
دفاع مقدس و 
گفتمان مقاومت

روایـت از دفـاع مقـدس و بازگـو 
و  فرماندهـان  خاطـرات  کـردن 
رزمندگان و البته پشـتیبانان آنان 
در خانه ها همـواره یکی از تکالیف 
بـه  عالقه منـدان  دغدغه هـای  و 
ایـران اسـالمی بـوده اسـت. هفته 
دفـاع مقدس بهانه خوبی اسـت تا 
روایت هـای مختلفی از آن روزهای 
تلخ و شـیرین ببینیم و بشـنویم و 
بخوانیـم. سـخن این جا اسـت که 
رسـانه ها برای زنده نگه داشـتن و 
درس گرفتن از 8 سـال تاریخ یک 
ملـت عظیم بایـد چه کننـد و در 
ازای آن چه دسـتاوردهایی شـامل 

می شـود؟ ما 
ایجـاد یـک حرکـت عظیـم، الهام 
بخـش و برانگیزاننـده در زمینـه 
ادبیـات مقاومت و انقالب اسـالمی 
بـه  از  جلوگیـری  هم چنیـن  و 
برخـی  خواسـت  نشسـتن  ثمـر 
جریان هـای معاند انقالب اسـالمی 
در جهـت انـزوای مفاهیم و حقایق 
انقـالب اسـالمی، دو ویژگـی مهم 
و شـاخص فعالیت های ایـن حوزه 
اسـت. در قبال این عمل نیز کشور 
از ادبیـات وارداتی بی نیاز می شـود.

نسـل سـوم و چهـارم انقـالب کـه 
اسـت،  ندیـده  را  دفـاع  روزهـای 
بـه دنبـال محصـوالت فرهنگـی 
- رسـانه ای جـذاب در قالب هـای 
مختلـف کتـاب، فیلـم، مسـتند، 
پویانمایـی و حتـی بـازی رایانه ای 
اسـت. باید بتـوان حرکتـی درخور 
نگـه  زنـده  بـرای  مقـدس  دفـاع 
داشـتن درس هـا و عبرت هـای آن 
رقـم زد و تجربیـات دفـاع مقدس 
را بـه دور از قالب هـای کلیشـه ای 
زندگـی  متـن  در  تشـریفاتی  و 
کـه  هم چنـان  کـرد،  وارد  مـردم 
حضـور آن در زندگـی بسـیاری از 
مـردم ملمـوس اسـت. مردمی که 
بـه دنبـال همـان فرهنـگ دفـاع 
مقـدس، گفتمـان »مقاومـت« در 
برابـر دشـمنان زیاده خواه را پیشـه 
خـود کرده انـد و با اعتمـاد به وعده 
از آزمایـش  بـه سـربلندی  الهـی 
تاریخـی امیدوارنـد و می داننـد که 

پیام به  مناسبت هفته 
دفاع مقدس 

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
خداونـد عزیـز و رحیـم را سـپاس 
کـه در دوران مـا، معنی و مضمون 
واالی شـهادت را، تجّسم بخشید و 
دلهـای پاک و روشـنی را مشـتاق 
نورافکنهـای  ایـن  سـاخت.  آن 
فـروزان، اکنـون فضـای زندگـی را 
با معنویت خود روشـن ساخته اند. 
چشـمهای بینا و دلهای بیدار از آن 
بهـره می برنـد و ذخیـره ی معنوی 
کـه جان مایـه ی حرکت به سـوی 
تمدن نوین اسـالمی اسـت، روز به 
روز افزایش می یابد و زندگی را روح 
و طـراوت می بخشـد. سـالم خدا و 
اولیـاء او بر ایـن جانهای تابناک که 
هـم زندگی و هم مرگشـان مایه ی 
اعتـالی جامعـه اسـالمی اسـت، و 

همواره چنیـن باد ان شـاء اهلل.
سّیدعلی خامنه ای
یکم مهرماه ۱۳۹۵
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خاهن  دوست

شاخصسرمقاله

پنجره

وصیتنامه تنها راه پیشـرفت، مقاومت اسـت؛ 
 8 در  مقاومـت  کـه  همان گونـه 
سـال دفـاع از میهـن پرافتخارمان 
نتیجه بخش بود و کشـور با تقدیم 
فرزنـدان خـود اثبات کـرد که زیر 
بـار ظلـم نخواهـد رفـت. چه بسـا 
کـه اگـر در آن زمـان نیـز گفتمان 
سـازش انتخـاب می شـد، نـه تنها 
دسـت  از  را  خـود  عـزت  کشـور 
می داد، بلکه اثری از پیشـرفت های 
ایران اسـالمی دیده نمی شد. ملت 
ایـران مطمئـن اسـت کـه بیگانـه 
راضـی بـه پیشـرفت آنان نیسـت.

الزم به ذکر اسـت کـه با توجه به 
شـدت گرفتـن بیـداری اسـالمی 
در ایـن دوره زمانـی، الزم اسـت 
آثـار فاخـر دفـاع مقـدس مـا در 
قالب های گوناگـون فیلم و کتاب 
و مسـتند بـه زبان هـای خارجـی 
ترجمه شـود تا سـایر ملـل نیز از 
تجربیـات ملـت ایـران بهـره برند 
تـا ترویـج گفتمـان »مقاومـت« 
کمکـی باشـد بـه برچیده شـدن 

ظلـم در جهان.
قاسم صفایی نژاد

اعزام بسیجیان از پایگاه بسیج مسجد امام حسن مجتبی )ع(

همـه از اوییـم و بـه سـوی او در حرکتیم، ولـی عده ای در حـال غفلت و 
عـده ای در حـال معرفت کامل به ذات اقدس حق... بگذریم خود شـماها 
بهتر از من این چیزها را میدانید. اگر جنازه من حقیر به دسـتتان رسـید 
موقـع دفـن کردن یادتان نـرود که مرا در کفنی که دعای جوشـن کبیر 
در آن نوشـته شـده اسـت، دفن کنید. به خدا قسـم طاقت فشـار قبر را 
نـدارم. بـه خـدا قسـم که دسـتم خالی اسـت. شـاید این دعا کمـی مرا 

مـورد لطف خود قـرار دهد.
منصور احدی



ناگفته های جنگ

این کتـاب درباره خاطرات شـهید 
زمـان  در  شـیرازی  صیـاد  علـی 
جنـگ تحمیلی اسـت که شـامل 
فعالیت  ها و اقدامات درخشـان وی 
در اوایل پیروزی انقالب اسـالمی و 
در زمـان جنگ تحمیلی می  باشـد 
که به عنـوان فرمانده عملیات  های 
مختلـف در زمـان جنـگ نقـش 

خـود را بـه خوبـی ایفـا می کند.
دهقـان در  26 گفتـار،  خاطـرات 
سپهبد شـهید  علی  صیاد شیرازی 

عکس هایـی  از  همـراه  بـه  را 
عملیات هایی  که او در آنها شـرکت 
 داشـته  بـه رشـته  تحریـر  درآورده 

ست . ا
قلـم دهقان در این کتاب توانسـته 
روایتی جذاب از گفتارهای شـهید 
صیـاد شـیرازی را ارائه کند، تا آنجا 
که چنانچه مخاطب مطلع نباشـد 
کـه آنچه که مـی خواند گفتارهای 
یک فرمانده جنگی اسـت خـود را 
در برابـر یک اثر داسـتانی می یابد 
تا مخاطب تعـدادی گفتار که حاال 

مکتوب شـده است.
نکاتـی کـه شـهید صیاد شـیرازی 
در ایـن گفتارهـا بیـان مـی کنـد 
مـواردی اسـت کـه تـا پیـش از 
انتشـار در ایـن کتاب گفته نشـده 
و یـا کمتر گفته شـده اسـت و این 
موضـوع دلیلـی شـده بـرای اینکه 
کتاب عنـوان »ناگفته های جنگ« 

را بـه خـود بگیرد.
در  کتـاب  ایـن  اسـت  گفتنـی 
دفـاع  جشـنواره  دوره  پنجمیـن 
مقـدس رتبـه دوم آثار برگزیـده را 

اسـت. کـرده  کسـب 

به جوان ایرانی اعتماد کن
جوان اسـت دیگر. دوسـت دارد رشـد کند. دوسـت دارد همه را از نیروی 
درونـی اش بـا خبـر کنـد. امـا حـاال پـس از ایـن همـه سـال تحصیـل و 
تحقیق، کاری درخور شـأن او پیدا نمی شـود. مسـئوالن کشـورش هنوز 
بـه او اعتمـاد الزم را ندارنـد. ناچـار بـرای ادامـه تحصیـل یـا پیـدا کردن 
شـغل بـه خـارج مهاجـرت می کنـد. او حتی حاضر اسـت بعـد از فراغت 
از تحصیـل و فراهـم شـدن شـرایط به کشـورش برگـردد اما ظاهـرا قرار 
نیسـت کسـی بـه او بها بدهـد. هزینه تربیـت هر نخبه یک میلیـون دالر 
اسـت. معنای خروج سـاالنه ۱۵0 تـا ۱80 هزار نخبه از ایـران، ضرر ۱۵0 
تـا ۱80 میلیارد دالری در سـال اسـت. آنوقت نخسـت وزیر کانـادا اعالم 

می کنـد کـه دولـت ایران ما را 2۵ سـال پیشـرفت داده اسـت!
تجربـه بـه مـا ثابـت کـرده اسـت که اعتمـاد بـر مغزهـای جـوان ایرانی، 

خیلـی بیشـتر از اعتمـاد بـه دولت هـای غربـی جـواب می دهـد.
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