هرچند پاسخ 
چنین سؤالی 
بحث نظری 

مفصلی را طلب 
می کند، اما محض 
اختصار می توان 

گفت »داستان 
مقید به تاریخ 
می تواند عین 

واقعیت تاریخی 
نباشد، اما 

نمی تواند منافی 
واقعیت تاریخی 

هم باشد!«
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کم خونی و انحالل در غرب
امیر تقوی

مقدمـه: »غربزدگـی« و »غربـی شـدن« و »مدرنیتـه« سـه مفهوم و سـه مقولـه متمایز هسـتند. ما و یا بهتـر بگوییم 
جوامـع اسـالمی و باألخـص مردمان منطقـه خاورمیانه بیشـتر در فضـای گام اول که همـان »غربزدگی سـت« زندگی 
می کنیـم. ورود مـا به سـاحت غربزدگـی خود داسـتانی عبرت آمـوز دارد لیکن تاکنون بـه گام دوم که »غربی شـدن« 
باشـد به صـورت اجتماعی قدم ننهاده ایم. این نوشـتار می کوشـد تا فرمـول جاری و سـاری برای تسـریع ورود جوامع 

اسـالمی به گام دوم را رمزگشـایی نماید.

سوغات فتنه ی تکفیر برای مسلمین

کنکاش پیرامون یک اسلوب قدیمی اما کارساز
غربزدگـی جـالل آل احمـد را کـه تـورق می کردم 
به نکته ای نغز در البه الی سـطورش خوردم. )شـاید( از 
ایـن منظر نیز بتـوان وقایع جـاری در عراق و سـوریه و 

منطقه خاورمیانه را نگریسـت.
جـالل در جایـی از کتابـش می نویسـد: »صلیبیان 
فرنـگ کـه به توبره کردن خاک عالم اسـالم پا در رکاب 
کـرده بودنـد، از همـه ی اروپـا گـرد هـم می آمدنـد - از 
سـوئد بگیر تا رم- و همه فرمان پاپ اعظم را در دسـت 
داشـتند و پـول جیـره و اسـب و علیـق تجارتخانه های 
»ژنـوا« و »ونیـز« را در پـِس پشـت. و آن وقـت به عنوان 
اسـالم بـا کـه می جنگیدند؟ نـه با مجموعـه ی ممالک 

اسـالمی؛ بلکه فقط با ممالیک مصر، دست نشـانده های 
دورافتـاده ی خالفتی که داشـت بر بـاد می رفت . گمان 
نمی کنـم حتی سـعدی به عنـوان داوطلبی بـرای جهاد 
بـا کفـار در آن خنـدق طرابلس اسـیر شـده باشـد. آن 
روزهـا در این سـوی عالـم اسـالم هیچ کـس را غـم این 
نبـود که خطـر را ببیند و دسـت از بازیچه ی کودکانه ی 
ملوک الطوایفـی بـردارد. یـا از بحـث درباره ی حـدوث و 
قـدم قـرآن به خاطر کوبیدن حریف، چشـم بپوشـد...«

»برداریـد ورقـی بزنیـد بـه سـفرنامه های همـه ی 
کسـانی کـه در سراسـر دوره صفـوی به عنوان سـیاح یا 
بـازرگان یـا ایلچی یا مستشـار نظامـی- و اغلـب هم از 
یسـوعیان  )ژزوئیـت هـا( - به این سـو آمده اند و ببینید 

کـه همـه ی ایشـان چـه شـاهدهای تشـویق کننده و 
صبـوری بوده انـد بـرای آن تختـه قاپـو کردن هـا! و چه 
پیـزری نهاده انـد الی پـاالن آدم کشـی های عبـاس 
صفـوی یـا بی بته گی های سلطان حسـین! و درسـت از 
آن زمـان اسـت کـه ما گوشـمان بدهـکار می شـود به، 
به بـه گویـی کنـار گودنشـینان فرنگی کـه در حقیقت 
تربیت کننـدگان اصلـی امـرا و رجال ما هسـتند در این 
سـیصد سـال اخیر و همـه ی این احسـنت ها هم چون 
افسـونی اسـت در گـوش پیرمـرد راهدار خسـته ای که 

آرام بخوابـد تـا دیگران قافلـه را بزنند.
سـیالب  ایـن  اصلـی  سرچشـمه  این هاسـت 

غربزدگـی...«

اسالم آمریکایی
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تاریخ غربزدگی چگونه شروع می شود؟
باریک بینـی جالل بی حدوحصر اسـت، 
شـاه عباس  »دربـار  می گویـد  کـه  آنجـا 
چاپلوسـی  بـا  نـوازش  حـال  در  صفـوی 
سـیاحان و بازرگانـان غربـی اسـت« و »یک 
مرزهـای  در  تمام عیـار  صلیبـی  جنـگ 
غربـی جهان اسـالم برپاسـت« یـک هجمه 
فرهنگی در زیرپوسـت این مناسبات نظامی 
و امنیتی در حال شـکل گیری اسـت. جالل 
را  غربزدگـی  سـیالب  آغـاز  سرچشـمه 
همین جاهـا می جویـد و به حـق باریک بینی 

او احسـنت دارد.
در جایـی کـه مسـلمانان سـرخوش از 
پیـروزی در نزاع هـای ملوک الطوایفی بودند و 
وزرا و امـرای مسـیحی به ایـن دعواهای پوچ 
به بـه می گفتنـد اروپا در حـال فتح فرهنگی 
جهـان اسـالم بـود، درواقـع امـر معـادالت 
پیچیده سیاسـی - نظامی لفافه ای می شـود 
بـرای غربزدگـی، غربی که با قدرت ماشـین 
و صنعـت مسـلح گردیـد و در پـی فتوحات 

عظیـم در بـالد اسـالمی بود.
»داعـش، النصـره و القاعده که بـه توبره 
کردن خاک عالم اسـالم پـا در رکاب کرده اند 
از همـه عالـم گرد هم آمده اند - از انگلسـتان 
بگیـر تـا قزاقسـتان- و همـه فرمـان مفتـی 
اعظـم را در دسـت دارنـد و پـول جیـره و 
اسـلحه و مواجـب تجارتخانه هـای »قطر« و 

»عربسـتان« را در پـِس پشـت.«
و حاال شـما به به گویی کنار گودنشینان 
فرنگـی را تماشـا کنیـد کـه چگونـه یکـی 
از بـرای فتوحـات داعـش هـورا می کشـد و 

دیگـری تشـویق کننده جبهه ی مقابـل...
آیـا ایـن جنگ هـای ملوک الطوایفـی و 
خونریـزی، بـه کم خونـی و بی رمقـی جهان 
اسـالم نخواهد انجامید؟ و بـه نظرتان جهان 
غـرب هم اکنـون در عرصـه ی فرهنگ کدام 
خیـز را برداشـته و زیر لفافه ی مناسـبات به 
ظاهـر نظامـی - امنیتـی کدامیـن هجمه ی 

فرهنگـی را آغـاز نموده اسـت؟
جـالل آل احمـد در جـای دیگـری از 
کتابـش می افزایـد: »غـرض از ایـن همه این 
اسـت که سـعه ی صـدر داشـته باشـیم و به 
ایـن بنگریم کـه بر اثـر چنان سیاسـت های 
و  خونیـن  آتش افـروزی  و  تفرقه انگیـز 
بی حماسـه و بی عاقبـت - کـه بـه کمک زیر 
جلـی محافـل روحانـی وقـت و به بـه گویی 
سـفرای مسـیحی فرنگ که اختالف شیعه و 
سـنی را دامـن می زدنـد- دنبال می شـد چه 
بالها که بر سـر شـرق آمد یا بر سـر همه ی 
ما کـه غربی هـا، خاورمیانـه ای می نامندمان! 
و مـا اکنـون چـه کم خونـی مزمنـی را از آن 

دوران بـه ارث برده ایـم.«

تکرار فرمول غربزدگی!
 این بار برای چه؟

درواقـع امر تکفیری هـا در حال کم خون 

و بی رمق نمودن جهان اسـالم هستند، اینان 
پتک های عالم غرب هسـتند که مسـلمانان 
را از مبـارزه اصلی غافل کننـد، و آن زمان که 
هجمـه اصلـی )که از سـنخ فرهنـگ خواهد 
بـود( رخ نمـود دیگـر جهـان اسـالم )شـما 
بخوانید خواص جهان اسـالم( چنان سسـت 
و بی حـال خواهـد بـود کـه حتـی نـای بلند 
کـردن سـرخود را نخواهـد داشـت تـا ببیند 
از کدامیـن سـمت خـورده  را  پس گردنـی 
اسـت! تفرقه هـای داخلـی در دوران پیشـین 
چنـان بی رمقمـان کـرد کـه وقتی سـیالب 
غربزدگـی عیـان شـد دیگـر نـای مقابلـه و 
مقاومت نداشـتیم و بی خیالی طـی کردیم و 
از نـزاع پرهیز نمودیم و مصـداق مارگزیده از 

ریسـمان سیاه وسـفید می ترسـد شدیم.
 نگارنـده کم خونـی و بی رمقـی را »ترس 
از مبـارزه« تعبیـر می کنـد. درواقـع آن نـزاع 
داخلـی در دوران جنگ هـای صلیبـی ایـن 
جریـان اجتماعـی را نهادینـه سـاخت کـه 
جنـگ و مبـارزه امـری بیهـوده، بی ثمـر و 
امـرای  و  پادشـاهان  زیاده خواهـی  حاصـل 
وقت اسـت و نتیجه ای جز برادرکشـی ندارد. 
و وقتـی این مسـئله به یک اندیشـه مسـلط 
بـر جامعـه نهادینه گشـت و به یـک جریان 
اجتماعـی تبدیـل شـد کار به جایی کشـید 
کـه وقتـی بایـد در برابر غرب مـدرن قد علم 
نموده و سینه سپر می کردیم عقب نشستیم 
و سـر بـر بالین نهـاده و به خاطـر جلوگیری 
از گشـوده شـدن جبهـه جدید به سـکوت و 
سـکون روی نهادیم و شـاید ازاین روی باشـد 
کـه انـدک مقاومت سیاسـی در زمـان قاجار 
کـه زیر لـوای مشـروطه خواهی داشـت جان 
می گرفـت با یکـی دو اعدام و به توپ بسـتن 
مجلـس رخـت برمی بنـدد و آن کم خونـی 
دوران پیشـین موجـب می گـردد کـه چنـد 
قداره بنـد بـا نیـش و دنـدان نشـان دادن، 
مقاومـت را در هـم شـکنند و مـردم کوچه و 
بـازار برای جلوگیـری از خونریزی به هر چیز 

درشـت و کوچکـی تـن در دهند.

وقتی اغـراض، بُعد تمدنـی به خود 
ند می گیر

ایـن مقدمه چینی هـا و بازی برادرکشـی 
راه انداختـن جنبه هـای دیگـری نیـز دارد و 
اینک بعد از گذشـت چندین سـال از شـروع 
فعالیـت گروه هـای تکفیـری در منطقه حال 
متفکریـن و نهادهـای اسـتراتژیک غـرب به 
عیـان آرزوهایـی کـه در پس پرده داشـته اند 

را بازگـو می کنند.
آرزوهایـی کـه نه در میـدان نظامی بلکه 
باالتـر از آن در ابـر میـدان عرصه نزاع تمدنی 
اسـالم و غـرب نهفتـه اسـت و امری بسـیار 
بنیادی تـر از گرفتـن سـرزمین و یا به چنگ 
آوردن حکومت هـا و دولت هـا اسـت و افقـی 
فراتـر از معادالت سیاسـی و اقتصـادی را در 

دارد. بر 

بـا تعمـق در مطالـب زیر کـه برگرفته از 
یـک متـن بـا عنـوان »بنیادگرایی اسـالمی 
در خاورمیانـه، اوج یـا حضیـض؟« مطالبـی 
دسـتگیر می شـود کـه پـرده از رمزنـگاری 

معـادالت امـروز خاورمیانـه برمـی دارد:
تمـدن غـرب به عنـوان یـک همسـایه 
پیچیـده در سیسـتم پیچیـده مـدرن کـه 
دارای تقسـیم کار گسـترده و نظـام تفکیک 
تنـوع  و  فردیـت  ناگزیـر  اسـت  کارکـردی 
عملکرد هر عنصر یا عضو انسـانی فربه شـده 
و ارتباطـات و نقش های متعـدد می یابد. جدا 
از اینکـه هر سیسـتم اجتماعـی دارای نوعی 
دینامیسـم درونـی بـه سـمت مدرن شـدن 
یـا همـان پیچیـده شـدن البته با سـرعت ها 
و دسـت اندازهای تاریخـی فرهنگـی بسـیار 
در  سـاده  سیسـتم  یـک  اسـت،  متفـاوت 
همسـایگی یـک سیسـتم پیچیـده در دراز 
مـدت قـادر نخواهـد بـود بـدون تکامـل یـا 

انحـالل بـه حیـات خـود ادامـه دهد.
سـطح بعـدی امـا مـا را تـا حـدودی به 
زمـان و چگونگـی تغییـر نهایـی نزدیک تـر 
می کنـد. سیسـتم های اجتماعـی فکـری به 
دو شـکل تغییـرات کالن را تجربه می کنند. 
»عناصـر  کـه  اسـت  زمانـی  اول  حالـت 
سـازش گرا و تلفیق گر« در سیسـتم، دسـت 
بـاال را می یابنـد. آن هـا ترکیبـی از »تـداوم 
و اسـتحاله تدریجـی سیسـتم« را انتخـاب 
می کننـد تـا از وقـوع یـک تغییـر انفجـاری 
و بنیان کـن پیشـگیری کننـد. البتـه ایـن 
امـر لزومـاً در درازمـدت تضمیـن شـده و 

بی گسسـت نخواهـد بـود.

داعـش؛ بازگشـت بـه اسـالم یـا 
مدرنیتـه؟ در  انحالل گـر 

حالـت دوم مربـوط بـه زمانـی اسـت که 
یـا عناصـر سـازش گرا از آغاز قـدرت چندانی 
ندارنـد و یا اینکه در طول زمـان راهبرد آن ها 
کم اثر شـده و از سیر تغییرات محیط داخلی 
و خارجـی سیسـتم عقـب می ماننـد. در این 
شـرایط پاک باخته ترین و خشـن ترین عناصر 
واپس گـرای سیسـتم در قالـب جنبش هـای 
انقالبـی ارتجاعـی بـر صحنـه ظاهـر شـده و 
منطـق بازی را به حالت مرگ و زندگی تغییر 
می دهنـد. آن ها نه تنها بـه عناصر نوگرا بلکه 
به محافظه کارترین الیه هـای تلفیقی و مردد 
سیسـتم اعالن جنـگ می دهند. نـوع بازی و 
میدانـی کـه آن ها انتخـاب می کننـد ناگزیر 
سـرعت و شـدت تغییرات را به طور تصاعدی 
افزایش خواهد داد. اگر پیروز شـوند ناب ترین 
سیسـتم  روایت هـای  سـخت گیرانه ترین  و 
کهن حاکم شـده و تمام عناصر نو یا تلفیقی 
از میـان می رونـد، امـا اگـر شکسـت بخورند، 
آن هـا تمامـی منابـع و انـرژی محافظه کارانه 
موجـود در سیسـتم چـه درون صفـوف خود 
و چـه درون صفوف عناصر تلفیقـی و مردد را 

مصـرف کرده اند.

نگارنده کم خونی 
و بی رمقی 

را »ترس از 
مبارزه« تعبیر 
می کند. درواقع 

آن نزاع داخلی در 
دوران جنگ های 

صلیبی این 
جریان اجتماعی 

را نهادینه ساخت 
که جنگ و مبارزه 

امری بیهوده، 
بی ثمر و حاصل 

زیاده خواهی 
پادشاهان و 

امرای وقت است 
و نتیجه ای جز 

برادرکشی ندارد. 
و وقتی این 

مسئله به یک 
اندیشه مسلط بر 

جامعه نهادینه 
گشت و به یک 

جریان اجتماعی 
تبدیل شد کار 

به جایی کشید 
که وقتی باید 

در برابر غرب 
مدرن قد علم 

نموده و سینه 
سپر می کردیم 
عقب نشستیم 
و سر بر بالین 

نهاده و به خاطر 
جلوگیری از 

گشوده شدن 
جبهه جدید به 

سکوت و سکون 
روی نهادیم.
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غرب با استفاده 
از گروه های 
تکفیری سعی 
دارد این اندیشه 
را مسلط سازد 
که تفکر اسالم 
همان تفکر زور و 
خون ریزی است 
و به انحطاط 
جوامع بشری 
خواهد انجامید و 
میوه این هجمه 
فکری را آنجا 
بچیند که مردم 
جوامع مسلمان 
را قانع سازد که 
تنها راه چاره، 
روی گرداندن از 
اسالم و پذیرش 
تفکر مسلط بر 
جهان غرب یا 
همان اصطالح 
رایج »غربی 
شدن جوامع« 
خواهد بود.

بـه دو گـروه » عناصـر سـازش گـرا و تلفیق 
و  خشـن  و  پاک باختـه  »عناصـر  و  گـر« 
واپس گـرا« اسـت. نویسـنده مقالـه مزبور به 
صورتـی داهیانه جنبش هـا و تحوالت فکری 
داخـل جوامع اسـالمی کـه با پرچـم »ایجاد 
تمدن اسـالمی« مشـغول به فعالیت هستند 
را نادیـده گرفته و تمامیت جامعه مسـلمین 
تقسـیم  سـنت-مدرنیته  دوقطبـی  بـه  را 
می نمایـد کـه در قطـب سـنت واپسـگرایان 
طالبـان، داعـش، النصـره و گاهـی حکومت 
گرفـت  خواهـد  قـرار  اسـالمی  جمهـوری 
و در قطـب مدرنیتـه »اقلیـت اپوزیسـیون 
»روشـنفکران  و  مسـتقر«  حکومت هـای 
دینی« و یا »لیبرالیسـت های مسلمان« قرار 
دارنـد. و هـدف نگارنـده مقالـه مزبـور از این 
تقسـیم بندی عامدانـه بیـان این نکته اسـت 
کـه در جـدال روشـنفکران دینـی بـا قشـر 
سـنتی جوامع مسلمان پیروز میدان، اندیشه 
و تفکـر مدرنیته و تمدن غـرب خواهد بود و 
بـا انکار داهیانـه نقش قائلین بـه ایجاد تفکر 
و اندیشـه تمـدن اسـالمی در برابـر تفکـر و 
اندیشـه تمـدن غرب ایـن مهم را می رسـاند 
کـه بـا بـه روی کار آوردن تفکـر گروه هـای 
تکفیری توانسـته اسـت جریان فکری تمدن 
اسـالمی را بـه حاشـیه رانده و بلکـه فزون تر 
از آن تفکـر روی گرداندن از تفکر اسـالمی و 
ورود بی چون وچـرا بـه تمـدن مدرنیتـه را به 

ارمغـان آورد.
 حـال راحت تر می توان نقش چندجانبه 
گروهای تکفیری را آشـکار سـاخت و درواقع 
امـر نیـز اکنون ما بیشـتر از آنکه در سـاحت 
فکـر و اندیشـه بـا هـدف تولید علـم بومی و 
الگـوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت باشـیم در 
گیـرودار امـورات روزمـره داخلـی و خارجـی 
دسـت وپنجه نـرم می کنیـم و بـه حاشـیه 
تمـدن  سـمت  بـه  حرکـت  شـدن  رانـده 

اسـالمی را نظـاره گر هسـتیم. درصورتی که 
پاشـنه آشـیل معادالت سیاسـی - امنیتی و 
در پـس آن معـادالت فرهنگـی - اجتماعـی 
گروه هـای سـلفی فعـال در منطقـه همیـن 
توجـه بـه اندیشـه حرکـت به سـمت تمدن 
اسـالمی اسـت تـا تمـدن غـرب بـه خیـال 
خـود نتوانـد با تحمیـل گروه های سـلفی بر 
جـان و نوامیـس مسـلمانان از آن ها به عنوان 
کاتالیـزور ورود جوامـع اسـالمی بـه تمـدن 

غـرب اسـتفاده نماید.

پی نوشت ها:
i. منظـور جالل آل احمد دولت عثمانی 

است.
طرفـداران  از  گروهـی  یسـوعیان   .ii
بنیادگـرای کلیسـا بودنـد کـه در مقطعی از 
رنسـانس تـالش نمودنـد بـا اسـتفاده از قوه 
قهریـه مـردم اروپـا را دینمـدار نـگاه دارنـد.

iii.  میـدان B همـان نـگاه اقتصادی به 
بـازی اسـت کـه بـه نوعی فـروش اسـلحه و 
مهمات قسـمتی از کشورهای توسعه یافته را 
از رکـود اقتصـادی رهانید و میـدان C ایجاد 
رعب و وحشـت در کشورهای توسعه یافته از 
تفکر اسـالم اسـت. خوانندگان محترم حتماً 
توجـه دارند که سـبک بازی در میـدان C و 
D کامـاًل متفاوت اسـت. ونمی تـوان این دو 

میـدان را در یکدیگـر تلفیق نمود.
  ایـن بـازی بـا ابزارهـای جانبـی متنوع 
تقویـت می گردد تا باالخـره مقاومت ذهنی و 
فکری مسـلمانان درهم شکسته شـود. از ابزار 
جانبـی می تـوان بـه تـالش رسـانه ای بـرای 
تلقیـن این موضـوع که تفکر مدرنیتـه رفاه و 
آرامـش آفرین اسـت و در برابـر آن پروپاگاندا 
ایـن موضـوع کـه جوامـع اسـالمی بـه دلیل 
خشـونت موجود در بنیان های فکری اسـالم، 

جوامعـی آشـفته و بدون رفاه هسـتند.

بنده فرض می گیرم از مناسـبات امنیتی 
و سیاسـی پشت پرده حضور داعش و النصره 
و قـس علی هـذا در منطقـه سوق الجیشـی 

خاورمیانـه کامالً بی اطـالع و بی خبرم.
بـه دور از دیـد امنیتـی- سیاسـی صرف 
کفایـت  اسـتراتژیک  متـن  ایـن  خوانـدن 
اعمـاق  در  کـه  مسـائلی  از  تـا  می کنـد 
تحلیل هـای کارشناسـان غربی از حـال زار و 
نـزار این روزهای جهـان و معادالت فرهنگی 
خاورمیانه جاری و سـاری است مطالبی بس 

گران قـدر و ارزشـمند اسـتنتاج شـود.

تئوری بازی
نویسنده مقاله فوق الذکر در مقدمه بحث 
بـه روایتـی تاریخـی از »یسـوعیان کلیسـا« 
اشـاره و در تحلیل خود از آینده افراط گرایان 
مسـلمان خاورمیانه اعـالم مـی دارد این گونه 
افراط گرایـان،  انقالبـی«  »حرکت هـای 
»واکنشـی« به مدرنیزاسیون جوامع اسالمی 
اسـت و در بلندمدت همچون تاریخ کلیسا و 
در قیاس با یسـوعیان در اصل کاتالیزور ورود 
»سیسـتم های اجتماعی مسلمانان« به چرخ 

مدرنیتـه و انحالل در فلسـفه غرب اسـت.
و خیـز  فرهنگـی  کنـش  همـان  ایـن 
اجتماعی اسـت که باالتر از مناسبات امنیتی 
و سیاسـی مبتنی بر تئوری میدان های بازی 
در حـال وقـوع اسـت. اگر میـدان A جنگ و 
خون ریـزی در جغرافیـای سـوریه و عـراق 
 A اسـت -که شکسـت و پیـروزی در میـدان
در زمـان »a« مهـم و حیاتـی نیسـت- و از 
تحلیـل میـدان B و C نیـز درگذریـم میدان 
D همـان افـق اسـتراتژیک تمـدن غـرب در 
مواجهه با اسـالم و تفکر و اندیشـه مسلمانان 
یـا  و  »تحمیـل«  درواقـع  و  بـود  خواهـد 
»تسـریع« تغییر جهت مسـلمین به سـمت 
تفکـر و اندیشـه مدرنیته بـا اسـتفاده از ابزار 
موجـود در میـدان A در زمـان »d« اسـت. 
غرب با اسـتفاده از گروه های تکفیری سـعی 
دارد ایـن اندیشـه را مسـلط سـازد کـه تفکر 
اسـالم همـان تفکـر زور و خون ریـزی اسـت 
و بـه انحطاط جوامع بشـری خواهد انجامید 
و میـوه ایـن هجمه فکـری را آنجا بچیند که 
مردم جوامع مسـلمان را قانع سـازد که تنها 
راه چـاره، روی گردانـدن از اسـالم و پذیرش 
تفکـر مسـلط بـر جهـان غـرب یـا همـان 
اصطـالح رایج »غربی شـدن جوامع« خواهد 
بـود.  پـس عیـان اسـت کارکـرد داعـش در 
حـوزه نزاع تمدنی منفور نمودن تفکر اسـالم 
در افواه مسـلمین و مهیا نمودن بستر جهت 
چرخش سـریع جوامع اسـالمی به سـمت و 

سـوی تفکر غـرب مدرن اسـت.

تقلیـل سـه جریـان بـه دو قطـب 
کاذب

نکتـه نغـز دیگـری کـه در متـن فـوق 
االشـاره نهفته است تقسیم جامعه مسلمانان 
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انـدک  مردمـی،  کمک هـای  و  بیت المـال 
خروجـی ای هم ندشـتند. 

علت این همه ریخت وپاش و شـلختگی، 
عـدم توجه به مسـئله ی »تولیـد محصوالت 
فرهنگـی« اسـت. چـرا که قاطبـه ی متولیاِن 
فرهنگـی،  به ظاهـر  برنامه هـای  این گونـه 
هیـچ گاه بـه ایـن موضـوع فکـر نمی کننـد 
کـه چنان چـه یـک محلـه ای دارای چنـد 
شـهید اسـت، در کنـار مراسـم سـالیانه، بـه 
تألیـف کتـاب و تهیـه ی مسـتند و فیلمی از 
زندگی نامه ی آن شـهدا پرداخته شود تا برای 
نسـل های بعـد هم بتـوان کاری کـرد. عموماً 
در این گونه برنامه های مقطعی، کار آموزشـی 
صـورت نمی گیـرد کـه بتوانـد بـر اذهـان و 

قلـوب مخاطبانـش تأثیـر عمیق بگـذارد.
نمونـه ی بـارز ایـن پدیـده در اردوهـای 
راهیـان نـور هـم دیـده می شـود. نهادهـا و 
سـازمان هایی کـه در طول سـال بـه کارهای 
نمادیـن و اردویی روی می آورنـد، راهیان نور 
را هـم صرفـا یـک کار نمادینـی می دانند که 
بایـد همه سـاله برگـزار شـود و می پندارنـد 
کـه بـا ایـن کار، یاد و نام شـهدا را زنـده نگاه 
می دارنـد؛ اما به واقـع این اردوهـا را نمی توان 
تلقـی کـرد؛ چـرا کـه »کار  کار فرهنگـی 
فرهنگـِی یـک هفتـه ای« نداریـم؛ بلکه قبل 
و بعـد از ایـن اردو بایـد فعالیت هایـی صورت 
بگیرد. اما شـاهدیم که پس از برگـزاری اردو، 
نـه کسـی جـذب سیسـتم شـده و نـه هیچ 
اتفـاق جدیـدی افتاده؛ اما اگـر چنان چه قبل 
از برگزاری اردو، سلسـله برنامه های آموزشـی 
بـرای مخاطبـان برگـزار شـود، آن شـخص 
خـودش را در متـن کار حـس می کنـد و 
نگاهـش بـه اردو یک نـگاه معنوی اسـت نه 

شـهدا  نـام  و  یـاد  نگه داشـتن  زنـده 
فریضه ی بسـیار مقدسـی اسـت کـه باید بر 
انجـام ایـن کار اهتمـام ورزید. در سـال های 
اخیـر نیـز ایـن کار بیشـتر از همـه در قالب 
برگـزاری مراسـم یـادواره ی شـهدای یـک 
محله و یا یک روسـتا و یک شـهر و اسـتان 
صورت گرفته اسـت که صرفـاً یک برنامه ای 

اسـت. نمادین 
اکثـر  گفـت  بایـد  دیگـر  عبـارت  بـه 
فقـط  و  فقـط  صورت گرفتـه  فعالیت هـای 
مخصـوص همان بـازه ی زمانی اسـت که آن 
برنامـه در حـال اجراسـت و بـرای زمان های 
اکنـون  نـدارد.  مصرفـی  خـودش،  از  بعـد 
دیگـر بنرهـای چنـد متـری اعالم برگـزاری 
یادواره هـای شـهدای یـک روسـتا و محله و 
کوچه و ... در جای جای شـهر قابل مشـاهده 
اسـت و همگـی مسـاجد و حسـینیه ها اگـر 
هیچ کاری هم در طول سـال نکنند، مراسـم 
یـادواره ی شـهدا را در کارنامه ی خـود دارند.

سـؤال اساسـی و مهـم این جاسـت کـه 
آیـا نیـازی به ایـن همـه یادواره های شـهدا 
داریم؟ و آیا مسـئولین برگزاری این مراسـم 
و مدیرانـی که اجازه ی برگزاری این مراسـم 
ایـن  آورده ی  و  بـه خروجـِی  را می دهنـد 
کـه  یادواره هایـی  کرده انـد؟  فکـر  مراسـم 
بـا قرائـت قـرآن شـروع می شـوند، یکـی از 
رزمنـدگان خاطرات جنـگ تعریف می کند، 
یـک روحانـی سـخنرانی می کنـد و آخـر 
روضـه ای هـم خوانـده می شـود و ... تمـام! 
همـان  مختـص  برنامه هـا  ایـن  این کـه  و 
زمانـی اسـت کـه در حـال برگزاری اسـت و 
در نهایـت هـر سـال یـک شـهر می مانـد با 
ده هـا و صدهـا یادواره هایـی کـه بـا مصرف 

سؤال اساسی و 
مهم این جاست که 
آیا نیازی به این 
همه یادواره های 

شهدا داریم؟ و 
آیا مسئولین 
برگزاری این 

مراسم و مدیرانی 
که اجازه ی 

برگزاری این 
مراسم را می دهند 

به خروجِی 
و آورده ی 
این مراسم 

فکر کرده اند؟ 
یادواره هایی که 

با قرائت قرآن 
شروع می شوند، 
یکی از رزمندگان 

خاطرات جنگ 
تعریف می کند، 

یک روحانی 
سخنرانی می کند 
و آخر روضه ای 

هم خوانده 
می شود و ... تمام!

صرفـاً سـفری به مناطـق عملیاتی!
کسـی را در نظـر بگیریـد کـه در حـال 
نـگارش یـک کتـاب پیرامـون زندگانی یک 
شهید اسـت و برای این کار، آموزش هایی را 
دیـده و تحقیقاتی هم به عمل آورده اسـت. 
حـال وقتی این شـخص وارد فضای مناطق 
عملیاتـی می شـود، چنـان نگاهـی دارد که 
از وجب وجـب مناطـق و ثانیه ثانیـه ی اردو 
بـرای پیشـبرد اثر خـود اسـتفاده می کند و 
پس از اردو نیز افسـرده و دلگیر نمی شـود و 
مثـل برخی هـا در وبـالگ و دفتر خاطراتش 
اظهـار شـرمندگی و بدبختـی و عجـز و ناله 
نمی کنـد کـه ای وای مـا هیـج کاری بـرای 
شـهدا نکرده ایم! بلکـه پس از اردو با نشـاط 
بیشـتری بـه ادامـه ی نـگارش کتـاب خـود 

می پـردازد. ) و یـا هـر اثر فرهنگـی دیگر(
این گونـه  در  شـرکت  کلـی  طـور  بـه 
مراسـم و اردوهـا بـه خـودی خـود، هـدف 
نیسـت؛ بلکـه ابـزاری اسـت بـرای رسـیدن 
بـه هـدف. هـدف هم تولیـد اثری اسـت که 
بتـوان بـه آن افتخار کرد که شـاید آن چنان 
زیبـا و تأثیرگذار باشـد که رهبـرت راجع به 

بگوید: آن 
در  را  صفایـی  بـا  و  خـوش  »سـاعات 
ایـن کتـاب  بـا  از خـواب،  پیـش  مقاطـع 
گذرانـدم؛ والحمـدهلل« )بخشـی از تقریـظ 
مقـام معظـم رهبـری بـر کتـاب نورالدیـن 

بیسـتم دی مـاه 90( ایـران؛  پسـر 

یادواره های بی سرانجام
تأملی در انبوه یادواره های شهدا در شهرها و روستاها سیدهادی مصطفوی

نگاه
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یکی از 
عرصه های 
سرشار از 
»واقعیت 
اجتماعی« که 
تا امروز، مورد 
توجه علمای 
جامعه شناسی 
قرار نگرفته 
عرصه ی پردامنه 
و پرکششی به 
نام »مبارزه با 
اسالم آمریکایی« 
است. میدان 
واقعی و عینی 
این مبارزه، 
امروز در سوریه 
و عراق قرار دارد. 
هزاران نفر با 
هویت های ملی 
مختلف در این 
مبارزه حاضرند. 

»مرتضـی پاشـایی«، خواننـده ی جـوان 
موسـیقی پاپ، پـس از یـک دوره ی بیماری، 
درگذشـت. این رویداد، واکنش های متنوعی 
را به دنبال داشـت؛ در شـبکه های اجتماعی 
به شکلی و در فضای واقعی جامعه به شکلی 
دیگـر. واکنش هایی که نشـان از محبوبیت او 
داشـت. اگرچـه ایـن محبوبیت را می شـد با 
دقـت در اسـتقبال طیـف جـوان و نوجـوان 
از قطعـات موسـیقی او دریافـت، بااین همـه، 
خیلی ها، در مواجهه با تأثر هواداران پاشـایی 
بعـد از درگذشـتش، دچـار تحیـر شـدند. 
به ویـژه، حضـور قابل توجـه طرفـداران او در 
مراسـم تشـییع و خاک سـپاری اش، مدت ها 
محـل توجه بود. مجموعـه ی این کنش های 
اجتماعـی و رسـانه ای، مرتضـی پاشـایی را 
در نـگاه برخـی صاحب نظـران و نخبـگان، 
تبدیـل بـه یکـی از پدیده هـای اجتماعـی 
روز ایـران کـرد. علمـای جامعه شناسـی هم 
حتـی وارد ایـن عرصه شـده و به تحلیل این 
پدیـده پرداختنـد. صدهـا یادداشـت و مقاله 
در اطـراف مرتضـی پاشـایی منتشـر و ده ها 
جلسـه ی علمی در مراکـز علمی با محوریت 
»پدیده ای به نام مرتضی پاشـایی« برپا شـد. 
واکنش هـای  ایـن  همـه ی  در  آنچـه 
می گرفـت،  قـرار  تأکیـد  مـورد  نخبگانـی، 
تغییـرات فرهنگی و اجتماعی در زیرپوسـت 
شـهر و تحـول در بینـش و ذائقـه ی طیـف 
کثیـری از شـهروندان بـود؛ تغییـر و تحولی 
کـه به زعـم غالِب این تحلیلگـران، یـا از دید 

متولیـان رسـمی جامعـه، پنهـان اسـت یـا 
تعمـداً مـورد بی اعتنایـی قـرار می گیـرد. در 
مجموعـه ی ایـن بررسـی ها، خـط ثابتی نیز 
وجـود داشـت؛ پدیـده ی پاشـایی نشـان داد 
کـه بخـش قابل توجهـی از جامعـه، خـالف 
جریـان آِب نظـام حاکـم حرکـت می کننـد. 
نظـام  فرهنگـی  اپوزیسـیوِن  تعبیـری،  بـه 
حاکـم هسـتند. ایـن تلقـی، البته جـای نقد 
دارد و سسـت می نمایـد. کـه بمانـد بـرای 
مجالـی دیگر. به هرحـال، همـه ی این کنش 
و واکنش هـای عامیانـه و عالمانـه، مرتضـی 
پاشـایی را به عنـوان یک پدیـده ی اجتماعی 
جـا انداخت؛ هـم خود »مرتضی پاشـایی« را، 
هم »طرفـداران«ش را و هـم »رویکرد نهفته 

در موسـیقی پاشـایی« را.
*

حـاال و بعـد از گذشـت چند مـاه از تولد 
خالـی  پرسـش ها  ایـن  جـای  پدیـده،  آن 
می نماید که »پدیده ی اجتماعی چیسـت؟«، 
»چـه مشـخصات و مختصاتـی دارد؟«، »آیـا 
هر رویـدادی در قـواره ی درگذشـت مرتضی 
پاشایی، می تواند پدیده محسوب شـود؟« و...

پدیـده ی  جامعه شناسـی،  علمـای 
می کننـد: تعریـف  چنیـن  را  اجتماعـی 

»یـک پدیـده، چیـزی فراتـر از یـک امر 
ظاهری اسـت؛ واقعیتی ملموس یـا ُمدرک را 
می رسـاند... پدیده، بـه یک واقعیت اجتماعی 
بـه هـر شـکل و صـورت که باشـد و صرفـاً با 
توجه به مسـلم بودنش بـرای همگان، عینی 
بـودن و تردیدناپذیری اش، اطالق می شـود.« 

)فرهنـگ علـوم اجتماعی، آلن بیـرو، ترجمه 
باقر سـاروخانی، ص266(

پـس، واقعیت اجتماعِی ملموس، ُمدرک، 
را پدیـده ی  تردیدناپذیـر  و  مسـلم، عینـی 
اجتماعی می گوینـد. به اعتبار همین تعریف 
علمـی بود که علمای جامعه شناسـی، مجاب 
شـدند تا مرتضی پاشـایی را مطالعه کنند؛ و 

کردند.
همین تحلیلگـراِن فعال و پرتالشـی که 
مسـئوالنه و متعهدانـه، در تبییـن و تحلیـل 
پدیـده ی پاشـایی می کوشـیدند، اما نسـبت 
بـه واقعیت هایـی در همـان قـواره و حتـی 
فراتـر از آن، بی اعتنایـی کـرده و ایـن تردیـد 
را دامـن می زننـد که »علمای اجتماعـی، در 
گزینـش سـوژه های خـود، بـه عدالـت رفتار 
لزومـاً  ایشـان،  مسـئله یابی  و  نمی کننـد.« 
تابـع معیارهـای علمـی نیسـت و احتمـاالً 
»مولفه هـای غیرعلمـی« نیز در جهـت دادن 
بـه ترجیـِح نخبـگان تاثیـر دارد. دخالت این 
مولفه هـای غیرعلمی، اختالل در محاسـبات 
علمـی و رسـانه ای کشـور را دامن زده اسـت. 

*
یکـی از عرصه هـای سرشـار از »واقعیت 
توجـه  مـورد  امـروز،  تـا  کـه  اجتماعـی« 
علمای جامعه شناسـی قـرار نگرفته عرصه ی 
پردامنـه و پرکششـی بـه نـام »مبـارزه بـا 
اسـالم آمریکایـی« اسـت. میـدان واقعـی و 
عینـی ایـن مبـارزه، امـروز در سـوریه و عراق 
قـرار دارد. هـزاران نفـر بـا هویت هـای ملـی 
مختلـف در این مبـارزه حاضرنـد. و ایرانی ها، 

پدیده ای به نام حامد جوانی
روح اهلل رشیدی

تیتر یک
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نخبگان و رسـانه های داخلی و خارجی جالب 
و جـاذب بوده اسـت. اینجا هـم محمودرضا و 
حامـد و محـرم و علـی و... در شـرایطی َعلـم 
»شـهادت« بر دوش گرفته و رجز می خوانند، 
کـه جریـاِن موجـود جامعـه، متمایـل بـه 
آرامـش و تنش زدایـی و جنگ گریزی نشـان 
از مسـئولین  داده می شـود. حتـی طیفـی 
رسـمی، چنیـن بـاوری را تئوریزه و مـدام در 
تریبون های رسـمی نشـر می دهند. رسـانه ها 
نیز مقـّوم چنیـن دیدگاهی هسـتند. فضای 
تقابلـی و تخریبـی شـدیدی کـه نسـبت به 
مفاهیمـی ماننـد »مقاومـت« و »شـهادت« 
و »نبـرد« و هم خانواده هـای ایـن مفاهیـم، 
ایجـاد شـده، ظاهـر جامعـه را چنـان آرایش 
کـرده کـه توده هـای مـردم را مخالف چنین 
می کنـد.  معرفـی  مفاهیمـی  و  عرصه هـا 
یعنـی، پس جریان رسـمی حاکم بر کشـور، 
»ضـد مقاومـت« و »مخالـف مبارزه با اسـالم 

اسـت! آمریکایی« 
بـا فرض صحـت ایـن محاسـبات، امثال 
بیضایـی و جوانی و هـواداران و دوسـتداران و 
شـیفتگان پرشـمار آنها، دارند خـالف جریان 
آب شـنا می کنند. یعنـی اپوزیسـیوِن قرائت 
رسـمی حاکـم بـر فضـای فرهنگـی کشـور 
هسـتند. اگر چنین اسـت، چرا مـورد مطالعه 
قـرار نمی گیرنـد؟ چگونـه مـی شـود از کنار 

ایـن پدیـده بـا بی اعتنایی عبـور کرد؟
اگر مرتضی پاشـایی و هوادارانش، بخشی 
از واقعیـت جامعـه هسـتند _ که هسـتند _ 
و  شـهادت طلبی  و  جوانی هـا  و  بیضایی هـا 
دوستدارانشـان نیـز در بدبینانه تریـن حالت، 
بخش دیگری از واقعیت جامعه ی ما هستند!

کـه  می کنـد  ایجـاب  علمـی  عدالـِت 
ایـن پدیـده ی عجیـب، بـه دقـت بررسـی 
شـود. و علمـای جامعـه شناسـی، بـا همـان 
بی طرفـی مـورد ادعای علوم انسـانی، بـه دور 
از برخوردهـای ایدئولوژیـک و سیاسـی، برای 
فهم الیه هـای چنین رویـدادی، همت کنند.

بـه پشـتوانه ی آرمانهـای ملـی و دینی شـان، 
مهمتریـن و تاثیرگذارترین عناصر این میدان 
هسـتند. جوان هـای ایرانـی، در ایـن میـان، 
نقـش پررنگـی دارند. جوان هایـی با میانگین 
سـنی زیر 30 سـال، که غالباً تربیت شده های 
سـال های بعـد از انقـالب اسـالمی هسـتند. 
جوان هـای هم سـاِل مرتضی پاشـایِی مرحوم 

و حتـی کم سـال تر از او.
اصـوالً فهـم زمینه هـا، انگیزه هـا، جوانب 
و پیامدهـای حضـور ایـن جوانهـا در یـک 
نبـرد سـخت و دشـوار و پرمخاطره، خـود، به 
انـدازه ی بسـیاری از پدیده هـای اجتماعـی و 
فکـری و فرهنگـی رایج، اهمیـت دارد. اما اگر 
صرفـاً بخواهیـم اثـر اجتماعـی شـهادت این 
جوان هـا را مـورد مداقـه قـرار دهیم، بـاز هم 
بـا معیارهـای پیش گفتـه، بـا یـک پدیده ی 

اجتماعـی مواجه هسـتیم.
ایـن عرصـه،  از میـان شـهدای جـوان 
می شـود به شـهدایی ماننـد علی کنعانـی از 
مراغـه، محـرم علیپـور از مرنـد، محمودرضـا 
بیضایـی و حامـد جوانـی از تبریز اشـاره کرد. 
هـر چنـد چهره هایـی ماننـد شـهید عباس 
عبدالهـی نیـز از جهـات دیگـری، موضوعـی 

منحصـر بفـرد بـرای مطالعه هسـتند.
واکنش هـای مردم آذربایجان به شـهادت 
ایـن چهره هـا، واکنش هایـی واقعـی، عمیـق 
بـرای مثـال،  بـوده اسـت.  پایـدار  و حتـی 
واکنش هـای جمعی به شـهادت محمودرضا 
بیضایـی، در حالی کـه او پیـش از شـهادتش، 
هیچگاه چهره ی شـاخص و مشـهوری نبوده، 
تامل برانگیز اسـت. مراسـم اسـتقبال، تشییع 
و ترحیـم او، چنـان بـود که بـه بـاور ناظران، 
می شـود ایـن مراسـم را بـا مراسـم مربوط به 
شـهدای دفاع مقدس مقایسـه کرد. گذشـته 
از اینهـا، صدهـا پِیـج و اکانت در شـبکه های 
اجتماعی با نام و برای شـهید بیضایی توسط 
جوانهـا  راه انـدازی شـده و روزانـه، مطالـب و 
عکسـهایی دربـاره ی او را منتشـر می کنند. و 

جالـب اینکـه هیچ کـدام از ایـن واکنش های 
اجتماعـی و مجـازی، بـه نهادهای رسـمی و 

حاکمیتی مرتبط نیسـت.
مثـال دیگر: »حامد جوانـی« در حالی که 
25 سـال بیشتر نداشـت، در جبهه ی سوریه 
به شـهادت رسـید. او نیز هیچگاه برای مردم 
تبریـز، چهـره ی شـناخته شـده نبـود. خبـر 
شـهادتش، اما خیلی سـریع در شـهر پیچید. 
بی آنکه تمهید رسـانه ای و تبلیغی ویژه ای در 
کار باشـد، مـوج خودجوشـی در میـان مردم 
ایجـاد شـد. به اذعان بسـیاری از کسـانی که 
سالهاسـت مراسم تشـییع شـهدا را دیده اند، 
حضـور مـردم تبریـز و شـهرهای اطـراف در 
تشـییع پیکـر ایـن شـهید، آن هـم در یـک 
ظهر داغ رمضانی، بی نظیر و چشـمگیر بود. و 
همچنین است مراسـم ترحیمش در مسجد 

بزرگ طوبـای تبریز.
و مثال های دیگر از این دست.

واکنـش  چـرا  اسـت؛  ایـن  پرسـش 
و  »عینـی«  و  »ُمـدرِک«  و  »ملمـوس« 
»تردیدناپذیـر« مـردم به شـهادت این جوانها 
مـورد توجه نخبگان و علمـای اجتماعی قرار 

نمی گیـرد؟ 
چـرا نمی شـود رویـدادی ماننـد اقبـال 
جوانهـا بـه شـهادت بیضایـی و دلبسـتگی و 
علقـه ی مداومشـان بـه او را یـک پدیـده ی 
اجتماعی دانسـت؟ و چرا نباید حضور هزاران 
نفـر را در مراسـم تشـییع و ترحیـم حامـد 
جوانـی را ماننـد یـک پدیـده ی اجتماعی به 

نشسـت؟ مطالعه 
جامعـه  علمـای  تمایـل  اگـر،  حتـی 
شناسـی را بـه سـوژه هایی کـه اپوزیسـیوِن 
عامـل  می شـوند،  تفسـیر  رسـمی  قرائـت 
توجـه و ضریب دهی شـان بدانیـم، بازهم این 
شـهادت ها، می توانـد سـوژه ی ایشـان باشـد! 
آنجـا، چـون پدیـده ی پاشـایی و هوادارانش، 
دور از محاسـبات جریـان رسـمی کشـور رخ 
داده و مـورد بی اعتنایـی قـرار گرفتـه، بـرای 

»حامد جوانی« 
در حالی که 25 

سال بیشتر 
نداشت، در 

جبهه ی سوریه 
به شهادت رسید. 

بی آنکه تمهید 
رسانه ای و 

تبلیغی ویژه ای 
در کار باشد، 

موج خودجوشی 
در میان مردم 
ایجاد شد. به 

اذعان بسیاری 
از کسانی که 

سالهاست مراسم 
تشییع شهدا را 

دیده اند، حضور 
مردم تبریز و 

شهرهای اطراف 
در تشییع پیکر 

این شهید، آن 
هم در یک ظهر 
داغ رمضانی، 

بی نظیر و 
چشمگیر بود. و 

همچنین است 
مراسم ترحیمش 
در مسجد بزرگ 

طوبای تبریز.
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ائوین آباد اوغول
پدر و مادر شهید حامد جوانی، از فرزندشان می گویند

گفتگو از: رویا سلمانی

اشاره: 
جبهـه ی سـوریه و عـراق، ضمن اینکـه عرصه ای برای نمایش چهره ی اسـالم آمریکایی اسـت، میدان بسـیار مهمـی برای خودنمایـی فرزندان 
برومند انقالب اسـالمی نیز محسـوب می شـود. آنجا کـه تربیت یافتگان مکتـب امام خمینـی)ره( لشـکری از اراده و ایمـان را در مقابل پیروان 
اسـالم آمریکایـی شـکل می دهنـد و بی محابـا می جنگند. مطمئنـاً ظرف زمانـی امـروز، هرگز نمی توانـد عظمـت و اهمیت جهـاد رزمندگان 
ایرانـی را در ایـن جبهـه، بفهمـد و بازگـو کند. به این راحتی ها نمی شـود شـهدای غیـور این جبهـه را بازشـناخت و بازشناسـاند. اتفاقاتی در 
دل ایـن جامعـه و در سـایه ی انقـالب اسـالمی رخ داده و تحوالت روحی و اعتقادی شـگرفی در نسـل های بعـد از انقالب اتفاق افتـاده... »حامد 
جوانـی« یکـی از ثمرات اسـالم ناب اسـت. اسـالمی که خمینی کبیر، منادی اش شـد. 25 سـاله بـود که در اردیبهشـت 94، مجروح شـد و بعد 
از 43 روز، تحمـل جراحـت، به خیل شـهدا پیوسـت. اعضای بدنش، هدیه شـد بـرای نیازمندان؛ تا هنـگام مواجهه با پـروردگارش، جز عملش 
چیـزی بـا خود نداشـته باشـد. با این سـن انـدک، اما میراث دار معارف گران سـنگ اسـالم نـاب بود. پـدر و مـادرش، در این گفتگـو، از حیات 
و مماتـش می گوینـد. از افـکار بلنـد و افعـال متعالـی اش. از آرمان هـای عاشـورایی اش. از بیان ایـن دو عزیز، کامـاًل برمی آید که نمی شـد جز 

شـهادت بـرای حامد خواسـت. و حامـد جز با شـهادت، راضی نمی شـد... 

حامد را برای ما معرفی کنید.
حمیـده پادبان، مادر شـهید: ما دو پسـر داشـتیم 
و حامـد فرزنـد دوممـان بـود. در سـال 1369 بـه دنیا 
آمـد. از همـان کودکـی سـعی کردیـم او را در فضـای 
مذهبـی قـرار بدهیم تا بـه قول خودمـان بچه هیئتی 
بـار بیایـد. میـل و اشـتیاقش بـرای خدمت بـه نظام و 
انقـالب، باعـث شـد تـا در سـال 88 وارد سـپاه شـود. 
همیشـه می خواسـت طـوری زندگـی کنـد کـه برای 

دیـن و انقـالب مثمر ثمر باشـد. 

به عنـوان والدیـن حامـد، چـه شـیوه ای را 
بـرای تربیـت پسـرتان در پیـش گرفتید؟

مـادر: من کار خـاص و ویژه ای بـرای تربیت حامد 
نکـردم. سـعی کـردم همیـن روال درسـت و سـاده ی 

تربیـت دینـی را در پیش بگیـرم. مثالً از کودکـی او را 
بـه نمـاز و روزه ترغیـب می کردیـم و او هم پذیـرا بود. 
از همـان بچگـی نمازهایـش را می خوانـد و روزه اش را 
می گرفـت و بـرای انجام سـایر واجبات اهتمام داشـت. 
خیلـی پـاک و صـادق بـود. بـه مـن و پـدرش بسـیار 
احتـرام قائـل می شـد. اگـر از او درخواسـتی می کردم، 
هـر کار مهمـی هم که در دسـت داشـت رهـا می کرد 

تـا حرف مـن زمیـن نماند.
جعفـر جوانـی، پـدر شـهید: مـن حامـد را همراه 
خـود بـه هیئت فاطمیـه تبریز می بـردم. وقتـی با این 
فضا آشـنا شـد، چـه با مـن و چه بدون مـن در هیئت 
پرورش دهنـده ی  بگویـم  می توانـم  می شـد.  حاضـر 
نقـش  پـدر  بـود. هرچنـد  و بسـیج  حامـد، هیئـت 
مهمـی در تربیـت و پـرورش فرزنـد دارد امـا بـا توجه 

بـه درگیری هـای روزمـره و اشـتغال و سـرگرم شـدن 
بـه تأمیـن معـاش خانـواده، کمتـر فرصـت می کند با 
بچه هـا باشـد لـذا ایـن وظیفـه ی خطیـر همیشـه بر 
عهـده مـادر اسـت و مـن از همسـرم سپاسـگزارم که 

چنیـن پسـری را تربیـت کرده اسـت.

وقتـی حامـد تصمیـم بـه ورود بـه عرصه 
نظامی گرفـت، چـه واکنشـی نشـان دادیـد؟ 
درحالی کـه می دانسـتید در ایـن راه، خطراتی 

هـم وجـود دارد.
مـادر: مـن دوسـت داشـتم او در مسـیر حفـظ و 
حراسـت از نظـام قـدم بـردارد. بنابرایـن از تصمیمش 
خوشـحال بودم. معتقد بودم نیتش حسـینی اسـت و 
در راه امـام حسـین)ع( حرکـت خواهـد کـرد. هرکس 

گفتگو 
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هـم در ایـن راه باشـد حتمـاً سـعادتمند 
می شـود. حامـد، آرمـان بزرگ تری داشـت. 
در دوران مدرسـه دوسـتی بـه نـام »حامد« 
داشـت کـه در همـان سـنین مدرسـه، بـه 
او گفتـه بـود »صبـر کـن و ببین کـه روزی 
مـن کاری خواهم کرد که در دنیا سـروصدا 
مـادر  حامـد،  تشـییع جنازه  روز  کنـد.« 
دوسـتش این ماجرا را از زبان پسـرش برای 

مـا نقـل کرد.

حامـد، تصمیمـش بـرای رفتن به 
سـوریه را چطور با شـما مطـرح کرد؟

مـادر: او خیلـی راحـت در ایـن مـورد با 
مـا حـرف زد و مـا هـم راحـت پذیرفتیـم. 
چـون مـا هرکجـا باشـیم به عنـوان شـیعه 
وظایفـی داریـم. مـن خـود اعتقاداتـی دارم 
کـه برای دفاع از آن اگر اجازه داشـته باشـم 
بـه سـوریه یا هرجـای دیگر هم مـی روم. به 
همیـن دلیـل وقتـی حامد تصمیمـش را با 
مـا در میـان گذاشـت بـه او گفتـم ای کاش 
ده بـرادر دیگـر هم داشـتی تا همـه باهم به 

دفـاع از حریـم آل اهلل می رفتیـد.
وقتـی حامـد می رفـت ما ایـن حقیقت 
را قبـول کردیـم کـه وقتـی کسـی قـدم 
شـهادت  احتمـال  می گـذارد،  راه  ایـن  در 
آگاهـی  باالسـت.  بسـیار  مجروحیتـش،  و 
داشـتیم به عاقبت این مسـیر. بـرای همین 
هـم وقتـی خبـر شـهادتش را آوردنـد اصاًل 
ناراحـت نشـدیم. حامـد بـه مـن و پـدرش 
گفتـه بود »اگر شـهید شـدم و مراسـمی به 
پـا کردنـد گریه نکنیـد تا مبادا دل دشـمن 
شـاد شـود.« حـاال بایـد بگویم مـا به راحتی 
ایـن اتفـاق را پذیرفته ایـم و هرلحظه حضور 

حامـد را در خانـه حـس می کنیـم.

بـه  خطـاب  عاشـورا  زیـارت  در  پـدر: 
امـام حسـین)ع( می گوییـم ای کاش مـا در 
کربـال بودیـم و از شـما حمایـت می کردیم؛ 
اکنـون مصـداق واقعـه کربـال در دنیـا بـه 
وقـوع پیوسـته و میـدان نبـرد حـق و باطل 
از جنس عاشـورایی و مکتب حسـینی به پا 
شـده اسـت؛ درواقـع اآلن وقت عمل اسـت؛ 
مـا که می گفتیم کاش در کربـال بودیم و در 
رکابـت می جنگیدیم، اآلن کربالسـت؛ پس 
بایـد بـه عهدمـان وفا کنیـم و برای دفـاع از 
حـق بـه میـدان بیاییـم. اسـرائیل، آمریکا و 
امثـال داعـش بایـد فکـر حملـه بـه حـرم 
حضـرت زینب)س( را از سـر بیـرون کنند؛ 
چـون تـا زمانـی کـه حضـرت زینـب)س( 
چنیـن عباس هایـی دارد آن هـا نمی تواننـد 
کاری از پیـش ببرنـد. بنابراین افتخار ما این 

اسـت کـه حامـد رفت.
آنچـه همیشـه ورد زبان حامد بـود این 
بـود: »یا حسـین)ع(! ما هنـوز نمرده ایم که 
رقیـه ات دوبـاره سـیلی بخـورد...« می گفت 
مـن وظیفـه دارم هرلحظـه آنجـا باشـم و 

اگـر اشـتیاق دیـدار شـما را در دل نداشـتم 
هرگز بـه مرخصی نمی آمدم، چـون اآلن در 
شـرایطی هسـتیم کـه بایـد از نامـوس امام 
زمان)عـج( دفاع کنیم. حضـرت زینب)س( 
و حضـرت رقیه)س( نامـوس امام زمان)عج( 

هسـتند و مـا بایـد از آن ها دفـاع کنیم.

حامـد  بـا  دیدارتـان  آخریـن  از 
از آن روز کـه می خواسـت  بگوییـد؛ 

بـرای همیشـه ترکتـان کنـد.
فکـر  اصـاًل  می رفـت  وقتـی  مـادر: 
نمی کـردم آخریـن دیدارمـان باشـد. او بـا 
شـور و شـوق تمـام، داشـت خانـه را تـرک 
خداحافظـی  اینکـه  از  قبـل  امـا  می کـرد 
کنـد از مـن خواسـت کـه بـه اتاقش بـروم؛ 
را  اتـاق شـدم وصیت نامـه اش  وارد  وقتـی 
بـه مـن داد و گفـت: اگـر برگشـتم که هیچ 
امـا اگـر شـهید شـدم آن را بخوان. سـپس 
خداحافظـی کرد و طبق معمـول اجازه نداد 
کـه بـرای بدرقه اش یک پلـه پایین تر برویم. 
خداحافظـی اش خیلی راحت بـود؛ انگار که 
می خواسـت تـا سـر کوچـه بـرود و برگردد 
امـا بـا چنـان اشـتیاقی می رفـت کـه برای 

رفتـن بـه خانـه ی دوسـت الزم اسـت.
پـدر: آرزویـش ایـن بـود کـه از حلقـه 
یاسـین رد شـود؛ مـا هـم از حلقـه یاسـین 
ردش کردیـم چـون حلقـه یاسـین آیاتی از 
قـرآن اسـت کـه هر مسـافری از زیـر آن رد 
شـود آرزوهایش بـرآورده می شـود. حامد را 
بـا همـان خوشـحالی راهـی میـدان کردیم 
کـه گویی قرار اسـت لبـاس دامـادی بر تن 

. کند

هرچقـدر هم کـه ماجرا را سـاده و 
راحـت بینگاریم بـاز به نظر می رسـد 
بـرای یـک مادر خیلی سـخت اسـت 
کـه پسـرش را روانـه میـدان جنـگ 
کنـد و قطعـاً آن لحظـه دلش بـه لرزه 
می افتـد... حتمـاً شـما هـم به عنوان 

لرزیده اسـت... مادر دلتـان 
خـدا  نیسـت.  این طـور  اصـاًل  مـادر: 
می دانـد کـه یک بار هـم دلم نلرزیـد. یک بار 
هم اراده ام سسـت نشد. شـاید به نظر برسد 
مـن روحیـه ی عجیبـی دارم اما ایـن همان 
کاری اسـت کـه حضـرت زینـب)س( انجام 
داد و بـدون اینکـه ذره ای واهمـه بـه خـود 
راه بدهـد فرزندانـش را راهـی میـدان کـرد 
درحالی کـه می دانسـت کشـته می شـوند. 
پـدر: واقعیـت امروز همین اسـت؛ چون 
جنـگ همـان جنگ اسـت و جنگیـدن در 
ایـن میـدان و شـهید دادن افتخـار اسـت و 
بدانیـد کـه اگـر تـرس از تمسـخر اطرافیان 
نبود، هنگام شـهادت حامد شـیرینی پخش 
امـام  نامـوس  از  می کـردم... چـون پسـرم 
زمان)عـج( دفـاع کرده اسـت. حال، کشـته 
شـدن در راه دفاع از نامـوس امام زمان)عج( 

من دوست داشتم 
او در مسیر 

حفظ و حراست 
از نظام قدم 

بردارد. بنابراین 
از تصمیمش 

خوشحال بودم. 
معتقد بودم 

نیتش حسینی 
است و در راه 
امام حسین)ع( 
حرکت خواهد 

کرد. هرکس هم 
در این راه باشد 
حتماً سعادتمند 
می شود. حامد، 

آرمان بزرگ تری 
داشت. در دوران 
مدرسه دوستی 

به نام »حامد« 
داشت که در 
همان سنین 

مدرسه، به او 
گفته بود »صبر 

کن و ببین که 
روزی من کاری 

خواهم کرد که 
در دنیا سروصدا 

کند.« روز 
تشییع جنازه 

حامد، مادر 
دوستش این 

ماجرا را از زبان 
پسرش برای ما 

نقل کرد.

آن  بـرای  نبایـد  اسـت؟!  افتخـاری  کـم 
خوشـحال بود؟! به حامد می گویـم: خداوند 
تـو را روسـپید کنـد کـه مـا را در قیامت در 
محضر حضـرت زهـرا)س( روسـپید کردی 
و حداقـل می توانیـم به فاطمـه ی زهرا)س( 
بگوییـم یک نفـر را که فرزندمان بـود در راه 
دفـاع از نامـوس شـما قربانـی دادیـم. لذا ما 
حامـد را بـا همان خوشـحالی راهـی میدان 
کردیـم که گویی قرار اسـت لبـاس دامادی 
بـر تـن کنـد و وارد حجلـه شـود. می بینید 
کـه هیچ نیـاز نبود دلهره داشـته باشـیم یا 

دلمـان بلرزد.

شـنیده ایم وقتـی حامـد بعـد از 
بیمارسـتان سـوریه  در  مجروحیـت، 
رفته ایـد؛  آنجـا  بـه  بـود،  بسـتری 
وقتـی به حـرم حضـرت زینـب)س( 
رفتیـد برایش شـفاعت خواسـتید یا 

شـهادت؟
پـدر: وقتـی بـه سـوریه رفتـم اول بـه 
عیـادت حامـد رفتـم و او را با تنـی مجروح 
روی تخـت بیمارسـتان دیـدم؛ سـپس مـرا 
بـه حـرم حضـرت زینـب)س( و حضـرت 
رقیـه)س( بردنـد. پـس از زیـارت آن بانوان 
بزرگـوار، از حضـرت زینـب)س( خواسـتم 
دلـت  کربـال  در صحـرای  کـه  همان طـور 
بـر  دسـت  اباعبـداهلل)ع(  و  بـود  بی تـاب 
سـینه ات گذاشـت و قرار گرفتی، همان گونه 
بـه مـن و مـادرش آرام و قـرار عنایت کن و 
بـه مـا صبر بـده؛ همان طـور کـه خداوند به 
شـما صبـر داد. گفتم اگـر قرار اسـت حامد 
بـا ایـن وضعیت که چشـمان و دسـتانش را 
از دسـت داده و سراسـر بدنش ترکش است، 
زنـده بمانـد بایـد بگویـم هرچـه از دوسـت 
رسـد نیکوسـت و مـن و مـادرش تـا آخـر 
عمـر نوکـری و کنیـزی اش را می کنیـم. به 
او می رسـیم و مراقبـت می کنیـم. امـا اگـر 
قرار اسـت شـهید شـود ایـن قربانـی را از ما 

کن. قبـول 

را شـماتت  شـاید عـده ای شـما 
کننـد کـه چـرا پسـر جوانتـان را به 
یـک مملکـت غریبـه فرسـتادید که 
آخـر هم کشـته شـود؛ شـما را چه به 
کشـور سـوریه؟! آنجـا هم کـه ایران 
نبـود بگوییـد می روند تا از خاکشـان 
دفـاع کننـد! شـما در جـواب این هـا 

حرفـی هـم بـرای گفتـن دارید؟
پـدر: وقتـی در چنیـن شـرایطی قـرار 
بگیـرم حضـرت زینـب)س( را بـه خاطـر 
ایشـان شـماتت  بـه  بسـیار  مـی آورم کـه 
کردنـد امـا در آخـر همـه دیدنـد کـه چـه 
کسـی پیـروز و چـه کسـی مغلـوب اسـت. 
هـر کـس کـه بخواهـد مـا را شـماتت کند 
مـن از همیـن اآلن حاللشـان می کنـم ولی 
بهتر اسـت آن ها کاله خـود را قاضی کنند و 
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ببینند آیا واقعاً شایسـته اسـت که کسی به 
خاطـر دفـاع از ناموس امـام زمان)عج( مورد 

شـماتت قرار بگیـرد؟!
شـاید شـماتت از کسـی برمی آیـد کـه 
امام زمان)عج( را نمی شناسـد که اگر کسـی 
ادعـای مسـلمانی کنـد و امـام زمانش)عج( 
را نشناسـد کافـر اسـت و اگـر هـم امـام 
زمان)عـج( را می شناسـد بایـد از ناموسـش 
دفـاع کنـد. به هرحال من به حامـدم افتخار 
می کنـم و هرکـس مـرا شـماتت کـرده و یا 
شـماتت بکنـد، بـا زبـان روزه می گویـم که 

حاللـش می کنـم.

وقتـی پیکر حامـد شـهیدتان در 
میـان خیل جمعیت تشـییع می شـد 
و شـما بزرگ شـدن و قد کشـیدنش 
را بـه خاطـر می آوردیـد، چه حسـی 

داشتید؟
پـدر: مـن آن روز می دیـدم که سـال ها 
زحمتـی که بـرای بزرگ کردنش کشـیدیم 
بـه ثمـر نشسـته اسـت. حـس افتخـار بـه 
مـن دسـت داده بود و شـاید برایتـان جالب 
باشـد کـه بـا شـعف، پیش خـود بـه حامد 
می گفتـم: »ائوین آبـاد اوغـول...« می گفتم: 
»پسـر! خانـه ات آبـاد... کاری کـرده ای کـه 
همـه ی تبریـز بـه اسـتقبالت آمـده«! البته 
زبانـم قاصـر بود و نتوانسـتم از مـردم تبریز 
تشـکر کنـم. آن ها طوری از حامد اسـتقبال 
کردنـد و طـوری برایـش اشـک ریختنـد 
انـگار فرزنـد خودشـان اسـت. آن هـا  کـه 
شـهید  ایـران  در  حامـد  اگـر  می گفتنـد 
می شـد متعلـق بـه تمام ایـران بود امـا اآلن 
در راهـی شـهید شـده اسـت کـه متعلق به 
شـیعیان اسـت. درواقع حضـور آن جمعیت 
بـا زبـان روزه در وادی رحمت به من چنین 
القـاء می کـرد کـه تصـور نکنـم این شـهید 
فقـط متعلق به مـا که خانواده اش هسـتیم، 
اسـت و بقیه غریبه هسـتند. کل شیعیان به 

حامـد افتخـار می کنند.

چه آرزویی برایش داشتید؟
مـادر: آرزویـم ایـن بـود که بـه آرزویش 
برسـد. اگـر او آرزویش شـهادت بود من هم 
همان را برایش می خواسـتم. شـاید شنیدن 
این هـا از زبـان یک مـادر برایتـان تعجب آور 
باشـد امـا من همیشـه به این فکـر می کنم 
کـه برفـرض، حامد زنـده می ماند و هشـتاد 
سـال و یـا بیشـتر هـم عمـر می کرد امـا در 
ایـن مدت گناهی مرتکب می شـد و خودش 
و ما در پیشـگاه خداوند روسیاه و سرافکنده 
می شـدیم. این شـرایط را هیچ کس دوسـت 
نـدارد. مـن هـم نه بـرای پسـرم و نـه برای 
خـودم نمی پسـندم کـه در روز قیامـت در 
چنیـن موقعیتـی قـرار بگیـرم درحالی کـه 
اآلن می دانم روز قیامت روسـفید و سـربلند 
خواهیـم بـود هرچند کـه در ایـام جوانی از 

در زیارت 
عاشورا خطاب 
به امام حسین)ع( 
می گوییم ای کاش 
ما در کربال بودیم 
و از شما حمایت 
می کردیم؛ اکنون 
مصداق واقعه 
کربال در دنیا به 
وقوع پیوسته و 
میدان نبرد حق 
و باطل از جنس 
عاشورایی و 
مکتب حسینی 
به پا شده است؛ 
درواقع اآلن وقت 
عمل است؛ ما که 
می گفتیم کاش 
در کربال بودیم 
و در رکابت 
می جنگیدیم، اآلن 
کربالست؛ پس 
باید به عهدمان 
وفا کنیم و برای 
دفاع از حق به 
میدان بیاییم. 
اسرائیل، آمریکا 
و امثال داعش 
باید فکر حمله 
به حرم حضرت 
زینب)س( را از 
سر بیرون کنند؛ 
چون تا زمانی 
که حضرت 
زینب)س( چنین 
عباس هایی دارد 
آن ها نمی توانند 
کاری از پیش 
ببرند. بنابراین 
افتخار ما این 
است که حامد 
رفت.
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دنیـا رفت.
خداونـد در ایـن دنیـا همه چیـز را بـه 
انسـان را بـرای خـودش  انسـان و  خاطـر 
خلـق کرده اسـت. ما هـم به نوعـی امانت دار 
هسـتیم. یعنی خـدا حامد را بـرای خودش 
می خواسـت امـا مدتـی او را بـه مـا سـپرده 
بود. مثل همسـایه ای که چیـزی را به عنوان 
امانت به شـما می سـپارد و می گوید پسـش 
خواهـم گرفـت و شـما می دانیـد کـه آن 
همسـایه دنبـال آنچـه مال خودش هسـت 
می آیـد و پسـش می گیـرد. شـاید امـروز و 
شـاید فـردا کـه شـما از زمانـش بی خبرید.

خداونـد حامـد را بـه مـا داد کـه مـا به 
خاطـر دادنـش شـکر می کنیـم؛ او خـوب 
تربیـت شـد کـه ایـن نیـز از خـدا بـود و ما 
کاره ای نبودیم. امروز هم شـهید شـده است 
کـه ما بـرای شـهادتش هم شـکر می کنیم.

قطعـاً حامد اینجـا حضـور دارد و 
اگـر  را می شـود.  صحبت هـای شـما 
بخواهیـد سـخنی بـا حامـد بگویید، 

می گوییـد؟ چـه 
مـادر: هـر سـال یـک مـاه در مسـجد 
مـا روضـه حضـرت زهـرا)س( برپا می شـود 
مـن  راه،  دوری  خاطـر  بـه  امسـال  کـه 
نمی توانسـتم بـه مجلـس روضه بـروم. یک 
روز سـر راه از حامد خواسـتم مرا به مسـجد 
ببـرد کـه حداقـل یـک روز را پـای روضـه 
بنشـینم. وقتی رسـیدیم، روضه تمام شـد و 
خانم هـا از مسـجد پراکنـده شـده بودند. به 
حامـد گفتم اشـکالی نـدارد حداقـل داخل 
می رویـم و بـرای جمع وجـور کـردن و تمیز 

کـردن مسـجد کمـک می کنیـم.
وقتـی می خواسـتیم داخـل شـویم بـه 
مـن گفـت مادر جـان من یک نیتـی کردم؛ 
شـما برویـد و اسـتکان های چـای روضـه 
را بشـویید. حامـد بـه مـن نگفـت نیتـش 
چیسـت اما مـن به همـان نیت اسـتکان ها 
را شسـتم. دو سـه روز پس از آن به سـوریه 
خبـر  بعـد  و  مجروحیـت  خبـر  و  رفـت 
شـهادتش را برایمـان آوردنـد. شـک نـدارم 

کـه آن روز نیتـش شـهادت بـود.
آنچـه را کـه آرزو داشـت برایـش آرزو 
کـردم و حال از حامـد می خواهم در قیامت 
مـا را هـم نزد چهـارده معصوم)ع( شـفاعت 

. کند
یـا  مراسـمی  بـه  پـدر: هـرگاه حامـد 
ای کاش  می گفـت  می رفـت،  هیئتـی 
روضه ی حضـرت عباس)ع( بخواننـد. ارادت 
عجیبـی به حضـرت عبـاس)ع( داشـت. در 
ایـن حدیـث شـک نکنیـد کـه می فرمایـد 
هرکـس بـه هر آنچـه دل بسـته اسـت روز 
قیامت با همان محشـور می شـود.حامد نیز 
موقع شـهادت شـبیه حضـرت ابوالفضل)ع( 
شـده بـود... هـم چشـمانش را داده بود هم 
دسـتانش را؛ اگـر به تمام اعضـای بدن قمر 

منیر بنی هاشـم تیـر زده بودنـد بدن حامد 
نیز سـرتاپا ترکش بـود. حامـد در راه و مرام 
حضـرت عباس)ع( بود، مثل ایشـان شـهید 
شـد و قطعـاً بـا خـود ایشـان نیـز محشـور 
می شـود. کسـانی کـه در بیمارسـتان حامد 
را دیـده بودند، هرکس حالش را می پرسـید 
بـه آن هـا می گفتنـد بـه مقتـل حضـرت 

ابوالفضـل)ع( مراجعـه کنید.
یکـی از اسـاتید دانشـگاه حامـد پس از 
شـهادتش گفـت: »حامد من فکـر می کردم 
اسـتاد تـو هسـتم امـا اآلن می بینـم مـن 
شـاگرد تـوام و تـو اسـتاد منـی.« مـن نیـز 
بـه حامـد می گویـم: »درسـت اسـت کـه 
مـن بزرگت کـرده ام ولی تو چنـان مفتخرم 
کـرده ای کـه از خـدا می خواهـم در دنیـا و 

آخرت روسـپید باشـی.«

هـر آنچـه از رشـادت های حامـد 
در جنـگ شـنیده اید، بـرای مـا هـم 

کنید. تعریـف 
نقـل  سـوریه  در  فرماندهـان  از  یکـی 
می کـرد هرچند حامد جوانی 25 سـاله بود 
اما بسـیار شـجاع و نترس بـود. تنها نیرویی 
بـود که می توانسـت مثل آچارفرانسـه عمل 
کنـد. هـم می توانسـت در توپخانـه فعالیت 
کنـد و هـم به صـورت زمینـی. کامیـون را 
پـر از مهمات می کـرد و راه می افتـاد. وقتی 
هـم می گفتیـم داعـش در یـک کیلومتری 
ماسـت، می گفـت داعـش چـه کار می تواند 
بکنـد! فرماندهـان رده بـاال گفته انـد حامـد 
نیرویـی بـود که داعـش از دسـتش در امان 
نبـود. همرزمانـش این طـور می گفتنـد کـه 
اگر شـنیدید هـزار نفر داعـش در الذقیه به 
درک واصـل شـده اند، بدانید کـه پانصد نفر 
آن ها را حامد کشـته اسـت. برای همین هم 
حامـد را بـا موشـک تاو )موشـک ضدتانک( 

مـورد اصابـت قـرار دادند.
شـنیده ایم که یـک هدیه ویـژه برایتان 
آن  مـورد  در  داریـم  دوسـت  فرسـتاده اند؛ 

بشنویم.
ایـن انگشـتری را کـه در انگشـت مـن 
برایـم  نصـراهلل  حسـن  سـید  می بینیـد، 
فرسـتاده اسـت که قبل از آن برای حضرت 
آقا فرسـتاده و ایشـان آن را متبرک کرده اند. 
عـالوه بـر آن، حضـرت آقا نیز چفیه شـان را 
بزرگ تریـن  دو،  ایـن  فرسـتاده اند.  برایـم 
هدیه هایـی هسـتند کـه در طـول عمـرم 

گرفته ام. 

آیـا قبـول داریـد کـه حامـد یـا 
شـهدای دیگر عالوه بر اینکـه مدافع 
حـرم بودنـد، مجاهد جبهـه مقاومت 

بودند؟ نیـز 
پدر: در پاسـخ به سـؤال شما باید بگویم 
وقتی در بیمارسـتان کنار حامـد بودم، پیام 
حضـرت آقـا به ما رسـید که فرمـوده بودند 

من آن روز 
می دیدم که 

سال ها زحمتی 
که برای بزرگ 

کردنش کشیدیم 
به ثمر نشسته 

است. حس 
افتخار به من 

دست داده بود 
و شاید برایتان 
جالب باشد که 
با شعف، پیش 

خود به حامد 
می گفتم: »ائوین 

آباد اوغول...« 
می گفتم: »پسر! 

خانه ات آباد... 
کاری کرده ای که 
همه ی تبریز به 

استقبالت آمده«! 

این هـا کـه شـهید شـده اند اجـر دو شـهید 
را دارنـد؛ چـون هـم هجـرت کرده انـد و هم 
شـهید شـده اند. پیامبر)ص( نیز در حدیثی 
باشـد  خـواب  مسـلمانی  اگـر  می فرمایـد 
درحالی کـه مسـلمان دیگـر او را بـه یـاری 
بخواند، اگر کمکش نکند مسـلمان نیسـت. 
وضعیـت فعلی مصداق همین حدیث اسـت 
که اکنون مردم سـوریه، یمـن، عراق و غیره 
امـروز نیـاز بـه کمک دارنـد و ما را بـه یاری 
می طلبند. کسـانی هم که از ایـران، از تبریز 
و یـا هرجـای دیگـر بـه سـوریه می رونـد، 
کارشـان فقـط دفـاع از حـرم نیسـت، چون 
دفـاع از حـرم فقـط یک بعـد قضیه اسـت. 
همان طـور کـه در تاریخ بارهـا حرم حضرت 
اباعبـداهلل را تخریـب کرده انـد امـا بازهم آن 

را سـاخته و بهتـر از قبـل کرده اند.
هـدف اصلی داعش از بین بردن اسـالم 
اسـت، آن هـا می خواهنـد ریشـه اسـالم را 
بخشـکانند نـه حـرم را کـه حـرم یـک بعد 
از قضیـه و یک شـاخص اسـت. امثال حامد 
کـه لقـب مدافـع حـرم گرفته انـد، درواقـع 
مدافـع حـرم پیامبـر)ص( هسـتند و حـرم 
پیامبـر)ص( نیـز اسـالم اسـت. پـس آنـان 
کـه در ایـن راه شـهید می شـوند مدافعـان 
اسـالم هسـتند که عده ای در عـراق، عده ای 
در سـوریه و اگـر الزم باشـد در یمن، جهت 

پاسـداری از دیـن بـه میـدان می رونـد.
بنابرایـن حـرم حضـرت زینـب)س( و 
حضـرت رقیـه)س( یـک مصـداق اسـت و 
همان طـور کـه هـدف اصلی داعـش نابودی 
اسـالم اسـت هدف اصلی مدافعـان حرم نیز 

دفـاع از حرم اسـالم اسـت.
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یک ابتکار جالب:
یادواره ی شهدا در کوچه ی شهدا

یـادواره ی شـهدای خیابان شـهید اصمعی تبریز، 
هـر سـال در مـاه مبـارک رمضـان برگـزار می شـود. 
عوامـل ایـن یادواره، امسـال در ابتـکاری جالب، عالوه 
بـر برگزاری یـادواره در مسـجد صاحـب الزمان)عج(، 
اقـدام بـه برپایـی چندیـن محفـل محلـه ای بـرای 
بزرگداشـت شـهدای منطقه شـان کردنـد. در ایـن 
محافـل، جمعـی از اهالی محـل، با حضـور در مقابل 
منازل تعدادی از شـهدا، از خانواده ی آن شـهدا تقدیر 
کـرده و در همـان محـل، پـای صحبت هـای اعضای 
خانواده و همرزمان شـهدا نشسـتند. حضور پـدران و 
مـادران شـهدا در جمـع اهالـی محـل و ادای احترام 
اهالی به این کهنسـاالن عزیز، نشـاط والدین شـهدا و 

آشـنایی اهالـی را بدنبال داشـت. 
عصرهـای ماه مبارک رمضان بـرای اهالی خیابان 
شـهید اصمعـی، بـا طعـم حماسـه های جوانـان هم 

محله ی خودشـان، دلچسـب تر شـد. 

والدین شهدا؛ 
گنج هایی که از دست می دهیم

والدین شـهدای انقالب و دفاع مقدس، یکی پس 
از دیگـری از جمـع ما کوچ می کنند و سـینه ای پر از 
حرف وحدیـث را بـا خـود بـه زیر خـاک می برنـد. در 
یکـی دو ماه گذشـته، تعـداد قابل توجهی از پـدران و 
مادران شـهید، در آذربایجان شـرقی، رحلت کرده اند؛ 
مادر شـهید حسن شـفیع زاده، پدر شـهیدان باالپور، 
پـدر شـهیدان علـي و رحیـم شـاطر تیمـوري، مادر 
شـهید وکیـل زاده، مـادر شـهیدان ناصـر و بیـوک 
صفـرزاده، مـادر شـهید هاشـم سـخایی فـر، مـادر 
شـهید حسـن کربالیـی، مـادر شـهیدان نورالدین و 
شـمس الدین مقـدم در مراغه و شـاید دیگرانی که ما 
از آن هـا بی خبریـم. هرکدام از این عزیزان، بخشـی از 
هویـت ملـی و دینـی ما هسـتند کـه در دامـن خود، 
نظـر  بـه  تربیت کرده انـد.  را  تاریخ سـاز  شـیرمردانی 
می رسـد، خسـارت بی توجهـی بـه حیـات فـردی و 
اجتماعـی والدین شـهدا، کمتـر از بی توجهی به خود 
شهدا نباشـد. کمترین کاری که می شود برای والدین 

بازمانده ی شـهدا انجـام داد، مصاحبه هایی تصویری با 
ایشـان باشـد؛ به این منظور که اوالً تصویری از ایشان 
در تاریخ ایران باقی بماند و ثانیاً بسـتر تربیت و رشـد 

شـهدا را بازخوانـی و معرفی کنند.
نهادهـای متولـی فرهنـگ و هنـر اسـتان، بایـد 
برای نجات حافظه ی ارزشـمند والدین شـهدا، همتی 

جهـادی کنند.

بزودی: 
»خردل خر است« 

نویسـنده مجموعه داسـتان »بحران عروسکی«، 

بـه زودی دومیـن مجموعـه اش را منتشـر می کنـد. 
»مهـدی نورمحمدزاده« نویسـنده ی جـوان تبریزی، 
مجموعـه ی »خـردل، خـر اسـت« را بـه انتشـارات 
روایـت فتـح سـپرده اسـت تـا در ماهـه ای آینـده، 
بـه روی پیشـخوان کتاب فروشـی ها بفرسـتد. ایـن 
مجموعـه، مشـتمل بـر 80 داسـتانک در حـوزه دفاع 
مقـدس اسـت؛ 40 داسـتانک مربـوط بـه دوران دفاع 
مقـدس و 40 تـای دیگـر، مربـوط به اتفاقـات پس از 
دفـاع مقدس اسـت. بـه گفتـه ی نورمحمـدزاده، این 
80 داسـتان، بـه هـم مرتبـط انـد؛ یـا شـخصیت ها 
در زمان هـای مختلـف تکـرار می شـوند و یـا موضوع 

مشـترک وجـود دارد. 
ایـن اثـر، یک نـگاه انسـانی و انتقادی بـه تبعات 
و آثـار جنـگ داشـته و بـه افـراد و خانواده هایـی کـه 
مسـتقیماً در این واقعه  و مشـکالت پس از آن درگیر 
بودنـد می پـردازد. انتقاداتـی که در ایـن کتاب مطرح 
می شـود بیشـتر در جهـت آرمان هـای دفـاع مقدس 
اسـت کـه جامعـه مـا در آن آرمان هـا پایـدار نبـوده 

است.  
عنـوان کتـاب برگرفتـه از یکـی از داسـتان های 

کتـاب بـا عنـوان »جمله سـازی« اسـت. 

همراه با خاطرات »حسین آزادی«

خاطـرات »حسـین جبـاری پـور« عـکاس دفاع 
مقـدس، در مرحلـه ی تدوین اسـت. حسـین جباری 
پـور، مشـهور به »حسـین آزادی« از سـال های پیش 
از انقـالب، عکاسـی کـرده؛ ده هـا عکس از حـوادث و 

تجمعـات مـردم انقالبـی در سـال های مبـارزه دارد. 
او، ضمـن اینکـه دوربیـن به دسـت داشـته، از حضور 
در صحنه هـای عملـی انقـالب و جنـگ نیـز غافـل 
نبـوده اسـت. حضور فعـال در مبارزه بـا گروهک های 
ضدانقـالب، فعالیـت مسـتمر در سـتاد پشـتیبانی 
جنـگ، همـکاری بـا سـتاد تشـییع و بزرگداشـت 
شـهدا به عنوان عکاس و حضـور در مناطق عملیاتی، 
ازجملـه فعالیت های »حسـین آزادی« در سـال های 
بعـد از انقـالب بـوده اسـت. امـا، مهم تریـن مأموریت 
ایـن عـکاس، ثبـت پرتـره ی رزمنـدگان آذربایجـان 
اسـت؛ آنجا که هـزاران رزمنده را مقابـل پرده ی قرمز 
»عکاسـی آزادی« نشـانده و عکس پرسـنلی انداخته 
برایشـان. عکس هایـی که بـا خون بسـیاری از همین 

رزمنده هـا، سـرِخ ابـدی شـده اند. 
حاال، خاطرات »حسـین آزادی« بعد از 16 جلسه 
مصاحبـه در دفتـر مطالعـات جبهه فرهنگـی انقالب 
اسـالمی آذربایجـان شـرقی، بـه مرحلـه ی تدویـن 
رسـیده اسـت. این خاطرات، فصل های بسـیار جذابی 
از تاریـخ معاصـر تبریـز و آذربایجـان را هم با خـود دارد.

فرازوفرود هنر انقالب
در خاطرات مهدی لزیری

»مهدی لزیری« را عموم هنرمندان نسـل دهه ی 
پنجـاه و شـصت تبریـز می شناسـند. بسـیاری از این 
هنرمنـدان، او را معلـم خـود می داننـد. لزیـری، کـه 
سـابقه ی دورودرازی در کارگردانـی و بازیگـری تئاتـر 
دارد، ازجملـه کسـانی اسـت کـه همپـای انقـالب و 
حوادثـش پیـش آمـده و هنـرش را در مسـیر انقالب 
قـرار داده اسـت. حضـور مؤثـر او در راه انـدازی امـور 
تربیتـی اسـتان، زمینه سـاز حرکت هـای پردامنـه ی 
فرهنگـی و هنری دانش آموزاِن  آن دوره شـد. لزیری 
با حضور در امور تربیتی، بانی بسـیاری از مسـابقات و 
تولیدات فرهنگی و هنری اسـتان شد. همراهی اش با 
مـدارس را پیونـد زد به فعالیت های فرهنگی و هنری 
در مسـاجد تبریـز. در مسـاجد نیـز، تئاتـر را آموزش 
داد و راه انداخـت. ازجمله شـاخص ترین اتفاقات عمر 
هنـری لزیـری، حضـور در هسـته ی اصلی »یـادواره 
تئاتـر 17 شـهریور تبریـز« اسـت. یـادواره ای کـه بـا 
چهـار دوره برگـزاری، تبدیـل بـه یکـی از کانون های 
اصلـی هنر انقالب شـد. جشـنواره فیلم وحـدت نیز، 

تجربـه ی دیگر لزیری اسـت.
خاطـرات ایـن هنرمنـد فعـال و جریان سـاز، در 
قالـب مصاحبه های متعددی توسـط دفتـر مطالعات 
جبهـه فرهنگـی انقـالب اسـالمی آذربایجان شـرقی 
آمـاده ی تدویـن اسـت. امیـد مـی رود انتشـار ایـن 
خاطـرات، بتواند بخشـی از پیشـینه ی ارزنـده ی هنر 

جبهه فرهنگی
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شهباز با »تاختا آت« می آید

فیلـم داسـتانی »تاختـا آت« بعد از طـی مراحل 
تصویربـرداری و تدوین، آماده ی نمایش شـد. »یونس 
شـهباز« فیلم سـاز جـوان مرنـدی، ایـن بار به سـراغ 
سـوژه ای از فرهنـگ بومـی آذربایجـان رفتـه اسـت. 
»تاختـا آت« یـا »اسـب چوبـی« روایـت دو نوجـوان 
روسـتایی اسـت که برای اجرای نمایش اسـب چوبی 
بـه روسـتای مجاور سـفر می کنند و در این مسـیر با 

حوادثـی روبرو می شـوند.
یونس شـهباز، متولد 1354 اسـت و در سال های 
گذشـته، فعالیـت قابل توجهی در تولید آثار نمایشـی 
داشـته اسـت. 20 فیلـم کوتـاه و چنـد اثـر داسـتانی 
حاصل این فعالیت بوده اسـت. شـهباز سـال گذشته 
بـا دو فیلم کوتـاه »مدادهـای رنگـی« و »اولی ها« در 
پنجمیـن جشـنواره ی مردمـی فیلـم عمـار شـرکت 

کـرده و نامـزد دریافت فانوس جشـنواره شـد. 
قرار اسـت یونس شـهباز، امسـال بـا »تاختا آت« 

به جشـنواره ی ششـم عمار برود.

آزاده ای با روح فرهنگی

جمعـی از فعاالن فرهنگی تبریز، در ایام سـالگرد 
بازگشـت آزادگان بـه میهـن اسـالمی، دورهـم جمع 
شـده و از »حـاج غالمرضـا احمـدی« تقدیـر کردند. 
ایـن آیین مردمی، بـه همت پایگاه خبـری »زیتون« 
و در محـل »پاتـوق کتـاب تبریـز« برگزار شـد. علی 
جعفـری آذر، از دوسـتان و همراهـان حـاج غالمرضا 
از ویژگی هـای مدیریـت فرهنگـی ایـن آزاده ی عزیـز 
ایـن ویژگی هـا را قابـل تکثیـر و  سـخن گفـت و 
بهره بـرداری در نهادهـای فرهنگـی انقـالب دانسـت. 
روح اهلل رشـیدی هـم احمـدی را یک ظرفیـت بزرگ 
فرهنگـی برای تبریز دانسـت که متأسـفانه به محاق 
رفتـه و از ظرفیتـش بهره گرفته نمی شـود. خود حاج 
غالمرضـا نیز بـا ذکر خاطراتـی از روحیـه ی مقاومت 
اسـرا، بـه بررسـی رمـوز ایـن مقاومت و سلحشـوری 
پرداخت. به گفته ی او، اوالً ایمان و ثانیاً اسـتقامت در 
راه ایمـان، رمـز پایداری و مردانگـی و آزادگی آزادگان 
ایرانـی بـود؛ مـا بازهـم می توانیـم بـا همیـن رمـوز، 

بایستیم و پیشـرفت کنیم. 
از  بعـد  اردیبهشـت سـال 1361  در  احمـدی، 
مجروحیـت، بـه اسـارت دشـمن درآمـد و در سـال 

1369 بـه کشـور بازگشـت.

کنگره ای برای
 تفکر دینی و انقالبی شهریار

امسـال، بزرگداشـت سـالروز درگذشـت اسـتاد 
شـهریار، بـا محوریـت تفکـر دینـی و انقالبـی ایـن 
هنـری  حـوزه ی  می گیـرد.  انجـام  بـزرگ  شـاعر 
آذربایجـان شـرقی، مجری ایـن بزرگداشـت خواهد 
بـود. دکتر ابراهیـم اقبالی، دبیر علمـی این همایش 
اسـت. اقبالـی در توضیح کیفیت برگـزاری این آیین 
می گویـد: بخش اصلـی کنگـره در موضوعاتی نظیر 
انقالب اسـالمی در آثار اسـتاد شـهریار، نقش اسـتاد 
شـهریار در شـکل گیری و گسـترش جریـان شـعر 
دفاع مقدس، تجلی معـارف و مناقب اهل بیت)ع( در 
اشـعار اسـتاد شـهریار، والیت فقیه در اندیشـه استاد 
شـهریار، تجلی مضامین قرآن در شـعر اسـتاد، تبلور 
هویـت دینـی در منظومـه حیدربابا، بررسـی مبانی 
دینـی اشـعار اسـتاد شـهریار خواهد بـود. همچنین 
آداب اخالقـی و تربیـت اسـالمی در اشـعار اسـتاد 
شـهریار، شاخصه های عرفان شـیعی در اشعار استاد 
شـهریار، فرهنـگ عاشـورا در شـعر اسـتاد شـهریار، 
تجلـی بصیـرت دینـی و انقالبی اسـتاد شـهریار در 
اشـعار وی، ایـران، هویـت و وحـدت ملـی در اشـعار 
اسـتاد شـهریار موردتوجـه قـرار خواهـد گرفـت. به 
گفتـه ی اقبالی، میهمانانی از کشـوهای لبنان، عراق، 
پاکستان،افغانستان، تاجیکسـتان، ازبکستان، ترکیه، 
آذربایجـان و هندوسـتان در این بزرگداشـت حضور 

خواهند داشـت. 
کنگره بین المللی اسـتاد شـهریار، روزهـای 25 و 

26 شـهریور در تبریـز برگزار می شـود.

مستندی برای قهرمان مراغه ای

بـر و بچه هـای فعـال و خـوش ذوق مراغـه ای، 
بـرای معرفـی قهرمـان نـام آور شهرشـان »شـهید 
علـی کنعانـی« دسـت به کار شـده و برای این شـهید 
جبهـه ی مقاومـت اسـالمی، مسـتندی سـاخته اند. 
»طلوع از افق شـامات« را »میثم شکاری« کارگردانی 
کرده و بقیه ی دوسـتانش، در تصویربـرداری و تدوین 
فیلم، او را کمک کرده اند. این مسـتند، در جشنواره ی 

پنجـم فیلـم عمار هـم حضور داشـت.
مراغه ای هـا، همچنیـن بـرای اکـران عمومی این 
فیلـم، همت کـرده و در مناسـبت های مختلف، فیلم 

را در مکانهـای گوناگون، نمایـش داده اند.
گفتنی اسـت، شـهید علی کنعانی در اردیبهشت 
1392 در جبهـه ی سـوریه و در مبـارزه بـا اسـالم 

آمریکایـی، به شـهادت رسـید.

تماشای فیلم های عمار
 در تابستان داغ آذربایجان

فیلم های جشـنواره ی مردمی عمار، در تابسـتان 
داغ امسـال، روی پـرده و دیـوار اسـت. ایـن فیلم هـا، 
به همـت عالقمنـدان در شـهرهای مختلف اسـتان، 
بـه نمایش گذاشـته می شـود. کانـون صـراط مراغه، 
بـود. همچنیـن  فیلم هـا  ایـن  از  تعـدادی  میزبـان 
مسـجدی،  بچه هـای  تبریـز،  گازران  مسـجد  در 
فیلم هـای »علمـک« و »صالح آبـاد« را تماشـا کردند. 
بسـتان آبادی ها، امـا تحـرک متفاوتـی بـرای رونـق 
ایـن حرکت فرهنگی داشـته اند. در روسـتای »قراجه 
فیـض اهلل« مرند هم، بسـاط تماشـای فیلم های عمار 
برپـا شـد. تابسـتان امسـال، بچه هـای بسـتان آباد، از 
سـفره های افطـاری گرفته تـا گلزار شـهدا و محالت 
و حتـی دوره هـای آموزشـی بسـیج، اقـدام بـه اکران 

فیلـم کردند.
اسـتقبال از فیلم هـای جشـنواره مردمـی عمـار، 
به ویـژه در مناطـق محروم و شهرسـتان های اسـتان، 
چشـمگیر اسـت. آنجـا کـه نـه سـینمایی در کار 
اسـت و نـه سـالن دنـج و آمـاده ای بـرای تماشـای 
فیلـم. عالقمنـدان برای پیوسـتن بـه قافلـه ی اکران 
کننـدگان فیلم هـای عمـار، می تواننـد بـه سـایت 

نماینـد. مراجعـه   ammarportal.ir

شرح »دل دریایی اصغر«
حـاوی  مجموعـه ای  اصغـر«،  دریایـی  »دل 
شـرح زندگـی و خاطـرات شـهید اصغر علیپـور، به 
اهتمـام دکتـر ایـوب نصیراوغلـی و الهـام محبـوب 
اهـری منتشـر شـد. در ایـن کتـاب، بـا رویدادهای 
زندگی کوتاه و پرفراز و نشـیب شـهید علیپور، آشنا 

می شـویم. 
لشـکر  محبـوب  فرماندهـان  از  علیپـور  اصغـر 
عاشوراسـت کـه در دی مـاه 1365 و در سـرزمین 
شـلمچه به شـهادت رسـید. دکتر ایـوب نصیراوغلی، 
از جانبـازان قطـع نخاعـی و الهـام محبـوب اهـری، 

خواهـرزاده ی شـهید اصغـر علیپـور هسـتند. 
کتـاب، از سـوی اداره کل حفـظ آثـار و نشـر 
ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـتان آذربایجان شـرقی و 
با مشـارکت سـازمان عمران شـهرداری تبریز منتشر 

است. شـده 

جبهه فرهنگی



زخمی
سید داود  قریشی معنی زخمی امروز،

تنی سالم، 
دلی بیمار!

نگاهی تند،
زبانی ناقص!

و گل هایی که لگدمال شدند.
این بود عشق؟!

این بود یاری شما؟!
چشم جانباز، دلی بینا بود،

 چرا امروز،
 دل نابینا، دنبال نگاهی زیباست؟!

من و تو...
چه کسی لو داده،

سادگی ات را ای مرد؟
...

کدامین گلوله؟
کدامین زخم؟

و کدامین زخمی؟
نیروهای تعاون را ببین...

فرمانده را دریاب تا آب نبرد،
تا که دنبال الالیی نشویم!
این نگاه، سنگین است اما،

نه به اندازه ی آن زخم زبان من و تو.
گل ها پژمردند!

نه که پرپر بشوند،
نه!
...

خانه ات آباد، تو که خود مرد شدی!
پس چرا در پس هر با رنگی،

ردی از تو برجاست؟!
مرد باش،
زخم نزن!

تخت خالی چه کم است!
...

آن عطش ناک ترین مردان را
که چه زود زنده بگوری کردیم!

وای برما!
کاش در همهمـه ی ایـن همـه نیرنـگ و 

، یا ر
نکنیم از عرب جاهلیت پیدا

جرعـه ای، کـه همـه را زنـده بگـوری 
کـردن!

آن زمان ها که گذشت.

این زمان را دریاب.
...

اخوی هم که پرید!
...

پس بیار دستت را،
که به نشان مردی،

بفشارم آن را،
نه تو تنهایی و نه من،

همه همراه همیم.
پس بیا مرد شویم،

مثل آن زیبایان.
نه جدا می کردند،

نه دلی را ناالن،
نه تنی را زخمی،

نه شکوهی، پامال.
و چه خوش گفت سپهر:

من و تو بلبل و کوه و رودیم،
راز ماندن، جز:

در خوانـدن من، مانـدن تو، رفتـن یاران 
سـفر کرده ی مان نیسـت،

بدان!
...

همگی گل بودند.
...

تو بیا مرد شویم،
ساده و یکرنگ شویم،

نه دلی را، نه تنی را،
و نه رنجورترین قلبی را،

نزنیم زخم زبانی هرگز.
بچه ها مجروحند...

زخمِی زخم زبان!
...

تو قبولش فرما!
به همان تاج سرت، 

به همان دورانی
که هنوزم داری،

نگهش می داری،
تو قبولش فرما!

...
زخمِی زخم زبان،

که...
بماند دل من...

منظر 
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تاریخ شفاهی به چه کار می آید؟
فرصت هایی که تاریخ شفاهی برای حرکت های جدید می آفریند حممدصادق شهبازی
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تاریخ شفاهی 
بیش از تاریخ 

بودن، »گنجینه ی 
راهکار« برای 

حرکت های امروز 
است. بسیاری 
از حرکت های 
خودجوش و 

مردم محور 
و مشارکتی 

همین امروز هم 
قابل تکرارند. 

مثل تئاترهای 
انقالبی، 

گروه های سرود، 
برنامه های 

فرهنگی مساجد 
و... مسئله این 
است که امروز 

سیطره ی 
رسانه و زندگی 
عافیت طلبانه، ما 
را از به کارگیری 

این قالب های 
موثر باز داشته 

است. 

تاریـخ شـفاهی بـه جـز ایجـاد اسـناد 
ظرفیت هـای  هویت سـازی،  و  تاریخـی 
گسـترده ای ایجـاد می کنـد، کـه بایـد برای 
آن هـا برنامه ریـزی جـدی کـرد. بعضـی از 
فرصت هـا می توانـد از ایـن دسـت باشـد:

بازسازی مجدد حرکت های خوب
تاریـخ شـفاهی بیـش از تاریـخ بـودن، 
حرکت هـای  بـرای  راهـکار«  »گنجینـه ی 
حرکت هـای  از  بسـیاری  اسـت.  امـروز 
مشـارکتی  و  مردم محـور  و  خودجـوش 
مثـل  تکرارنـد.  قابـل  هـم  امـروز  همیـن 
سـرود،  گروه هـای  انقالبـی،  تئاترهـای 
برنامه های فرهنگی مسـاجد و... مسئله این 
اسـت کـه امروز سـیطره ی رسـانه و زندگی 
ایـن  به کارگیـری  از  را  مـا  عافیت طلبانـه، 

بـاز داشـته اسـت.  قالب هـای موثـر 

تولید ایده های جدید
مهم تر از بازسـازی دوبـاره ی حرکت های 
خـوب، الگوگیـری از آن ها بـرای حرکت های 
امـروز اسـت. دقـت بفرمایید؛ »الگوگیـری از 
مـدل« و نه لزوماً تکرار قالـب یا محتوای آن؛ 
نظیـر اتفاقی که در جشـنواره ی عمـار افتاد. 
خاطـرات پخش فیلم در مسـاجد، روسـتاها 
و... از کارهـای فرهنگـی اول انقـالب و به ویژه 
جهادسـازندگی در کنار نیاز به رسانه موجب 
شـد، تـا بـا تغییراتی از یـک مسـئله ی رایج 
در تاریخ شـفاهی ابتدای انقالب یاری گرفته 
شـده و ایـده جدیـد خلـق شـود. خـب چرا 
ایـن کار در زمینه هـای مختلف دیگـر تکرار 
نشـود؟ مثالً بازخوانی الگوی جهادسازندگی 
و رشـد فعالیت های سازندگی در روستاها در 
ابتدای انقـالب، موضوعی  اسـت که می تواند 
اردوهـای  فعـاالن  بـرای  جدیـد  ایده هـای 

جهادی ایجـاد کند. 
در  مـردم  دادن  مشـارکت  نحـوه ی 
الگویـی  از جنـگ در مسـاجد،  پشـتیبانی 
اقتصـاد  در  مـردم  کـردن  درگیـر  بـرای 
مقاومتـی می توانـد باشـد. مثـاًل در لرسـتان 
کار  دادن  قـرار  اولویـت  بـا  روحانـی  یـک 
اقتصـادی، نقش حضرت خدیجـه)س( برای 
پیامبر را در پشـتیبانی اقتصـادی از مبارزین 
لرسـتان برعهـده گرفتـه بـوده اسـت؛ خـب 
نمی توانیـم از ایـن مـوارد بـرای پشـتیبانی 
حرکت هـای فرهنگی شـهرها الگـو بگیریم؟ 
انجمن هـای  شـفاهی  تاریـخ  بازخوانـی  یـا 
اسـالمی دانشـجویان در ابتـدای انقـالب در 
همایش هـای  نظیـر  بین المللـی  کارهـای 
حرکت هـای  و  آزادی بخـش  نهضت هـای 
اسـالمی دانشـجویی، زمینه سـازی ایده های 
جهان اسـالمی در فعاالن دانشـجویی دهه ی 
هشـتاد شـد. همین بازخوانی در مورد الگوی 
برخـورد بـا گروهک هـا در سـال 88 زمینه ی 
در  را  فتنـه  شـرایط  در  فعـال  مواجهـه ی 

بعضی دانشـگاه های کشـور ایجاد کـرد. اتاق 
فکـری از فعـاالن امـروزی جبهـه فرهنگـی 
انقـالب  می توانـد بـا انبوه خوانی این مـوارد و 
دسـته بندی منظم کارها، ایده گیری سایرین 

از ایـن کارهـا را تسـریع کنـد.

بررسی آکادمیک
بـاز شـدن پـای بسـیاری از پروژه هـای 
و  علمـی  بررسـی های  بـه  تاریـخ شـفاهی 
و  موضوعـات  هـم  می توانـد  دانشـگاهی، 
زوایـای سانسـور شـده  از انقـالب اسـالمی را 
بـرای ایـن محیط هـا باز کنـد، هـم می تواند 
زمینه سـاز تولیـد علـم باشـد؛ مثـاًل الگـوی 
جهاد سـازندگی ما به ادبیات جامعه شناسـی 
توسـعه و توسعه ی روسـتایی وارد شده بدون 
این که منبعش مشـخص باشـد، چرا این کار 
به صورت گسـترده صورت نگیـرد؟ این بار به 
منبع، اشـاره ی مستقیم هم بشـود. از بررسی 
الگوهـای فعالیـت در حوزه هـای خاص نظیر 
مسـجد و مدرسـه تـا الگـوی درگیـر کـردن 
مردم در مقاومت، تا الگوی توسـعه روسـتایی 
و... مـوارد بی پایانی اسـت که می تواند موضوع 
طرح هـای پژوهشـی و پایان نامه ها شـود و راه 
ورود موضوعـات انقالب اسـالمی به دانشـگاه 
را فراهـم آورد. بسـیاری از ایـن مـوارد حتـی 
ظرفیـت بـاز کـردن بـاب جدیـد و به چالش 
کشـیدن نظریـات مرسـوم علـوم انسـانی را 
دارد؛ بـرای مثـال یـک نظریـه ی رایـج در 
جامعه شناسـی انقالب، شـهری بودن انقالب 
اسـالمی اسـت؛ تاریـخ شـفاهی یک سـری از 
فعـاالن انقالبـی روسـتای »وریـِن« محالت، 
نشـان از مـوارد نقـض گسـترده دارد که یک 
سـری روسـتا نـه تنهـا کنش گـر مسـتقیم 
انقالبی  انـد حتی کنشـگری در شهرسـتان ها 
و اسـتان و حتـی بخشـی از تهـران در دوران 
انقـالب بـه ایـن وسـیله و از روسـتا به شـهر 

سـامان یافته اسـت.

چهره سازی
بسـیاری از چهره های اثرگـذار اما کم تر 
دیده شـده ی انقالب موجودند که با معرفی 
آن هـا از قبیـل بزرگداشـت، تولیـد مطالـب 
رسـانه ای، تولید مسـتند، کتاب و... می توان 
ظرفیت سـازی  و  آن هـا  مطـرح شـدن  در 
بـرای انقـالب بـه ویـژه در مناطـق همـت 
گماشـت و سـیطره ی چهره هـای سیاسـی 
جناحـی و فرصت طلبـان و نخبـگان مدرن 
چهره هـا  ایـن  از  بسـیاری  داد.  پایـان  را 
حتـی بـه علـت گمنامـی در وضعیـت بـد 
اقتصـادی و... بـه سـر می برنـد، کـه طـرح 
آن هـا زمینـه ی اصـالح وضعیـت آن هـا را 
نیـز می توانـد فراهـم کنـد. از آن گذشـته 
جدیـد  چهره هـای  بـرای  ظرفیـت  ایجـاد 
می توانـد در صـورت ظرفیـت بـاالی آن هـا 
در حوزه هـای دیگر، حتی حوزه ی  سیاسـت 

بـه ویـژه در شـهرهای کوچـک موثر باشـد. 
تبریـز،  در  بهزادپروین قـدس  طـرح  مثـاًل 
مرحـوم سـپهونی و میرزاوندی در لرسـتان، 
مهنـدس عظیمـی در تهـران و... نمونه ای از 

ایـن ظرفیت سـازی بـزرگ اسـت.

توریسم فرهنگی
هویت سـازی تاریخـی از طریـق ایجـاد 
یادمان هـا، معرفـی و دیـدار بـا چهره هـا و... 
می توانـد فرصـت و موضوعی برای توریسـم 
فرهنگـی و توریسـم انقـالب اسـالمی بـه 
صـورت منطقـه ای فراهـم کنـد. وقتـی مـا 
چهره، مـکان، یادمـان و... داریـم، می توانیم 
روایتگر و حتی موسسـه برای سرویس دهی 
از  باشـیم.  داشـته  بالقـوه  مخاطبیـن  بـه 
مجموعـه ای دانش آمـوزی تا توریسـت های 
عـادی می تواننـد در قالـب فعالیـت انقالبی 
یـا حتـی کار بـا خروجـی اقتصـادی مـورد 
از  بسـیاری  بگیرنـد.  قـرار  سـرویس دهی 
واقـع شـده  ظرفیت هـا مـورد کم توجهـی 
اسـت. مثـاًل مسـجدی کـه در زمـان جنگ 
در خرم آبـاد چند هزار روز بی وفقه ایسـتگاه 
صلواتـی رزمنـدگان بـوده و حتـی در زمان 
موشـک باران تعطیـل نشـده، هـم می تواند 
یادمـان باشـد هـم مثـل روایتگـری خـود 
مناطـق عملیاتـی راویانی معرفـی و توضیح 
نحـوه فعالیت آن را بر عهده داشـته باشـند. 

سوژه برای تولید محصوالت فرهنگی
فتنـه 88 با همـه تلخی هایـش موجب 
رویش گسـترده نسل سـوم و چهارم انقالب 
در هنـر و ادبیـات و... شـد. ایـن رویـش امـا 
بـه دلیل فقـدان مضامیـن، به آسـیب هایی 
نظیـر تهدیدمحـوری، فرم زدگـی و.... دچـار 
شـد. خیل سـوژه های تاریخ شفاهی انقالب 
مسـتقیم  ارائه هـای  قالـب  در  می توانـد 
کارهـای  تولیـد  بـه  شـفاهی  و  مکتـوب 
فرصت محـور ایجابـی و انقالبـی کمک کند.

تبدیل به محور تربیت نیرو
فرآینـد جمـع کـردن کارهـای تاریـخ 
فرصـت  مصاحبـه،  مشـخصاً  و  شـفاهی 
تربیـت نیـرو را ایجاد می کند. بـه ویژه اگر 
سـوژه ها بـا مصاحبه گـر بـه لحـاظ سـنی، 
جغرافیایـی،  تحصیلـی،  و  کاری  فضـای 
ایـن  باشـد.  داشـته  قرابـت  و...  فرهنگـی 
مثـاًل  می شـود  موجـب  هم ذات پنـداری 
اردوی جهـادی در مصاحبـه  یـک فعـال 
بـا یـک فعـال جهادسـازندگی اول انقالب 
بـه  بیابـد و تـالش  عرصه هـای جدیـدی 
نزدیـک شـدن بـه آن الگـو داشـته باشـد. 
مصاحبـه گسـترده با مـادران شـهید برای 
یک دختـر جـوان انقالبی زمینـه ی قرابت 
بـه فرآینـد تربیتی آن هـا را می  تواند فراهم 
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تاریخ شفاهی 
می تواند محور 
بازتولید 
هویت بومی 
و محلی باشد. 
مثالً فعالیت ها 
و چهره ها و 
یادمان های 
یک شهرستان 
زمینه ی هویت 
مشخص محلی و 
بومی شود. حتی 
می تواند مزیت 
رقابتی اقتصادی 
و فرهنگی برای 
کارهای آتی 
ایجاد کند.     

کنـد، همین طـور در مـورد یـک پاسـدار، 
دانش آمـوز و... این چنیـن تاریـخ شـفاهی 
وسـیله ی  بـه  کـه  نوسـتالوژی  تنهـا  نـه 
تربیـت نیرو بـرای انقالب تبدیل می شـود. 
خالصانـه،  فعالیت هـای  مشـاهده ی 
پرتـالش و خودجـوش، موجـب می شـود 
در  تنبلی هـا  و  نخواسـتن ها  از  بسـیاری 
ایـن فعالیت هـا جـای خـود را بـه ایجـاد 
بـرای نسـل های بعـدی بدهـد.  انگیـزش 
ایـن، حتـی مـا را بـه خروجی هـای متکثر 
مناسـب شـرایط مختلف سـنی، فرهنگی، 
جغرافیایـی، شـغلی و تحصیلـی از تاریـخ 
تاریـخ  کارکـرد  ایـن  شـفاهی می رسـاند. 
انقـالب را بـه وسـیله ای بـرای الگوگیری و 
دغدغه سـازی و انگیـزش تبدیـل می کنـد. 
مصاحبـه  انجـام   امـکان  و  تکرارپذیـری 
بـا کم تریـن امکانـات حتـی یـک گوشـی 
فراگیـری  کـه  اسـت  فرصتـی  موبایـل! 
آن می توانـد ایـن کارکـرد را بـه صـورت 

مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم ایجـاد کنـد.
 

ایجـاد هویـت بومـی و محلـی و 
محـور مطالبـه

تاریـخ شـفاهی می تواند محـور بازتولید 
هویـت بومی و محلی باشـد. مثالً فعالیت ها 
و چهره هـا و یادمان هـای یـک شهرسـتان 
 زمینـه ی هویـت مشـخص محلـی و بومـی

رقابتـی  مزیـت  توانـد  مـی  حتـی  شـود. 
اقتصـادی و فرهنگـی بـرای کارهـای آتـی 
ایجـاد کنـد. مثـاًل شهرسـتانی کـه در آن 
چند چهـره فعال موسـیقی ابتـدای انقالب 
بوده انـد، ظرفیت تبدیل به قطب موسـیقی 
و سـرود برای انقالب را دارد. تجربه باشـگاه 
شـمالی  خراسـان  در  جـوان  کشـاورزان 
کـه برگرفتـه از کارهـای جهـاد در ابتـدای 
انقـالب و اجرا شـده به وسـیله یک جهادی 
سـابق بود، نمونـه  ای از این بازتولیدهاسـت. 
ایـن بازتولیـد می توانـد محـور مطالبـات از 
نهادهـای فرهنگـی و اجرایـی و تقنینـی را 
بـرای مناطـق نیز شـکل دهد. مثـاًل الگوی 
پرورشـی های دهه ی شـصت، محور مطالبه 
از آمـوزش و پـرورش بـرای کار فرهنگی در 
مـدارس می توانـد باشـد و ایـن مسـئله بـا 
ظرفیت هـای بومـی و محلـی تکثیـر  شـود. 

جریان شناسـی و هویت منطقه ای، 
تخصصی  و خودجودش

یکـی از کمک هـای بسـیار مهـم تاریـخ 
شـفاهی ایجـاد حافظه ی تاریخی و شـناخت 
عملـی  الگوهـای  و  مختلـف  جریان هـای 
آن هاسـت. مثالً تاریخ شفاهی »عزت شاهی« 
زمینـه ی  انقـالب،  ابتـدای  کمیته هـای  در 
و  اشـرافی در حاکمـان  شناسـایی جریـان 
حزب للهـی  جریـان  مرزبنـدی  و  اختـالف 
را بـا آن هـا فراهـم می کنـد، کـه می توانـد 

خروجی هـا و تک نگاری هـای خـاص بیابـد. 
مثـاًل نـوع تعامـل سیاسـی جریان حـزب اهلل 
در انتخابـات مجلس اول و نوع تعامل شـهید 

دیالمـه و حضـور مسـتقل او در انتخابـات.

جشنواره و ایجاد بازار و قله
حرکـت  یـک  می خواهیـم  وقتـی 
فرهنگـی فراگیـر شـود، احتیـاج بـه ایجـاد 
بـازار برای فعالین آن هسـت. مستندسـازان 
حزب اللهـی موجـود بودنـد، امـا عمـار برای 
آن هـا بـازار ایجاد کرد، برای کسـانی نیز که 
در مسـاجد نمی د انسـتند چه کنند، راهکار 
جدیـد. مـا جشـنواره هایی مثـل ایده هـای 
تاریخ شـفاهی  بهتریـن  شـفاهی،  تاریـخ 
و...   بـا موضوعـات تخصصـی و منطقـه ای 
افـراد  باشـیم کـه هـم  می توانیـم داشـته 
را بـه فعالیـت در ایـن حـوزه ترغیـب کند، 
هم بسـیاری از ظرفیت هایی که در شـرایط 
عـادی شـاختن و فعـال کـردن آن هـا در 
ایـن حـوزه، یـا دسـت گذاشـتن بـر آن هـا 
بـه راحتـی صـورت نمی گرفـت بـه صورت 
خودجـوش و مردمـی و بـا کمیت گسـترده 
وارد ایـن عرصـه و گنجینـه ی پایان ناپذیـر 
شـوند. دسـت گذاشـتن روی چنـد نمونـه 
خـوب و سـاده و تکثیرپذیـر می توانـد ایـن 
فراینـد را تسـریع کنـد، چنـان کـه رهبـر 
انقـالب در زمینـه تکثیـر فرهنـگ قرآنی بر 

همیـن راهـکار تأکیـد کردند.
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نگاهی به »نهضت میهن پرستان ارسباران«
گفتگوی محمد یوسف رستمزاده  با »بهزاد محمدخانی« درباره مجاهدت جدش در برابر فرقه دموکرات

جنـاب محمدخانـی! پدربزرگتـان، مبـارزه 
علیـه فرقـه دموکـرات را چـه زمانـی و در چـه 
شـرایطی آغـاز کـرد و نهضـت میهن پرسـتان 

ارسـباران، چگونـه شـکل گرفـت؟
در آن زمـان، دولـت و ارتـش کشـورمان عمـاًل در 
منطقـه آذربایجـان حضـور نداشـتند و عمـده تسـلط 
و حکمرانـی بـر منطقـه، توسـط ارتش سـرخ شـوروی 
اعمـال مـی شـد. همیـن توانایی اعمـال قـدرت ارتش 
شـوروی بـر منطقـه باعـث پیدایـش و قـدرت گیری و 
تقویـت فرقه دموکرات شـد که با واکنش هایی سـلبی 
از سـوی آزادیخواهـان و میهـن پرسـتان روبـرو گردید. 
شـهید محمدخانـی و یاران ایشـان پس از اردیبهشـت 

1324 عـزم خـود را بـرای مقابلـه بـا قـوای دسـت 
نشـانده شـوروی یعنـی فرقه دموکـرات جـزم کردند و 
بـا تمسـک به قـرآن کریم، عهدنامـه ای میان خـود در 
همـان صفحـه ابتدایی قـرآن تنظیم و امضـا کردند که 
تـا آخریـن قطره خـون خـود در مقابل فرقـه دموکرات 
و شـوروی بایسـتند. ایـن عهد و پیمـان در واقـع اولین 
نطفـه تشـکیل نهضت میهـن پرسـتان ارسـباران بود.

 
سران این نهضت ضد بیگانه چه کسانی بودند؟

غیـر از رضاقلـی خان محمدخانی، مـی توان به میر 
صمدخـان احمدی، عبداهلل خـان محمدخانی، طالب و 
عبـداهلل احمدخانی و احمد منصوری اشـاره کرد. تعداد 

این شـهدا به تعداد انگشـتان دو دسـت هم نمی رسید 
امـا علی رغم این تعـداد کم، دلیرانه در مقابل سـربازان 

بسـیار  نیروهای شـوروی و فرقه ایستادگی کردند.
 

بانیـان قیام، آیـا ارتباطـی هم بـا مرجعیت 
و روحانیـت زمان خود داشـتند؟ از آنها کسـب 

بودند؟ کـرده  تکلیف 
بله؛ ایشـان )رضا قلی خان( با مشـورت و نظرخواهی 
از علمـا حرکت خـود را آغاز کرد. »حجت االسـالم میرزا 
محمـد ذاکـری«، عالـم مشـهور منطقـه، هـم در بیـن 
 ایـن عـده بود و دسـتگیر هم شـد. قبـل از شـروع قیام، 

اشاره: 
21 آذرمـاه در نیـم قرن اخیـر، همواره روز مهمی بـرای آذربایجان بوده و هسـت. چه 
برای آن ها که پدرانشـان در سـال 1324 ناظر ادعای تشـکیل حکومتی ملی توسـط 
دسـت نشـاندگان شـوروی بودند و درسـت یک سال بعد شـاهد فرار کسـانی به آن 
سـوی ارس بودند که شـعار »مرگ هسـت- بازگشـت نیسـت«! می دادنـد. و چه آن 
هـا کـه بنابر عالیـق دینی و وطـن دوسـتی، امـکان جهـاد در برابر حکومـت فرقه 
دموکـرات را یافتـه و در این راه شـهید شـدند. شـهید »رضاقلی خـان محمدخانی« 
و یـاران غیرتمنـدش، در 7 اسـفند مـاه به دسـت فرقه دموکـرات اعدام شـدند، در 
زمـره ی این مجاهدان هسـتند. در گفتگویی با »بهزاد محمدخانـی« نوه ی »رضاقلی 

خـان«، نگاهـی داریم به فـراز و فرود مبـارزات این چهـره ی گمنام:
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 پس از این جنگ 
در دادگاه محاکمه 
با افتخار از  این 
نبردهای خود 
یاد می کرد و 
می گفت: افتخار 
می کنم به اندازه 
موهای سرم، 
دشمن مردم 
آذربایجان از 
عوامل فرقه را 
کشته ام که یکی 
از آنها قاتل پسر 
خودم بود.

 تنها عکس باقی مانده از شهید عالیشان محمدخاني فرزند شهید رضاقلي  خان محمدخاني

او از »آیـت اهلل طباطبایـی کـوه کمـره ای«، 
مشـهور بـه »مجتهد اهـری« هم بـرای قیام 
نظـر خواسـته بـود و ایـن عالـم دینی ضمن 
تاییـد، به مبارزیـن مشـاوره و راهنمایی های 
الزم را ارائـه مـی کـرد. پشـتوانه قیـام ایـن 
مبارزیـن هم همیـن فتوای علمای اسـالمی 
بوده اسـت. چـون واقعیت آن اسـت که فرقه 
گذشـته از عدم محبوبیت در بین توده مردم، 
هیچ مشـروعیت و محبوبیتی در میان رجال 

ملـی و مذهبـی دارا نبوده اسـت.
 

یکی از صحنه های خاص مبارزه ی 
رضا قلی خان علیه بیگانگان، شهادت 
این  است.  بوده  »عالیشان«  فرزندش 

شهادت چگونه اتفاق افتاده است؟
جنـگ وایقـان، حیدرکانلـو و آینالـو، بـه 
رهبـری رضاقلـی خـان محمدخانی بـر فرقه 

نیروهـای مبـارز شـهید و رضـا قلـی خـان 
محمـد خانـی بـه دسـت نیروهـای فرقـه 
دموکرات اسـیر می شـود. پس از این جنگ 
در دادگاه محاکمـه با افتخار از  این نبردهای 
خـود یاد مـی کرد و مـی گفـت: افتخار می 
کنم بـه انـدازه موهای سـرم، دشـمن مردم 
آذربایجـان از عوامـل فرقـه را کشـته ام کـه 

یکـی از آنهـا قاتل پسـر خـودم بود.

 دستگیری این مبارزین در روزنامه 
نقل  بسیاری  تاب  و  آب  با  فرقه  های 
شده است. جزئیات دقیق تر دستگیری 
و  شهادت سران نهضت میهن پرستان 

ارسباران را می فرمایید؟
بـرف شـدیدی  ذنبـالن،  نبـرد  روز  در 
باریـده بـود کـه تـا نیمـه هـای شـب، ایـن 
بـارش ادامـه داشـت. در چنیـن شـرایطی، 
یکـی از دالیـل عمده دسـتگیری ایـن افراد 
در نبـرد ُذنبـالن، عـدم دسترسـی شـان به 
اسـب در مقابل نیروهای شـوروی بـود. عدم 
وجـود اسـب در میـان بـارش برف سـرعت 
حرکـت آنـان را بسـیار کنـد مـی کـرد. در 
همیـن جنـگ بـود کـه مبارزیـن در ارتفاع 
باالتـری نسـبت بـه دشـمن قـرار داشـتند 
و بـر آنهـا تسـلط داشـتند. رضاقلی خـان با 
آویختـن پالتـوی خود بـر روی درختچه ای، 
تـا نزدیـک ترین محل فدائیان فرقـه و روس 
هـا فاصله مـی گیرد و بسـیاری از آنها را می 
کشـد درحالـی که فدائیـان و عوامـل ارتش 

سـرخ بـه آن پالتـو شـلیک مـی کردند.
پـس از جنـگ ُذنبـالن پنـج نفـر باقـی 
مـی ماننـد کـه به دلیل سـرمای سـخت به 
آسـیاب آبی در نزدیکی هـای ارس پناه می 
برنـد و شـبانه خـالف جریـان آب بـه کـوه 
های مشـرف بـر حیدر کانلـو در محلی بنام 
»گاراالی« حرکـت مـی کننـد. »اسـماعیل 
خـان لیثی« صاحـب آن آسـیاب آبی تحت 
شـکنجه های سخت و خشـن عوامل ارتش 
سـرخ قـرار می گیـرد. بصورتـی کـه او را به 
صورت لخت در سـرمای سـخت داخل برف 
قـرار می دهند کـه در نهایت به ناچـار و در 
لحظاتـی کـه با مرگ فاصله نداشـته مجبور 
می شـود محـل پنهان شـدن رضاقلی خان 
و یارانش را افشـا کنـد. از طرف دیگر تمامی 
گلولـه هـای مبارزین تمام شـده بـود و آنان 
تجهیزاتـی بـرای ادامـه جنگ نداشـتند. در 
ایـن شـرایط بـا خدعـه ی نیروهـای فرقـه، 
سـربازان، قرآنـی به عنـوان امان نامـه برای 
رضاقلـی خان و پنج رزمنده همـراه وی می 
فرسـتند که در نهایت منجر به دسـتگیری 

آن هـا و انتقـال بـه تبریز می شـود.
  

محاکمه و شهادت ایشان چگونه بود؟
رضاقلـی خـان و یارانـش به جـرم  ایران 
دوسـتی و میهـن پرسـتی و ایسـتادگی و 
مقاومـت در برابـر عوامـل ارتش سـرخ پس 

دموکـرات ضربه های سـنگینی وارد کرد که 
سـبب کینه های بسـیاری علیـه او و یارانش 
شـد. فرقـه به تالفـی و بـرای مأیـوس کردن 
وی درصـدد زدن ضربـه ای بـه وی برآمـد. 
عوامل فرقه با دسـتگیری پدرخانم »عالیشان 
محمدخانی« وی را مجبور می کنند در نیمه 
هـای یـک شـب زمسـتانی در میـان بـارش 
برف، پسـر رضا قلی خان یعنی عالیشـان را از 
بیـرون خانه صدا کنند تا وی بدون سـالح به 
بیـرون از منـزل بیاید. با اجرای همین نقشـه 
عالیشـان جوان بیسـت و دوسـاله دستگیر و 
سـپس در نقطه ای ما بین روستای مسجدلو 

و سـتن به شـهادت رسید.

فرقه  ارتش   1324 آذر   21 در   
دموکرات بر اکثر شهرهای آذربایجان از 
تبریز و اردبیل تا زنجان مسلط می شود 
و فدائیان مسلح فرقه کنترل شهرها و 

راه ها را در اختیار دارند.
بلـه شـرایط آن زمـان هم بسـیار خاص 
بـود؛ بـه گونـه ای کـه شـهرهای آذربایجان 
شـرقی و غربـی و اردبیـل و زنجـان، یـک به 
یـک سـقوط کـرده بودنـد و تنهـا مبارزیـن 
منطقه کلیبر و خداآفرین در ارسـباران هنوز 
در برابـر قـوای فرقـه و شـوروی مقاومت می 
کردنـد که این افراد زیر نظر شـهید رضاقلی 
خـان محمـد خانـی مـی جنگیدنـد. جنگ 
هـای واقع شـده در این منطقه از ارسـباران 
بـه رهبـری رضاقلی خـان بـه ترتیب جنگ 
آینالو، وایقان، شـیخ حسین لو، حیدرکانلو و 

ُذنبـالن بوده اسـت.
پـس از جنگ حیدرکانلـو، رضاقلی خان 
و یارانـش به دلیل سـرمای شـدید بـه خانه 
یکـی از اهالی روسـتای ُذنبالن پناه می برند 
کـه فدائیان فرقـه با اطـالع از محل اختفای 
آنـان و اعـالم آن بـه کاپیتـان قاضـی اوف، 
فرمانـده ارتـش سـرخ در گنجه و سـرکوبگر 
طیـف ملیـون قـره بـاغ، نیروهـای شـوروی 
شـبانه از مـرز ارس وارد کشـور مـا شـده و 
جنـگ ذنبـالن رخ مـی دهـد. ایـن جنـگ 
در واقـع سـخت ترین نبـرد یـاران رضا قلی 
خـان و فرقه بـود که روبروی پـل خداآفرین 
روی داد. پـس از دالوری های بسـیار، عمده 
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وقتی می خواهند 
چشمان او را 

ببندند نمی گذارد 
و می گوید من 

دشمنان ایران و 
قرآن را با چشم 

باز و از جلو زده 
ام. هیچ کسی را 
هم که فرار کرده 

نزده ام؛ همین 
گونه دوست دارم 
به شهادت برسم.

از دسـتگیری بـه تبریـز اعـزام و پس از سـه 
روز محاکمـه در دادگاه فرقـه، محکـوم بـه 
مـرگ می شـوند. با توجه بـا مقاومت جانانه 
ای کـه ایـن عـده در مقابل فرقه انجـام داده 
بودنـد دسـتگیری آنـان بازتـاب گسـتره ای 
در مطبوعـات فرقـه داشـت؛ بـه گونـه ای 
کـه از آن هـا بـا عنـوان »دشـمنان خطـر 
نـاک« خـود یاد کـرده انـد. »آیـت اهلل میرزا 
عبـداهلل مجتهـدی« در خاطـرات ارزشـمند 
خـود نوشـته انـد: »در زمـان اعـدام، روحیه 
رضاقلی خان بسـیار خوب و هیچ ترسـی در 
حـرکات و گفتـارش دیده نمی شـد و حتی 
وی بـرای نشـان دادن این روحیـه باال، علی 
رغم سـیگاری نبودن، از عوامل فرقه سـیگار 
مـی خواهـد و با آرامش شـروع به کشـیدن 

سـیگار مـی کند.«
وقتـی می خواهند چشـمان او را ببندند 
نمـی گـذارد و می گوید من دشـمنان ایران 
و قـرآن را با چشـم باز و از جلـو زده ام. هیچ 
کسـی را هـم که فرار کـرده نـزده ام؛ همین 
گونه دوسـت دارم به شـهادت برسـم. ایشان 
و عبـداهلل قـره باغی به صورت تیربـاران و دو 
تـن از یارانش بصورت حلق آویز به شـهادت 
می رسـند در حالی که شـهادتین بر لبشان 
جـاری بـود. از دیگـر همرزمانـش مـی توان 
بـه شـهید احمد و عبـاس منصـوري و علي 

عبـاس خمارلو و طالـب و عبداهلل قره باغي و 
موسـي خـان معروف بـه هماي اشـاره کرد.

جالـب اسـت بدانیـد مجلـه »وارلیـق« 
چـاپ سـال 1325 باکـو نوشـته اسـت کـه 
»رضـا قلی خـان محمدخانی دشـمن درنده 
خلـق خـود حکم قتل خـود را صـادر کرد.«

 
اعـدام،  بـر  در حکـم وی عـالوه 
حکم مصـادره امـوال نیز صادر شـده 
بـود که تمـام امـوال و دارایی توسـط 
امـوال  و  عوامـل فرقـه غـارت شـد 
قیمتـی توسـط عوامل ارتش سـرخ به 
اتحاد جماهیر شـوروی و سـران حزب 

کمونیسـت تحویـل گردید.
از نـکات تلـخ و غمنـاک پـس از اعـدام 
ایشـان، دق مـرگ شـدن یکـی از فرزنـدان 
غصـه  شـدت  از  »ارسـالن«  نـام  بـه  وی 
بـود. متاسـفانه محـل تدفیـن ایـن شـهدا 
هـم تاکنـون ناشـناخته باقـی مانـده اسـت. 
امیدواریـم هرکـدام از مخاطبـان که خبری 
از محـل تدفیـن ایـن شـهدا دارند، مـا را نیز 

نمایند. مطلـع 

 این شـهدا در آن شـرایط سـخت 
سیاسـی و اجتماعـی، جـان خـود را 
دادنـد. فکـر مـی کنیـد، امـروز چـه 

حرفـی بـرای گفتـن دارند؟
در یـک جملـه می توان گفـت پیام این 
شـهدا بـرای نسـل خـود و نسـل هـای پس 
از آن، پیـام ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر 
زورگویـی و زیـاده خواهـی هـای بیگانـگان 
بـوده اسـت. مقاومت و ایسـتادگی این جمع 
در زمانـی کـه هیـچ امـکان و امیـدی بـه 
کمـک و یـا نجـات از مرگ برایشـان متصور 
نبـود به یقیـن مصداقـی از روحیه شـهادت 
طلبـی و آزادی خواهی سـاالر شـهیدان امام 
حسـین)ع( اسـت کـه مـرگ افتخـار آمیـز 
)حیـات جاویـدان( را پذیرفـت ولـی حاضـر 
نشـد حیـات انـدک ذلـت بـاری زیـر لـوای 
یزیـد داشـته باشـد. ایـن شـهدا هـم همین 
گونـه بودنـد و در عمـل راه امـام حسـین را 
رفتنـد. اگـر از فرقه و عوامـل اتحاد جماهیر 
شـوروی اطاعـت مـی کردنـد نه تنهـا غارت 
نشـده و به شـهادت نمی رسیدند حتی بهره 

ای از فتوحـات آنـان نصیبشـان می شـد. 
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از اتمام مدرسـه جلوی مدرسه منتظر بودند 
تـا مزاحـم دخترها شـوند. رحیـم، با منطق 
تعـدادی را راضـی کـرد که مزاحـم نوامیس 
نشـوند. عـده ای هم گوش ندادنـد و رحیم با 
آن غیرتـش، آن هـا را ادب کـرد و از مدرسـه 

دورشـان کرد.
متدیـن.  و  بـود  متعبـد  نوجوانـی،  از 
نمازهـای جماعـت را تـرک نمی کـرد و در 
اعیاد و مراسـم مذهبی مسـجد، دسـتش در 

کار بـود. 
کار  بـرای  مدتـی  می گویـد:  پـدرش 
کـردن بـه بنـدر رفـت و چنـد ماه آنجـا کار 
کـرد. ما نگرانـش بودیم چون امـکان ارتباط 
تلفنـی کـم بـود. او بـرای کمک بـه مخارج 
خانـواده، سـختی ها را تحمل می کـرد. پس 
از مدتـی خبـردار شـدیم که برمی گـردد به 
تبریز. خوشـحال شده و در سـاعت مقرر، به 
اسـتقبالش رفتـم. وقتی به خانه رسـیدیم از 
رحیم پرسـیدم: چـه آورده ای؟ گفت: چیزی 
آورده ام کـه در دنیـا پیـدا نمی شـود! گفتـم: 
واضـح بگو کـه چـه آورده ای؟ گفـت: عکس 
آیـت اهلل خمینـی را.نشـانم داد. خیلی شـاد 
شـدم و بـه شـجاعت رحیم احسـنت گفتم 
و فهمیدم که وارد فاز سیاسـی شـده. همان 

عکـس را قـاب گرفـت و پنهـان کرد.
از همـان ایـام، رفت وآمـد مخفیانـه بـه 
محمدعلـی  سـید  شـهید  آیـت اهلل  منـزل 
قاضـی طباطبایـی را شـروع کـرد. شـب ها 
تبریـز  در  را  امـام  حضـرت  اعالمیه هـای 
توزیـع می کـرد. یکـی از جوانان همیشـه در 

صحنـه ی مسـجد شـعبان و مسـجد جامع 
بود.

پـدرش می گویـد: روزی بـه خانـه آمـد 
و گفـت بابـا از فـردا هـرروز پنـج تومـان به 
مـن بـده کار دارم. گفتم چشـم. ولـی نگران 
شـدم کـه ایـن پـول را کجـا خـرج می کند. 
پانـزده روز دادم. بـه من گفت باباجان از فردا 
ده تومـان بـده. گفتـم چشـم. پـس از رفتن 
او، دنبالـش راه افتـادم تـا تعقیبـش کنـم و 
ببینـم کـه کجـا مـی رود و پـول را چگونـه 
خـرج می کنـد. دیـدم رفـت مسـجد جامع. 
سـپس برگشـت و از سـیب زمینی فـروش 
جلوی مسـجد مقـداری نان و سـیب زمینی 
داغ خریـد و بـرد داخل مسـجد پخش کرد. 
فهمیـدم کـه دارد برای تظاهـرات کننده ها، 

غـذا می خـرد. با خوشـحالی برگشـتم.
بازهـم پـدرش نقـل می کنـد: دوسـت 
داشـتم رحیـم را دامـاد کنیـم لذا یکدسـت 
آن  وقتـی  خریـدم.  برایـش  کت وشـلوار 
لباس هـا را می پوشـید مثـل یک دسـته گل 
می شـد. روزی کت وشـلوار را پوشید و بیرون 
رفـت. وقتـی برگشـت، دیـدم لباس هایـش 
پـاره شـده. علت را پرسـیدم. گفت: سـگ ها 
دنبالـم کردند؛ به زمیـن خوردم و پاره شـد. 
گفتم: من بچه نیسـتم؛ پسـر راستش را بگو. 
گفـت: مجسـمه شـاه را در میـدان سـاعت 
پاییـن می آوردیـم کـه از بـاال، داخل حوض 

آب افتـادم.
خیلی شـجاع و نترس بود. وقتی رییس 
کالنتری، سـرگرد حق شـناس، که خباثتش 

فرزنـد  شـهیر«  حامـدی  »رحیـم 
»مجیدآقـا« متولد هفتم اردیبهشـت سـال 
پـدرش  اسـت.  تبریـز  در  1339شمسـی 
مشـهور بـه »مجیدپَخلـه چـی«، سـرایدار 
مدرسـه ایرانشـهر )قبـل از انقـالب( بـود؛ 
در کنـار سـرایداری، باقالفروشـی کوچکـی 
در مقابـل »مسـجد غریبلـر« هـم داشـت. 
عاشـق  و  مؤمنـه  بانـوان  از  رحیـم،  مـادر 
سیدالشـهدا)ع( بـود و مجالـس روضـه را از 

نمـی داد.  دسـت 
رحیـم، هفت سـاله بود که به »دبسـتان 
خیابانـی« رفـت بـرای تحصیـل. راهنمایـی 
را در مدرسـه پناهـی خوانـد. همزمـان بـا 
تحصیـل، کمکی هـم به پدر می کـرد در باغ 

توت و باقالفروشـی. 
او فوتبالیسـت قابلـی بـود و در محلـه و 
شـهر، شناخته شده. پنجشـنبه ها و جمعه ها 
در میادیـن خاکـی چایکنـار، بـازی می کرد. 
بـازی خـوب و تیـپ جذابـش، طرفدارانـی 
بـود. چهـره ای  برایـش دسـت وپا کـرده  را 
البتـه  و  بلنـد  بـا موهـای  دوست داشـتنی 
متواضـع و افتـاده. او و بـه همـراه ابراهیـم 
وکیـل زاده و جـالل زاهـدی )هـر در جنگ 
شـهید شـدند( از بازیکنـان تیـم کوکاکـوال 

بودند.
خواهـرش می گویـد: از نوجوانـی زیر بار 
ظلـم نمی رفـت و با منطق و اخـالق، همه را 
پاسـخ مـی داد. قبل از انقالب که در مدرسـه 
دخترانـه درس می خواندم و سـرایدارش هم 
مـا بودیم عده ای جـوان نادان، سـاعتی قبل 

شهادت در بهمنوصیت در محرّم
مروری بر زندگی »رحیم حامدی شهیر« شهید انقالب اسالمی

 پس از رفتن 
او، دنبالش 
راه افتادم تا 
تعقیبش کنم و 
ببینم که کجا 
می رود و پول 
را چگونه خرج 
می کند. دیدم رفت 
مسجد جامع. 
سپس برگشت 
و از سیب زمینی 
فروش 
جلوی مسجد 
مقداری نان و 
سیب زمینی داغ 
خرید و برد داخل 
مسجد پخش کرد. 
فهمیدم که دارد 
برای تظاهرات 
کننده ها، غذا 
می خرد. با 
خوشحالی 
برگشتم.

امساعیل وکیلزاده
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 سال اول،  شماره دوم،  شهریور 1394 

در توهیـن بـه مسـجد در قیـام 29 بهمـن 
1356ثابـت شـده بـود، پرسـید بـرای چـه 
مسـجد مـی روی و نمـاز می خوانـی؟ پاسـخ 
داد بـه تـو چـه! وقتـی عـازم تظاهـرات بود 

غسـل شـهادت می کرد.
بـه گفتـه ی پـدرش، آن موقـع در اکثـر 
خانه هـا حمـام نبـود و بـرای اسـتحمام، بـه 
گرمابـه عمومـی در »تپلـی بـاغ« می رفتیم. 
روزی یکـی از اداره کننـدگان حمـام از مـن 
پرسـید: پسـرت رحیـم زود زود بـه حمـام 
می آیـد آیـا ازدواج کـرده؟! از رحیـم، همین 
سـؤال را پرسـیدم  و پاسـخ داد: »برای غسل 

می روم.« شـهادت 
رحیـم شـب ها از طـرف آیـت اهلل قاضی، 
برای مسـتمندان وسـایل ضـروری می برد و 
برخـی مواقـع بـا خـودرو ژیـان پـدرش این 
کار را می کـرد. پـدرش می گویـد: ایامـی که 
کمبـود نـان و نفـت بـه اوج رسـیده بـود، با 
رحیـم بـه محـالت فقیرنشـین می رفتیـم. 
روزی رحیـم بـرای خوانـدن نماز به مسـجد 
رفـت. دقایقـی بعد سـریع مرا صـدا کرد که 
بیـا مسـجد. رفتـم دیـدم خانمی اسـت که 
بـه معتمدین مسـجد می گوید: گرسـنه ایم، 
نـان نداریم بخوریـم. رحیـم آدرس خانه اش 
را گرفـت و شـب مقـداری وسـایل برایـش 
بردیـم. متوجه شـدیم که آن خانـم، با گونی 
دور یـک زمینـی دیـوار کشـیده و همـراه 
فرزندانـش آنجـا زندگـی می کنـد! خیلـی 
ناراحـت شـدیم. رحیـم از آیـت اهلل قاضـی 
اجـازه گرفـت و ماجـرا را برایـش تعریـف 
کردیـم. حاج آقـا خیلـی ناراحـت شـدند و 
180تومـان پـول دادنـد و آن مـکان را برای 

آنـان در باغمیشـه خریدیم. 
خواهـرش نقـل می کنـد: آن روزهـا ده 
سـال داشـتم ولی کارهـای داداشـم را تحت 
نظر داشـتم. با چشـم خـود می دیـدم مردم 
جلـوی نفت فروشـی ها صـف کشـیده اند و 
سـاعت ها در سـرما ایسـتاده و منتظرنـد تـا 
نوبتشـان برسـد. روزی دیـدم داداشـم چند 
گالـن پـر از نفـت را در گوشـه ای از حیـاط 
گذاشـت و گفـت اگـر گالـن خالـی داخـل 
اسـت بیار ببرم. چند گالن خالـی دادم و برد 
و پـر کـرد. شـب بود کـه متوجه شـدم دارد 
آن هـا را بیـرون می بـرد. گفتـم کجـا؟ گفت 
بـرای خانه هایی کـه پیرمرد و مریـض دارند 
و نتوانسـته اند نفـت تهیه کنند می بـرم. آن 
شـب داداشـم نیامـد. نگرانـش بودیـم. فردا 
حکومت نظامـی اعـالم کردنـد. آمـد. گفتم: 
چـرا ناراحتـی؟ گفـت عکس بـزرگ امـام را 
ببـر پنهان کن. اآلن صالح نیسـت کسـی از 
جـای عکس خبردار شـود. پرسـیدم داداش 
شـب کجا بـودی؟ گفـت به دسـتور آیت اهلل 
قاضـی بـرای محـالت آخماقیـه و فتح آبـاد 
نفـت و نـان بـرده بودیـم... بعد هم سـفارش 
مـادرم را کـرد کـه مواظبـش بـاش و نگذار 

گریـه کند.

رحیـم با مـادرش خداحافظی می کند و 
می گوید: می روم غسـل کنم. مادر می پرسـد 
چه غسـلی؟ با تبسـم جواب می دهد: غسـل 
شـهادت؛ شـاید ایـن آخریـن دیدارم باشـد. 
مـادر ناراحت می شـود و می گویـد: اگر بروی 
شـیرم را حاللـت نمی کنم. تبسـم می کند و 
می گویـد: مـادر جان! اسـالم نیـاز دارد؛ باید 
بـروم و یقیـن دارم بعـد از شـهادتم به قبرم 
خواهـی آمـد و خواهـی گفـت کـه پسـرم 

شـیرم را حاللـت کردم.
صـف  در  کـه  می گفتنـد  دوسـتانش 
بیشـتر  و  تظاهـرات حرکـت می کـرد  اول 
مواظـب زنـان بود که آسـیب نبیننـد. وقتی 
ارتـش در مقابـل مـردم صـف  تانک هـای 
بسـتند، رحیم سـریع به بـاالی برجک یکی 
از تانک هـا پریـد و شـروع کـرد بـه اهلل اکبـر 
گفتـن. »بیدآبـادی«، فرمانده ارتشـی ها، که 
قصـد درگیـری زودرس را نداشـت بـا رحیم 
صحبـت کـرد و او را راضـی کـرد تـا پاییـن 
بیایـد. بعد می روند سـراغ مجسـمه شـاه در 
میدان سـاعت.  همراه با انقالبیون، مجسـمه 
را بـه پایین می کشـند و رحیم عکس بزرگ 

امـام را به جـای مجسـمه نصـب می کنـد.
چنـد روز بعـد، مـادر رحیـم کـه بـرای 
فرزند کوچکش باردار بـود، به صورت اتفاقی، 
در بیـرون مدرسـه متوجـه هجـوم چند نفر 
بـه فرزنـدش می شـود. شـجاعانه بـه کمک 
حمله کننـدگان،  از  یکـی  مـی رود.  رحیـم 
لگـدی بـه مـادر می زند کـه نقش بـر زمین 
می شـود. سـه ماه بعد از شـهادت رحیم، که 
بچـه بـه دنیـا می آیـد، یکـی از گوش هایش 

دچار ناشـنوایی مـادرزادی می شـود. 
رحیـم روز 6 بهمن 1357 در حالی پس 
از غسـل شـهادت عـازم تظاهـرات شـد که 
ازدواج کـرده بود و نامزدش، چشـم انتظارش 
بـود. همـان روزها که رژیـم، مانـع ورود امام 
بـه کشـور شـده بـود. از خانه بیـرون می رود 
و پـس از طـی مسـیری تـا میـدان سـاعت، 
مأموریـن بـه مـردم حملـه ور می شـوند و 
بـا تیرانـدازی، قصـد درگیـر شـدن بـا مردم 
را می کننـد. تعـدادی از جوانـان غیرتمنـد، 
سـینه خـود را سـپر زنـان و مـردان بی دفاع 
می کننـد. در ایـن میـان، یـک از مأموریـن، 
رحیـم را هـدف قـرار می دهـد و به سـوی او 
شـلیک می کنـد. رحیـم در خونـش غلتـان 
می شـود. بـا همـان خـون سـرخش، روی 
دیـوار روبـروی مقصودیـه تبریز می نویسـد: 
مـرگ بـر شـاه – درود بـر خمینـی. بعـد، 
بـر زمیـن می افتـد. مـردم پیکـر رحیـم را 
روی دوش گرفتـه و راهـی منـزل خمینـی 
طباطبایـی  قاضـی  آیـت اهلل  آذربایجـان، 

می شـوند.
پـدر رحیـم می گویـد: آن روز هـم مثل 
همیشـه با غسل شـهادت به تظاهرات رفت. 
ظهـر، مادرش گفت مجیدآقا پاشـو زود بریم 
دنبـال رحیم. گفتـم: زن او که بچه نیسـت، 

چنـد ماهـه کـه کارش رفتـن بـه تظاهرات 
شده. 

مـادرش با ناراحتی گفت: پاشـو؛ نگرانم. 
بـا اصرارش ماشـین ژیان را روشـن کـردم و 
از وسـط مـردم خشـمگین حرکـت کردیم. 
مـادرش اطـراف را نـگاه می کـرد تـا شـاید 
پسـرش را ببینـد و راحت شـود. ولی خیلی 
شـلوغ بـود. تا اینکه بـه اول خیابـان خاقانی 
خـون  بـه  دسـت های  جوانـی،  رسـیدیم. 
آغشـته شـده اش را بـه همه نشـان مـی داد. 
زنـم بـا دیـدن این صحنـه دل خـراش فریاد 
زد: ایـن خـون رحیـم اسـت. گفتـم: زن این 
چـه حرفیـه می زنـی؟ گفـت: بـه خـدا این 
خـون پسـرم رحیم اسـت! باورکردنـی نبود؛ 
بـه راهـم ادامـه دادم. میـدان سـاعت را رد 
کـرده بـودم کـه شـنیدم می گوینـد »پسـر 
مجید پخله چی تیرخـورده...« باورش خیلی 
سـخت بود ولی دوسـتم، گلچین، نـزدم آمد 
و گفـت به قبرسـتان ماراالن برویم که پسـر 
سـماورچی هم شـهید شـده. ما به قبرستان 
مـاراالن آمدیم. متوجه شـدیم پیکر خونین 
رحیـم را بـه منـزل آیـت اهلل قاضـی برده اند. 
پس از سـاعتی پیکر پسـرم را با وانت نیسان 
آوردنـد و آقـای قاضی هم تشـریف آوردند و 
بـه ما تسـلیت گفتـه و دلـداری دادند. طبق 
وصیـت رحیـم، پـس از غسـل بـر پیکـرش 
نمـاز خوانـد و با حضور پرشـور مردم انقالبی 

تشـییع شد.
مراسـم شـام غریبـان رحیم در مسـجد 
غریبلـر، بـه اجتمـاع علیـه رژیـم پهلـوی 
تبدیـل گردیـد و شـعارها رنـگ سیاسـی 
گرفـت. مأموران حکومت که اطراف مسـجد 
را قـرق کـرده بودند نتوانسـتند کاری کنند. 
هـر روز مراسـمی بـرای رحیـم در محـالت 
دیگـر برگزار می شـد. مراسـم هایی با حضور 
پدرش در مهابـاد، ارومیه و کندرود برای این 

شـهید عزیـز برگزار شـد.
مـادرش هم بـرای زیارتش به قبرسـتان 
ماراالن رفت و گفت: پسـرم شـیرم را حاللت 
کـردم و از تو راضی هسـتم که در راه اسـالم 
و انقـالب اسـالمی از جـان و مـال و زندگـی 
گذشـتی و سـربلندم کـردی. خـدا بـا امـام 

حسین)ع( محشـورت نماید.
رحیـم در 15آذر 1357، وصیت نامه اش 
آن،  در  رفتـه  بـکار  ادبیـات  می نویسـد.  را 
بـرای جوانـی مثـل او در سـال های قبـل از 
انقـالب بی نظیر اسـت. وصیت نامه، سرشـار 
از معـارف و نکات ارزنده اسـت. بازخوانی این 
وصیت نامـه، نشـان می دهـد کـه مبـارزات 
انقالبـی مردم ایران، حرکتـی کامالً اعتقادی 
و بـا پشـتوانه ی معارف دینی بـوده و جوانان 
مبـارز، بـا آگاهـی و معرفـت، قـدم در راه 

مبـارزه با طاغـوت گذاشـته بودند.

رحیم با مادرش 
خداحافظی 

می کند و 
می گوید: می روم 
غسل کنم. مادر 

می پرسد چه 
غسلی؟ با تبسم 

جواب می دهد: 
غسل شهادت؛ 

شاید این آخرین 
دیدارم باشد. 
مادر ناراحت 

می شود و 
می گوید: اگر 

بروی شیرم را 
حاللت نمی کنم. 
تبسم می کند و 
می گوید: مادر 

جان! اسالم نیاز 
دارد؛ باید بروم و 
یقین دارم بعد از 
شهادتم به قبرم 

خواهی آمد و 
خواهی گفت که 
پسرم شیرم را 

حاللت کردم.
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اشاره:
جبهـه ی فرهنگـی انقـالب، محـدود در مرزهـای ایـران نبـوده؛ نیروهای ایـن جبهه، هـر کجا کـه مجالـی یافته اند، بـروز و ظهـور مزیت های 
فرهنگـی و هنـری انقالب اسـالمی را زمینه سـاز شـده اند. آن چنـان که حتی در حصار اسـارت نیـز، خود را سـرباز جبهه ی فرهنگی دانسـته و 
بی توجـه بـه تضییقـاِت غیرانسـانی چماقداران حـزب بعـث، بالیده انـد و زنده گی خود را بـه رخ دشـمن کشـیده اند. آنچه به نـام فعالیت های 
فرهنگـی و هنـرِی آزادگان می شناسـیم، به وضـوح، از میـراث فرهنگی انقالب اسـالمی تاثیـر پذیرفته و امتداد همان خط اسـت در آن سـوی 
مرزهـا. ایـن فعالیت هـا، از یک سـو، مرارت اسـارت را می کاسـته و از سـوی دیگر، اسـباب رشـد اسـرا را حتـی در آن شـرایط فراهـم می کرد. 
»غالمرضـا احمـدی« آزاده ی تبریـزی، که در عملیـات بیت المقدس و در حالی که نوجوانی بیش نبوده، ابتدا مجروح و سـپس به اسـارت دشـمن 
درمی آیـد. تاریـخ شـفاهی این جانبـاز آزاده، سرشـار از نشـانه های قابل اعتنـا از بلوغ فرهنگـی و هنری نیروهای انقالب اسـت. اقـای احمدی 
در خاطـرات خـود، از تبلیغات، سـرود، تئاتـر، برنامه های فرهنگـی، اجتماعات و... می گویـد و از ابتـکارات و خالقیت های رزمنده هـای ایرانی در 
تولیـد و عرضـه ی محصوالت فرهنگـی و هنری. ضبط خاطرات ایشـان، از مدت هـا پیش در واحد تاریخ شـفاهی دفترمطالعـات جبهه  فرهنگی 

انقالب اسـالمی آذربایجان شـرقی آغاز شـده و در آسـتانه ی تدوین نهایی قـرار دارد.

تئاتری که هفتاد تا »قرمز« خورد
برش هایی از خاطرات جانباز آزاده، غالمرضا احمدی
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در دوره ی اسـارت، بـا هدف گذاری هـای 
فرهنگـی، رفتیـم سـراغ تشـکیل گروه های 
سـرود و تئاتر. سـرود جلوه ی خاصی داشت 
در ایـن میـان؛ هـم حماسـه داشـت و هـم 
عاطفـه و احسـاس؛ کـه در حفـظ و تقویت 

روحیـه ی بچه هـا خیلـی مؤثـر بود.
مراسـم   اجـرای  بـرای  اردوگاه،  در 
مثـاًل در هفتـه ی بسـیج یـا دهـه ی فجـر 
سـرود  از  دیگـر،  خـاص  مناسـبت های  و 
اسـتفاده می کردیـم. در هـر آسایشـگاهی، 
یـک یا دو گروه وجود داشـت کـه گروه های 
در  وقت هـا  بعضـی  آسایشـگاه ها  نمونـه ی 
برنامه هـای اردوگاهـی هـم اجـرای برنامـه 
می کردنـد. یـک مسـئله در تشـکیل گـروه 
سـرود، مسـئله ي مواد اولیه ی سـرود یعنی 
شـعر آن بـود. بـرای حـل این مسـئله چند 
راه وجـود داشـت. یکـی اینکـه از بعضـی از 
اشـعاری کـه بچه هـا در ایـران یـاد گرفته و 
بلـد بودنـد از همان هـا اسـتفاده می کردیم؛ 
بـرای مثـال سـرود »خلبانـان ملوانـان« را 
بـود، در  کـه »جمشـید نجفـی« خوانـده 
هفتـه ی دفـاع مقـدس تمرین کـرده بودیم 
و خواندیـم؛ یـا سـرودی بـا موضـوع شـهدا 
کـه تلویزیـون خودمـان پخش  کرده بـود را 
اجـرا کردیم؛ بعدها که اصل سـرود را گوش 
مـی دادم دیـدم ما چقـدر آهنـگ را تحریف 
کـرده بودیـم و از خودمـان یک آهنگ دیگر 

بودیم! گذاشـته 
قبـل  از  سـرودها  بعضـی  متـن  پـس 
تقلیـدی  صـورت  بـه  مـا  و  بـود  آمـاده 
تمریـن می کردیـم. بعدهـا نیـاز بـه اشـعار 
جدیـد پیـدا  کردیـم. بعضـی از دوسـتان، 
شـعرهایی می نوشـتند که تبدیل به سـرود 
می کردیم. مسـئله ی اصلـی دیگر، چگونگی 
تمریـن سـرود بـود. گروه هـا حداقـل 5 نفر، 
10 نفـر و حتـی گـروه سـرود 20 نفـره هم 
داشتیم. باید حواسـمان بود تا تمرین ها دور 
از چشـم عراقی هـا باشـد و آن هـا صدایمان 
را نشـنوند. از موقعیت هـای خاصـی بـرای 
تمریـن اسـتفاده می کردیم. مثالً آمـار را که 
می گرفتنـد همـه بـه هواخـوری می رفتند؛ 
نظافـت  را  آسایشـگاه ها  زمـان،  ایـن  در 
می کردنـد. مـا در همـان لحظـات نظافـت، 
کـه در آسایشـگاه ها ُکـرک پتو به هـوا بلند 
می شـد و گردوغبـار، فضـا را تـار می کـرد، 
یـک پـرده دور خودمـان می کشـیدیم و به 
می کردیـم  اسـتتار  را  خودمـان  اصطـالح 
به طـوری کـه نگهبان هـا متوجـه نشـوند و 
بعـد شـروع بـه تمریـن سـرود می کردیـم. 
بعضـی وقت هـا شـاید روی یـک بیـت 
شـعر، جلسـات متعـدد کار می کردیـم تا با 
آهنـگ جـور دربیایـد تـا بتوانیـم بخوانیـم. 
مـورد دیگـر ایـن بـود کـه نبایـد بچه هـای 
خودمـان نیـز سـرود را در موقـع تمریـن 
شـنیدند  مـی  اگـر  چـون  می شـنیدند؛ 
برایشـان عـادی می شـد و موقع اجـرا لذت 

بچه هـای  بایـد  هـم  بنابرایـن  نمی بردنـد. 
خودمـان نمی دیدند و هم باید دور از چشـم 
عراقی هـا کار می کردیـم؛ رعایـت این نکات 
هـم مشـقت های خـاص خـود را داشـت. 
بعضی اوقـات مجبـور می شـدیم برویـم بـه 
حمام هایـی کـه نمـره داشـتند. حمـام هم 
کـه معمـوالً آب نداشـت! جلـوی در حمـام 
را  سـرود  آنجـا  و  می گذاشـتیم  نگهبـان 

می کردیـم. تمریـن  دسـته جمعی 
داشـت.  مسـئول  سـرودی  گـروه  هـر 
معمـوالً مسـئوالن از آن هایـی بودنـد کـه 
وارد  سـرود  متـن  بـه  سـایرین  از  بهتـر 
بودنـد. خاطرم اسـت دوسـتی داشـتیم بنام 
»مهـدی« که مدتی او مسـئول گروه سـرود 
مـا بـود. خیلـی انضباطـی و سـختگیر بود. 
اجـازه نمـی داد کسـی از جلسـات تمریـن 
غایب شـود. قشـنگ یـاد مـی داد؛ می گفت 
این طـوری بگوییـد، اینجـا را برویـد بـاال یـا 
ایـن کلمـه را بـا ایـن آهنـگ بخوانیـد تا به 

ایـن ترتیـب، هارمونـی را ایجـاد کنـد. 
شـاید باالی 30 سـرود به ذهنم می آید 
داشـتم.  مشـارکت  آن هـا  در  خـودم  کـه 
یـادم اسـت کـه سـرودی را بعـد از قبـول 
قطعنامـه کار کردیـم. سـرود دیگـری را بـه 
بهانـه ی زیـارت کربال سـاختیم. دوسـتان را 
می آوردنـد  و  کربـال  می بردنـد  گروه  گـروه 
اردوگاه. بعـد از اینکه دو تا آسایشـگاه رفتند 
بازگشـت  بـرای  اردوگاه  در  برگشـتند،  و 
زائـران، مراسـمی اجـرا کردیم. سـرودی که 
می  خواندیـم، ویژه ی شـرح حال ایـن زیارت 
بـود. وقتـی خبـر ارتحال حضـرت امـام )ره( 
را شـنیدیم در کنـار سـایر برنامه ها، سـرود 
هـم کار کردیـم. بـرادر خوش ذوقـی متنـی 
را نوشـته بـود کـه حسـابی حـال و هـوای 
اردوگاه را عـوض کـرد. بـر اسـاس این متن 
سـرود درسـت کردیـم. وقتـی ایـن سـرود 
خوانـده می شـد خیلـی از بچه هـا را مـن 
دیـده بـودم کـه به سـجده می افتادنـد و در 

همـان حالـت گـوش می کردنـد.
بخشی از آن را به خاطر دارم: 

ای خوشا به حالتان 
چون شده امامتان 
اینک هم جوارتان 

ای جانبازان
و  شـهدا  بـه  بـود  خطابـی  واقـع  در 
جانبـازان و اشـاره  به رحلـت امام  امـت)ره(. 
بچه ها خیلی اسـتقبال کردند از این سـرود. 
اوقاتـی  معمـوالً   را  تمریـن  زمان هـای 
بچه هـا  همـه ی  کـه  می کردیـم  انتخـاب 
بـرای  آسایشـگاه  از  بیـرون  می رفتنـد 
هواخـوری یا رفـع نیازهای دیگر. از سـاعت 
سـه ونیم بعدازظهـر می آمدیم آسایشـگاه تا 
فـردا صبـح سـاعت 8 ،کـه در این سـاعت، 
درهـای آسایشـگاه را بـاز می کردند و بچه ها 
نوبـت  می رفتنـد  موقـع  ایـن  در  عمومـاً 
دستشـویی یـا انجام کارهای شـخصی مثل 

شسـتن و خشـک کـردن لباس شـان. زمان 
خیلـی بدی بـود برای تمرین. بعـد از حدود 
پانزده شـانزده سـاعت کـه داخل آسایشـگاه 
حبـس بودیـم، حـاال فرصتی بود کـه برویم 
بیـرون و کارهای مان را انجـام دهیم؛ در این 
لحظـه مسـئول گـروه می گفـت زود بیایید 

تمریـن کنیم. 
یک بـار قـرار شـد بمانیـم تمریـن و من 
نمی خواسـتم بمانـم؛ دلیلـش یادم نیسـت، 
شـاید بیـرون کار داشـتم. باالخـره بااکـراه 
بـه تمریـن آمـدم. فضـای آسایشـگاه را هـم 
گردوغبار ناشـی از جـارو کردن، گرفته بود. با 
اینکـه داوطلبانه به گروه سـرود ملحق شـده 
بـودم آن روز حالـم خوش نبود. اولین جلسـه 
تمریـن هم بـود. لیدر، متن سـرود را شـروع 
کرد بـه خوانـدن. یک دفعه  دیدم مـن خودم 
هـم از ایـن متن لـذت می بـرم و خودبه خود 
دارم گریـه می کنم. تازه داشـت متن را اولین 
بـار بـرای مـا می خواند. متـن، آن قـدر وزین، 
زیبـا، بامحتوا و معنوی بـود که مجذوبم کرد. 
روحیه ی دوسـتان هم رقیق و قلب ها سـلیم 
بـود. یکـی  دو دقیقه بعـد دیدیم کـه همه ی 
بچه هـای گـروه اشک شـان درآمـده. باخـود 
گفتم خدایا شـکرت که این جلسـه را ماندم 

و اسـتفاده کردم.

تئاتر
تئاتـر  گـروه  اولیـن  تشـکیل  زمـان 
دقیقـاً یـادم نیسـت ولـی می دانـم کـه در 
اردوگاه »موصـل 3« شـروع کردیـم. هـم  
گـروه تئاتـر آسایشـگاهی و هم گـروه تئاتر 
اردوگاهـی داشـتیم. بهتریـن بازیگرها برای 
برنامه هـای اردوگاهـی گلچیـن می شـدند. 
آسایشـگاه خـود مـا کـه چندیـن سـال بـا 
همـان افـراد یک جـا زندگـی کـرده بودیـم 
گـروه تئاتری داشـت. آقای »تقـی تمنایی« 
مسـئول گروه تئاتر آسایشگاه بود؛ اصفهانی 
بـود. اکیپـی داشـت کـه همه شـان اُعجوبه 
بودنـد. خصوصـاً تئاترهـای طنـز را خیلـی 
زیبـا اجـرا می کردنـد. چنـد نفر بودنـد بنام 
»رضـا« که فامیلی شـان در خاطرم نیسـت؛ 
از بچه هـای مشـهد بودند. آقـای »غالمعلی 
علی رحیمـی« اهـل دزفـول بود. گـروه طنز 
چیـز دیگـری بـود؛ بچه هایـی کـه در ایـن 
تئاترهـای طنـز بـازی می کردنـد، به قـدری 
در نقش هایشـان جـا افتـاده بودنـد کـه در 
آن هـا  از  می شـد  کمتـر  جـدی  کارهـای 
اسـتفاده کـرد! در یـک مناسـبت مذهبـی، 
قـرار می شـد این هـا در نقش هـای جـدی 
ظاهـر شـوند ولـی بـه محـض اینکـه آن ها 
شـروع  همـه  می آمدنـد  پـرده  جلـوی 
می کردنـد بـه خندیـدن. یک بار پـرده کنار 
رفـت؛ به محـض اینکه بچه هـا »غالمعلی« 
را دیدند شـروع بـه خنده کردنـد. غالمعلی 
گفـت الاقل اجـازه دهیـد حرفی بزنـم بعداً 

 با اینکه 
داوطلبانه به 
گروه سرود 

ملحق شده بودم 
آن روز حالم 
خوش نبود. 
اولین جلسه 

تمرین هم بود. 
لیدر، متن سرود 
را شروع کرد به 
خواندن. یک دفعه  

دیدم من خودم 
هم از این متن 
لذت می برم و 

خودبه خود دارم 
گریه می کنم. 

تازه داشت متن 
را اولین بار برای 
ما می خواند. متن، 

آن قدر وزین، 
زیبا، بامحتوا 
و معنوی بود 

که مجذوبم 
کرد. روحیه ی 

دوستان هم رقیق 
و قلب ها سلیم 

بود. یکی  دو دقیقه 
بعد دیدیم که 

همه ی بچه های 
گروه اشک شان 
درآمده. باخود 

گفتم خدایا 
شکرت که این 

جلسه را ماندم و 
استفاده کردم.
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می شـد،  نزدیـک  عراقـی  نگهبـان  وقتـی 
بچه هـا پشـت سـتون قایـم می شـدند یـا 
می خوابیدند و پتو را می کشـیدند رویشـان. 
در ایـن حالـت، معمـوالً گریـم و صحنـه 
به هـم می خـورد. عراقی کـه می رفـت، باید 
دوبـاره پـرده را می کشـیدند و سروسـامانی 
دیگـری  گریـم  و  می دادنـد  صحنـه  بـه 
انجـام می شـد. شـاید فقـط بـرای اجـرای 
یـک تئاتـر سـه ربعی، حـدود سـه سـاعت 
وقـت می گذاشـتیم چـون وسـط کار دائمـاً 
به هـم می خـورد. یک بـار قـرار بـود تئاتـر 
اردوگاهـی اجـرا شـود. رفتیم به آسایشـگاه 
دیگـری. اجـرای آن تئاتر، هفتـاد تا »قرمز« 
خـورده بـود و هـر قرمـزی، دو، سـه یا پنج 
دقیقـه طول می کشـید. تماشـای کل تئاتر 
نصـف روز وقـت برد؛ ولی بچه هـا آن تئاتر را 
تمام کردند نه مخاطب )اسـرا( می گذاشـت 
می رفـت نه این گروه تئاتر خسـته می شـد! 
انصافـاً تـوان، صبـر، حوصلـه و اسـتقامت 
می خواسـت. بعضـی وقت هـا هـم وسـایل 
تئاتـر را عراقی هـا می دیدنـد و می گرفتنـد؛ 
نگهبـان  مـا حواسـش پـرت شـده بـود یـا 
از بغـل  عراقـی کلـک زده بـود و طـوری 
آسایشـگاه باال آمـده بود کـه بچه ها متوجه 

بودند. نشـده 
از بچه هـا نقـش ژنـرال  یک بـار یکـی 
عراقـی را بازی می کرد. برایش از ته سـیگار، 
کـه زردرنـگ هسـت، درجـه درسـت کرده 
بودنـد. نمی دانـم چه اتفاقی افتـاد، یک دفعه 
سـرباز عراقی پشـت پنجره ظاهر شـد. فکر 
کرد ژنرال داخل آسایشـگاه اسـت. بالفاصله 
از پشـت پنجـره برایـش احتـرام گذاشـت! 
بعـد از اینکـه رد شـد، بـه فکرش افتـاد که 
ژنـرال ما داخل آسایشـگاه چـه کار می کند. 
بالفاصلـه برگشـت نـگاه کند؛ بازیگـری که 
نقـش ژنـرال را بـازی می کـرد، لباس هایش 
را زود درآورد. وقتـی خواسـت کنجـکاوی 
کنـد گفتیم »تـو حتمـاً خواب آلود بـودی... 
چنیـن چیزی اینجا نداریم؛ ژنـرال کیه؟!« و 

بـه خیر گذشـت.
طنـزی  تئاتـر  بـود  قـرار  یک بـار 
اجـرا شـود. پـرده کـه کنـار رفـت دیدیـم 
االغـی روی صحنـه ظاهـر شـد. اسـرا کـه 
یک دفعـه ای ایـن صحنـه را دیدنـد، زدنـد 
زیـر خنده. بچه ها حسـابی زحمت کشـیده 
و بـا مقـوا، االغ درسـت کـرده بودنـد! آقـای 
غالمعلـی، یـک پانتومیـم کار کـرده بود که 
شـخصیت اصلـی اش راننـده ي تریلـی بود. 
هیـچ چیـز نداشـت کـه خـودش را شـبیه 
راننـده ی تریلـی کنـد؛ باالخـره می خواهـد 
مخاطـب ایـن را در ذهن خود تجسـم کند. 
فقـط توانسـته بـود یـک انگشـتری از بنده 
خدایـی بگیـرد کـه مثـاًل نشـانه ی راننـده 
بودنش باشـد! پانتومیـم بازی می کـرد ولی 
بعـد صـدا هـم گذاشـت رویش؛ کـه گفتیم 
پانتومیـم این طـوری ندیـده بودیـم. راننـده 

تریلـی بـه خاطـر اینکـه بچـه ای می دویـد 
جلـوی تریلی و یکهـو ترمز می زد و سـرش 
را از پنجـره بیرون می آورد و شـروع می کرد 
بـه غرغر کـردن به بچه... طـوری بازی کرده 
بـود که هنوز هم صحنه اش جلوی چشـمم 
اسـت. راننـده با فریـاد به بچه ای کـه دویده 
بـود جلـوی تریلـی می گفـت: »بی پـدر اگه 
زده بودمـت اآلن چهـل تـا پـدر پیـدا کرده 

بودی«!
برنامه هـای طنـز بعضی اوقـات ضروری 
بـود. زمانی بـود که روحیـه ی بچه ها خیلی 
پاییـن بـود، مشـکل روحـی و روانـی ایجاد 
شـده بـود، یکـی از بچه هـا شـدیداً مریـض 
اسـت یـا یکـی از بچه هـا را برده انـد سـلول 
کتـک می زنند؛ درسـت اسـت کـه طبیعت 
اسـارت طـوری اسـت کـه روحیـه ی آدم را 
پاییـن مـی آورد ولی انصافـاً روحیه ی بچه ها 
بـاال بـود. بعضـی اوقـات طبیعی بود کسـل 
شـویم مثـاًل وقتـی خـود شـما را می زدنـد 
مشـکلی نداشـتی بعدازاینکه تمام می شـد 
یکـی می گفـت اینجـای مـن زخمی شـده 
ببیـن دسـتم چطـور شـده... می گفتنـد و 
می خندیدند. ولی وقتی شـما در آسایشـگاه 
را  روبه رویـی  آسایشـگاه  مثـاًل  نشسـته اید 
می زننـد تحمـل آن سـخت اسـت. یـا مثاًل 
یـک روز شـاهد بودیـم کـه عراقـی ، یکی از 
اردوگاه.  باغچـه ی  انداخـت  را  دوسـتانمان 
بـاران باریده بود و همه ی باغچـه ِگل و الی 
بـود. گفـت بایـد در اینجا سـینه خیز بروی؛ 
بعـد هـم پایـش را بـا پوتیـن روی صورتش 
می بینیـد  را  ایـن  شـما  وقتـی  گذاشـت. 
غیرقابل تحمل اسـت. یا بعضی مسائل پیش 
می آمـد مثـاًل مقـداری کسـالت و روحیه ها 
می شـدند  جمـع  دورهـم  می آمـد  پاییـن 
پـی اس کوتـاه چنددقیقه ای می نوشـتند و 
بلنـد می شـدند نمایشـی می دادنـد یا حتی 
اگـر ایـن هـم نبـود بـرادری بنـام »فرهـاد 
جاللـی« از بچه هـای شـوخ طبع خـاص بود 
کـه یـک جـوک یـا لطیفـه ای می گفـت و 
همـه می خندیدنـد؛ خیلـی مهارت داشـت. 
اهـل کـرج و آذری زبـان بـود. اگـر حالـت 
بلنـد  فرهـاد  می آمـد  پیـش  این طـوری 
می شـد یـک جملـه ای می گفـت و حـواس 
همـه پرت می شـد. می خندیدنـد و مقداری 
از آن حـال و هـوا بیـرون می آمدند. چند بار 
شـده بود مثـاًل فرهاد خودش هم حواسـش 
نبـود کـه ایـن کار را بکنـد؛ یـادم اسـت 
حاج آقـا ابوترابـی بـه من می گفت بـه فرهاد 
بگـو کالس اخالقش را برگـزار کند. حاج آقا 
اسـم کار او را کـه تیکـه  می پرانـد و بچه هـا 
گذاشـته  اخـالق«  »کالس  می خندیدنـد، 
بـود. فرهـاد وقتـی پیـام حاج آقـا را دریافت 
می کـرد هرچند خـودش هم حال نداشـت، 
بلنـد می شـد حرفـی، تیکـه ای می گفـت یا 
حالتـی می گرفـت کـه بچه هـا را از آن حال 

و هـوا و کسـالت روحی دربیـاورد.

بخندیـد... این قـدر حرفـه ای بودنـد اینهـا. 
شـاید هـم نیازهـای خـاص اُسـرا ایجـاب 

می کـرد کـه این طـور باشـند. 
تئاترهـای طنـز و کمـدی را بـه خاطـر 
تقویـت روحیـه ی بچه هـا معموالً داشـتیم. 
ولـی سـایر تئاترهـا کـه مقـداری وزین تـر 
می خواسـت.  پـی اس  بودنـد  جدی تـر  و 
چنـد نفـر بودنـد کـه می توانسـتند پی اس 
را در  بنویسـند. بچه هـا متـن  نمایشـنامه 
ایـام مختلـف بـا مشـکالتی دقیقـاً مشـابه 
همـان مشـکالت گـروه سـرود، بایـد دور از 
چشـم بچه های خـودی و عراقی هـا تمرین 
می کردند. تئاتر بیشـتر از گروه سـرود وقت 
می بـرد. مـورد دیگـر تـدارکات تئاتـر بـود. 
کسـی کـه تئاتـر کار می کنـد در مـواردی 
نیـاز بـه گریـم و وسـایل خاصی داشـت که 
مـا آنجا هیـچ وسـیله ای نداشـتیم. گروهی 
بـود کـه در تـدارکات کار می کردنـد. مثـاًل 
در تئاتـری اگـر نیـاز بـود کـه اسـلحه تهیه 
کننـد از مقـوا اسـلحه درسـت می کردنـد. 
پـرده ی تئاتـر از گونی هـای برنـج بـود کـه 
بچه هـا به همدیگـر دوختـه بودنـد. بچه هـا 
پشـت آن پـرده تمرین می کردنـد و موقعی 
کـه می خواسـتند اجـرا کنند پـرده می آمد 

بـاال و گـروه تئاتـر ظاهـر می شـد. 
بـرای گریم از وسـایل مختلف اسـتفاده 
می کردنـد. اگـر نیاز بـود برای کسـی ریش 
بگذارنـد، می گذاشـند. کسـی کـه در نقش 
پیرمـرد بازی می کرد و عصا الزم داشـت، به 
طریقـی جـور می کردنـد؛ کسـی می خواهد 
نقـش روحانی را بازی کند سـعی می کردند 
برایـش عمامه تهیه کننـد. این کارها خیلی 
سـخت بود چـون امکاناتـی نداشـتیم. مثاًل 
تئاتـر جنگی درسـت کـرده بودند کـه باید 
در بعضـی صحنه هایـش صـدای گلولـه و 
تـوپ می آمـد؛ بعضـی از بچه هـا بـا دهـان 
ایـن صداهـا را درمی آوردنـد. یک بـار روی 
سـطل، پارچـه ای کشـیده بودنـد و ماننـد 

طبـل شـده بـود و صـدای گلوله مـی داد.
و  وسـایل  بـه  نیـاز  تئاتـر  خالصـه 
تـدارکات بیشـتری داشـت و از طرفـی هـم 
ایـن برنامه هـا را عراقی هـا نبایـد می دیدند. 
جلـوی  معمـوالً  عراقی هـا  اسـت  خاطـرم 
آسایشـگاه قـدم می زدنـد؛ چون بـرای تئاتر 
باید ِسـن یـا جایـگاه درسـت می شـد،  نیاز 
بـه فضاسـازی در داخل آسایشـگاه بـود. ما 
نگهبان می گذاشـتیم و رمزی هم داشـتیم. 
مثـاًل یک وقتـی رمـز نگهبـان »قرمـز« بود. 
وقتـی می گفـت »قرمز«، یعنـی عراقی آمد. 
بعدهـا قرمز لو رفـت و رمز را عـوض کردیم 
بـه »ف«. بعدهـا اصطالحات دیگـری مانند 
»بزه« اسـتفاده شـد. هربـار که لـو می رفت 

سـریع عـوض می کردیـم. 
بـرای اینکـه عراقی هـا متوجـه تـدارک 
 تئاتـری و بخصـوص گریم بازیگران نشـوند، 

پرده که کنار 
رفت دیدیم االغی 
روی صحنه 
ظاهر شد. اسرا 
که یک دفعه ای 
این صحنه را 
دیدند، زدند زیر 
خنده. بچه ها 
حسابی زحمت 
کشیده و با 
مقوا، االغ درست 
کرده بودند! 
آقای غالمعلی، 
یک پانتومیم 
کار کرده بود 
که شخصیت 
اصلی اش 
راننده ي تریلی 
بود. هیچ چیز 
نداشت که 
خودش را شبیه 
راننده ی تریلی 
کند؛ باالخره 
می خواهد 
مخاطب این را 
در ذهن خود 
تجسم کند. فقط 
توانسته بود 
یک انگشتری 
از بنده خدایی 
بگیرد که مثاًل 
نشانه ی راننده 
بودنش باشد! 
پانتومیم بازی 
می کرد ولی بعد 
صدا هم گذاشت 
رویش؛ که 
گفتیم پانتومیم 
این طوری ندیده 
بودیم. 

نامه ها سخن می گویند...
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نامه ها سخن می گویند...

سـال های اسـارِت آزاگان میهـن در چنـگال رژیـم بعـث، از ابعـاد و منظرهـای گوناگونـی قابـل توجـه اسـت. یکـی از 
گنجینیه هایـی کـه تاکنـون توجـه چندانی بدان نشـده اسـت، نامه هایی اسـت کـه بیـن اردوگاه هـای ایران و عـراق و 
بالعکـس مبادله شـده و توانسـته اند از سـد سانسـور اسـتخبارات عـراق بگذرنـد و هم اکنون بسـیاری از آن هـا در نزد 

اسـت. موجود  آزادگان 
یکـی از کوشـش هایی که بخشـی از این نامه هـا را منعکس کرده اسـت، خاطرات محمدعلـی ملتجائـی؛ آزاده ی تبریزی 
اسـت کـه در کتابـی با عنـوان »تجمع ممنـوع« به کوشـش »مسـعود زین العابدیـن« پژوهش و نگارش شـده و توسـط 

انتشـارات سـوره مهر به چاپ رسـیده اسـت.
ملتجائـی بیـش از دو سـال در اردوگاه هـای موصل زندانی بوده اسـت و در بهمن ماه سـال 1362 به همـراه جمعی دیگر از 
اسـرایی کـه به خاطر بیمـاری و یا قطع عضـو هزینه هایی را برای رژیـم بعث تحمیل می نمود، آزاد شـد. او پـس از آزادی، 
سرکشـی از خانواده هـای اسـرا را آغـاز کـرد و با نـگارش نامه هایی همـراه با عکسـی از خانواده هـا، ارتباطـی عاطفی با 

اسـرای در بنـد را آغاز کرد.
آن چه در ادامه می خوانیم بخشی از کتاب »تجمع ممنوع« است که برخی از این نامه ها را انعکاس داده است:

مسعود زین العابدین



50

 13
94 

ور
هری

،  ش
دوم

ره 
شما

ل،  
ل او

 سا

بـه خانـة هـر اسـیری کـه می  رفتـم، بـا 
خانـواده  اش عکـس می  گرفتـم و بـه همـراه 
نامـه  ای برایـش می  فرسـتادم. نامه  هایـی که 
رفیـق تنهایـی     و دفترچـة خاطراتـم بـرای 
روزهـای گرفتـاری در قفـس شـده بودنـد. 
بعضـی حرف  هـا را فقـط مـن می  فهمیـدم 
بـدون  کـه  چیزهایـی  اسـیرم؛  دوسـتان  و 
تجربه  کـردن نمی  شـد فهمیـد و ایـن نامه  ها 
مـن را بـه آن روزهـا برمی  گردانـد؛ روزهـای 
شـکنجه و اسـتقامت  ، زجر و تحمل  ، خنده   و 
بغض   و در یک جمله، روزهای شـیدایی... نامه   
می  نوشـتم و یک دنیا دلتنگی و شرمندگی را 
فریـاد مـی  زدم. جـواب نامه  ها برایـم مهم  تر از 
خودشـان بود، جواب  هایی از سـرِ اخالص که 
اراده  هـای پوالدیـن نگارنده  هایشـان را بـه رخ 

می  کشـید... .
خیلی از مخاطباِن نامه  ها را نمی  شناختم، 
فقط می  دانسـتم ظلم می  بیننـد و درد تجربه 
می  کننـد. می  خواسـتم دلداری  شـان بدهم و 
امیدوارشـان کنـم؛ اما وقتـی نامـه  ام را جواب 

می  دادنـد خودم تسـکین می  یافتم:

ـ خدمـت بـرادر عزیـزم فیـض  اهلل امانی. 
حـدود بیسـت و پنـج مـاه در اردوگاه  هـای 
العنبـر و موصـل بـودم. بـا صـد و نـود نفری 
کـه تعویـض شـدند، مـن هـم یکـی از آن  ها 
هسـتم. بـرادر! االن من احسـاس می  کنم که 

شـما در آن  جا چه روزها و شـب  هایی را پشت 
سـر می  گذرانیـد؛ اما جـز صبر هیچ چـاره  ای 
نداریـم، کـه اگـر صبـر کنیـم بـه آرمان  های 
دیرینـة خودمـان می  رسـیم کـه خداونـد یار 
صابـران اسـت. بـرادر عزیز چنـدروز پیش به 
خانة شـما رفتـه بودیم تـا از اوضـاع و روحیة 
بگوییـم.  خانواده  تـان  بـرای  بـرادران،  شـما 
بچه  هایتـان  روحیـة  و  خانواده  تـان  روحیـة 
خیلـی بـاال بـود و ضمنـاً یک عکس دسـته 
جمعـی گرفتیـم تـا بـرای شـما بفرسـتیم. 
امیـدوارم کـه این عکـس را از ما بپذیریـد... .

محمدعلی ملتجائی )63/1/15(

ـ سـالم بـر شـما بـرادر دینـی... »ااَل اِّن 
اولیـاَء  اهلل الخـوٌف علیهـم و ال ُهـم یَحَزنون« 
»و العاقبه للمتقین انشـاءاهلل« امروز 63/4/28  
کـه نامـة شـما رسـید شـکر خداونـد را بـه 
جـای آوردیـم. منزل  مان عوض شـده اسـت. 
فرسـنگ  ها بـا مکان  هـای اول و دوم فاصلـه 
داریـم. وضعیـت مثل همیشـه، البتـه از نظر 
پذیرائـی  بهتـر شـده اسـت. بـرای مـا هیـچ 
فرقـی نمی  کنـد. پدربزرگ  به ما درسـی داده 
کـه فراموش شـدنی نیسـت. تـا ظلم و سـتم 
هسـت، مـا هسـتیم و می  جنگیـم. تـا آن  گاه 
که بود، با سـالح، حاال که نیسـت بـا صالح... 
بـرادر، مـا خوب می  دانیم در مکتب شـهادت، 
اسـارت سـهل اسـت و بـا توجـه بـه فرمودة 
پدربـزرگ، ملتـی کـه اسـتقالل می  خواهند 
بایـد قربانـی بدهند. خداونـد مـا را در این راه 

بـه قربانی قبـول فرمایند. ان شـاءاهلل.
 فیض  ا  هلل امانی  

وقتـی این نامه  هـا را می  خوانـدم در برابر 
ایـن همـه عظمت و عـزت احسـاس حقارت 
می  کـردم. هربار کـه در منزل اسـیری حاضر 
می  شـدم، از خانـواده  اش درس   می  آموختـم. 
و  می  فرسـتادم  برایـش  عکسـی  و  نامـه  ای 
درسـی دیگـر از جـواب نامـه فـرا می  گرفتم.

رفیق لحظات تنهایی  شـان می  شـدم و از 
آن  ها مشـق عشـق و عرفان می  گرفتم:

ـ و تـو ای آزاده بـا مـا دسـت حاجـت به 
درگاه ابدیـت روانـه سـاز و چنیـن گوی:

ای الیتناهی، ای شـاهد سیاهی  هایم، ای 
معبود پرسـتندگان. آیا صدایـم را می  توانم به 
عرشـت روانـه گردانـم، ای بخشایشـگر مـن، 
هـدف محمـد)ص( را در راهـم، صبـر علـی 
را در تنگنایـم، عشـق حسـین را در عبادتـم، 
خروش ابوالفضل را در برخاسـتنم، توبة حّر را 
در گناهم، شـکیبایی سجاد را در اسارتم، مهر 
و محبت فاطمه را در رفتارم، ارادة محکم امام 
را در عزمم، شـناخت بهشـت را در عشـقم و 
اشـک یعقوب را در شـب  های تاریـک و درازم 
قـرار بـده و درهـای حکمتـت را بگشـای که 

تویی. گشاینده 
محمدعلـی ایـن حرف  هـا شـاید بتوانـد 
مقـداری بعضی  هـا را آرامـش و آگاهـی دهد؛ 
ولـی تـو برایـم بیشـتر بنویس چـون تو تنها 
کسـی هسـتی کـه تـا حـاال از ایـران برایـم 

نوشته... 
علی کمیلی )63/6/27(

سـالم  هایی از سر عشـق و ارادت به یاران 
سـفر کرده و فریادهای استقامت:

وضعیت مثل 
همیشه، البته 
از نظر پذیرائی  
بهتر شده است. 
برای ما هیچ 
فرقی نمی  کند. 
پدربزرگ  به ما 
درسی داده که 
فراموش شدنی 
نیست. تا ظلم 
و ستم هست، 
ما هستیم و 
می  جنگیم. تا 
آن  گاه که بود، با 
سالح، حاال که 
نیست با صالح... 
برادر، ما خوب 
می  دانیم در مکتب 
شهادت، اسارت 
سهل است و با 
توجه به فرمودة 
پدربزرگ، ملتی 
که استقالل 
می  خواهند باید 
قربانی بدهند. 
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 برادر جان عکس 
پدر رسید و با 

زیارتش روحی 
دیگر بر این 

جان  های افسرده 
و ملول دمیده 
شد. برادرجان 

خداوند از 
شما راضی و 
خشنود باشد. 
خوشحال  مان 

کرده و خستگی 
راه را در بدن  ها 
برطرف کردی. 

نمی  دانی چه 
غوغایی شد. 

سیدجالل 
سیدحسینی که 

دید گریه کرد. 
همه اشک شوق 

می  ریختیم. حیف 
که نمی  توانم و 

ااّل چیزها]یی[ 
را برایتان بیان 

می  کردم... .

ـ سـالم مرا به خانواده  هـای اهالی »وادی 
رسـانیده  رحمت  هـا«  »وادی  و  رحمـت«  
و بگوییـد کـه مـا در هدف  مـان همچنـان 

ایسـتاده  ایم... 
ولی قاضی  خانی)63/4/25(

ـ سـالم مـا را بـه پـدر و مـادر اصـالن  
برسـان و بـه آن  هـا بگـو کـه مـا هیچ وقـت 
شـماها و فرزنـدان شـما را از یـاد نمی  بریـم 
و همیشـه بـه کمک خداونـد دنبالـه  رو آن  ها 

خواهیـم بـود... .
رحیم جوادی)63/4/24(

عاشـقانه  هایی برای امـام خوبی  ها و نفیر 
دلتنگی و مشتاقی:

ـ محمدعلی جان، شـب  های پنج  شـنبه 
و روزهای جمعه در آن مراسـم   باشـکوه، اسرا 
را از یـاد نبریـد و بـرای طـول عمـر بـا عـزت 
پدربزرگمان در تهران، دعا کنید تا ان  شـاء  اهلل 
نورانـی  اش  بـا دیـدن سـیمای  برگردیـم و 

چشـم  هایمان پرنور شـود... .
کاظم کاشتکار )63/4/24(

 
همیشـه در ایام اسـارت دوسـت داشتیم 
عکسـی از حضـرت امـام داشـته باشـیم تـا 
حداقـل بـا دیـدن عکـس، دل  هایمـان آرام 
بگیـرد. ایـن نامه  هـای پرمهـر را می  خوانـدم 
و خیلـی دوسـت داشـتم راهـی پیـدا کنـم 
تـا عکـس امـام را بـرای بچه  هـا بفرسـتم اما 

چیـزی بـه ذهنـم نمی  رسـید.
شـهریور سـال63 کـه خانوادگـی توفیق 
تشـرف به حرم حضـرت امام رضـا)ع( را پیدا 
کـرده بـودم، در یکـی از عکاسـی  ها عکـس 
یـادگاری گرفتیـم. وقتی عکس  هـا را تحویل 
گرفتم متوجه شـدم کاغذی که این عکاسـی 
اسـتفاده می  کند خیلـی نازک اسـت. فکری 
در ذهنـم جرقـه زد. عکسـی از حضـرت امام 
تهیه کـردم و پشـت عکس حرم چسـباندم. 
حاشـیه  های عکـس را هـم بـرش دادم تـا 
چسـب  خوردگی  اش مشخص نشـود. ده نامه 
مختلـف بـه غالمرضا احمـدی نوشـتم و در 
هرکـدام در البـالی حرف  های معمول اشـاره 
کـردم کـه به این عکس بیشـتر توجـه کند. 
در یکـی از نامه  ها هم با صراحت بیشـتری به 

موضـوع اشـاره کردم:

ـ برادر برایتان عکس  هایی را فرسـتاده  ام، 
از جمله عکـس پدربزرگ... 

محمدعلی)63/6/13(

ایـن نامـه را فرسـتادم ولـی نگـران بودم. 
اگـر عکـس در بخـش سانسـور لـو می  رفت 
او  بزرگـی می  افتـاد.  بـه دردسـر  غالمرضـا 
انسـان مقـاوم و صبـوری بـود و بـرای همین 
او را انتخـاب کـرده بـودم؛ اما داشـتن عکس 

حضـرت امـام جـرم کوچکـی نبود.
حـدود چهارمـاه از ارسـال نامه گذشـته 
بـود و مـن همچنـان در اضطـراب بـودم تـا 
این  کـه نامـه  ای کـه بـرای غالمرضـا نوشـته 
بودم، برگشـت.   وقتی نامـه را خواندم خیالم 

شـد: راحت 

ـ بـرادر جـان عکـس پـدر رسـید و بـا 
زیارتـش روحـی دیگـر بـر ایـن جان  هـای 
افسـرده و ملول دمیده شد. برادرجان خداوند 
از شـما راضی و خشـنود باشد. خوشحال  مان 
کـرده و خسـتگی راه را در بدن  هـا برطـرف 
کردی. نمی  دانی چه غوغایی شـد. سیدجالل 
سیدحسـینی که دید گریه کرد. همه اشـک 
شـوق می  ریختیم. حیـف که نمی  توانـم و ااّل 

چیزها]یـی[ را برایتـان بیـان می  کـردم... .
غالمرضا)63/9/4(

عکس، هرشـب مهمـان یک آسایشـگاه 
شـده و قطـرات اشـک شـوق را بـر گونـة 
سـربازان حضـرت روح  اهلل جـاری کـرده بـود.

 
وقتـی جـواب نامه  هـا را می  خوانـدم در 
مصمم  تـر  بـودم،  کـرده  شـروع  کـه  کاری 
می  شـدم. به ظاهـر آزاد بـودم؛ ولی دلتنگی  ام 
کنـم.  درک  می  توانسـتم  خـودم  فقـط  را 
روزهـای اسـارت را به یـاد مـی  آوردم و چهرة 
دوسـتانم کـه در آن روزهای سـخِت بیماری 
پرسـتارم بودند از مقابل چشمانم می  گذشت.

قلـم به دسـت می  گرفتـم و برایشـان از 
دلتنگی  هایـم و لطف  هایـی که آن  هـا در حّق 

مـن انجـام داده بودند، می  نوشـتم:

ـ بـرادر جلیـل اخبـاری!  نمی  دانی وقتی 
ایـن نامـه را برایتـان می  نویسـم چـه حالـی 
دارم. دسـتم می  لـرزد و از چشـمانم اشـک 
جاری می  شـود. همیشـه از خداونـد  آمرزش 
و  رئـوف  دل  هـای  چه  قـدر  کـه  می  طلبـم 
مهربـان شـما را بـه درد آورده بـودم و شـما 

برایم الگـو بودیـد... .
محمدعلی

عاشـق،  محمدعلـی...  عزیـزم  بـرادر  ـ 
بی  معشـوق گـذر کـرد ز دنیـا و در تحلیـِل 
عشـاق، بماندند قلم  ها. عاشـق، جـان به کف 
گیـرد و معشـوق به نظـاره در معرکة عشـق. 
جـز باختـِن جـان چـه چـاره؟ آری بـرادرم 
عاشـقان رفتنـد و مـا کـه هنـوز نیم  نگاهـی 
بـه دنیـا و مظاهـر آن داریـم، باقـی، ولـی 
هنـوز بانـگ آن  ها کـه مـا را دعوت بـه وادی 
عشـق می  کننـد، باقی اسـت. بـرادر عزیز هر 
فـرد مسـلمان در مقابـل بـرادر دینـی خـود 
دارد کـه قسـمتی  تعهداتـی  و  مسـئولیت 
از وظیفـة او را تشـکیل می  دهـد. اگـر مـن 
کاری کردم ناشـی از این مسـئله بـود و بس. 

می  ترسـم با بیان کـردن آن  ها خـدای ناکرده 
شـیطان در من رسـوخ کرده و اندک توشه  ای 

هـم کـه داریـم از کـف بدهیـم... .
جلیل اخباری)63/6/24(

ـ بـرادر عزیزم محمود شـرافتی ... سـالم 
و درود بـه ارواح طیبـة شـهدا و سـالم بـه 
شـما اسـرا کـه به تمـام سـختی  ها و مصائب 
صبر می  کنیـد. بـرادر محمـود، هیچ  وقت آن 
زحمـات و مهربانی  هایی را کـه برایم کرده  اید 
از یاد نخواهم برد و همیشـه یاد شما و صفای 
شـما خواهم بـود. برادر محمود شـما برای ما 
و بقیة بـرادران خیلی زحمت کشـیدید. خدا 
باید خـودش اجر بدهد... همیشـه سـعی آن 
داشـتید کـه بـرادران درد و تلخـی اسـارت را 

احسـاس نکنند... .
محمدعلی ملتجائی)63/5/12(

ـ بـرادر عزیـزم محمدعلـی... تعاریفی که 
کـرده بودیـد در حـد من نبـود و نخواهد بود. 
مـا بـرای انقـالب کاری نکردیـم. پنج سـال 
این  جـا ماندیـم و درجـا زدیـم. به هـر صورت 
اگـر این زحمـات صاحب  خانه هـم در این  جا 

نبـود ما واقعاً رو سـیاه بودیـم... .
محمود)63/9/5(

سـرم  بـر  پُتـک  مثـل  جمـالت  ایـن 
کوبیـده می  شـد. گوشـه  ای خلـوت می  کردم 
و سـاعت  ها زار مـی  زدم تـا شـاید اندکـی از 
سـنگینی بغضـی کـه گلویـم را می  فشـرد، 

کاسـته شـود.
یـاد آقـای ابوترابـی هـم همیشـه در دلم 
جـاودان بـود. اسـطورة صبـر و مقاومـت کـه 
همـة حـرکات و سـکناتش درس انسـانیت 
بـود و آزادگـی. خیلـی از حاج آقـا بـرای پدرم 
گفتـه بودم. بـرای همین ایشـان هم تصمیم 
گرفتنـد تـا نامـه  ای بـرای حاج آقا بنویسـند. 
کاغـذ نامـه  ای تهیه کـردم و آقاجـان با همان 

ادبیـات حـوزوی نامه  ای نوشـتند:

ـ بـرادر عزیزمـان جناب مسـتطاب آقای 
حـاج سـیدعلی  اکبر  آقا ابوترابـی دام  عمره

پـس از سـالم  علیکم نمی  دانـم بـه چـه 
زبـان از جنابعالـی تشـکر نمایـم. زبـان و قلم 
نمی  تواند به عهـده برآید... به بـرادران توصیه 
فرماییـد که یک سـاعت زنـدان برای اسـالم 
قیمـت نـدارد. مبادا شـیطان صبر شـما را از 
دسـت بگیرد تا پشـیمان شـوید چرا این کار 
را کـردم و در زندان افتادم. »الُمصیبُت للّصابر 
واحـده و للجازع اثنـان« که یک مصیبت این 
در زنـدان مانـدن  و دیگـری اگر جزع کنیم از 
آخرت ما کسـر خواهد شـد و سـالم مـا را به 

سـتاره  های اسالم برسـانید... 
علی ملتجائی )63/7/23(
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هیـچ تکانـی بـه دسـت و پایـم بدهـم، فقط 
اشـک می ریختـم. روزی که داشـتیم اقـالم را 
بسـته بندی می کردیـم، از خانـم »همایون«، 
مدیرمان، خواسـتم که آن بسـته ي روزنامه را 
بـاز نکنـد. بعد هـم ماجـرا را برایـش توضیح 
دادم. از اینکـه او را از ایـن موضـوع مطلـع 
نکـرده بـودم، کمی ناراحت بـود. به من گفت 
فـردا کالسـت را تعطیل می کنـی و به منزل 
ایـن دانش آمـوز می روی. مادرشـان کـه تو را 
نمی شناسـد، مـی روی تـا وضعیـت آن هـا را 
بیشـتر بررسـی کنی. یادم آمد کـه آن دختر 
قبـاًل به من گفته بـود که یک کارگاه کوچک 
قالیبافی دارند که بعد از مدرسـه هم آنجا کار 
می کننـد. بـه این ترتیب، دیگر خیالـم راحت 
شـد که دخترها در خانه نیسـتند و بقیه هم 

مـن را نمی شناسـند کـه کی هسـتم. 
فـردای آن روز به منـزل آن ها رفتم. ابتدا 
وارد دهلیـز خانـه شـدم. یـک کلیـم زیـر پـا 
انداختـه بودند که از بس کهنه بود، نمی شـد 
سـر و ته آن را تشـخیص داد. مـادر، من را به 
اتاقـی راهنمایی کرد که ظاهـراً به عنوان اتاق 
پذیرایـی بـود. اتاق کوچکی بود بـه اندازه یک 
فـرش شـش متری کـه یک روفرشـی چهل 
تکه ی دسـت دوز روی آن انداخته بودند. چند 
دقیقـه کـه پای صحبت هـای مادر نشسـتم، 
متوجـه شـدم که پـدر خانـواده گـچ کار بوده 
و یـک روز سـرکار از نردبـان به زمیـن افتاده 
و قطـع نخاع شـده اسـت. بچه ها، هـم درس 
خرجـی  قالی بافـی  بـا  هـم  و  می خواندنـد 
خانـواده را تأمیـن می کردنـد. با دیـدن وضع 
خانـواده و شـنیدن سـخنان مـادر و از طرفی 
یـادآوری صحنه ای کـه روز پیش، از آن دختر 

نوجـوان به خاطر داشـتم ذهـن و دلم درگیر 
بـود. همـه اش بـا خـود فکـر می کـردم، ایـن 
چـه نیرویی اسـت که دختـر 13 سـاله ای را، 
کـه خـود در اوج نـداری با مشـکالت دسـت 
و پنجـه نـرم می کنـد، متقاعـد می کنـد که 
لبـاس تنـش را تقدیـم جبهه هـا کنـد. بـه 
مدرسـه که برگشـتم هـر آنچه را کـه دیده و 
شـنیده بودم به خانم همایون بازگـو کردم. با 
چنـد نفـر از اولیای خّیر مدرسـه نیز صحبت 
کردیـم و قـرار شـد عـالوه بر تأمیـن مخارج 
تحصیلـی بچه هـا، ماهانـه یک کمـک نقدی 
نیـز بـه ایـن خانـواده بکنیـم. سـال ها بعـد 
شـنیدم که خواهر بزرگتر فـوق دیپلم گرفته 
و خواهر کوچکتر روانشناسـی بالینی خوانده 

است.

ایستگاه سواد
سـالن بزرگـی در مدرسـه داشـتیم کـه 
هـر سـال بـا فـرا رسـیدن ایـام دهه ی فجـر 
نمایشـگاهی در ایـن سـالن برپـا می کردیـم. 
نمایشـگاه با نیت یـک هفته برگزار می شـد؛ 
اما اسـتقبال بازدیدکنندگان به انـدازه ای زیاد 
می شـدکه تا دوهفتـه نیز ادامه داشـت. پنج  
کالس سـوم، سـه  کالس دوم و سـه کالس 
سـوم در مدرسـه داشـتیم. هریـک از ایـن 
کالس هـا غرفـه ای اختصاصـی در نمایشـگاه 
داشـتند که کارهای دسـتی و ابتـکارات خود 

را بـه نمایـش می گذاشـتند. 
نیـز  غرفـه ای  غرفه هـا،  ایـن  کنـار  در 
داشـتیم بـه نـام نهادهـای انقالبـی. در ایـن 
غرفـه، نهادهایی نظیـر نهضت سـوادآموزی، 
جهادسـازندگی، بسیج مسـتضعفین، سپاه و 

دوتا دانش آموز 
داشتیم که خواهر 
بودند. یکی در 
نوبت صبح 
بود و دیگری در 
نوبت بعدازظهر. 
خواهری که در 
نوبت بعدازظهر 
بود، معموالً 
بیست دقیقه 
دیر به مدرسه 
می آمد. کالس اول 
راهنمایی بود. 
بعد از مدتی که با 
من صمیمی شد، 
ازش پرسیدم: 
»دخترم، چرا 
همیشه با تاخیر 
به مدرسه می 
آیی؟« کمی مِن و 
مِن کرد و گفت: 
»راستش، من 
لباس مدرسه 
ندارم. منتظر 
میشم خواهرم 
از مدرسه بیاد تا 
لباساشو بگیرم، 
بپوشم و بعد 
بیام مدرسه«! 

دو خواهر با یک لباس
دوتـا دانش آمـوز داشـتیم کـه خواهـر 
بودنـد. یکـی در نوبـت صبـح بـود و دیگری 
در نوبـت بعدازظهـر. خواهـری کـه در نوبت 
بعدازظهـر بود، معموالً بیسـت دقیقه دیر به 
مدرسـه می آمـد. کالس اول راهنمایـی بود. 
بعـد از مدتـی که با من صمیمی شـد، ازش 
پرسـیدم: »دختـرم، چرا همیشـه بـا تاخیر 
بـه مدرسـه مـی آیـی؟« کمـی ِمـن و ِمـن 
کـرد و گفت: »راسـتش، من لباس مدرسـه 
نـدارم. منتظـر میشـم خواهـرم از مدرسـه 
بیـاد تا لباساشـو بگیـرم، بپوشـم و بعد بیام 

مدرسه«! 
مدتـی گذشـت. روزهای سـرد پاییـز بود، 
که در مدرسـه بـرای رزمنـدگان، لباس جمع 
می کردیـم. دیـدم ایـن دانش آمـوز در سـالن 
مدرسـه قـدم می زنـد. مثـل اینکـه منتظـر 
بـود تـا اطـراف میـزی کـه هدایـا را روی آن 
گذاشـته بودیـم خلوت شـود. کنجکاو شـدم 
که ببینـم می خواهد چکار کند. بعـد از اینکه 
دانش آمـوزان و معلمیـن بـه کالس هایشـان 
رفتنـد، سـریع رفـت سـرِ میـز. سـرش را بـه 
چـپ و راسـت تکانی داد تا مطمئن شـود که 
کسـی او را نمی بینـد. مـن از جـرز در اتاقـم او 
را می دیـدم. بـا عجلـه، جلیقـه ای را کـه زیـر 
مانتوی خود پوشـیده بود، از تنش درآورد و در 
روزنامه ای پیچید و کنار بقیه ی هدایا گذاشـت 

و خیلـی تنـد بـه طـرف کالسـش دوید. 
شـاید نتوانـم بگویـم کـه تـا چـه انـدازه 
تحت تأثیـر ایـن صحنـه قـرار گرفتـه بـودم. 
نمی توانسـتم  حالیکـه  در  دقایقـی  بـرای 

»ایستگاه سواد« در مدرسه
بخش هایی از خاطرات خانم »صدیقه صارمی« مربی پرورشی دهه ی شصت
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اشاره: 
امـور تربیتی در دهـه ی شـصت، محملی بود 
بـرای عینیـت یافتـن طیـف گسـترده ای از 
کارهـای فرهنگـی و هنری. مشـارکت مربی و 
دانش آمـوز، در ایـن طیف متنـوع، هم تربیت 
فرد را بدنبال داشـت و هـم بهره مندی جامعه 
را. مربی پرورشـی، به مثابـه ی راهبری فعال و 
خالق بـود که دسـت دانش آمـوز را می گرفت 
و بـا خود بـه دل تجربـه می بـرد. اینگونه بود 
کـه دانش آموز، خود را در جامعـه ی آن روزگار 
مسـئول و موثـر می دیـد. خانـم »صدیقـه 
صارمـی« که خود طعـم جبهه را چشـیده، از 
آن دسـت مربیانی اسـت که هنـوز هم معتقد 
اسـت کـه روش هـای کار فرهنگـِی آن روزها، 
بـا وجـود سـادگی و گاهـی ناپختگـی، موثر 
و جریان سـاز بـود. ایـن بانـوی فرهنگـی، در 
مصاحبه هـای مفصلی کـه انجـام داده، فراز و 
فـرود فعالیت های خـود را بازگو کرده اسـت. 
بخش های کوتاهـی از تجربیـات او را در یکی 

از مـدارس تبریـز می خوانیم.

در یکی از 
نمایشگاه ها، 

»ایستگاه سواد« 
برپا کرده بودیم. 

در این ایستگاه 
چند عکس از 

افراد بی سواد، 
چند عکس از 

عریضه نویسان 
جلوی 

دادگستری، وچند 
عکس از افراد 
بی سوادی که 
به جای امضا، 

انگشت می زدند، 
گرفته و در این 

ایستگاه به تابلو 
چسبانده بودم. 

با برپایی این 
ایستگاه، قصد 
داشتم اهمیت 
سوادآموزی 

را در جامعه ای 
که تعداد 

بی سوادهای آن 
نسبتا زیاد بود، 

بیان کنم. 

کمیته هـای انقـالب، به دانش آمـوزان معرفی 
عملکـرد  از  نیـز  ماکت هایـی  و  می شـدند 
برخـی نهادهـای انقالبی که سـاخته ی خود 
دانش آمـوزان بـود در نمایشـگاه بـه چشـم 

می خـورد. 
تمام کارهای نمایشـگاه را، از جارو کردن 
غرفه هـا  آماده سـازی  تـا  گرفتـه  محوطـه 
انجـام  خودشـان  بچه هـا  آن هـا،  اداره ی  و 
می دادنـد و ایـن گـروه بـزرگ را »خادمیـن 
انقـالب« نامگـذاری کـرده بودنـد. بـه یـاد 
دارم روزی یکـی از دانش آمـوزان کـه از دور 
نظاره گـر کارهای آماده سـازی نمایشـگاه بود، 
باخنـده و حالتـی تمسـخرآمیز بـه بچه هـا 
گفـت: بـرای هـر سـاعت چقـدر می گیریـد 
کـه ایـن طـور مثـل کلفـت کار می کنیـد؟! 
بـه  سـوم3   کالس  دانش آمـوزان  از  یکـی 
نـام »حافظـی«، که بسـیار تالشـگر بـود، در 
پاسـخش گفت: پولی نیسـت! صلواتی است، 

بـرای رضـای خـدا. 
»ایسـتگاه  نمایشـگاه ها،  از  یکـی  در 
سـواد« برپـا کـرده بودیـم. در ایـن ایسـتگاه 
چنـد عکـس از افـراد بی سـواد، چنـد عکس 
از عریضه نویسـان جلـوی دادگسـتری، وچند 
عکـس از افـراد بی سـوادی که به جـای امضا، 
انگشـت می زدند، گرفته و در این ایسـتگاه به 
تابلو چسـبانده بـودم. با برپایی این ایسـتگاه، 
در  را  سـوادآموزی  اهمیـت  داشـتم  قصـد 
جامعـه ای کـه تعداد بی سـوادهای آن نسـبتا 

زیـاد بـود، بیـان کنم. 
مهم تریـن بخـش نمایشـگاه کـه بـرای 
جذابیـت  بازدیدکننـدگان  و  دانش آمـوزان 
کمک هـای  غرفـه ی  داشـت،  ویـژه ای 

جمـع آوری شـده برای جبهه بود. تمـام اقالم 
تهیـه شـده توسـط اولیـاء و دانش آمـوزان، 
از مربـا و لباس هـای دسـت بافت گرفتـه تـا 
کمک هـای نقـدی، همـه نشـان از یکدلـی 
چرخ هـای  نیـز  بانـوان  از  عـده ای  داشـت. 
خیاطی شـان را آورده بودنـد و در گوشـه ای از 
نمایشگاه مشغول دوختن ملحفه و لباس رزم 
بـرای رزمنـدگان بودنـد. از مـدارس دیگر هم 
بـرای بازدید از نمایشـگاه دعـوت می کردیم؛ 
ایـن امر تأثیر زیـادی در جـذب دانش آموزان 
بـرای شـرکت در فعالیت هـای فرهنگـی و 
جمـع آوری کمک هـای مردمـی بـه جبهـه 

داشت. 
دو نفـر از دانش آموزان بودند که فعالیت 
زیـادی در کارهای فرهنگی نداشـتند. هربار 
به بهانه ای خود را کنار می کشـیدند؛ آخرین 
ماه هـای سـال تحصیلی بـود کـه قـرار شـد، 
نمایشـگاهی بـه مناسـبت هفته ي مشـاغل 
برگـزار کنیـم. در اتـاق پرورشـی مدرسـه 
مشـغول کار بـودم کـه همیـن دو نفـر وارد 
اتـاق شـدند. در مـورد برگزاری نمایشـگاه با 
مـن حـرف زدنـد و خواسـتند کـه ایـن بـار 
مسـئولیت غرفـه ي کالس شـان را بـه آنهـا 
بسـپارم. بـا توجـه بـه تأثیـر نمایشـگاه های 
از  قبیـل  ایـن  دانش آمـوزان،  روی  قبلـی 
اتفاقـات دور از انتظار نبود. اسـم یکی از آنها 
را بـه خاطـر دارم کـه نعمتـی بـود؛ بـه من 
گفـت: طـی چند ماهـی کـه خـود را از این 
کارهـا کنار کشـیده بودیـم، با دیدن شـور و 
شـعف شـما و کارهایی که می کردیـد، حاال 
مـا هم کارهایـی ابتکاری در ذهـن داریم که 

بایـد شـما نیز کمـک کنید.

»شیر جنگل« در مدرسه
نـام  بـا  بودیـم  کـرده  کار  نمایشـی 
»شـیرجنگل«. متـن ایـن نمایـش را از کتاب 
برداشـته بودیـم. هریـک از بچه هـا نقش یک 
حیـوان را قبـول کرده و خودشـان پارچه تهیه 
کـرده و لباس هـای نقش هـا را دوختـه بودنـد. 
می خواستیم با نمایش، زورگویی حیوانات قوی 
بر حیوانات ضعیف، تحت سـلطه بودن مظلوم 
را در برابـر ضعیـف و سـرانجام فالکـت ظالم را 
نشـان دهیم. آخـر نمایش هم یکـی از بچه ها 
پیـام نمایـش را با صـدای بلنـد می خواند، که 
اگر انسـان ها نیز باهم متحد شـوند، هیچ کس 
نمی توانـد بـر آنها غلبـه کند. ایـن نمایش هم 
در مدرسـه اجرا شـد و هم در جاهای دیگر. در 

مسـابقات اسـتانی هم رتبه آورد.
چـون از نظـر مالـی مشـکل داشـتیم، 
نمی توانسـتیم بـرای گـروه نمایـش مربـی 
بیاوریـم؛ بنابراین، تمریـن دادن گروه نمایش 
بـا خـودم بـود. امتحانـات کـه در سـه ثلـث 
برگـزار می شـد معمـوالً مسـابقات نمایـش، 
اوایـل دی مـاه، بعـد از امتحانـات ثلـث دوم 
بـود؛ سـعی می کردیم کـه تمرینـات تا قبل 

از امتحانـات تمـام شـود. 
یکبار بـرای اجرای یکی از نمایش هایمان 
بـه سـالن فرهنگی سـپاه دعوت شـده بودیم 
کـه موضوع آن نمایش در بـاب اخالق و آفات 
اخالقـی از قبیـل سـیگار بود که متن بسـیار 
جالبـی داشـت. یادم هسـت کـه آنجا فیلمی 
هـم بـرای بچه ها پخـش کردند کـه در مورد 
مبارزان فلسـطینی بود. هزینه ي پذیرایی آن 

برنامـه را اولیا متقبل شـده بودند.
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اشاره:
آن روز کـه در سـال 1385، بـه واسـطه ی یـک حادثه، به دیدار معبود هنرمندش شـتافت، 65 سـاله بود. چند سـالی می شـد که لبـاس فاخر معلمی بر 
تـن، بازنشسـته شـده بود. دبیر شـیمی بود و معلم هنر. اسـتاد هنر. هنرمند. خوشـنویِس صاحب سـبک و صاحـب نام، کـه آوازه ی هنـرش در ایران و 
جهـان اسـالم پیچیده بود. اسـتاد، با انقالب پرشـکوه اسـالمی، پیونـدی دیرینه داشـت. از همان روزها و شـب های پرالتهـاِب بهمن 56 تا روزها و شـب 
هـای بهمـن 57 و تا روزها و شـب های بمباران و موشـک باران و تشـییع. لبـاس مبـارزه را روی لباس معلمـی و هنرمندی بر تن داشـت. همچون زرهی 
کـه در پیشـامدها، بـا آن، به مصاف می رفـت. انقالب، امـام امت)ره(، شـهدا، آرمانهای متعالی امت اسـالمی، والیت، در سـلولهایش خانه کـرده بود. قلم 

نمـی چرخاند، مگر به سـمت و سـوی تعهد و مسـئولیت. »حـاج ابراهیم بخت شـکوهی« اما قدرش شـناخته نشـد در روزگار حیات. امـروز هم البته.
فرزنـدش، محسـن، بـا حیرتـی آمیخته با حسـرت، از غربـت اسـتاد و آثارش می گوید. از چشـم بسـتن بر گنجینـه ای بی مثـال از آثار حـاج ابراهیم، 
کـه بـر تـارک تاریخ هنـر انقالب می درخشـند، اما دیـده نمی شـوند! این گفتگو، تنها می کوشـد تـا روزنه ای بگشـاید به دنیای پرشـکوه هنِر اسـتاد 

ابراهیم بخت شـکوهی. 

استاد، مرد میدان بود
گفتگو با محسن بخت شکوهی
فرزند مرحوم استاد ابراهیم بخت شکوهی

باشـیم. آدم منزوی و گوشـه گیـری نبود که 
سـرش توی الک خودش باشـد. همیشـه در 

حال تـالش و تکاپـو بود.

از مجموعـه ی فعالیتهای اجتماعی 
و سیاسـی ایشـان در دوره ی پیـش از 
انقـالب، چـه چیزهایـی شـنیده اید؟ 
خودشـان چه می گفتنـد از آن روزها؟ 
ما شـنیده ایم کـه در جریـان انقالب، 

بسـیار فعال بـوده اند.
بلـه؛ خدمتتـان عـرض کنـم کـه چـون 
مـا آن زمـان نبودیـم، بـه اسـتناد آنچـه که 
از دوسـتان، فامیـل، والـده و خانواده شـنیده 
ایم، ایشـان نسـبت به مسـائل انقالب بسیار 
حسـاس بودنـد. خانـواده ی بخت شـکوهی، 
سـه شـهید را تقدیـم انقـالب کـرده اسـت. 
مرحـوم پـدرم، دو بـرادر و یـک بـرادرزاده 
خـود را تقدیم انقـالب و دفاع مقـدس کرده 
انـد. از اوایـل نهضـت خیلـی حسـاس بودند 
و بویـژه در مبـارزات سـالهای آخـر، حضـور 
جدی داشـتند. پخـش اعالمیه های حضرت 
امـام)ره( و حضـور در راهپیمایی هـا را دنبال 
مـی کـرده انـد. خودشـان می گفتند کـه در 
شـب 29 بهمـن 56، بعـد از پایـان ماجـرا و 
بعـداز اینکـه مامـوران سـاواک پیگیـر بودند 
کـه چـه کسـانی دخیـل در راهپیمایی هـا 
و تظاهـرات بودنـد، یکـی از خانه هایـی کـه 

توسـط ماموریـن سـاواک ُقـرق شـد و یکی 
از افـرادی که دسـتگیر کردند ایشـان بودند. 
خانـه ی پدریشـان در محلـه ی »امیرخیـز« 
بـود و از همانجا، به نوعی باعث فـراری دادن 
عـده ای از تظاهـرات کننـدگان در روز 29 
بهمـن شـده بودند. با پـرس و جـوی عوامل 

ساواک،شناسـایی و دسـتگیر می شـوند.
شـب روز 29 بهمـن، مامـوران سـاواک، 
ایشـان را بـه همـراه دو بـرادر شهیدشـان 
یعنـی شـهید علی بخت شـکوهی و شـهید 
صمـد بخـت شـکوهی دسـتگیر کـرده و به 
زنـدان تبریـز بردنـد. خودشـان مـی گفتند 
کـه آن شـب، ذره ای دلهـره نداشـتیم چون 
بـه کارمـان اعتقـاد داشـتیم. حتـی بعـد از 
بـرادر  آزاد کردنـد،  را  آنهـا  چنـد روز کـه 
شهیدشـان، علی، از ایشـان نقل می کرد که 
بـا زور، ایشـان را از زندان بیرون می انداختند 
و ایشـان می گفتنـد که »من نمی روم؛ شـما 
چـرا مـا را گرفتیـد؟« یعنی اینقـدر ُجربُزه و 
اعتقـاد و یقیـن و ایمـان قلبـی داشـتند که 
خیلـی با قـدرت و صالبت و ایمـان کامل در 
صحنه بودند. سـه روز بعد از پیروزی انقالب، 
یعنـی در روز 25 بهمـن، برادر ایشـان، علی، 
در جریـان ماموریتـی کـه شـهید بزرگـوار 
شـهید آیـت اهلل قاضی طباطبایی بـه او داده 
بودنـد توسـط بقایای رژیم شـاه به شـهادت 
رسیدند. اولین تشـییع جنازه رسمی شهید 

جناب بخت شـکوهی! شـما فرزند 
یکـی از نام آورترین هنرمنـدان انقالب 
اسـالمی هسـتید. هنرمندی که شاید 
خیلی هـا هنوز او را نمی شناسـند. می 
خواهیم از زاویه ی دید شـما، به اسـتاد 
بخت شـکوهی، نگاه کنیم. شما ایشان 

را چگونـه برای ما تصویـر می کنید؟ 
از شـخصیت  مـن یـک تصویـر کلـی 
مرحـوم پـدرم در ذهـن دارم کـه مـی توانـم 
»جامـع  عبـارت  در  را  کلـی  تصویـر  ایـن 
کـه  فـردی  کنـم.  خالصـه  االطـراف« 
اقشـار مختلـف جامعـه بـه نوعـی ایشـان را 
می شـناختند؛ بعضی ها در ِکسـوت معلمی، 
بعضـی  ها به عنوان یک ورزشـکار زبردسـت، 
 بعضی هـا به عنـوان هنرمندی چیره دسـت، 
هنرمنـدی که مسـلط به شـش خـط اصیل 
خوشنویسـی ایرانـی و خوشنویسـی قرآنـی 
و عربـی بـود و در کنـار آنهـا پـدری مهربان 
کـه در عیـن مهربانی، جّدی و با شـخصیتی 

کامـاًل موثر بـرای فرزنـدان و خانـواده بود.
محـدود  قالـب،  یـک  در  را  خودشـان 
نمی کردنـد؛ اینگونه نبودنـد که بگویند فرضاً 
چـون هنرمند هسـتم دیگر نباید بـه ورزش 
و سـایر مسائل اجتماعی و سیاسـی بپردازم. 
ایـن موضـوع بـرای من خیلـی مهم بـود. به 
مـا هم خیلـی تاکیـد می کردند کـه اینگونه 

حدود سالهای 
64 و 65 که 
امکانات چاپ و 
تبلیغات به این 
گستردگی نبود، 
ایشان آمدند با 
همکاری سپاه و 
ارتش، بعضی از 
دیوارهای بزرگ 
شهر را شناسایی 
کردند و با 
همکاری شاگردان 
خوبشان، 
شاگردهایی که 
خوش خط بودند 
و به ایشان 
ارادت داشتند، 
در مقابل گرمای 
آفتاب با طرحهای 
ابتکاری، شروع 
به طراحی و 
خطاطی کردند. 
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در تبریـز بعـد از پیـروزی انقـالب، تشـییع 
شـهید علی بخـت شـکوهی بود.

فرمودیـد کـه تعلـق خاطر اسـتاد 
بـه انقـالب اسـالمی از دوران پیـش از 
انقالب بوده اسـت وحتـی در خانواده ی 
ایشـان هم این سـنت برقرار بوده ودر 
این راه شـهید هـم داده انـد. بفرمایید 
کـه پیوند ایشـان بـا انقالب اسـالمی، 
در شـکل گیـری نـوع و جهـت گیری 

هنرشـان چه تاثیری داشـته اسـت؟
قطعاً تاثیر آشـکاری داشـته؛ شـخصیت 
انقالبـی ایشـان باعـث شـده بـود که ایشـان 
بـه همـه ی مسـائل نظـام و انقالب حسـاس 
باشـند و این حساسـیت به نوعی در آثارشان 
هـم دیـده می شـود. کسـی نبودنـد کـه بـه 
مسـائل انقـالب بی تفاوت باشـند، هنرمندی 
نبودنـد که بگویند به مـن چه، من هنرمندم 
و راه خـودم را مـی روم. بلکـه ایشـان هنـر را 
وسـیله و رسـالتی می دانسـتند تـا بوسـیله 
هنر و خوشنویسـی، پیغام انقـالب را به آحاد 
جامعـه و مسـئولین انتقال دهنـد. من چند 
مثـال برایتـان مـی زنم تـا این دلبسـتگی و 

تاثیر روشـن شـود. 
حـدود سـالهای 64 و 65 کـه امکانـات 
چـاپ و تبلیغـات بـه ایـن گسـتردگی نبود، 
ایشـان آمدنـد بـا همـکاری سـپاه و ارتـش، 

بعضی از دیوارهای بزرگ شـهر را شناسـایی 
کردنـد و بـا همـکاری شـاگردان خوبشـان، 
شـاگردهایی کـه خـوش خـط بودنـد و بـه 
ایشان ارادت داشتند، در مقابل گرمای آفتاب 
بـا طرحهـای ابتـکاری، شـروع بـه طراحـی 
بـرای  کـه  می دانیـد  کردنـد.  خطاطـی  و 
دیوارنویسـی در ابعـاد بـزرگ، قلـم خاصـی 
الزم اسـت. ایشـان بـا یـک کار ابتـکاری، از 
جاروهایـی که به صـورت تخت بودند بعنوان 
قلـم اسـتفاده می کردنـد تـا کلمـه ای را در 
ابعـاد بزرگ در دیوار خوشنویسـی بکنند؛ در 
دیـواری که شـاید ارتفاعش شـش متـر بود. 
آن آثـار، از جملـه کارهای بسـیار ارزشـمند 

ایشـان در آن مقطـع بـود. 
بـه  ایشـان  کـه  سرمشـقهایی  یـا 
شاگردانشـان می دادنـد که خیلی مهـم بود. 
نوعاً اسـتادان خوشنویسـی، به شاگردانشان، 
شـعر حافـظ یـا سـعدی را مـی دهنـد کـه 
بنویسـند، ایشـان عالوه بر انتخاب این اشعار 
کـه باالخـره مضامیـن ارزشـی و توحیدی و 
عرفانی داشـتند، سرمشـقهای انقالبی را هم 
برای شاگردانشـان می نوشتند. مثالً آن زمان 
کـه ما هم توفیق داشـتیم که از محضرشـان 
اسـتفاده کنیـم، مثالً جملـه ی »خدایا خدایا 
تا انقـالب مهدی خمینی را نگهدار«، »ملتی 
کـه شـهادت دارد اسـارت نـدارد«، »جنـگ 
جنـگ تـا پیـروزی« را بـه عنـوان سرمشـق 

مـی دادنـد بـه شاگردانشـان. ایشـان بـا این 
کارشـان، بـه نوعی می خواسـتند مـا را هم با 

ایـن فرهنـگ بـزرگ کنند.
ایشـان، روح لطیفـی داشـتند و عالقه ی 
خاصـی بـه شـهدا نشـان مـی دادنـد. هیـچ 
وقـت یـادم نمـی رود که یـک شـب در خانه 
نشسـته بودیـم و همـه درحـال تماشـای 
تلویزیـون بودیـم. صحنـه ای از تفحـص یک 
شـهید را نشـان می داد. شـهیدی کـه بعد از 
اینکه لباس و اسـتخوانهایش را پیـدا کردند، 
کیفـش پیـدا شـد و عکس کارت شناسـایی 
آن شـهید را نشـان دادنـد. ایشـان بـا اُبهـت 
مردانه ای که در خانه داشـتند تحمل نکردند 
و گریـه کردنـد و بـا یک حالت خاصـی برای 
آن شـهید و مظلومیتـش اشـک ریختنـد. 
اکثـر مردم تبریـز و شاگردانشـان، ایشـان را 
دارای روحیـه پُرصالبـت و شـخصیت ُقرص 
و محکـم می شـناختند، ولـی وقتی مسـائل 
انقـالب و جنگ را می دیدند، بسـیار عاطفی 

و حسـاس می شـدند.
اوج  در  و  جنـگ  آخـر  سـالهای  در 
بمبارانهـای تبریز بود که صـدام تهدید کرده 
بـود کـه راهپیمایـی 22 بهمـن را بمبـاران 
خواهیـم کـرد. یـادم می آیـد که ایشـان اول 
صبـح مـا را بیـدار کردنـد کـه آماده بشـوید 
تـا بـه راهپیمایی برویـم.  حتی یادم هسـت 

فردی بودند 
که هیچ قید و 

بندی در دفاع از 
انقالب نداشتند. 

نمی گفتند که 
من یک هنرمند 

هستم و باید 
دامنم را از دخالت 
در بعضی مسائل 

پاک نگه دارم. 
استاد، مرد میدان 
بود همیشه. یادم 

نمی رود که در 
شب 22 بهمن که 

مردم به پشت بام 
می روند و ندای 

اهلل اکبر می دهند، 
خودشان به ما 

توصیه می کردند 
و می گفتند که 
بچه ها شما به 

پشت بام بروید 
و از آنجا اهلل 

اکبر بگویید و 
من هم از طبقه ی 

اول یا دوم 
جوابتان را بدهم، 
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بـه پشـت بـام می رونـد و نـدای اهلل اکبـر 
می دهند، خودشـان به ما توصیـه می کردند 
و می گفتنـد کـه بچه هـا شـما به پشـت بام 
برویـد و از آنجـا اهلل اکبر بگوییـد و من هم از 
طبقـه ی اول یـا دوم جوابتـان را بدهم، حتی 
بعضـی همسـایه ها را هم تشـویق می کردند 

کـه ایـن کار را انجـام دهند.

 وجـه هنری ایشـان، سـایر وجوه 
شـخصیت ایشـان را تحـت الشـعاع 
عمـوم،  میـان  در  یعنـی  داده،  قـرار 
اسـتاد بخت شـکوهی بیشـتر بعنوان 
یـک هنرمنـد شـناخته می شـود تـا 
یـک هنرمنـد انقالبـی. وجـه انقالبی 
مانـده.  مخفـی  ایشـان  شـخصیت 
بخصوص تاکیـد بر آثار هنری ایشـان 
اسـت. آثار هنـری ایشـان در موضوع 
انقـالب و دفـاع مقـدس و آرمانهـای 
انقـالب حتمـاً بایـد دیده شـود. چند 
نمونـه بـه کارهایی کـه ایشـان انجام 
دادنـد اشـاره کردیـد ولـی بفرماییـد 
کـه در آثـار ایشـان، کـدام مفاهیم از 
مجموعه ی معـارف و آرمانهای انقالب 
را برجسـته تر می دیدیـد؟ از آثاری که 
برجـای مانده مثـال بزنید. ایـن آثار را 
را چطـور عرضه می کردنـد؟ در کجاها 
کار می کردند؟ چه انگیزه ای داشـتند؟ 
مثـاًل چه اتفاقـی می اُفتاد کـه در مورد 

فلسـطین می نوشـتند؟ 
می شـود گفت کـه ایشـان در آثارشـان 
نسـبت به مقتضـا و نیازهـای زمـان کار می 
کردنـد. دفـاع مقـدس و انقـالب هـم جـزو 
مسـائل اصلـی ایشـان بـود. از جملـه آثـار 
بسـیار فاخـر و ارزشـمند ایشـان، نـگارش 
کتـاب »نغمه هـای خـون« بود. بایـد مربوط 
بـه حوالـی سـال 1363 باشـد. »نغمـه های 
خـون« مجموعه ای بود شـامل اشـعار 
اسـتاد شـهریار با مضامیـن انقالب 
امـام  مقـدس،  دفـاع  اسـالمی، 
خمینـی و شـهدا. ایشـان در 
آن زمانـی که می شـد متن 
کتـاب را تایـپ کـرد و به 
صورت چاپـی ارائه کرد، 
قبـول کردنـد تـا بـه 
خودشـان  عشـق 
کتـاب  ایـن 
کتابـت  را 
 . بکننـد
نـی  ا یز عز
در  کـه 
عرصه ی 

کـه در سـه راه طالقانـی تبریـز بودیـم کـه 
هواپیماهـای صـدام آمدند و اطـراف تبریز را 
بمبـاران کردنـد. من سـنم کـم بـود. تقریباً 
هشـت یـا نه سـاله بـودم. ایشـان مـا را روی 
دوششـان می گرفتند تـا جمعیت را ببینیم. 
بـه مـن گفـت کـه محسـن نـگاه کـن آن 
هواپیمـای عراقی هسـت کـه دارد مـی آید. 
خودشـان هم خوفی از این مسـائل و از بحث 
شـهادت و حضور در صحنه نداشـتند. سعی 
کـرده بودند که مـا را هم آنطور تربیت کنند. 
فـردی بودنـد کـه هیـچ قیـد و بنـدی 
در دفـاع از انقـالب نداشـتند. نمی گفتنـد 
کـه مـن یـک هنرمند هسـتم و بایـد دامنم 
را از دخالـت در بعضـی مسـائل پـاک نگـه 
دارم. اسـتاد، مـرد میـدان بود همیشـه. یادم 
نمـی رود کـه در شـب 22 بهمـن کـه مردم 

خوشنویسـی هسـتند می دانند که نوشـتن 
کتابـت خیلـی سـخت اسـت و اعصـاب و 
مهـارت فوق العـاده ای می خواهد که ایشـان 
در آن سـالها، ایـن کتـاب را نوشـتند و چاپ 
شـد. متاسفانه هم اشـعار استاد شهریار و هم 
ایـن خط ها مغفـول واقـع شـده و امیدواریم 
انشـاهلل یکبـار دیگـر تجدید چـاپ شـود. یا 
کتـاب »غواصـالر« کـه بعد از جنگ، ایشـان 
این منظومه ی بلند »حاج صمد قاسـمپور« 
را بـا قـدرت تمـام و به صورت خـط کتابت و 

خـط ریـز نوشـتند. 
ایشـان همیشـه اراداتشـان را نسـبت به 
امـام خمینـی)ره( نشـان می دادنـد؛ بعـد از 
امـام نیـز به حضرت آیـت اهلل خامنـه ای، به 
عنـوان ولـی امرشـان، ابـراز ارادت و محبـت 
می کردند. این عالقـه و ارادت را در تابلوهای 
مختلفی نشـان دادند. از جملـه، در تابلوهای 
»خدایـا خدایـا تـا انقالب مهـدی خمینی را 
نگـه دار«، »عشـق بـه خمینـی، عشـق بـه 
همـه ی خوبی هاسـت«. آخریـن اثـری کـه 
قبل از فوتشـان نوشـته شـد و خوشـبختانه 
در سـال 84 یکبـار چـاپ شـد، تابلویـی بود 
بـه نـام »نگارسـتان والیـت«. ایـن تابلـو، در 
واقـع، مقاله ای ادبی از اسـتاد محّدثی بود که 
ایشـان با خط کتابت نوشـتند. در کنار اینها، 
آثـاری که ایشـان بدون هیچ چشـم داشـتی 
و فقـط بـرای خودشـان و بـه خاطـر عشـق 
خودشـان و بخاطـر عالقه بـه انقـالب و امام 
و رهبـری نوشـته بودند، فـراوان اسـت. مثاًل 
چندین بار، قسمتهای مختلفی از وصیتنامه 
الهـی و سیاسـی حضـرت امـام را بـه صورت 
خـط کتابـت یـا خـط تحریـری نوشـتند یا 
را  امـام)ره(  حضـرت  غزلهـای  از  تعـدادی 
نوشـتند؛ امیدواریم مسئولین همت کنند تا 
انشـااهلل بتوانیـم این آثـار را چاپ کنیـم و در 

معـرض دیـد عالقه منـدان قـرار بدهیم.
حتمـًا  هـا  مناسـبت  در  ایشـان، 
تابلویـی  و  دادنـد  مـی  انجـام  کاری 
مـی آفریدنـد. ایـن تابلوهـا را چه می 
کردنـد؟ چه تدبیـری برای انتشـارش 

داشـتند؟
ایشـان در عیـن حال که خیلی وسـواس 
داشـتند تـا آثار فاخری بیافرینند، بسـیار هم 
عالقه منـد بودنـد که ایـن آثار بدسـت مردم 
برسـد. یعنـی فقـط بـا ایـن کـه تابلـو خلق 
کننـد، اقنـاع نمـی شـدند. بلکـه بـا انتشـار 
ایـن آثـار بـود کـه احسـاس مـی کردنـد به 
رسـالت انقالبـی شـان عمل کـرده انـد. مثاًل 
بـرای فلسـطین و قـدس، خیلـی کار کردند. 
در آسـتانه ی روز قدس یکی از سـالها، ایشان 
جمله ی یـادگاری حضرت امـام را که فرموده 
انـد »فلسـطین پـاره ی تـن اسـالم اسـت« 
نوشـتند و یـک تابلـوی ارزشـمند را خلـق 
کردنـد تا در راهپیمایـی روز قدس، به صورت 
پوسـتر مورد اسـتفاده قرار گیرد. یکی دیگر از 
کارهای ایشـان، تابلوی ارزشمند بسیج است. 
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این جمله ی حضـرت امـام )ره( را که فرموده 
بودند »شـما بسـیجیان امید اسالم هستید« 
بـه حالت خط نقاشـی بسـیار زیبـا کار کرده 
بودنـد کـه توسـط سـپاه پاسـدارن انقـالب 
اسـالمی چاپ شـد و در هفتـه ی جنگ یکی 

از سـالها بصـورت انبوه پخش شـد. 
ایشـان خیلـی دقـت داشـتند کـه اگـر 
کاری و خطی در جهت انقالب می نویسـند، 
بـدون ادعـا باشـد. هیچ وقـت یـادم نمی رود 
که در یکی از سـالها به خدمت ایشـان رفتم 
و گفتـم کـه حـاج آقـا مـا می خواهیـم یک 
پارچـه ی خیلی بزرگ تقریبـاً در ابعاد عرض 
خیابـان امـام خمینـی)ره( بـرای راهپیمایی 
روز 22 بهمـن کار کنیـم. پارچـه ی خیلـی 
بزرگـی را بچه هـای مسـجد دوختـه بودنـد، 
ایشـان بدون هیـچ اّدعایی آمدنـد و جمله ی 
را روی  باشـید«  »پشـتیبان والیـت فقیـه 
زانویشـان گذاشـتند و نوشـتند. کار سختی 
بـود انصافـاً. ولی بـدون منت و بـا عالقه، این 

کارهـا را مـی کردند. 

عالقه شـان به انقـالب، در بیرون از 
فضـای هنر چه نمودی داشـت؟

بـه جاسـت کـه یـک خاطـره از غیـرت 
انقالبی ایشـان عرض کنم تا مشـخص شـود 
کـه اسـتاد، صرفـاً در زمینه ی هنـر، انقالبی 
نبودنـد. بلکـه همـواره مدافع انقـالب بودند. 
ایشـان، در سـال 84 یعنـی یکسـال قبـل از 
فوتشـان جراحـی قلـب باز کـرده بودنـد. در 
خـرداد مـاه سـال 85 در قضیـه ای کـه در 
شـهر تبریز اتفاق افتـاد و ضدانقالب و تجزیه 
طلبها از یک جریان مطبوعاتی سوءاسـتفاده 
کردند، در شـب آن ناآرامی، در لحظات اذان، 
حدود سـاعت هشت و نیم شـب، من ایشان 
را بـا دوچرخه ای که داشـتند دیـدم که دارند 
به طـرف چهارراه آبرسـانی می آینـد. ما هم 
بـا بچه هـا آنجا بودیـم. عرض کردم حـاج آقا 
شـما چـرا با این وضعیـت که قلبتـان را تازه 
عمـل کرده ایـد آمده اید اینجا؟ گفت: پسـرم 
بـرای دفـاع از انقالب هر وقت که الزم اسـت 
باید حضور داشـته باشـیم، من هم احسـاس 
کـردم کـه االن اینجـا بودنم الزم اسـت. ما از 
ایشـان خواهـش کردیـم کـه شـما بـه خانه 
بروید و ما اینجا هسـتیم و بعنـوان فرزندتان 
اگـر الزم باشـد دوبرابـر زحمـت می کشـیم. 
می خواسـتم ایـن را عـرض بکنـم کـه در 
دفـاع از انقـالب و دفـاع از والیت فقیه خیلی 

حسـاس بودند.
شـما بـه ارتباطشـان بـا بچه های 
مسـجد اشـاره کردیـد. جالـب اسـت 
کـه ایشـان بـا آن اعتبـار هنـری و 
آوازه ای کـه درسـطح کشـور بعنـوان 
یـک هنرمند صاحـب سـبک در هنر 
خوشنویسـی داشتند، با تمام قشرها از 
جملـه با بچه های مسـجد وحزب اللهی 
هـای شـهر ارتباط سـاده و بـی پیرایه 

ای داشـتند. مبنـای ایـن ارتبـاط چه 
بـود؟ جنس ایـن ارتباط چه بـود؟ این 
ارتبـاط بـه چـه دردشـان می خـورد؟ 
چـه خدمتـی می کـرد؟ بعنـوان یـک 
سـیره ثابـت در ایشـان بود یـا اینکه 
گاهی اوقات از ایشـان دعوت می شـد 

می آمدنـد؟ و 
دفتـری  جنـگ،  سـالهای  در  ایشـان، 
از سـال  و  داشـتند  باغشـمال  در خیابـان 
70 هـم بـه خیابـان پاسـتور آمدنـد. دفتـر 
کار ایشـان، مأمـن افـراد ارزشـی و انقالبی و 
نیروهای فرهنگی شـهر تبریز بـود. با آغوش 

بـاز و با سـعه ی صدر خاصی 
 . فتنـد یر می پذ

ن  چـو
ایشـان 

معلم 
 ، نـد د بو

ی  مقتضـا
معلمـی را در عرصـه ی 

سـعی  بودنـد.  کـرده  رعایـت  هـم  هنـر 
می کردنـد هنـر را بعنـوان یـک درس و بـه 
عنـوان یک ابزار حتماً در اختیار ارزشـها قرار 
بدهنـد. اکثر مسـاجد فعـال تبریـز از جمله 
مسـجد آیـت اهلل انگجـی، مسـجد شـعبان، 
مسـجد سـاالر شـهیدان، و دیگـر مسـاجد 
شـهر تبریز هـر وقت احسـاس می کردند که 
بـه یـک تابلو نیـاز دارنـد که بعنوان پوسـتر 
اسـتفاده کننـد بـدون هیچ چشـم داشـتی 

می کردنـد.  پیـدا  ارتبـاط 
معمـوالً اینگونـه اسـت کـه هنرمندی، 
سـفارش را مـی گیـرد و کار را تحویـل مـی 
دهـد و تمام می شـود. ایشـان اما، بـه دنبال 
هـر کاری کـه بـرای مراسـم و مناسـبت ها 
انجـام مـی دادنـد، علقـه ی خاصی نسـبت 
بـه همـه ی مراسـم پیدا می کردند و سـعی 
می کردنـد کـه خودشـان هـم حتمـاً در آن 

مراسـم شـرکت کننـد یـا قبـل از مراسـم، 
پیگیـر مراحـل چـاپ و کیفیـت کار بودنـد. 
خودشـان مـی رفتنـد چاپخانـه و نظـارت 
مـی کردنـد. این کارشـان خیلی جالـب بود. 
مـن هیـچ وقـت یـادم نمـی رود زمانـی کـه 
مـا در دارالقـرآن حضرت رسـول)ص( بودیم 
و مراسـم شـبهای قـرآِن سـالهای 65، 66 تا 
70 ،71 در مسـجد هفـده شـهریور برگـزار 
می شـد، بعضـاً خودشـان پیشـنهاد طـرح 
می دادند. به دوسـتان عزیزمـان در دارالقرآن 
حضـرت رسـول)ص( و اسـتاد وظیفه شـعاع 
می گفتنـد کـه فرضاً چـون شـب 22 بهمن 
هسـت این شـعر را بنویسـیم. یـادم نمی رود 
یـک تابلـوی بسـیار ارزشـمند بـا یونولیـت 
کار کـرده بودنـد. آن زمـان اینطـور بـود کـه 
یونولیتها را با دسـتگاه خاصی می سـوزاندند 
و بـرش می دادنـد، اُسـتاد ایـن شـعر را بـه 
دوسـتان دارالقـرآن پیشـنهاد کردنـد: »آن 
شـب قـدری که گوینـد اهل خلوت، امشـب 
اسـت« که به نوعـی هم تبلیغ 22 بهمن بود 
و هـم به شـب قدر اشـاره داشـت. می دیدیم 
کـه در شـبهای منتهی به مراسـم تا سـاعت 
دو یـا سـه صبح حضـور داشـتند و تابلوها را 
کار می کردنـد و صبـح هم به سـراغ تدریس 

و کار معلمـی خودشـان می رفتنـد.

از شـاگردپروری ایشـان بگوییـد. 
شاگردانشـان چه صفـات و ویژگیهایی 
داشـتند؟آیا این مشـخصه ها و صفاتی 
کـه در خودشـان بـود توانسـته اند به 
شـاگردان انتقـال بدهنـد؟ آیـا اصـاًل 
وسـواس و اصـرار داشـتند کـه ایـن 
صفـات از جمله روحیـه انقالبـی را به 

انتقـال بدهند؟ شاگردانشـان 
اینطـوری عـرض کنـم  بدهیـد  اجـازه 
بـرای مـردم  ایشـان  کـه دلیـل جذبـه ی 
تبریـز، حتـی با وجود گذشـت چند سـال از 
درگذشتشـان، این بود که باورهای خود را در 
عملشـان نشـان می دادند؛ یعنی اینطور نبود 
کـه چون انقالبی هسـتند باید با حـرف زدن 
و شـعار دادن به افراد و حتی به شاگردانشـان 
تلقیـن کنند؛ اصالً سـعی نمی کردند با گفتار 
و نصیحت و اینجور مسـائل کسـی را تربیت 
کننـد. کار عملـی ایشـان باعث شـده بود که 
آنهایـی کـه در اطراف اسـتاد بودنـد به نوعی 
خودشـان را به ِسلک ایشـان دربیاورند. فرضاً 
شـاگردی کـه در عرصـه ی خوشنویسـی در 
خدمت ایشـان بـود خودش را مقیـد می دید 
که چون اسـتاد مـن روز 22 بهمـن حتماً در 
راهپیمایی هسـت خودشـان را می رسـاندند. 
راسـته  بـازار تبریـز، یـک منطقـه ای داشـت 
کـه هیئت هـای عـزاداری حرکـت می کردند 
و محلـی بـود کـه هرکـس می خواسـت روز 
عاشـورا اسـتاد را ببیند حتماً به آنجا می آمد 
و ایشـان را می دید. چون اسـتاد مقید بود که 

فردی بودند 
که هیچ قید و 

بندی در دفاع از 
انقالب نداشتند. 

نمی گفتند که 
من یک هنرمند 

هستم و باید 
دامنم را از دخالت 
در بعضی مسائل 

پاک نگه دارم. 
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هر سـال در روز عاشـورا در آنجا حضور داشته باشد و این 
شـاخصه ی ایشان بود. خودشـان عمالً در عرصه ها بودند. 
شـاگردانی هم که در خدمت ایشـان بودند شـاگردانی با 
همیـن روش و شـیوه بودند و از خدمتشـان هم هنر می 

آموختنـد و هم سـیره ی انقالبـی و اخالقی.

 بعنـوان سـوال پایانـی، بفرماییـد که شـما 
به عنـوان فرزند ایشـان، چـه بهـره ای از حضور 
ایشـان بردید؟ شـاید توصیف این قضیـه از زبان 
شـما که فرزندشـان هسـتید سخت باشـد، ولی 
جای پرسـش و تامل اسـت که یک هنرمند با آن 
جامـع االطراف بـودن و تاثیر اجتماعـی و حضور 
بیرونـی، نکند که از خانـواده  و فرزنـدان خودش 
غافل باشـد. اینکه بـه دیگران و جامعه برسـد و 
فرزندان خودش فراموش بشـود. خانـواده، بویژه 
فرزندان و اوالد خود ایشـان چه تاثیری از ایشـان 

از هر جهـت پذیرفتید؟
بنـده و بـرادرم هـر چـه از جهت شـخصیت قرآنی و 
اجتماعی داریم مدیون ایشـان هسـتم. ایشـان نسبت به 
خانواده و تربیت فرزندان، خیلی حسـاس بودند. در عین 
حـال که شـاید مطلبی را خیلـی ُرک بـه ما نمی گفتند 
ولی بسـتر فرهنگی را برای ما ایجاد می کردند، خودشان 
هم شـدیداً بصورت غیرمحسـوس کنتـرل می کردند. ما 
وقتـی نونهـال بودیم، مـی رفتیم بـه دارالقـرآن حضرت 
رسـول در مسـجد شـهید قاضی. خودشـان جمعه ها به 
مسـجد سـر می زدنـد تا ببیننـد که مـا چه مـی کنیم. 
یـا بـه طریقی بـا اسـاتید ما ارتباط داشـتند تـا وضعیت 
مـا را کنتـرل کننـد. سـعی می کردند آن شـعور و شـور 
انقالبـی را بـه ما انتقـال بدهند. بی تفـاوت نبودند. امکان 
نداشـت مثالً یـک روز از راهپیمایـی 22 بهمن برگردیم  
ما را تشـویق نکنند. بسـیار تشـویق می کردند که ما در 
مسـجد حضـور پیـدا کنیم و فعالیت مسـجدی داشـته 
باشـیم. در کنـار ایـن فعالیتها، مـا را از هنرشـان هم بی 
نصیـب نمـی گذاشـتند. بنده خـودم توفیق داشـتم که 
ایامـی را که در خدمت ایشـان بـودم خط ثلث و مقداری 
خـط تحریری را با ایشـان کار کنم. همچنین، عالقه مند 
بودند که ما ورزشـکار هم بشـویم. خالصـه همانطور که 
خودشـان جامع االطـراف بودند و شـخصیت چند بُعدی 
داشـتند، عالقه منـد بودنـد که فرزندانشـان هـم اینطور 
باشـند. بـه لطـف خـدا، مـا توفیـق پیـدا کردیم کـه در 

خدمت ایشـان باشـیم و از محضر ایشـان بهره ببریم.
شـخصیت استاد بخت شـکوهی، قطعاً بیش از اینها 
را مـی طلبـد ولی این گفتگـو را به همین مقدار بسـنده 
می کنیم. حسـن ختام گفتگویمان با شـما، نکتـه ای از 

باشد. استاد 
ایشـان عالقـه ی خاصـی به اشـعار حافظ داشـتند و 
اشـعار ایشـان را زمزمه می کردند. از جمله، چندین تابلو 
بـا خط های مختلـف، از این مصرع نوشـتند: »در طریق 

عشـق بازی امن و آسـایش خطاست«...

سپاسـگزاریم از حوصله تان برای پاسخگویی 
به پرسـش هـای مـا. بـرای مرحوم اسـتاد بخت 

شـکوهی آرزوی غفران داریم.
ممنون از اهتمام تان نسبت به معرفی چهره های 

انقالب. 

و  »حماسـه«  قریـِن  همـواره  آذری،  موسـیقی 
»سلحشـوری« بـوده و چنیـن خصلتـی، از بـوِم 
آذربایجـان برمی آیـد. مردمـان ایـن دیـار، شـور و 
سلحشـوری خـود را، بـه موسیقی شـان وام داده و 
کلمـات و نغمـات را بـه خدمـِت این روِح حماسـی 
درآورده انـد. نـه اینکـه این موسـیقی، تنها آمیخته 
با حماسـه و سلحشـوری باشد؛ که عشـق و عاطفه 
و احسـاس نیـز در آن متجلی اسـت. امـا در همین 
عشق و عاطفه و احسـاس نیز، گونه ای آزادگی موج 

می زنـد. 
»عاشـیق«ها، در فرازوفرود تاریخ، حامـالن و راویان 
پیونـد  مطالعـه ی  بوده انـد.  موسـیقی ای  چنیـن 
موسیقی عاشیقی آذربایجان با حماسه های مردمی، 
می تواند مشـخصات این موسـیقی دیرین را بیشتر 
آشکار کند. کتاب »خنیاگران آذربایجان« کوششی 
اسـت برای آغاز چنین مطالعـه ای. »عمار احمدی« 
در ایـن مطالعه، روندی تاریخـی را پیموده و در گذر 
از ادوار مختلف تاریخی، ردپای موسـیقی عاشـیقی 
را در جنگ هـا و رزم هـا و حماسـه ها، جسـتجو 
کـرده اسـت. او در مقدمـه ی کتـاب، بـه بررسـی 

آرا و دیدگاه هـای مختلـف در مـورد خصوصیـات 
»عاشـیق«ها پرداخته و روایت های گوناگون علمی 
را در بـاب ویژگی هـای ایـن هنرمنـدان بیـان کرده 
اسـت. سـپس وارد فصول تاریخی شده و هنرنمایی 
عاشـیق ها را در بزنگاه هـای تاریخی جسـتجو کرده 
اسـت. از »جنـگ چالدران« تا جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایـران، در ایـن مطالعه، موردتوجـه قرارگرفته 
اسـت. در همـه ی ایـن ادوار، عاشـیق ها، همـراه بـا 
رزم آوران هسـتند و دوشـادوش آن هـا. مـرور برخی 
نمونه هـای ذکـر شـده در ایـن کتـاب، جالب توجه 

خواهـد بود. 
»نقـل اسـت کـه در هنـگام لشکرکشـی شـاهان 
صفوی، عاشـیق های آذربایجـان، با سـازهای خود، 
همـراه »قیزیل باش«ها بـه میـدان رزم می رفتند و 
از نزدیک شـاهد دالوری ها و قهرمانی های سـربازان 
و فرماندهـان قیزیل باش هـا، می شـدند.« )ص29( 
یکی از عاشـیق های سرشـناس این دوره، »عاشیق 
قوربانـی« اسـت. او در میـدان جنـگ بـرای روحیه 
دادن بـه دالورمـردان و پهلوانـان چنین می سـراید 

و می خوانـد:
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شیخ اوغلو امر ائتدی بوتون قوشونا
سیز قیرین داغیدین آلی عثمانی

قویمایین هاوادا قوشودا اوچا
اونالرا تنگ ائدین یئری آسمانی

)پسر شیخ، به تمام لشکر امر کرد
بکشید و پراکنده سازید لشکر عثمانی را

نگذارید در هوا پرنده ای هم پر بزند
تنگ کنید آسمان و زمین را برای آنها(

»عاشـیق علعسـگر« چهره ی دیگری اسـت کـه در این 
کتـاب، از او نـام بـرده شـده اسـت. او، همزمـان با جنگ 
جهانـی اول می زیسـته و در ایـام ایـن جنـگ، کـه ایران 
عرصـه ی تاخـت و تـاز متخاصمیـن بـود، ذوقـش را به 
خدمـت حماسـه درآورده اسـت. او در روزگار آن جنـگ 

خونبـار چنیـن می خواند:
نئجولدی صئوبییا، چورنوقورییا؟

ال  آیاق آلتیندا ایتدی ایتالیا
گئرمان بیر بومب آتدی، قان اولدو دریا

قیریلدی، دونیادا انسان قالمادی
)چه شد صربستان و چورنوقورییا

در زیر دست و پا گم شد ایتالیا
آلمان بمبی انداخت و خون شد دریا

کشته شد و نماند انسانی در دنیا(
او بـرای تهییـج مـردان وطن برای دفاع از سرزمین شـان 

چنین می سـراید:
گوتوروب سوزنی، میننده آتا

فلک احسن دئییر بویا، بوساطا
نعره چکیب، تپیننده سالداتا

سئل کیمی آخیدار قان دلی آلی
)وقتی که خود را تجهیز کرده و سوار اسبش می شود

فلک به خاطر قد و قامت رعنایش به او احسنت می گوید
وقتی نعره می کشید و به طرف دشمن خیز برمی داشت

»َدلی آلی« خون دشمنان را مانند سیل جاری می ساخت(
در کتـاب »خنیاگـران آذربایجـان« گذشـته از روایـت 
گذشـته ها و گذشـتگان، اشـاراتی جالب توجه به جوش 
و خـروش عاشـیق های آذری در دوره ی اخیـر، بویـژه در 
جریـان انقـالب اسـالمی و دفـاع مقدس شـده اسـت. از 
جمله از »شـهید عاشیق بشیر شـهریاری« سخن گفته 
شـده کـه خـود در نبـرد بـا دشـمن بعثـی به شـهادت 
رسـیده اسـت. از حنجـره ی این هنرمند شـهید چنین 

ابیاتـی جاری می شـده اسـت:
قانی قانیمداندی، جانی جانیمدان

قارا یئللر اسه بیلمز یانیمدان

بوگونومدن، صاباحیمدان دانیمدان
اویونورم، اویونمه یه حقیم وار

)خون وطن از خون من است و جان او از جان من
اجـازه نمی دهم بادهای سـیاه و تاریکی به سـمت وطنم 

بوزد
امروز و فردا و سپیده ی صبح وطنم

اصل و جوهر من است، و این اصل، حق من است(
کارنامه ی هنری »عاشـیق حسن اسـکندری«، که شاید 
بین المللی ترین عاشـیق دهه ی اخیر باشـد، نیـز در این 
کتاب مرور شـده اسـت. او بارها و در کشورهای مختلف، 
از حماسـه ی ایرانیـان خوانـده و عظمـت و شـکوه ایـن 

سرزمین:
قهرمانلی گوزل یوردوم منیم آنا وطنیمدی

اوره ایمدی هم ده روحوم منیم آنا وطنیمدی
اینان آنا وطنیمدی منیم آنا وطنیمدی
اینان آنا وطنیمدی منیم آنا وطنیمدی

)سرزمین زیبا و قهرمان پرور، وطن مادری است
هم قلب و هم روحم وطن مادری است

باور کن وطن مادری من است، وطن مادری من
باور کن وطن مادری من است، وطن مادری من(

یکـی از فعال تریـن عاشـیق های عصر انقالب، »عاشـیق 
فتـح اهلل رضایان« اسـت. او دهها قطعـه در مدح حضرت 
امـام خمینـی)ره( و رزمنـدگان جبهه ی حق اجـرا کرده 

اسـت. در یکـی از این قطعات چنیـن می خواند:
رهبریم گلدی ایرانا
بو بایرامدا، بوبایرامدا
قانالر گلدی هیجانا
بوبایرامدا، بو بایرامدا
)رهبرم به ایران آمد

در این عید، در این عید
خون در رگ ها به جوش آمد

در این عید، در این عید(
در جای دیگری می گوید:

رهبریمدی خالقین دردینه یئتن
امام امر ائله ایب سیز گئیین کفن

شهیدلر قانیدی الله تک بیتن
الله تک قیزاران گوللر بیزیمدی

)رهبر ماست که درد دل ملت را می فهمد
همان امام امر کرده است که ما کفن بپوشیم

این خون شهداست که مانند الله روییده است
گل هایی که مانند الله سرخگون شده اند مال ماست(

حماسه سـرایی »عاشـیق عـادل الیفی« هم مـورد توجه 

نگارنـده بوده اسـت. این هنرمند که سـابقه ی حضور در 
جبهه هـای جنـگ را نیـز دارد، بارهـا از این میـدان رزم، 

تصویرهایـی از جنـس کلمه و نغمه آفریده اسـت:
بو بسیج اسالمین دولتی واری
اون اوچون ایرانین ایفتخاری

پرتوان رهبرین یادگاری
ظفر بایراغینی چالیب بسیجی

)بسیج، دولت و هستی اسالم است
برای همین، افتخار ایران است

بسیج یادگار رهبر پرتوان انقالب
بسیجی پرچم پیروزی را برافراشت(

عاشیق عادل، سنگرده قان هورولبدور
اونون وجودونده حق گورونوبدور

دیفاع مقدس آد وئریلیبدیر
اسالمه پایدار قالیب بسیجی

)ای عاشیق عادل! سنگر پر از خون شده
در وجود آنها )بسیجیان(، حق دیده شده

به این جنگ نام »دفاع مقدس« نهاده شده
بسیجی برای اسالم پایدار ماند(

در بخش هـای دیگر کتـاب، از چندین هنرمند دیگر نیز 
سـخن بـه میـان آمـده کـه هـر کـدام در روزگار انقالب 
اسـالمی و جنگ تحمیلی، همچون اسـالف خود، سـاز 
خـود را چـون سـالحی در دسـت گرفتـه و در پشـت 
جبهـه، بـه تهییج و تبیین خـط و مرام انقالب اسـالمی 

بوده اند.  مشـغول 
روشـن اسـت کـه بازخوانـی چنیـن میـراث ارزنـده ای، 
گویـای ایـن حقیقـت خواهـد بـود کـه نسـبت انقالب 
اسـالمی و هنر، بویژه موسـیقی، نسـبتی اصیل بـوده. و 
ایـن دو، خدمـات متقابلی نسـبت به هـم داشـته اند. در 
سـیر حرکت نهضـت اسـالمی مـردم ایـران، اهالی هنر 
موسـیقی، بـا درک حقانیـت ایـن نهضـت، هنر خـود را 
وقـف پیشـبرد آرمانهـای نهضـت کردنـد و انقـالب نیز 
بـا ارتقـای بینـش و نگـرش جامعـه، سـطح و کیفیـت 
موسـیقی ایرانـی را به چنان جایگاهی رسـاند کـه از این 

هنـر دیریـن، جز بیـان حـق انتظار نمـی رود. 
عاشـیق های آذربایجـان نیـز همـواره در این مسـیر، در 
ردیـف پیشـتازان و موثریـن بوده انـد. آنچنـان کـه، روح 
سلحشـوری و آزادگی مردان و زنان این سـامان، در هنر 

موسـیقی عاشـیق ها متجلی شـده است.
کتـاب »خنیاگران آذربایجان« را »سـوره مهر« منتشـر 

کرده اسـت.

خنیاگران آذربایجان
نقش عاشیق های آذربایجان در حماسه سرایی و حماسه نوازی
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آپارات  بردوش؛ 
مسجد به مسجد
مدرسه  به مدرسه
گفتگو با بهروز آوندی پور،
 مربی پرورشی دهه ی شصت تبریز
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 سال اول،  شماره دوم،  شهریور 1394 

 بعضی خناسان 
می خواستند 

مردم را از ادامه ی 
راه مایوس کنند 

و نگذارند که 
مردم از جبهه ها 
پشتیبانی کنند. 

هی بر طبل یاس 
می کوبیدند 

و ایجاد شبهه 
و تردید می 

کردند. مهمترین 
ماموریت ما این 

بود که با این 
تردیدها مقابله 

کنیم. از جنگ 
دفاع کنیم. از 

شهدا و راهشان 
دفاع کنیم و 
اهدافشان را 

تبیین کنیم به 
مردم.

و  آمـوزش  وارد  مقطعـی  چـه  از 
شـدید؟ پـرورش 

پـرورش  و  آمـوزش  وارد  سـال 1349 
شـدم. چنـد سـالی در مازنـدران بـودم، بعد 
منتقـل شـدم تبریـز. بـرای طـی آمـوزش، 
رفتـم تهـران و انسـتیتو امـور هنـری بـرای 
ادامـه ی تحصیـل. بعـد از آن هـم بـه عنوان 
سـال ها  آن  مـدارس  در  پرورشـی  دبیـر 

مشـغول بـه کار شـدم.
 

اولیـن مدرسـه ای که رفتیـد کدام 
مدرسـه بود؟

دبیـر  عنـوان  بـه  کـه  بـود  سـال 55 
پرورشـی رفتـم بـه هنرسـتان الکترونیـک. 
آنجـا زمینه خیلـی فراهم بود بـرای کارهای 
فرهنگـی و هنـری؛ در آن زمان مـا در حدود 
10 تـا 20 کلوپ فرهنگی و هنری تشـکیل 
داده بودیـم. کارهای دسـتی، کارهای هنری 
و حتـی مـا آنجـا کلـوپ قـرآن داشـتیم که 
30، 40 نفـر از اعضـای کلـوپ قـرآن مـا از 
دبیرسـتانی ها بودنـد و جوانـان متعهـد در 
آنجـا جمـع شـده بودند. بعـد از انقـالب هم 
بچه هـای همیـن کلوپ هـا بـا مـا همـکاری 
داشـتند. سـال 59منتقـل شـدم بـه امـور 
تربیتی اسـتان. اوایل تشـکیل این نهـاد بود.

مقـارن بـا ایّـام پیـروزی انقـالب 
آمـوزش  عمومـی  فضـای  اسـالمی، 
ویـژه  بـه  بـود؟  چگونـه  پـرورش  و 
حضـور  خودتـان  کـه  هنرسـتانی 
شـرایطی  چـه  داشـتید،  تشـریف 

داشـت؟
انقـالب، تعـدادی  از  در مقطـع پیـش 
از همـکاران هنرسـتان و تعـداد زیـادی از 
دانش آموزانـی کـه معتقـد بودنـد )اهل نماز 
و مسـائل دینـی( خیلـی زحمت کشـیدند. 
آموزش و پرورش در حدود سـه، چهار ماهی 
تعطیل شـد تا ایـن که آرام آرام جو مسـاعد 
شـد و کسـانی کـه هنـوز باورشـان نشـده 
بـود انقالب شـده، کم کـم به مراکـز انقالبی 
دانش آمـوزان  از  تعـدادی  شـدند.  کشـیده 
بـه  و  می شـدند  راهنمایـی  مـا  طریـق  از 
مراکـز انقالبـی می رفتنـد و از آنجاهـا بـه 
راهپیمایی ها و سـایر برنامه ها. در سـال های 
مشـکالت  مـا  انقـالب،  پیـروزی  نخسـت 
بزرگـی در هنرسـتان داشـتیم. هـر دو نفـر، 
سـه نفـر گروهک هایـی تشـکیل داده بودند 
و بـه خـود حـق می دادنـد و می گفتنـد مـا 
در راهپیمایی ها و تظاهرات شـرکت داشتیم 
و چنیـن و چنـان کرده ایـم و می خواسـتند 
راه خـود را ادامـه دهند؛ اظهارنظر می کردند، 
ابـراز وجـود می کردند که واقعاَ فشـار زیادی 
بـود روی دوش مـا. مسـئولین مدرسـه و ما 
کـه دبیـر پرورشـی بودیـم، تـا آنجایـی کـه 
الهـی از  می توانسـتیم بـه حـول و قـّوه ی 

عهـده ی این هـا برآمدیـم. آخریـن گروهـی 
کـه در هنرسـتان مانـدگار شـد »انجمـن 
اسـالمی« بـود. تـازه ده، پانـزده گـروه از هم 
پاشـیده شـده بودند و می خواسـتیم انجمن 
اسـالمی را تقویـت کنیـم که به لطـف خدا 
تقویـت شـد؛ کارهـا هم خیلی خـوب پیش 
می رفـت، ولـی آنطور که باید و شـاید زمینه 
در هنرسـتان بـرای بنده بـرای انجام بعضی 

کارهـای پرورشـی فراهـم نبود.

از فضای سیاسـی دو سـه سال اول 
انقالب فرمودیـد و اینکه گروهک های 
مختلـف خواهـان حضـور در فضـای 
مـدارس و هنرسـتان ها بودنـد و بـه 
از  می کردنـد  سـهم خواهی  نوعـی 
انقالب. ایـن فضا در دانش آمـوزان چه 
تاثیری گذاشـته بود و شـما چه روندی 
را در برخـورد بـا ایـن گروهک هـا در 

پیـش گرفتـه بودید؟ 
آنچنانـی  موقعیت هـای  البتـه  این هـا 
گروه هایـی  حـال  هـر  بـه  ولـی  نداشـتند 
بودنـد کـه خـود را ذی نفع می دانسـتند؛ در 
راهپیمایی هـا شـرکت داشـتند، در مسـائل 
انقـالب بودنـد، بـه طریقـی می خواسـتند 
کـه  یـادم هسـت  دهنـد،  نشـان  را  خـود 
یکـی از دانش آمـوزان مـا بـه نـام »حسـن« 
کـه هنـوز هـم بعضـی مواقـع او را می بینم، 
وابسـته بـه یکـی از ایـن گروهک ها بـود. در 
یکـی از مراسـم ها بـه او گفتم: حسـن آقا بیا 
ایـن عکـس امـام را بـزن آن بـاال. گفت: من 
عکـس امـام را بزنـم بـاال؟ گفتم: بلـه. گفت: 
دوسـتان مـن، مـن را اذیـت می کننـد، من 
را می کشـند! گفتم: اصالً مسـئله ای نیست؛ 
آیـا خودت دلـت می خواهد عکـس را بزنی؟ 
گفـت: دلـم می خواهد ولـی از تـرس گروه و 
رفقـا نمی توانـم. گفتـم: تـو بزن، تـوکل کن 
بـر خـدا؛ اصالَ هیـچ واهمـه ای هم نداشـته 
بـاش... او هم جـرات پیدا کـرد و عکس امام 
را زد آن بـاال. چنیـن فضای رعب آوری پیش 
آورده بودنـد این گروهک ها در مدرسـه. الزم 
بـود که با تدبیر بیشـتری حرکـت کنیم در 

فضا. آن 
 58 و   57 سـال  در  مدرسـه  فضـای 
طـوری بـود کـه هـر کسـی از راه می رسـید 
می خواسـت عکسـی، پوسـتری در مدرسـه 
و  تشـتت  از  بـرای جلوگیـری  مـن  بزنـد. 
کمرنگ شـدن خـط امام، نصب هر عکسـی 
غیـر از عکـس حضرت امـام را قدغـن کرده 
بـودم؛ حتی نصب عکس آیـت اهلل طالقانی و 
سـایر علما را، که بعضاً مورد سوءاسـتفاده ی 
می شـدند  واقـع  منحـرف  گروهک هـای 
ممنـوع کرده بـودم. گفتم فقـط عکس یک 
نفـر و آن هـم امام زده شـود. تـا اینکه یواش 
یـواش ایـن فضا را آمـاده کردیم بـرای طرح 

انقالبی. مسـائل 

تا کی در هنرستان بودید؟
بـا وجـود همـه ی کارهایـی کـه عـرض 
کـردم، در هنرسـتان ارضـاء نمی شـدم. فکر 
می کـردم بایـد بیشـتر و موثرتـر از ایـن کار 
کنم. برای همین در سـال تحصیلی 59- 58 
خودم را به معاونت پرورشـی اسـتان معرفی 
کـردم. آن زمـان »آقـای رحیمـی« معـاون 
پرورشـی بـود. وقتـی دلیـل و انگیـزه ام را از 
آمـدن به امور تربیتی گفتم اسـتقبال کرد و 

پذیرفـت کـه آنجا خدمـت کنم.

در چه واحدی شروع به کار کردید؟
توجـه  بـا  خـب  بصـری؛  و  سـمعی 
و  هنـری  امـور  انسـتیتو  در  تحصیـل  بـه 
توانمندی هایـی کـه در زمینه هایـی ماننـد 
عکاسـی، فیلمبـرداری و... داشـتم این واحد 
تخصص هایـم  بـه  واحـد  نزدیک تریـن  را 
یافتـم. البتـه سـمعی و بصـری، صرفـاً  یک 
تقسـیم بندی سـازمانی بـود؛ مـن و همـه ی 
دوسـتانی که آنجا بودند، هر کاری که زمین 
می مانـد انجـام می دادیـم. از تک  خوانـی در 
گـروه سـرود گرفته تـا بـازی در نمایش ها و 
تـدارکات و... کسـی نمی گفت کـه من فقط 

بـرای ایـن کار مامـور هسـتم و بـس. 

شما سرود هم می خواندید؟
متعـددی  سـرودهای  زمـان،  آن  بلـه؛ 
در امـور تربیتـی اسـتان تولیـد می شـد تـا 
گروه های سـرود مـدارس تغذیه شـوند. من 
هـم در بعضـی از ایـن سـرودها بـه عنـوان 
تک خـوان می خواندم. این سـرودها، با ابتکار 
امـور تربیتـی، در کتابچـه ای تدوین شـده و 
بـه همـراه شـعر و نـت سـرودها، در اختیـار 
مـدارس قـرار می گرفـت تـا اسـتفاده کنند. 
محـور ایـن کارها، شـادروان »سـید مرتضی 

بود. مهربـد« 

از سـرودهای شـاخصی کـه اجـرا 
کرده اید چیـزی در خاطرتان هسـت؟

بلـه. یکـی از سـروهای خاطره انگیـزی 
کـه تبریزی هـا هم به یـاد دارند سـرود »29 
بهمن« بود. نحوه ی سـاخت و اجرای سـرود 

هـم نکات جالبـی دارد. 
روز 28 بهمـن 1360 بـود کـه در امـور 
تربیتـی بودیـم. شـادروان آقـای »مرتضـی 
مهربـد« صدایـم کـرد و گفت: »بهروز پاشـو 
بیـا کارت دارم«. رفتـم اتاقش دیدم نشسـته 
پشـت ارگ و دارد روی آهنگـی کار می کند. 
گفـت: »ایـن آهنـگ را تـازه کار کـرده ام؛ 
آهنگ خوبی اسـت. با صدای تـو خوب جور 
در می آیـد«. گفتم: »موضوعش چیسـت؟« 
گفـت: »29 بهمـن«. گفتم: »شـعرش کو؟« 
شـعرش را که با دسـتخط خودش بـود، داد 
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نبـود اصـاًل. خودمان باور داشـتیم کـه واقعاَ 
نیـاز هسـت بـه ایـن کارها.

کار  کـه  دیگـری  سـرودهای  از 
بگوییـد. کردیـد 

کـه  کردیـم  کار  هـم  دیگـری  سـرود 
محـورش آیـه ی شـریفه ی »مـن المومنین 
رجـال صدقـوا...« بود. یعنی شـاه بیت  سـرود 
ایـن آیـه بـود که تکـرار می شـد. شـعرش را  
آقـای عبـاس شـهالیی، از همـکاران امـور 
تربیتـی گفته بـود. خاطـره ی جالبـی از این 
سـرود دارم کـه مربـوط می شـود بـه سـفر 
زیارتـی و تبلیغی به سـوریه در سـال 1364. 
به همراهی دانش آموزان دختر و پسـر رفتیم 
سـوریه. برای مـا، برنامه ی بازدیـد از یکی از 
مدارس سـوریه را ترتیب داده بودند. قرار شد 
آنجـا سـرود اجرا کنیـم. همین سـرود که با 
مطلـع »مـن المومنیـن...« شـروع می شـد. 

خـب؛ تیـپ و قیافه ی مـا و بچه ها به سـرود 
خوانـدن نمی خـورد از دیـد سـوری ها. برای 
همین اولش نمی خواسـتند قبـول کنند که 
بخوانیـم. بعـد که شـروع کردیم بـه خواندن 
و دیدنـد کـه بـا آیـه ی شـریفه آغـاز کردیم 
و اصـاًل سـرود حـول ایـن آیه می چرخـد، با 
سـکوت کامل ایسـتادند و گوش کردند. من 
داشـتم زیر چشـمی واکنش هـای حاضرین 
را می دیـدم. رفتارشـان کامـاًل عـوض شـده 
بـود. بالفاصلـه که مـا تمام کردیـم آن ها هم 
سـرود ملی خودشـان را خواندنـد و با حالتی 
خـاص و همـراه با احتـرام با مـا خداحافظی 
کردنـد. از ایـن اتفاقـات، فـراوان می افتـاد در 

جریـان کارها. 

بـا توجه بـه محدودیت هـای اوایل 
انقـالب، جریـان تولید سـرود در امور 
تربیتـی، چـه تاثیـری در رونـد کلی 

موسـیقی در آن سـال ها داشـت؟
دو سه سـال بعد از انقالب سرودی وجود 
نداشت و مسئولین احتیاط می کردند از ورود 
بـه ایـن عرصه و می ترسـیدند که سـراغ این 
کارها بروند. سـازها را هم پنهـان کرده بودند. 
بـه هـر حـال فضـای انقـالب و جنگ بـه راه 

افتادن کاروان شـهیدان در شهرها، خود بخود 
می توانسـت عامل احتیاط باشـد. یادم هست 
کـه در اولین جشـنواره ی فرهنگـی و هنری 
دانش آمـوزان کـه در رامسـر برگـزار می شـد. 
تعـدادی از مربیان از »آقـای زرهانی«، معاون 
پرورشـی وزیر، پرسـیدند که مـا می خواهیم 
در زمینـه ی موسـیقی و سـرود کار کنیـم، 
چگونـه کار کنیـم؟ آقـای زرهانی جـواب داد 
کـه ما هفتـه ی پیـش رفتـه بودیـم خدمت 
حضـرت امـام و از ایشـان پرسـیدیم که کدام 
موسـیقی حرام اسـت و امام فرموده بودند آن 
موسـیقی کـه غنا باشـد؛ در توضیـح غنا هم 
گفـت: آن نـوع موسـیقی که یک نفـر گوش 
کنـد و بگویـد عـرق و ورقش کم اسـت حرام 
اسـت. بعد هم گفت این الگوی کار شماست. 
برویـد کار کنید. بعد ما کم کم شـروع کردیم. 
ارگان هـای انقالبـی هـم یواش یـواش همـه 
شـروع کردند به کار. یادم هسـت که سازمان 
تبلیغـات هـم از امور تربیتی درخواسـت کرد 
کـه یک نفر را بفرسـتید تا برای مـا هم گروه 
سـرود تشـکیل بدهد. امور تربیتـی هم آقای 

مهربد را فرسـتاده بود.
گروه های سـرود امور تربیتی با اجراهایی 
کـه در مکان هـا و مناسـبت های مختلـف 
داشـتند، راه را بـرای دیگـران بـاز کردنـد. 
حتـی ایـن گروه های سـرود دانش آمـوزی به 
مصال هـا هم می رفـت و پیـش از خطبه ها به 
اجـرای برنامـه می پرداخـت. همـه ی این هـا 

باعث سدشـکنی شـد.

اشـاره  کردیـد کـه امـور تربیتـی 
در آن دوره، فقـط محـدود بـه مدارس 
نبود و بـه جاهای دیگر هـم از خدمات 
امـور تربیتـی بهره مند بودنـد. در این 

باره بیشـتر توضیـح بدهید. 
مثـاًل یکـی از کارهـای ما پخـش فیلم از 
طریـق آپـارات در جاهـای مختلـف بـود. آن 
زمان، امکانات پخش فیلم به این گسـتردگی 
نبـود. بـرای همیـن، در امـور تربیتـی، واحد 
سـیار پخش فیلم درسـت کـرده بودیم. یک 
دسـتگاه آپـارات 16میلیمتری بود که شـب 
و روز بـا مـا بـود. فیلم هـا را برمی داشـتیم 
و بـه مسـاجد حاشـیه ی تبریـز و مـدارس 
شهرسـتان ها می رفتیـم و تغذیـه می کردیم. 
دو سـه سـال، بسـیاری از مسـاجد را تحـت 
پوشـش قـرار دادیـم. یـادم هسـت کـه فیلم 
بـه سـوی  »بلمـی  و  بی سـو«  »دو چشـم 
سـاحل« را در اکثـر مسـاجد پخـش کردیم. 
اسـتقبال هـم می شـد از ایـن فیلم هـا. مردم 
بعد از نماز می نشسـتند در مسـجد و منتظر 
مـا و آپارات مـان می شـدند. نکتـه ی جالـب 
اینجاسـت کـه حتـی بـه شهرسـتان ها هـم 
می رفتیـم بـرای پخـش فیلـم آن هـم بدون 
اینکه ابالغ داشـته باشـیم از طرف اداره. اصاًل 
در ایـن فکرها نبودیم. فقط عاشـق این کارها 
بودیـم و تاثیـر بسـیاری هـم داشـت کارمان.

زنگ زدیم صدا 
و سیمای تبریز 
و گفتیم آقا ما 
سرودی داریم 
برای 29 بهمن. 
شما سرودی 
دارید که به 
مناسبت 29 بهمن 
پخش کنید؟ 
گفتند نه. گفتیم: 
ما آماده داریم. 
گفتند: گروه را 
بردارید بیاورید. 

بالفاصله به 
طرف صدا و 
سیما حرکت 
کردیم. سرود در 
استودیو ضبط 
شد و همان شب 
هم بالفاصله تا 
من برسم خانه 
پنج، شش باری 
پخش شد. کار 
به قدری سریع 
انجام شد که 
حتی من فرصت 
نکردم شعر را 
حفظ کنم و متن 
سرود را زده 
بودم پشت یکی 
از بچه های گروه 
که در فیلم هم 
گوشه ی کاغذ 
مشخص است. 

بـه من تا مـرور کنم. گفت: »بخـوان ببینیم 
چـه جوری درمی آیـد«. من شـروع کردم به 
خوانـدن بـرای خـودم؛ بـه حالتـی کـه مثالً  
دارم زمزمـه می کنـم تـا آمـاده شـوم. گفت: 
»آره خودشـه ادامـه بـده، ادامـه بـده...« بـا 
سـر و صـدای ما، همـکاران دیگر هـم آمدند 
اتـاق آقای مهربـد. »آقای لزیـری« با حالتی 
خـاص پرسـید: »چیـکار داریـد می کنید؟« 
گفتـم: »واهلل آقـای مهربد یک تقاضایی از ما 
کردنـد و ما هم داریم به درخواسـت ایشـان 
ادامـه  »عالیـه؛  گفـت:  می دهیـم!«  پاسـخ 
بدهیـد«. بالفاصله، دانش آموزانـی که با امور 
تربیتـی کار می کردند را زنـگ زدیم آمدند و 
چنـد نفر دیگـر را هم اضافه کردیـم تا گروه 
کامل شـد. حـدود دو سـاعت تمرین کردیم 

و کار تقریبـاً آماده شـد. 
زنـگ زدیـم صـدا و سـیمای تبریـز و 
گفتیـم آقـا مـا سـرودی داریـم بـرای 29 
بهمن. شـما سـرودی دارید که به مناسـبت 
29 بهمـن پخش کنید؟ گفتنـد نه. گفتیم: 
مـا آمـاده داریـم. گفتنـد: گـروه را برداریـد 
بیاوریـد. بالفاصلـه بـه طـرف صـدا و سـیما 
حرکـت کردیـم. سـرود در اسـتودیو ضبـط 
شـد و همـان شـب هـم بالفاصلـه تـا مـن 
برسـم خانـه پنج، شـش بـاری پخش شـد. 
کار بـه قـدری سـریع انجـام شـد کـه حتی 
مـن فرصـت نکـردم شـعر را حفـظ کنـم 
و متـن سـرود را زده بـودم پشـت یکـی از 
بچه هـای گـروه کـه در فیلـم هم گوشـه ی 
کاغـذ مشـخص اسـت. ترکیـب گـروه هـم 
جالـب بـود. از بچـه  دبسـتانی گرفتـه تـا 

دبیرسـتانی حضـور داشـتند در گـروه.
سرود با این بیت ها شروع می شد:

روز فرخنـده ی میهـن آمد، مشـت کوبنده بر 
دشـمن آمد

سالروز تجالی نهضت، بیست و نه مه بهمن آمد
ای خوش آمد با صفا شد میهن ما
سرنگون شد تاج و تخت دشمن ما

ایـن سـرود تـا مدت هـا از صدا و سـیما 
پخـش می شـد ولـی نمی دانـم چه شـد که 
بعـداً دیگـر پخش نشـد. جالـب اینکه هیچ 
کار جدیـدی هـم بـه مناسـبت 29 بهمـن 

سـاخته نشـده که جایگزین شـود.
احسـاس همـه ی مـا این بود که کشـور 
نیاز به کار فرهنگی دارد. حتی صدا و سـیما 
بـا آن تشـکیالتش، برنامـه ی تولیـدی  قابل 
توجهـی نداشـت. مسـائل مالـی هـم مزیـد 
بـر علـت شـده بـود. بـاور کنیـد مـا در امور 
تربیتـی شـبانه روز کار می کردیـم و برنامـه 
تولیـد می کردیـم. حتـی یـادم هسـت کـه 
نمایشـی را در امـور تربیتـی کار کردیـم که 
تمریناتـش شـش مـاه طـول کشـید. خـدا 
شـاهد اسـت از ایـن برنامه هـا یـک ریـال 
اسـتفاده ی مـادی نکردیـم. بـه خاطـر پـول 
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 ما هفته ی پیش 
رفته بودیم 

خدمت حضرت 
امام و از ایشان 

پرسیدیم که 
کدام موسیقی 

حرام است و امام 
فرموده بودند 

آن موسیقی که 
غنا باشد؛ در 

توضیح غنا هم 
گفت: آن نوع 

موسیقی که یک 
نفر گوش کند 
و بگوید عرق 

و ورقش کم 
است حرام است. 

بعد هم گفت 
این الگوی کار 

شماست. بروید 
کار کنید.

امـور تربیتـی در جـای  عالوه بـر 
نکردیـد؟ کار  دیگـری 

فنـی  آموزشـکده ی  در  مدت هـا  چـرا. 
تبریز مسئول سـمعی بصری بودم. آن موقع، 
آموزشـکده زیر نظـر آموزش و پـرورش بود و 
من هم به عنوان مربی پرورشی آنجا مشغول 
بـودم و مطابـق روحیـه و توانمندی هایی که 
داشـتم، آنجا هم فعال بودم. خاطـرات زیادی 
هم از کار در آموزشـکده دارم. بویژه در ارتباط 

با دفـاع مقدس.

چه خاطراتی؟
در ارتبـاط بـا اعـزام بچه هـا بـه جبهـه. 
آموزشـکده، شهدایی را تقدیم انقالب کرد که 
هـر کدام از شـهرهای مختلـف ایـران بودند. 

می توانید به این خاطرات اشاره کنید؟
یـک روز آقـای »بـرادران«، کـه رئیـس 
مـا بـود، آمـد و خبـر شـهادت چنـد تـن از 
بچه هایـی را کـه خودمـان اعزام شـان کـرده 
بودیـم، بـه مـن داد. با یکـی از همکاران مان، 
بـه نـام مهنـدس »دهقان نـژاد« برنامـه ای 
ترتیـب دادیـم تـا بـه دیـدار خانـواده ی این 
شـهدا برویـم. رئیس مان آمـد و گفت: »حق 
مأموریتی در کار نیسـت؛ بـاز هم می خواهی 
بـروی؟!« گفتم: »بله؛ همیشـه پول گرفتیم، 
ایـن دفعه نمی گیریم.« با 9 نفـر از همکاران 
و همراهـی سـی نفـر از دانشـجویان راهـی 
هـزار  هشـتاد  فقـط  حالی کـه  در  شـدیم؛ 
تومـان پـول در بسـاط   مان بود. اولین مسـیر 
سـفرمان »نخجیر کالیـه« در الهیجان بود؛ 
دانشـجویی داشـتیم بـه نـام »رضـا زاهـد 
نخجیـری« کـه جـزء همیـن شـهدا بـود. 
رضـا پسـر فوق العـاده مهربـان و باایمانـی 
بـود؛ طوری کـه من را شـیفته ی خـود کرده 
بـود. اتوبوسـی کـه مسـافران آن تعـدادی از 
دانشـجویان آموزشـکده ی فنی تبریز بود، به 
قصـد دیدار با خانواده ی دوسـت شهیدشـان 
وارد روسـتا شـد. نزدیکی هـای ظهـر بـود؛ 
بالفاصلـه رفتیـم سـر مـزار شـهید و بچه ها 
شـاید  کردنـد.  سـینه زنی  و  نوحه خوانـی 
بـرای خیلی هـا ایـن آخریـن دیـدار و یـا به 
عبارتـی آخرین وداع، با دوسـت شهیدشـان 
بـود؛ هرچنـد سـخت. بـرای ناهار بـه منزل 
شـهید برگشـتیم؛ خانمـی با لبـاس محلی 
و چادرشـب شـمالی، کـه بـه دور کمـرش 
بسـته بـود، می خواسـت سـفره را پهن کند. 
بـه بچه هـا اشـاره کـردم کـه بلنـد شـوید 
و کمک شـان کنیـد. خانـم بـا صـدای بلنـد 
گفـت: »نـه؛ همـه بنشـینید!« شـیرزن بود؛ 
جلوتـر آمـد و گفـت: »رضـا مادر نـدارد! من 
بـه جـای مـادر رضـا می خواهم بـه مهمانان 
او خدمـت کنـم؛ ایـن کار شـما کـه زحمت 
کشـیده و از تبریـز، برای دیدن خانـواده ی او 
آمده ایـد، بـرای ما خیلی ارزشـمند اسـت.« 
بعـد از صـرف ناهـار خواسـتیم کـه بـا 

خانـواده ی رضـا یـک عکـس دسـته جمعی 
بگیریـم. پـدر رضا پیرمـرد قدکوتاهـی بود و 
یـک کاله هـم سـرش داشـت. بـا بچه ها که 
بـرای گرفتن عکـس یـادگاری ایسـتاده بود، 
دیـدم خیلـی سـرافرازانه کالهش را بـاال زد و 
قدش را راسـت کرد که با هم دانشـگاهی های 

پسـرش عکـس یـادگاری بگیرد. 
از نخجیرکالیـه به سـمت »قائمشـهر« 
حرکت کردیم. دانشـجویی داشـتیم از یکی 
از روسـتاهای قائمشـهر کـه اسـم کوچکش 
»فرهـاد« بود. وارد روسـتا که شـدیم دیدیم 
خانم های شـمالی، اجاق هـا را در حیاط کنار 
هـم چیده انـد و دیگ هـا روی اجاق هـا بـه 
جـوش آمـده و دود همـه ی فضا را پـر کرده 
اسـت. بچه ها با همان حالت سـینه زنی وارد 
حیـاط شـدند و مداحـی کردنـد؛ عالمی بود 

وصف ناشـدنی... 
مـادر شـهید کـه زن جوانـی بـود، یـک 
عکـس بـزرگ از فرهـاد را بـه دسـت گرفته 
و رفـت بـاالی ایـوان چوبی و با صـدای بلند 
گفـت: »فرهـاد بـه همـه ی شـما دوسـتان 
باوفایـش خوش آمـد می گویـد«. عالمـی به 
پـا کـرد، عجیـب دیدنـی... بعـد از گذشـت 
سـال ها، هنـوز هـم خاطـره ی آن صحنـه 

منقلبـم می کنـد.
ایـن شـهید بـرادر کوچکـی داشـت بـه 

پنجـم  کالس  دانش آمـوز  »محمـد«؛  نـام 
بـود. یکـی از همـکاران کـه مدام به گوشـم 
بـد شـد، دسـت خالـی  می گفـت خیلـی 
آمده ایـم؛ یک دفعـه بـه مـن گفت: »سـریع 
یـک روزنامـه برایـم پیـدا کـن«، می خواهم 
دوربین عکاسـی ام را در آن پیچیده، به برادر 
شـهید هدیـه کنـم. واقعیتـش چـون پـول 
نداشـتیم، نتوانسـته بودیـم هدیـه ای تهیـه 
کنیـم. دوربین را با روزنامـه کادوپیچ کردیم 

و دادیـم بـه او...
بعـد از قائمشـهر بـه چنـد شـهر دیگر، 
از جملـه تهـران و اصفهـان نیـز رفتیـم و به 

برگشـتیم.  تبریز 
پـدر همیـن  روز دیدیـم  یـک  بعدهـا 
شـهید )فرهـاد( بـه آموزشـکده آمده اسـت. 
می گفـت آمده ام از دوسـتان پسـرم حاللیت 
بطلبـم؛ دوربین مهنـدس دهقان نـژاد را هم 
بـا خـودش آورده بـود. گفت: خـودم دوربین 
خیلـی  مـا  بـرای  دوربیـن  ایـن  امـا  دارم، 
ارزشـمند اسـت. هرجـا کـه عکس پسـرش 
بـود، کنار آن می ایسـتاد و می گفت عکسـم 
را بگیریـد. در همـان منـزل شخصی شـان 
در قائمشـهر یـک نمایشـگاه عکـس بـر پـا 
کـرده بـود کـه تمـام عکس های پسـرش را 
از کودکی تا روز تشـییع جنـازه اش در آن به 

نمایـش گذاشـته بود.
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بـه شـکل مختصر، اسـناد و مصاحبـه هایی 
را در ارتبـاط بـا شـهدای منطقه گـردآوری 
کننـد تـا در گام های بعدی بتـوان این مواد 
خـام را تبدیل به محتـوای قابل عرضه کرد. 
ایـن اسـناد شـامل عکـس، دسـت نوشـته، 
وصیتنامـه، مصاحبـه بـا اعضـای خانـواده 
و همرزمـان و... مـی شـد. تـا جایـی کـه در 
خاطـرم مانده، توانسـتیم برای 250 شـهید 
کارهایـی در سـطوح مختلـف انجـام دهیم. 
در مـورد بعضـی هـا، محتـوا بـه حـدی بود 
که بشـود در قالب اثری اختصاصی منتشـر 
کـرد و بـرای تعـدادی دیگـر نیـز مـی شـد 

مجموعـه هایی بیـرون داد. 
 

چند نفر در این زمینه فعال بودند؟
هـم  شـدند.  مـی  نفـر   50 نزدیـک 
بـرادران.  هـم  و  بودنـد  فعـال  خواهـران 

 
آیا این بچه ها آموزش های خاصی در 

زمینه ی تاریخ شفاهی دیده بودند؟
آمـوزش هـای خـاص کـه در آن دوره 
چنـدان جـا نیفتاده بـود ولی چند جلسـه از 
خدمـت برخی چهـره های فعـال مانند حاج 
بهزاد پروین قدس و حسـین نجفـی در مورد 
اصـول کلـی کار اسـتفاده کردیـم. بیشـتر به 
صورت تجربی پیش رفتیـم و اتفاقاً اگر در آن 
زمان آموزش می دیدیم، قطعاً می توانسـتیم 
بازده بیشـتری داشته باشـیم. با اینکه بچه ها 
تجربـه ی و توانمندی فنی چندانی نداشـتند 
امـا خلوص  و عـزم و اراده شـان مثال زدنی بود 

و همیـن هـم کار را پیـش می برد. 
 رونـد کار بـه چـه شـکل بـود؟ 
تقسـیم کارها چطـور انجام می شـد؟

محـور و موضـوع کار مـا شـهدا بودنـد. 
بنابرایـن مسـئولیت هـر شـهید بـه افـراد 
خاصـی سـپرده شـده و محصـول نهایـی از 
آنها خواسـته می شـد. این 50 نفر، در قالب 
گـروه هـای چنـد نفـره، در بازه هـای زمانی 
مشخصی مسـئول گردآوری خاطرات، اسناد 
و مصاحبـه هـا در مـورد تعـداد مشـخصی 
از شـهدا بودنـد. برنامه ریـزی می کردیـم و 
از طریـق  را  اولیـه  آشـنایی ها و اطالعـات 
دوسـتان و رفقای شـهدا بدسـت می آوردیم 

و سـپس وارد کار اصلـی می شـدیم. 
 

خروجـی این کارهـا چه بـود؟ آیا 
آثار مشـخصی عرضـه کردید؟

در مقطـع برگـزاری یـادواره، مجله ای به 
نـام »الرحیـل« منتشـر شـد. امـا کار اصلی 
بعـد از برگزاری یادواره آغاز شـد که البته به 
دلیل مشـکالتی کـه پیش آمـد دبیرخانه ی 
یـادواره عمـاًل تعطیـل شـد و کلـی مـاده ی 

خـام و ارزشـمند روی دسـت ماند. 
 

یعنـی هیـچ بهـره ای از آن همـه 
نبردیـد؟ تـالش 

و  آمـد  پیـش  کار  در  وقفـه  مدتـی 
مـا دیدیـم کـه سـرمایه ی ارزشـمندی را 
داریـم از دسـت می دهیـم. بنابرایـن حوالی 
سـال 1380 بـا تشـکیل گروهـی بـه نـام 

بفرماییـد که ورودتـان به عرصه ی 
گردآوری تاریخ شـفاهی دفاع مقدس 

با چـه بهانه ای اتفـاق افتاد؟
سـرداران  گنگـره ی  کـه  سـال 1374 
مسـیر  شـد،  برگـزار  آذربایجـان  شـهید 
جدیـدی در حـوزه ی تاریـخ شـفاهی دفاع 
مقـدس بـرای نسـل مـا باز شـد. نخسـتین 
تجربـه ی مـن هـم مربـوط مـی شـود بـه 
گـردآوری عکـس و سـند از شـهدا بـرای 
گنگـره. از بـرکات این گنگره، شـکل گیری 
یـادواره هـای محلـی بـرای شـهدا بـود؛ به 
طـوری که بعـد از آن حرکت های مختلفی 
در محـالت تبریز برای شـهدا شـکل گرفت. 
یکـی از یـادواره هـای مهـم و اثرگـذار در 
تبریز، یادواره ی شـهدای منطقه ی ماراالن 
بـود و سـنگ بنـای کار گـروه مـا هـم در 
ایـن یادواره گذاشـته شـد. سـال 1376 که 
اسـتارت کار زده شـد، تعـداد زیـادی از بچه 
های مسـاجد منطقه ی مـاراالن در حرکتی 
عمومـی وارد میـدان شـدند. مـا هم سـهم 

کوچکـی در ایـن کارها داشـتیم.
 

زمـان  آن  در  هدفگذاری تـان 
بـود؟ چـه  بـه  معطـوف 

 300 بـه  قریـب  مـاراالن  منطقـه ی 
شـهید دارد کـه متاسـفانه تـا آن زمـان کار 
قابـل اعتنایـی در معرفـی آنها انجام نشـده 
بـود. عـزم بچـه هـا بـر این بـود کـه اگرچه 

خانه مان شد دفترگروه
گفتگو با ناصر یاری، مسئول گروه فرهنگی شهید شفیع زاده تبریز

اشاره:
در گـردآوری تاریـخ شـفاهی انقـالب و دفاع مقـدس، گروه های مردمی متعددی در کشـور فعـال بوده اند که به علـت عدم اتصال به مراکز رسـمی، 
کارشـان چنـدان بـه چشـم نیامده اسـت. گروه هایی که خاسـتگاه اصلی آن ها، مسـاجد بـوده  و عناصـر اصلی اش نیز عـده ای نوجـوان و جوان که 
بـا قابلیت هـای ابتدایی شـان، بـا دلسـوزی رفته اند سـراغ سـوژه ها. کارشـان از این جهت ارزشـمند اسـت کـه اغتنام فرصـت کرده انـد و معطل 
سـازمان های دولتـی و رسـمی نمانده اند. »گروه فرهنگی شـهید شـفیع زاده«ی تبریـز، در زمره ی چنین گروه هایی اسـت که اتفاقاً بسـیار هم پرکار 
بـوده و پرثمـر. »ناصـر یـاری« کـه از نوجوانی با ایـن گروه همـراه بـوده، در گفتگوی کوتـاه زیر، به تشـریح چگونگـی شـکل گیری و فعالیت های 

گروه شان اشـاراتی دارد:

ما متاسفانه 
نتوانسته ایم 
از زمینه های 
متعددی که 
در اختیارمان 
است استفاده ی 
حداکثری 
کنیم. این همه 
یادواره ی شهدا 
در کشور برگزار 
می شود؛ خب 
باید از خودمان 
بپرسیم که ما 
چه بهره ای از 
این یادواره های 
می بریم. البته 
نمی خواهم بگویم 
بی ثمر بوده  این 
یادواره ها؛ بلکه 
منظورم این است 
که استفاده ی 
حداقلی می کنیم 
از این ظرفیت.
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شـهید شـفیع زاده، تصمیـم بر ادامـه ی کار 
گرفتیـم. ایـن گـروه، در خانه ی ما تشـکیل 
شـد و هیـچ دفتر و دسـتکی هم نداشـتیم. 
جلسـات و نشسـت و برخاسـت ها همگـی 
در خانـه  انجـام می گرفـت. برنامـه ی اصلی 
مـا بهره بـرداری از اسـناد و مصاحبه هـای 
صورت گرفته در چند سـال پیـش و ارائه ی 
محصـول از ایـن مـواد خام بود کـه به لطف 
خـدا موفـق شـدیم بخـش قابل توجهـی از 

ایـن مـواد را تبدیـل بـه محصـول کنیم.

محصوالتـی کـه ارائـه کرده اید در 
چه قالب هایی هسـتند؟ فقـط کتاب؟

فقـط کتـاب نیسـت. هـم کتاب هسـت 
و هـم فیلـم. قریـب 20 عنـوان کتـاب و 14 
عنوان فیلم مسـتند تا امروز منتشر کرده ایم. 
عـالوه بر این ها، بیـش از 400 صفحه مطلب 
مرتبـط با شـهدا بـرای نشـریات سراسـری و 
محلـی رسـانده ایم کـه این خودش مسـتلزم 

اسـتمرار و مداومت در کار اسـت.

و  کجـا  از  را  کارتـان  هزینه هـای 
می کنیـد؟  تامیـن  چگونـه 

بچه هـا  و  نمی کنیـم  تجـاری  کار  مـا 
بدنبـال سـود و منفعـت نیسـتند. حقیقتـاً 
دغدغـه ی کار فرهنگـی داریـم؛ برای همین 
هـم با کمترین هزینـه کارمـان راه می افتد. 
امتیـاز کتاب هایـی را کـه تدویـن کرده ایـم 
بـه مراکز مختلـف داده ایم تا منتشـر کنند؛ 
هیـچ چشمداشـتی هـم نداشـته ایم از آنها. 

فقط بدنبال نشـر آثـار بوده ایم. تـا امروز هم 
هـر کتابی چاپ شـده یا هر فیلمی سـاخته 
شـده، بـا همیـن منـوال بـوده و هیـچ گاه 

گرفتـار محاسـبات مادی نیسـتیم. 

می توانید بـه نمونه هایـی از آثاری 
که منتشـر کرده اید اشـاره کنید؟

بله؛ کتاب هایی مانند »شـیر کردستان« 
بـرای شـهید اورنگـی، »آقا مصطفـی« برای 
شـهید مصطفـی پیشـقدم، »نوح نبـی« در 
مورد شهید حبیب پاشـایی، »تجلی عشق« 
در مورد شـهید تجالیـی، »اولیـن فرمانده« 
در مـورد شـهید نـادر برپـور و مسـتندهایی 
شـهید  مـورد  در  بـدر«  »علمـدار  ماننـد 
مـورد  در  شـلمچه«  »سـتاره ی  تجالیـی، 
شـهید پیشـقدم، »یاد نیک« در مورد شهید 
شـفیع زاده، مستند شـهید حیدرنیا، مستند 
شـهید قاضی طباطبایـی و چنـد کار دیگر.

آیا فقط در تبریز متمرکز بوده اید؟
فرهنگـی  گـروه  تشـکیل  از  بعـد  نـه؛ 
شهید شـفیع زاده، قرار گذاشتیم محدودیت 
باشـیم.  نداشـته  محلـه ای  و  جغرافیایـی 
هـم  دیگـر  شهرسـتان های  بـه  بنابرایـن 
رفتیـم. کارهایـی در شـهرهای میانه و مرند 
انجـام داده ایـم و در آینده سـراغ شـهرهای 

دیگـر هـم خواهیـم رفـت. 

با این وصف شـما هـم موافقید که 
کار نکـرده و زمین مانـده در مورد دفاع 

مقـدس فـراوان اسـت. بـرای اینکـه 
جریـان عمومی ثبت خاطـرات مربوط 
بـه دفاع مقدس شـکل بگیـرد چه کار 

باید کرد؟ چـه پیشـنهادی دارید؟
مـا متاسـفانه نتوانسـته ایم از زمینه های 
متعـددی که در اختیارمان اسـت اسـتفاده ی 
حداکثری کنیم. این همه یادواره ی شـهدا در 
کشـور برگزار می شـود؛ خب بایـد از خودمان 
بپرسـیم که ما چه بهره ای از ایـن یادواره های 
می بریم. البتـه نمی خواهم بگویم بی ثمر بوده  
ایـن یادواره هـا؛ بلکـه منظـورم این اسـت که 
اسـتفاده ی حداقلی می کنیـم از این ظرفیت. 
هـر یـادواره، می تواند کانون تدوین بخشـی از 
تاریخ دفاع مقدس باشد. در محالت و مناطق 
مختلـف می شـود بـه پشـتوانه ی یادواره هـا، 
مـوج خاطره نـگاری راه انداخـت. اما با تاسـف 
بایـد بگوییم بسـیاری از یادواره هـای ما صرفاً 
مجالسـی هسـتند که جمع می شویم و چند 
نفر شـعر یا نوحـه ای می خوانند و سـخنرانان 
هـم حرف های همیشـگی را می زننـد و تمام 
می شـود. در حالی کـه بایـد خیلی بیشـتر از 

ایـن هدف گـذاری کرد.
بـا  می تواننـد  حزب اللهـی  بچه هـای 
ایـن  مختلـف،  مسـاجد  در  برنامه ریـزی 
جریـان را شـکل بدهنـد. الزم هـم نیسـت 
تـدارک خاصـی ببیننـد. بـا یـک دسـتگاه 
ریکـوردر می شـود خیلـی  کارها کـرد. فقط 

بدانیـم. را  کار  اهمیـت  کافی سـت 

ما کار تجاری 
نمی کنیم و 

بچه ها بدنبال 
سود و منفعت 

نیستند. حقیقتاً 
دغدغه ی کار 

فرهنگی داریم؛ 
برای همین هم 

با کمترین هزینه 
کارمان راه 

می افتد. امتیاز 
کتاب هایی را که 
تدوین کرده ایم 

به مراکز مختلف 
داده ایم تا منتشر 

کنند؛ هیچ 
چشمداشتی هم 

نداشته ایم از آنها. 
فقط بدنبال نشر 

آثار بوده ایم. 
تا امروز هم هر 

کتابی چاپ شده 
یا هر فیلمی 

ساخته شده، با 
همین منوال بوده 
و هیچ گاه گرفتار 

محاسبات مادی 
نیستیم. 
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ایـن، دومیـن »بهمـن«ی اسـت کـه تقدیمتـان 
و  می خواهـد  دلمـان  آنچـه  بـا  هنـوز  می شـود. 
شایسـته ی شماسـت فاصلـه داریـم. اصـوالً رسـیدن 
بـه نقطه ی مطلوب در کار رسـانه ای، سـخت اسـت و 
زمان بـر. همچنان، حرفمان همان اسـت کـه در نوبت 
اول عرض شـد: »بهمن، حتماً نشـریه ای است انقالبی 

کـه بـا همه چیـز و همه کـس کار دارد...« 
*

آنچـه بر آن اصـرار داریم، نشـان دادن قابلیت های 
بـر و بچه هـای آذربایجـان در سـاحت هنـر، اندیشـه 
و رسـانه اسـت. هـم در تولیـد محتـوا بـه آن هـا تکیه 
داده ایـم و هـم در جسـتن و معرفـی سـوژه ها. بـاور 
کنیـد، در همین منطقه ی خودمـان، به قدری موضوع 
بـرای پرداختن و برجسـته کردن وجـود دارد که ده ها 
برابـر حجـم »بهمـن« را هـم می توانـد تغذیـه کنـد. 

کافی سـت کمـی دیگرگونـه نـگاه کنیم...
*

»دوره ی  کـه  شـنیده ایم  هـم  مـا  و  می گوینـد 
نشـریات مکتـوب تمـام شـده«... یعنـی برویـد دنبال 
کار دیگـری. امـا، مـا فکـر می کنیـم هنـوز بعضـی 
عرصه هـا هسـتند کـه رسـانه های دیگـر، نمی تواننـد 
و نمی خواهنـد بـه سراغشـان برونـد. حتـی اینترنـت 
هـم بـا ایـن گسـتردگی اش، نتوانسـته آن عرصه ها را 
کشـف کنـد. نشـریات مکتـوب، اگر بـه خـود آیند و 
حرف حسـاب بزننـد و پیش اینترنت و رسـانه هایش، 
منفعـل نباشـند، بازهـم می توانند به خانه هـای مردم 
راه پیـدا کننـد. ما که چنیـن نگاهی داریـم... آمده ایم 

کـه بمانیم. البتـه اگـر بتوانیم!
*

درست وحسـابی  نقدهـای  مشـتری  »بهمـن« 
منتقدیـن اسـت. ترجیـح می دهـد یـک نقد اساسـی 
و جریـان سـاز را بـر انبـوه محتـوای بی خاصیـت و 
نمایشـی! چارچوب هم دارد البته. این طور نیسـت که 
هـر چه اسـمش انتقاد باشـد، مطلـوب اسـت و مجاز. 
چارچـوب، همـان اصـول اولیـه ای اسـت کـه همه ی 
رسـانه های بایـد بـدان پایبنـد باشـند. اما، تـا آخرین 
نقطـه ای که قانـون و اخـالق اجازه می دهـد، می توان 
رفـت. بهمن، بـرای خود، خطوط قرمز خودسـاخته ی 
توهمـی نـدارد. شـما هـم دعـا کنیـد کـه حـق را بر 

همه چیـز ترجیـح دهد.

*
مدیـران محتـرم، بر اسـاس سـنت دیرینـه ای که 
بر فضـای رسـانه ای حاکـم کرده اند، متوقع انـد که در 
صفحات هر نشـریه ای، عکسـی، افاضـه ای، فرموده ای 
از آن هـا باشـد. بعضـی روابط عمومی ها هـم آتش بیار 
معرکـه می شـوند و بـرای خوشـامد رئیـس، دنبـال 
لطایف الحیـل.  بـا  هسـتند.  رسـانه ای  کارچاق کنـی 
محتـرم  مدیـران  بـرای  را  سـهمی  حتمـاً  بهمـن 
کنـار گذاشـته؛ امـا ایـن سـهم لزومـاً بـرای ایشـان 
راحت الحلقـوم نخواهـد بود! شـاید عکسشـان بیاید و 
عکِس حرفشـان شـنیده شـود. از عموم ایـن عزیزان، 
دعـوت می کنیـم، این مجـال را به شـنیدن اختصاص 
دهنـد. الاقـل از ما یکـی، توقع تماجیِد )جمع مکسـر 
تمجیـد( آن چنانـی نداشـته باشـند. البتـه، ارادتمنـد 

مدیـران کاربلـد و غریـب و گمنام هسـتیم...
*

آهـای ملت! »بهمن« پشـتوانه ای جز شـما ندارد. 
کمکـش کنید. بخوانیدش و بـه دیگران معرفی کنید. 
شـاید کسـانی باشـند در اطـراف شـما، کـه مطالـب 
نشـریه را می پسـندند ولـی از انتشـارش بی خبرنـد. 
از یـک معرفـی سـاده ی خودمانـی و دوسـتانه دریـغ 
نکنیـد. و بازهـم آهای ملت! شـما هـم می توانید برای 
بهمـن بنویسـید و بـرای بهمن سـوژه بدهیـد. به ویژه 
آن ها که در صنایع هسـتند و درگیـر کار اقتصادی اند. 
از اوضـاع اقتصـاد و چـرخ صنعـت بنویسـید. وضعیت 

آنجـا را تحلیـل کنیـد. چـه دارد می گـذرد آنجا؟ 
حتـی ای کسـانی کـه دغدغـه ی محیط زیسـت 
داریـد! شـما هـم بنویسـید از اوضـاع تلـخ آنجاهـا. 
چـه داریـم بـر سـر ودیعـه ی خداونـدی می آوریـم؟ 
چشـمه هایمان، برکه هایمان، کوه هایمان، رودهایمان، 
دریاهایمـان، جنگل هایمـان و طبیعتمـان چـه حالی 

دارنـد؟ بنویسـید. بگذاریـد بشـنوند و بشـنویم. 
آهـای »مچیـد اوشـاخالری«! مسـاجدتان چـه 
وضعیتـی دارنـد؟ چـه می کنیـد آنجا؟ چـه می کنند 
آنجـا؟ از صف هـای نمازهـای جماعتتـان چـه خبـر؟

 از نشست وبرخاسـت های تربیتی تـان چـه خبـر؟ 
چه می شـود کـرد برای مسـاجد؟ چه کارهـای خوبی 
کرده ایـد کـه دیگـران بدانند و بکار ببندند؟ بنویسـید 

بـرای ما؟ 
خالصـه، هر کـس هرکجاسـت، دور و اطرافش را 

دیـد بزنـد و گـزارش بدهد و نقد بنویسـید و...
*

بهمن را ترجیحـاً از دکه های مطبوعاتی بخواهید. 
سـعی می کنیـم در تبریـز و شـهرهای اسـتان، در 
دسـترس قرار دهیم. اما اگر احیاناً نتوانستید از دکه ها 
پیدا کنید، دوسـتانمان در »پاتوق کتاب تبریز« در دو 
فروشـگاه آماده ی توزیع »بهمن آذربایجان« هسـتند. 
یکـی در خیابـان امام خمینـی)ره(، روبـروی تربیت و 
دیگـری در خیابـان آزادی، جنـب اداره کل اوقـاف و 

امـور خیریـه. مراجعه کنید و ابتیـاع بفرمایید!
*

و آخرین کالم:
در روی جلـد و تیتـر یـک ایـن شـماره، چهـره ی 
را می بینیـد؛  معصـوم و مصمـم یـک جـوان دالور 
»حامـد جوانـی«. مطالـب مرتبط را مطالعـه بفرمایید 
و ببینیـد کـه در روزگار مـا - کـه فکـر می کنیـم 
عصـر انجمـاد آرمان اسـت - چـه انسـان هایی پروبال 
گرفتـه و آسـمانی شـده اند. حامد را بهانـه می کنیم و 
محمودرضـا بیضایی و علی کنعانـی و محرم علیپور و 

حـاج عبـاس عبدالهـی را هـم در یـاد می کنیـم.
بـه یـک صلـوات، روح بلنـد ایـن شـیرمردان را 

مهمـان کنیـم.

عرض شود که...
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