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چنـد وقـت پیـش، انتشـار »بهمـن آذربایجـان« را بـه اطالع 
جمعـی که معمـواًل پیگیـر این جور رویدادها هسـتند رسـاندم. 
چنـد جـور واکنـش دریافـت شـد. گذشـته از بیـاِن لطـف و ابراز 
محبـت، یـک خـط ثابـت هـم در بیـن ایـن واکنش هـا وجـود 
داشـت؛ اینکـه »بهمن آذربایجـان« برای خیلی هـا، »انقالب« را 
تداعی کرده اسـت. احتمـااًل ازاین رو که »بهمن« اسـت و همناِم 
مـاِه انقـالب. بـا هـر ذهنیتی کـه چنیـن تداعی ای شـکل گرفته 
باشـد، طبعًا توقع و انتظاری نیز در پی اش آفریده شـده: »حاال 
کـه این نشـریه، منتسـب به انقالب اسـت، انتظـار داریـم که در 
آن، انقـالب را ببینیـم«. این مطالبه بدون توجه بـه جهاِت آن، 
مسیرگشـا و پیـش برنده خواهد بـود برای »بهمـن آذربایجان«.
مسـئله امـا ایـن اسـت کـه ایـن »انقـالب«ی کـه در ذهـن ما 

تداعـی می شـود چیسـت؟ و رسـانه ی انقالبـی؟
پرسـِش بسیار سـاده و پیش پاافتاده ای می نماید؛ پاسخش 
هم روشـن تر از روز. معلوم اسـت که انقالب چیسـت و رسـانه ی 
انقالبـی چـه. تا می گوییـم »انقـالب« مجموعه ای از نشـانه ها به 
ذهـن متبـادر می شـود؛ تظاهـرات و شـاه رفـت و امـام آمـد... 
احتمـااًل بشـود بـا یک سـری تصویـر به انضمـام چند خاطـره از 

آن روزهـا، حـق انقـالب را ادا کرد. 
عـرض کـردم کـه پرسـش، پیش پاافتـاده اسـت و پاسـخش 

همیـن  انقـالب«،  »همـه ی  از  حداقلـی.  و  پیش پاافتـاده  نیـز 
انـدازه را در ذهـن و دل مـردم تثبیـت کرده ایـم. تصوراتی مانده 
در گذشـته؛ گذشـته ای دکـوری و مـوزه ای! در ایـن گذشـته ی 
حداقلـی هـم حتی خبـری از روح و هدف و مسـئولیت و تکلیف 
انقـالب و انقالبیگری نیسـت. با این حسـاب، تکلیف رسـانه ی 
انقالبـی هـم معلوم اسـت دیگـر. »بهمـن آذربایجان« اگـر در هر 
شـماره اش، چند تصویِر نوسـتالژیک از روزهای انقالب بگذارد 
به اضافـه ی چنـد خاطـره ی خنثـی و بـی روح، احتمـااًل انتظـاِر 
مخاطبـش را از انقالبـی بـودن بـرآورده کـرده اسـت. بـه همین 
سـادگی و به همیـن پیش پاافتادگی! و چنـان انقالبی را، چنین 

رسـانه ای شاید!
این پرسـش و پاسـخ پیش پاافتاده از انقالب، درسـت مانند 
پرسـش و پاسـخ از »اسـالم« اسـت. پرسـش پیش پاافتـاده ایـن 
اسـت کـه »اسـالم چیسـت؟« و پاسـخ پیش پاافتـاده اش اینکـه 

»حـج و حجـاب و...«! 
»...یقولون نومن ببعض و نکفر ببعض«؛ مسلماناِن گزینشگر؛ 

»مقتسمین«.
»...الذین جعلواالقران ِعضین«؛ کسانی که قرآن را تکه تکه 

می کنند؛ سانسورچی ها! 
افتـاده؛  بـه حـال وروز اسـالم و قرآنمـان  »انقـالب« دقیقـًا 

»بهمن آذربایجان« و انقالِب ساندویچی
روح اهلل رشیدی

ض
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به شـدت، حداقلـی، سـاندویچی، مناسـبتی و تقویمـی شـده 
اسـت. و دو دسـته، انقـالب را بـه ایـن حـال وروز انداخته انـد؛ 

ارادتمندانـه! و  اراده مندانـه 
اپوزیسیون  و  روشنفکری  شبه  اداواطوار  با  جریانی  یک: 
بازی، که در حسرت و حرماِن زمانه ی کاخ و کافه است؛ و اصرار 
دارد که انقالب را پدیده ای صرفًا سیاسی با دستاوردی صرفًا 
سیاسی تصویر و تفسیر کند که بر اثر آن، رژیمی رفته و رژیمی 
دیگر آمده. نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم! نه ارزشی در 
کار است و نه معنایی. انقالب، ابعاد ندارد؛ ُبعد دارد. تنها یک 
ُبعد. قدرت و دیگر هیچ. هر چه هست و بود، تنازع برای کسب 
انقالب، متناظر  بنابراین،  بوده و همچنان هم هست.  قدرت 
است با خشم و خون و مشت! به تلویح و تصریح، روزمینی و 
زیرزمینی، رسمی و غیررسمی، با شعر و ترانه و جوک و لطیفه، 
سرود و داستان و رمان و تئاتر و سینما و... تثبیت این تناظر 
را دنبال می کنند. اینکه بسیاری از نخبگان ما، انقالبیگری را 
جناح بازی تصور می کنند و دامنشان را مبرا از آن، ثمره ی چنین 

تقلیل گرایی ظالمانه ای است؛ تقلیل گرایی اراده مندانه.
دو: جریانـی متشـبث به ارزش های انقالبـی که هیچ وجهی 
بـرای انقـالب قائـل نیسـت، اّلا وجـه سیاسـی اش؛ سیاسـی بـه 
معنای سیاسـی اش فقـط! تنها عرصه ی جهـادش، راهپیمایی 
و انتخابـات اسـت و بـس. هیـچ نمـاد و نمـودی، غیـر از این هـا 
بـرای انقالب اسـالمی متصور نیسـت. بـه روایت این هاسـت که 

انقالبی هـا، یـک مشـت آدم، بـا سـیرت و صـورِت شـبیه بـه هم 
بـا اولویت هـا و دغدغه هـای یکسـان و منقطـع از حیـاِت واقعی 
مـردم و جامعه شـان جلـوه می کنند. آدم هایی که نه علیه فسـاد 
اقتصـادی می شـورند، نـه از فقـر و تبعیض می نالنـد، نه چیزی 
مهـم  برایشـان  محیط زیسـت  نـه  می شـود،  سرشـان  هنـر  از 
اسـت، نـه بحـران آب، نـه کشـاورزی و صنعـت و کار و تولید و نه 
هیچ یـک از مسـائل و آالم دیگـر. همه ی این عرصـات را متعلق 
و منحصـر بـه »دیگـران« می داننـد و خـود، تولیـت عرصـه ی 
سیاسـی - بـا همـان تعریـِف سـطحی و ناقصـش - را بـر عهـده 
می گیرنـد. شـوربختی اینکه، این نحو تکلیف گزینـِی حداقلی و 
تقلیل یافتـه را، از سـر ارادت بـه انقالب دنبـال می کنند؛ و منت 

ایـن گزینشـگرِی ناعادالنـه را بر سـر »انقـالب« می نهند!
*

الغرض، »بهمن آذربایجان« حتمًا نشـریه ای انقالبی است. 
بـا ایـن توضیـح واضح که انقـالب را یـک منظومه می دانـد که به 
همه چیـز ربـط دارد و با همه چیـز کار. با این حسـاب، تصویری 
که می کوشـد تا از انقالب نشـان دهد، با قرائت های تقلیل یافته 
و سـاندویچِی رایج متفاوت اسـت. بهمن، پرداختِن به مسـائل 
واقعـی مـردم و جامعـه را، عین انقالبیگـری می دانـد؛ و گفتن و 
نوشـتن از فقر، فسـاد، تبعیض، کشـاورزی، صنعت، معیشت، 
تاریـخ، هنـر، شـعر، موسـیقی، تئاتـر، ادبیـات و... را تکلیـِف 

انقالبی اش.

الغرض، »بهمن 
آذربایجان« حتماً 
نشریه ای انقالبی 

است. با این 
توضیح واضح 
که انقالب را یک 
منظومه می داند 

که به همه چیز 
ربط دارد و با 
همه چیز کار. 

با این حساب، 
تصویری که 

می کوشد تا از 
انقالب نشان 

دهد، با قرائت های 
تقلیل یافته و 

ساندویچِی رایج 
متفاوت است. 
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تیشه مدیران بر ریشه 
بناهای تاریخی تبریز

بودجه های میلیاردی 
دریاچه؟

هر روز اخبـــار تأســـف برانگیز جدیدی از 
میراث فرهنگی تبریز به گوش می رســـد. 
روزی از مســـجد کبـــود و فردایش از مقبره 
الشـــعرا. حاال مقبـــره عارف نامی »شـــاه 
حســـین ولی« مشـــمول عنایات فرهنگ 
دوســـتانه مسئوالن استان شـــده و همین 
دســـتمایه برخی تنش هـــای لفظی بین 
همین مســـئولین شده اســـت. عملیات 
بازســـازی ایـــن مقبـــره اخیراً بـــه دلیل 
اختالف نظـــر اوقـــاف و میـــراث فرهنگی 
متوقف شـــده اســـت. اوقاف اســـتان که 
خود را متولـــی این مقبـــره می داند، طی 
ســـال های گذشته باهدف ســـاخت بنایی 
مقاوم بر ســـر مزار این عـــارف نامی، بنای 
قبلی را تخریب و با بتـــن و آرماتور به جان 
این بنـــا افتاد کـــه این روند بـــا مخالفت و 
اعتـــراض اداره کل میراث فرهنگی متوقف 
شده اســـت. میراث فرهنگی مدعی شده 
که نســـبت به بازســـازی ابنیـــه تاریخی 
بایـــد از میـــراث فرهنگی اجـــازه گرفته و 
با نظارت کارشناســـان میـــراث فرهنگی 
اجرا شـــود. ادعـــای فرزین حق پرســـت 
در مـــورد تخریب بخشـــی از بنای تاریخی 
این مجموعه توســـط اوقاف و تکذیب این 
الدین حسینی،  ادعا توسط سیدشـــهاب 
مدیـــرکل اوقاف و امور خیریـــه آذربایجان 
شـــرقی، نشـــان می دهـــد هیـــچ دیدگاه 
مشترکی نســـبت به موضوع وجود ندارد. 
نکتـــه جالب توجـــه اینجاســـت کـــه این 
مقبره از آثار تاریخی دوران صفویه اســـت و 
درواقع تنها اثر باقی مانـــده از آن دوران در 

است. تبریز 

اعتبـــارات احیای  »متأســـفانه تخصیص 
دریاچـــه ارومیه به خوبی صـــورت نگرفته 
و از حـــدود 1400 میلیارد تومـــان بودجه 
تومـــان  میلیـــارد  تنهـــا 2.3  مصـــوب، 
بـــه ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت 
تخصیص یافته اســـت.« ایـــن را »حمید 
قاســـمی« مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شـــرقی، در نشست خبری اش 
به مناســـبت هفته محیط زیســـت گفته. 
او البتـــه ایـــن را هـــم گفته کـــه: آخرین 
اعـــالم رســـمی تـــراز دریاچـــه ارومیه تا 
جاری1270.64  ســـال  اردیبهشـــت  آخر 
متر از ســـطح آب های آزاد بوده اســـت که 
به نســـبت ابتدای ســـال آبی جـــاری که 
1270.15 متر بوده اســـت، 49 سانتی متر 
افزایش نشـــان می دهد که عمده علت آن 
بارندگی های خوب ســـال و کنترل مصرف 
آب در حـــوزه آبریـــز دریاچه بوده اســـت.

قاســـمی با اشـــاره به شـــروع فصل گرما، 
گفت: از آخر اردیبهشـــت تاکنون ســـطح 
دریاچـــه ارومیـــه 15 ســـانتی متر کاهش 
داشته است و متأســـفانه این روند در طی 
ماه هـــای گرم ســـال جاری ادامـــه خواهد 

داشت.
طرح های  اجـــرای  خصوص  در  قاســـمی 
ســـتاد ملـــی احیـــای دریاچـــه ارومیـــه 
گفـــت: متأســـفانه تخصیـــص اعتبارات 
احیای دریاچـــه ارومیـــه به خوبی صورت 
نگرفتـــه و از حدود 1400 میلیـــارد تومان 
بودجـــه مصوب، تنها 2.3 میلیـــارد تومان 
بـــه ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت 
تخصیص یافته اســـت کـــه بایـــد آن را تا 
ابتدای تیر جـــذب کنیم و برای پیشـــبرد 

برنامه هـــای اولویـــت دار به کارگیریـــم.
به گفتـــه ی این مقام مســـئول »پروژه های 
ســـازمان 5 تا 20 درصد پیشرفت داشته اند 
و با کمبود اعتبار نمی شـــود کارها را سریع 

برد.« جلو 

بـــود که مراســـم  اوایل ســـال گذشـــته 
»اســـتقبال از واگن های متـــروی تبریز« 
با شـــکوه تمام برگزار شد. اســـتقبالی با 
تشـــریفات کامـــل که همـــه در آن حاضر 
بودنـــد؛ از نماینده ولی فقیه در اســـتان 
گرفتـــه تا معـــاون اســـتاندار و فرماندار و 
شـــهردار و اعضای شورای شـــهر و خیل 
کثیری از شـــهروندان تبریزی. این آیین 
پر ســـر و صـــدا، چنـــان جدی بـــود که 
تبریزی هـــا فکـــر کردند همیـــن روزها 
سوار مترو خواهند شـــد. از آن روز، بیش 
از یک ســـال مـــی گذرد. و هنـــوز خبری 
از متروســـواری تبریـــزی هـــا نیســـت. 
تبریزی هـــا از همدیگر می پرســـند، آن 
همـــه هیاهـــو آن هـــم فقط بـــرای ورود 
چنـــد »واگـــن« به شـــهر برای چـــه بود؟ 
آیا مســـئولین حاضر در آن مراســـم، که 
با هیجان وصـــف ناپذیری، روبـــان ها را 
پاره کردنـــد و صدها عکس و گـــزارش از 
آن صحنه در سراسر کشـــور مخابره شد، 
همچنان فکر مـــی کنند کـــه تبریزی ها 

اند؟ شـــده  متروسوار 

استقبال از 
»واگن های مترو«؛ 

یادش بخیر

غیر
ر با

یغی
چ
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»اهلل قلی چی سان
 یا فتحی پور چی؟«

سـال  از 20  »کلیبـر خبـر« نوشـت: بیـش 
اسـت که سـایه تاریک سـؤال»  ا     هلل قلی چی 
سـاکنان  بـر  چـی؟«  فتحی پـور  یـا  سـان 
منطقـه کلیبـر، آبـش احمـد، خداآفریـن و 
هوراند سـنگینی می کند و وجود این سـایه 
در فضـای اجتماعـی و سیاسـی انتخابـات 

منطقـه مشـهود اسـت .
مرور کارنامه نمایندگی دو کاندیدای معروف 
به ذهن  را  این سؤال  سال گذشته  در 20 
این  رقابت های  حاصل  که  می کند  متبادر 
دو کاندیدا برای منطقه چیست؟! آیا این دو 
عامل وحدت و همدلی و هم زبانی در منطقه 
بوده اند یا نه؟ چه بسا شرط برخورداری از 
سؤال  به  دادن  مثبت  جواب  مزایا،  برخی 
ا      هلل قلی چی سان یا فتحی پور چی؟« شده 
است. مهاجرت افراد توانمند و نخبگان از 
منطقه به دلیل ایجاد تنگناها و محدودیت 
ناشی از رفتار و رویکرد فرد منتخب مجلس 
تحقق  و  رقیب  افراد  برای  پرونده سازی  و 
پشت  به  زین  »گهی  ضرب المثل  مصداق 
آنان،  رفتارهای  در  زین«  به  پشت  گهی  و 
ساله   20 غیرمنطقی  رقابت های  حاصل 

دوقطبی معروف منطقه بوده است.
از  منطقـه  معـروف  کاندیداهـای  روزگاری 
نبود هزینه بـرای انتخابات نالـه می کردند! 
امـا امـروز رفتـار و رویکردهـای آنـان بعـد 
آن قـدر  مجلـس  نمایندگـی  دوره  چنـد  از 
هزینـه کاندیداتوری را در انتخابات مجلس 
در کلیبـر را بـاال بـرده اسـت که کمتر کسـی 
ریسـک هزینه کـردن در انتخابـات کلیبر را 
دارد! و ایـن حاصـل رفتار این دو کاندیدا در 

کلیبر اسـت!
اگر هر 10 سـال را یک نسـل کاری سیاسـی 
رقیـب  دو  سیاسـی  دوران  آنـگاه  بدانیـم 
معروف کلیبر در منطقه گذشـته و شایسته 
اسـت کـه خـود ایـن دو بزرگـوار! نیـز عرصه 
را بـه افـراد دیگـر منطقـه واگـذار و بـه آنـان 
کمـک کننـد و جایـگاه بـزرگان منطقـه را 

بـرای خـود محفـوظ دارنـد!
از طرف دیگر اگـــر دو قطبی های معروف 
کلیبر آنقـــدر بزرگ شـــوند)!( که به خاطر 
منافـــع منطقـــه نـــه منافع شـــخصی)!( 
در انتخابـــات اســـفند ۹4 روی یـــک نفر 
متفاوت با خودشـــان اتفاق نظر داشـــته 
باشـــند قلم حاضـــر مرید هر ســـه بزگوار 
خواهـــد بـــود و از ایفای نقش آنـــان برای 
همدلـــی و همزبانـــی در منطقـــه خواهد 
نوشـــت و منطقـــه بـــه شـــعور و فرهنگ 

بالید! خواهد  سیاســـی اش 

ازجملـــه  تبریـــز  ماشین ســـازی  گـــروه 
کارخانجـــات صنعتـــی کشـــور بـــود که 
حتـــی در دوره تحریـــم صـــادرات آن به 
کشـــورهای مهـــم اروپایی قطع نشـــد و 
ارزآوری آن امـــری بدیهی بـــرای تحلیل 
گـــران اقتصادی اســـت. بااین حـــال این 
کارخانه مشـــمول واگذاری های مندرج در 
ذیل اصل 44 اســـت و بـــه زودی به بخش 

شـــد. خواهد  واگـــذار  خصوصی 
دلســـوزان  و  ماشین ســـازی  کارگـــران 
صنعـــت اســـتان به صـــورت آشـــکارا و 
پنهـــان نگـــران ایـــن خصوصی ســـازی 
هســـتند؛ نگرانـــی از این کـــه هماننـــد 
برخی موارد مشـــابه، کســـی که کارخانه 
را می خـــرد، فـــردا روز به فکـــر احداث 
مجتمـــع تجـــاری در زمیـــن آن بیفتد و 
کارخانـــه را تعطیل کنـــد. کارخانه ای به 
اهمیت ماشین ســـازی که در ســـال های 
گذشـــته به عـــوض معوقـــات دولـــت به 
یکی از بانک ها ســـپرده شـــد و این بانک 
با عـــدم توجه در مســـیر رو به رشـــد این 

کرد.  ایجـــاد  موانع  شـــرکت 
برخی معتقدند واگذاری گروه ماشین سازی 
تبریز  به افراد غیرتخصصی می تواند راه ورود 
صاحبان سرمایه جعلی به آن را هموار کند. 
برخی پیشنهاد می کنند برای جلوگیری از 
کارکنان  و  بازنشسته ها  به  شرکت  امر  این 
این شرکت واگذار شود تا آن ها با استفاده 
از تجربه ها و تخصص های موجود و تحت 
ماشین سازی  ذی ربط،  نهادهای  نظارت 
را به حالت اولیه خود برگردانده و تولید را 

افزایش دهند.

دلواپسی ها برای 
خصوصی سازی 
»ماشین سازی«

»در ســـطح تبریز مرکـــز تـــرک اعتیاد و 
کمـــپ غیرمجاز نداریـــم.« ایـــن را دبیر 
با مواد مخدر  شـــورای هماهنگی مبارزه 
آذربایجان شـــرقی گفته. ســـردار نصرتی 
به این گفته خـــود، اما یک »امـــا« اضافه 
کرده و گفته اســـت: »ســـاماندهی شکلی 
و محتوایـــی مراکز موجود در دســـتور کار 
قـــرار دارد.« بـــه نظر می رســـد این گفته 
ســـردار اشـــاره ای به برخی اخبـــار دارد 
که از اوضاع نامطلوب برخـــی مراکز ترک 
اعتیاد خبر می دهنـــد. نصرتی همچنین 
گفته که به مراکز ســـرپایی نیز اشـــکاالتی 

است.  وارد 
بخش هـــای دیگـــری از نـــکات این مقام 
مســـئول: بنابـــر آمار رســـمی در ســـال 
گذشـــته 2 هزار نفر در این مراکز پذیرش 
شـــدند که 1600 نفرشـــان توسط پلیس 
جمع آوری شـــده بـــود. عمـــده نیروی 
مـــا در این مراکـــز اغلب بـــرای نگهداری 
معتادان صرف می شـــود و بـــرای درمان 
به مفهـــوم ایدئـــال و موردقبـــول کاری 

اســـت. نگرفته  انجام 
مدیـرکل  راد،  صمـدی  حـال،  همیـن  در 
پزشـکی قانونی آذربایجان شـرقی در مورد 
آمـار و ارقـام مربـوط بـه متوفیـان ناشـی از 
مـواد مخـدر گفـت: در سـال گذشـته 102 
نفـر متوفـی ناشـی از مـواد مخدر داشـتیم 
کـه متأسـفانه نسـبت بـه سـال ۹2 شـاهد 

افزایـش 7 درصـدی هسـتیم.

روایت سردار و دکتر
 از وضعیت معتادین
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بانک ها هم می گویند 
»خودکفایی کشاورزی« 

مزخرف است

از صحبت هـــای مکـــرر عیســـی  پـــس 
و  اســـبق کشـــاورزی  وزیـــر  کالنتـــری، 
مشـــاور فعلی معـــاون اول دولت یازدهم، 
در خصـــوص »مزخرف« بـــودن و ناتوانی 
محصـــوالت  خودکفایـــی  در  کشـــور 
غذایی،  امنیت  و  کشـــاورزی  استراتژیک 
این بـــار بانک ها که عمدتًا یـــا در مالکیت 
دولت بـــوده و یا مدیریت دولتـــی دارند، 
نیز به کمک »تئوریســـین دولتی« ناتوانی 
آمدند  کشـــاورزی«  »خودکفایی  در  کشور 
تا با اختصاص کمترین تســـهیالت بانکی 
به بخـــش کشـــاورزی، در کنـــار کم آبی، 
فرســـایش بی رویـــه خـــاک و ... پـــازل 
اضمحالل تدریجی کشـــاورزی کشـــور را 

تکمیـــل کنند.
عیار نوشـــت: بر اســـاس گـــزارش بانک 
مرکـــزی از مجمـــوع تســـهیالت اعطایی 
مختلـــف  بخش هـــای  بـــه  بانک هـــا 
اقتصادی در ســـال ۹3، بخش کشـــاورزی 
بیشـــترین  بلکه  ســـهم،  کمترین  نه تنها 
کاهش را در بین ســـایر بخش ها داشـــته 
اســـت؛ طبق این گـــزارش بخش خدمات 
با جـــذب 36.6 درصد از کل تســـهیالت 
بانکی، بیشـــترین سهم و بخش کشاورزی 
بـــا 7.5 درصد، کمترین ســـهم را در بین 
خود  به  اقتصـــادی  مختلـــف  بخش های 

داده اند. اختصـــاص 
گفتنی اســـت، عیســـی کالنتـــری، دبیر 
ســـتاد ملی احیـــای دریاچـــه اورمیه نیز 

. ست ا

تجاوز خودشیفته ها به حریم مردم

جدال بَنِرها در تبریز!

مســـابقه ی َبِنرزنی برای »انتصـــاب بجا و 
شایســـته« در شـــهر تبریز، به اوج ابتذال 
رســـیده و روزنه های تنفس در این شـــهر 
را مســـدود کرده اســـت. تعفِن برخاســـته 
خودبزرگ بین هـــای  »خودشـــیفتگِی«  از 
کوتولـــه، که حیـــات خـــود را بـــه آویزان 
از  روتوش شده شـــان  تصاویـــر  شـــدِن 
در و دیـــوار شـــهر گـــره زده اند، تهـــوع آور 
شـــده اســـت. در این فضای آلـــوده، آنچه 
پایمـــال می شـــود »حقوق مردم« اســـت. 
مردمـــی که محکوم اند به تماشـــا و تحمل 
ایـــن تصاویر بدقـــواره و جمـــالت و تعابیر 
این  حال بهـــم زن. آدم هـــای پرمدعـــای 
شـــهر، بی آنکـــه از مردم این شـــهر مجوز 
بگیرنـــد، وارد حریم بصـــری و فکری آنها 
می شـــوند و با پتِک غرور و خودبزرگ بینی 
و خودستایی و خودشیفتگی، می افتند به 
جـــان جماعت. این، آیـــا جنایت کوچکی 
است؟ مگر شـــهر، ملک شخصی حضرات 
اســـت که به عـــرض و طولـــش می تازند و 
گـــرد و خاک می کنند و مـــردم را در خانه ی 

خودشـــان حبـــس می کنند؟
آیا همیـــن آقایان کـــه با »انتصـــاب بجا و 
شایسته«شـــان، چشـــم مردم را از حدقه 
درمی آورنـــد، اجـــازه می دهند کـــه مردم 

نیز بـــا آنها چنیـــن کنند؟
شکایت از این دســـت درازی های تخریب 
کننـــده را به کجا بایـــد برد؟ شـــهرداری؟ 

کجا؟ فرمانـــداری؟  العموم؟  مدعی 

درسی که نسل جدید
 به قدیمی ها داد

از بازسـازی  تصاویـری کـه چنـدی پیـش 
حـرم امـام خمینـی)ره( منتشـر شـد، بـه 
از  نشـانه هایی  ناظـران،  از  بسـیاری  بـاور 
تجمل گرایـی و اسـراف را در خـود داشـت. 
آنچنانکـه، واکنش هایـی را نیز برانگیخت. 
آنچـه  امـا  واکنش هـا،  ایـن  میـان  در 
جالـب بـود و تامل برانگیـز، »سـکوت و یـا 
موی سـپیدکرده های  از  بسـیاری  توجیـه 
انقـالب« از یک سـو و »اعتـراض و دلخوری 
در  بـود.  دیگـر  سـوی  از  نورسـیده ها« 
چنیـن مـواردی، از چهره هـای شـاخص، 
کـه دوره ی حیـات امـام امـت)ره( را درک 
روش  و  باورهـا  بـا  علی القاعـده،  و  کـرده 
زندگـی ایشـان آشـناترند، توقـِع اعتـراض 
موضـوع،  ایـن  در  کـه  مـی رود؛  انتقـاد  و 
اتفاقـًا حضـوری کمرنگ و خنثی داشـتند! 
شـاهد  منفعالنـه،  برخـورِد  ایـن  کنـار  در 
نسـل  حداکثـری  و  پرتعـداد  واکنش هـای 
اگرچـه  بودیـم.  انقـالب  نیروهـای  جدیـد 
همـه ی ایـن واکنش هـا، لزومـًا با آگاهـی از 
مبانی و جزئیات شـخصیت امام)ره( نبود، 
امـا همیـن کـه از منظـر انقـالب اسـالمی، 
را  امـام)ره(  حـرم  سـاخت  نحـوه ی  حتـی 
بـه نقـد کشـیدند، حکایـت از عمـق حضور 
افـکار امـام)ره( در جامعـه ی ایرانـی دارد. 
مشـخص اسـت که نسـل جدید، هرانـدازه 
هـم، از مبـداء انقـالب فاصله گرفته باشـد، 
همچنـان در تطبیـق اوضـاع بـا آرمانهـا و 
وعده های انقالب اسـالمی، فعال اسـت... 
ایـن روحیـه را بیـش از هر چیز می تـوان به 
بازخوانی مسـتمر و دقیق سیره ی حضرت 
امـام)ره( از جانـب رهبـر انقـالب اسـالمی 

مرتبـط دانسـت... تـا بـاد چنیـن بـادا.
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همـــه ی تبریزی هـــا، به مـــدد تکـــراِر مداِم 
از ســـوی مســـئولیِن  تـــرالن«  نـــاِم »دره ی 
مربوطه! ایـــن دره را می شناســـند. و نه تنها 
می شناســـند، بلکه تصور می کننـــد که اینجا 
هـــم یکـــی از محـــالت قدیمی تبریـــِز کهن 
اســـت کـــه از ســـده های دور، برجای مانده. 
و احتمـــااًل ایـــن را هـــم تصـــور می کننـــد 
کـــه »تـــرالن« یکـــی از پهلوانان و عیـــاران و 
قهرمانـــان این شـــهر بوده که بـــرای مبارزه با 
عّمال حکومِت جـــور، در آن دّره پناه گرفته و 

اردو زده و مبـــارزه کرده اســـت!
انصافًا هم  چنین مســـّمای پرشـــکوهی را جز 
این پندار، شایسته نیســـت. وقتی مسئولیِن 
مربوطـــه ی این شـــهر، یک خـــط در میان، 
در رپرتاژهـــای پرتعـــداِد خدمات خـــود، از 
تحوالِت »ترالن دره ســـی« ســـخن می گویند، 
بر مخاطـــِب منفعـــِل این رپرتاژهـــا حرجی 
نیســـت اگر چنان پندارهایی درباره ی جناب 
»ترالن« و دّره اش داشـــته باشـــد. در ادبیات 
»رسمی« و »حقوقی« مســـئولینی که جایگاه 
»رســـمی« و »حقوقـــی« دارنـــد و از قضا یکی 
از تکالیفشـــان، مدیریـــت نام گـــذاری معابر 
و محالت اســـت، چنـــان از ترکیـــِب »ترالن 
دره ســـی« اســـتفاده می شـــود، کـــه هیـــچ 
تردیـــدی در اصالِت این تســـمیه نمی شـــود 

رواداشت.
چطـــور می شـــود در اصالـــت و قطعیت این 
نام گذاری تردید داشـــت وقتی »شهرشناساِن 
اعتمادبه نفس کامل  و  با آب وتاب  شهرســـاز« 
و تکیـــه و تاکیِد شـــدید و غلیظ و بـــا رعایِت 
دقیق تماِم مخـــارِج حروف، در رســـانه های 
عمومـــی و به ویـــژه رســـانه ی ملـــی، از این 

می کنند؟ اســـتفاده  عنوان 
ایـــن جنـــاب »تـــرالن« حقیقتًا شایســـته ی 
چنین ضریـــب و اعتبـــاری اســـت! وقتی او 
توانســـته در ســـه دهه ی گذشـــته، »جریانی 
اجتماعی و فرهنگی« را در حاشـــیه ی شمالی 
تبریز رهبـــری کند که محصـــول آن، هزاراِن 
افیون زده ی خانه خراب و هـــزاران خانواده ی 
بی خانمان باشـــد، باید هم اســـمش بیفتد بر 
ســـر زبان ها. وقتی او در این شـــهِر درندشت، 
بـــا وجود این همه مســـئوِل عریـــض و طویل 
و پهنـــاور، می تواند آقاباالســـِر صدها جوان و 
نوجواِن بخت برگشته باشـــد و آن ها را بکشاند 
بر ســـر سفره ی قمار و عیاشـــی و بنشاندشان 
به خاک ســـیاه، چرا نباید اســـمش در تاریِخ 

تبریز ثبت شـــود؟
قیافـــه ی جناب تـــرالن، وقتی اســـمش را از 
زبـــان عالی رتبه تریـــن مقام های اســـتان در 
رســـانه ی ملـــی می شـــنود، دیدنی اســـت؛ 

حس غرور وجـــودش را فرامی گیـــرد حتمًا. 
البد در پوســـت خـــودش نمی گنجـــد وقتی 
اســـم خودش را گـــوگل جســـتجو می کند و 
می بیند نامش بیشـــتر از نام »شـــهید محمد 

شـــده! تکرار  تجال« 
جنـــاب تـــرالن، بـــا محاســـباِت امـــروزی، 
موفق تر از بســـیاری مدعیـــاِن کار اجتماعی و 
فرهنگی و حتی اقتصادی عمل کرده اســـت! 
یـــک »بخـــش خصوصـــِی تمام عیـــار« بوده 
اســـتقالل مطلق داشته  برای خودش.  است 

مدیریتش. در 
جناب تـــرالن، از معـــدود نام آورانی اســـت 
کـــه نامـــش در دوره ی حیاتـــش، بـــر محل 
سکونت و حکومتش نهاده شـــده و این سنِت 
حســـنه، که مشـــاهیر را در زماِن حضورشان 
در جمعمان، قدر بدانیم و بر صدر بنشـــانیم، 
در مورِد این جناب، اســـتثنائًا اتفـــاق افتاده 
اســـت. ایـــن اســـتثنا را بایـــد تکثیـــر کرد! 
پیشـــنهاد می شود شـــورای شـــهر تبریز هم 
را ملزم  کمیســـیون فرهنگی اجتماعـــی اش 
کند بـــه برگزاری آییـــن بزرگداشـــت جناب 
ترالن و برای اتماِم قدردانی و اکماِل ســـپاس 
از آن جناب، تندیِس ایشـــان را در همان دره 
نصب کنند تـــا همگان بدانند کـــه »مؤثرین و 

خادمیـــن، تا ابـــد در یادها خواهنـــد ماند«.

دّره ی »ترالن«؛ »ترالِن قهرمان«!
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جمعـی از وکالی ملـت در خانه ی ملـت، برای 
دوره ی  پایانـی  ماه هـای  در  و  بـار  چندمیـن 
وکالتشـان و موعـد آغـاز نبـرد بـرای تجدیـد 
رانتـی دیگـر  تـا  بـکار شـدند  وکالـت، دسـت 
ماننـد  درسـت  کننـد.  دسـت وپا  خـود  بـرای 
ادوار گذشـته کـه عـده ای از ایشـان، خـود را 
بـه آب وآتـش می زدنـد تـا بـرای خـود، حقوق 
مادام العمـر و مـدرِک معـادل بـرای وکالـت در 

مجلـس و... جـور کننـد.
طرحـی نوشـتند کـه بـر اسـاس آن نمایندگان 
بـه  نیـازی  فعلـی مجلـس شـورای اسـالمی، 
احـراز مجـدد صالحیـت نداشـته باشـند؛ کـه 
یعنـی همین کـه امـروز نماینده انـد، نشـانه ی 

اسـت! دائمی شـان  صالحیـتِ 
ایـن طـرِح ظالمانـه و غیراخالقـی را بـا علم به 
مخالفـت قطعـی شـورای نگهبـان بـه تصویب 
مجلـس رسـاندند! بـا اینکـه یقیـن داشـتند، 
چنیـن طرحی در تضاد آشـکار بـا روح و اصول 
قانـون اساسـی و شـرع مقـدس اسـت، بازهـم 
تیرشـان را رهـا کردنـد. چـرا چنین کردنـد؟ تا 
و  اخالقـی  ارزش هـای  اسـتحاله ی  تـداوم  در 
انقالبی، قبِح اعالن و افشـای چنین مطالبات 
ضدعدالتـی را بریزنـد. می خواهند بگویند »ما 
برای خود طبقه ای هسـتیم متمایـز از توده ی 
مـردم با امتیـازاِت خاصـه...« و اینگونـه، این 
رویه ی الیگارشـیک را به رسـمیت بشناسانند 

و تثبیـت کنند. 

فاجعـه اینجاسـت کـه ایـن طـرح، بـه تصویب 
»اکثریـت« مجلـس رسـید؛ 125 رأی موافـق، 
 54 رأی مخالـف و 8 رأی ممتنع. اکثریِت کدام 
مجلـس؟ مجلسـی بـا مدعـای اصولگرایـی و 
انقالبی گری و... عجیب اسـت حـاِل این گونه 

اصولگرایـی و انقالبـی گری!
اسـامی موافقین این طرح، اعالم نشـد. الاقل 
ما کـه ندیدیم. و نمی دانیم این وکالی شـریِف 
مـردم داِر حق مـدار، چه کسـانی بودند، فاجعه 

را اما دریافتیـم؛ عمق فاجعه را البته!
»عمـِق« فاجعـه، خـوِد فاجعـه نبـود. عمقـش 
جـای دیگـری بـود. همان جایـی کـه سـکوِت 
َکرکننـده ی افسـراِن جنـگ نـرم و جنـگاوراِن 
عمـق  شـنید.  می شـود  را  انقـالب  جبهـه ی 
جماعـِت  ایـن  هنـوز  کـه  اینجاسـت  فاجعـه 
انصـار  زمـره ی  در  را  عدالت ُکـش  رانت جـوی 

انقـالب و یـاران والیـت بدانیـم.
اگـر و تنهـا اگـر، همیـن یـک امضایشـان را، 
بـرای  جماعـت  ایـن  صالحیـت  رد  مسـتنِد 
در  می کنـد.  کفایـت  بدانیـم،  مـردم  وکالـت 
مکتـب اسـالم و انقـالب و مرام شـیعه، کفایت 

! می کنـد
در  سـهمی  چـه  آذربایجـان  مـردم  وکالی 
پی ریـزی این فاجعـه ی اخالقی داشـتند؟ چه 
تعـداد از آن هـا، در جمـع آن 125 نفـر یا حتی 
آن 8 نفـر قـرار گرفتنـد؟ آیـا می شـود فهمیـد؟ 

کاش بگوینـد خودشـان.

که؟  شناســـیدش  می  الشـــعرا«.  »مقبره 
همان جاســـت که می گویند »410 شاعر 
نامی در آن مدفون اســـت«! واقعًا باور می 
کنید؟ بـــاور می کنیـــد ایـــن410 را؟ باور 
نمـــی کنیـــد؟ کاری ندارد کـــه. خرجش 
چند صد تومان کرایه ی تاکســـی اســـت 
و ســـاعتی قدم زدن در محله ی سرخاب. 
بروید و ببینیـــد و بشـــمارید. البته، این 
مهم اســـت که کنجـــکاوی شـــما در چه 
ســـالی گل کرده باشـــد. اگر چند ســـال 
پیش بود، شـــاید می توانســـتید پاسخی 
بـــه کنجـــکاوی تان بدهیـــد. امـــا اگر بنا 
داریـــد در ســـال 1394 بـــه ســـراغ این 
مجموعـــه بروید، همان بهتر کـــه نروید و 
به همـــان ادعاهای تاریخـــِی مکتوب در 
کتب بســـنده کنیـــد. اگر در ســـال 1394 
مشـــرف شـــوید به »مقبره الشـــعرا« جز 
»شهریاِر نامی« کســـی را نمی یابید. و اگر 
جویای حال باقی شـــعرا باشید، از همان 
راهی که رفتید برگردیـــد و بروید اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســـالمی استان و میراث 
فرهنگی استان و شـــهرداری کالنشهرتان 
تا نشـــانی آن بندگاِن شـــاعر خـــدا را به 
شـــما بدهند! تقالِی بی ثمـــر هم نکنید 

که چـــرا آنجا. پـــس کجا؟ 
اگر هم خیلی ســـماجت به خـــرج بدهید 
بـــرای یافتـــن نشـــانی شـــعرای مذکور، 
شـــاید بتوانیـــد از زبان رانندگاِن شـــریف 
لودر و بولـــدوزر، که ماههاســـت دارند در 
عمِق »مقبره الشـــعرا« خـــاک را نیش می 
زنند، چیزی بشـــنوید. باالخـــره هر چه 
باشـــد، آن لودرها و بولدوزرهـــا، پیش از 
ما در جســـتجوی مدفونین مقبره الشعرا 

هســـتند. و هنوز نیافته انـــد آنها را. 

روزی روزگاری
 مقبره الشعرا

عدالت ُکش ها
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از  یکـــی  در  آموزش وپـــرورش،  وزیـــر 
معرفـــی  در  صداوســـیما  برنامه هـــای 
بخشـــی از اقدامـــات وزارتخانه اش گفت: 
مـــا بـــرای اولیـــن بـــار حـــدود 40 هزار 
دانش آمـــوز را با هزینـــه ی وزارتخانه، به 
مدارس غیردولتی خصوصی فرســـتادیم 
و با اســـتفاده از ظرفیت خالی این بخش 
بـــرای هـــر دانش آموز، یک ســـوم حالت 

کردیم.  هزینـــه  عادی 
ایـــن طـــرح، همـــان اســـت کـــه از آن 
یـــاد  مـــدارس«  »خصوصی ســـازی  بـــه 
مـــدارس؟  خصوصی ســـازی  می شـــود. 
بله. دقیقـــًا. کار به اینجاها هم رســـیده. 
حـــاال دیگـــر، بعـــد از خصوصی ســـازی 
همه جا، بایـــد مدارس )تعلیـــم و تربیت 
صاحبان و مدیران آینده ی کشـــور( را هم 

بدهیم دســـت »پیمانـــکاران«!
عالقه ی دولـــت به تداوم این سیاســـت، 
آن چنان اســـت کـــه بناســـت در آینده، 
بســـپارند  را  دانش آموز  بیشـــتری  تعداد 
»این  می گوید:  وزیر  پیمانکاران.  دســـت 
بـــرای ثبت نام و  دانش آمـــوزان ریالـــی 
تحصیل در مـــدارس غیردولتی پرداخت 
نکرده انـــد و تمـــام شـــهریه های آن هـــا 
را وزارتخانـــه پرداخـــت کرده اســـت...« 
این یعنـــی اینکـــه دولت با ایـــن عرض 
و طـــول و ســـابقه ی چندین ده ســـاله در 
نظام آموزشـــی، حاال عاجز شده و دست 
به دامن غیردولتی ها شـــده اســـت برای 

انجام یـــک تکلیف مهـــم و راهبردی. 
بعضـــی متولیان  بـــه شایســـتگی  کاری 
مـــدارس غیردولتـــی نداریـــم. همچنان 
کـــه، از قدیـــم هـــم  چنیـــن مدارســـی 
فعـــال بوده انـــد. امـــا، آنچـــه دولت در 
تربیِت  تکلیـــِف  اســـقاِط  پیش گرفتـــه، 
دانش آموزان اســـت و نه کوچک ســـازی 
دولـــت یـــا تقویـــت بخـــش خصوصی. 
از  بســـیاری  کـــه  آن هـــم در شـــرایطی 
اســـتانداردهای الزم  مدارس غیردولتی، 
را حتـــی در ســـخت افزار ندارنـــد؛ بماند 
که »تجارت پیشـــگی« و »منفعت طلبی«، 
مـــدارس غیردولتی  بدیهـــی در  امـــری 

محســـوب می شـــود. 
دور نیسـت و قطعی اسـت که از فردا، رانت 
جدیـدی بـه نـام »واگـذاری دانش آمـوز« در 
نظـاِم مقدس تعلیم و تربیـت ایجاد خواهد 
شـد که سِر آن دعوا بشـود و... خدا عاقبِت 
انقـالب اسـالمی را با این عقبه سـازی ها به 

کند! خیر 

شـــهدا«  مزارهای  »ســـاماندهی  عملیـــات 
همچنـــان و با قـــدرت پیگیری می شـــود. 
تقریبًا در همه ی شـــهرهای استان، می شود 
ردی از ایـــن عملیـــات دید. اصـــرار عجیبی 
هـــم دیده می شـــود بـــرای تســـریع در کار. 
همچنان، اما خســـراِن تاریخـــی و فرهنگِی 
ناشـــی از این عملیاِت عمرانی، برقرار است. 
و گویا قرار نیست، این خســـران را منتهایی 
باشـــد. این اقداِم بزرگ، بـــا نگاهی ویترینی 
آغاز شـــد و بی محابا، پیش رفـــت. در چند 
ســـال گذشـــته، ثمره ی این نگاه ویترینی، 
از نشانه های  بســـیاری  بســـاط  جمع شدِن 
دینـــی و انقالبی از مزار شـــهدا بوده اســـت. 
نشـــانه هایی کـــه هر کـــدام، ســـندی برای 
تبیین حقانیت انقالب اســـالمی و راِه شهدا 
بودند. بی توجـــه به همـــه ی الزاماِت چنین 
کار بزرگی، صرفـــًا در قواره ی یـــک پروژه ی 
ســـاختمانی بـــا آن برخورد شـــد. طراحانی 
بـــه خدمت گرفته شـــدند که در میـــان انبوه 
آموخته هـــای آن ها، عناصر زنـــده ای چون 
حجلـــه، آینه و شـــمعدان، سنگ نوشـــته، 

اشـــعار، نوحه ها، آیـــات و روایـــات، پرچم 
ســـِر مزار و... فاقد ارزِش معمـــاری! بودند. 
ازاین رو، ســـخاوتمندانه، تمـــام این عناصر 
را برچیدند و به یک قطعه ســـنگ مســـطح 
دیگری.  نشـــانه ی  بی هیچ  کردند؛  بســـنده 
نقد منتقـــدان، در  دلســـوزی دلســـوزان و 
این ســـنگ های ســـخت تأثیر نکـــرد و هر 
بـــار، ســـخت تر و تهاجمی تـــر، در برابر این 

شـــد.  عرض اندام  خیرخواهی هـــا، 
بـــه زور  کـــه  داریـــم  مزارهایـــی  حـــاال، 
می خواهیـــم بگوییـــم اینجـــا امامزاده های 
عشـــق است! با مســـقف ســـازی و نقاشی و 
نورپـــردازی و... ولـــی مگر می شـــود با این 
تزیینـــات، روِح ایـــن منظومه ی سرشـــار از 
عشـــق و حماســـه و عاطفـــه را بازگرداند؟! 

نمی شـــود.
کاش، میـــراِث باقیمانـــده را به حـــال و روِز 
اگر یک  میراِث پیشـــین درنیاوریم. حتـــی 
قطعـــه ی کوچـــک نیـــز بـــا همـــان اصالِت 
مردمـــی و انقالبـــی اش، برجـــای باشـــد، 

اســـت.  غنیمت 

پیمانکاراِن
 تعلیم و تربیت 

همچنان مزار شهدا
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همـــواره از امکان تأثیـــر و تأثر باالیی 
برخوردار بوده اســـت و ایـــن علل نیز 
همچنان باقی هســـتند. بنابراین باید 
در انتظار نتایج ملـــزوم آن ها نیز بود.
تبریز بـــه دلیل هم مـــرزی با قفقاز 
و نزدیکـــی با جهان روســـی و از طرفی 
نزدیکـــی بـــه آناتولی، در ســـده های 
گذشـــته مرکز تحوالت فکـــری بوده و 
البته متأســـفانه به دلیل ضعف دولت 
مرکزی در دویســـت ســـال گذشـــته و 
نافهمی هایی  و  کج فهمی هـــا  خصوصًا 
که در دوره ی پهلوی رخ داد همواره در 

اســـت.  بوده  تأثیرپذیری  معرض 
رونـــد ایـــن تأثیرپذیری بـــا وقوع 
انقـــالب اســـالمی و بالفعـــل شـــدن 
تاریخـــی  و  مردمـــی  پتانســـیل های 
آذربایجـــان، که توانســـت در عرصه ی 
داخلی چـــه در فرآیند انقـــالب و چه 
پـــس از آن بویژه در دوره ی جنگ توان 
اثبـــات کنـــد، این خطـــه در عرصه ی 
بین المللـــی نیـــز از » تأثیرپذیری « به 
مرحلـــه »تأثیرگذاری« رســـید. اولین 
نمونـــه و بـــروز ایـــن ورود بـــه مرحله 
بین الملل  تأثیرگـــذاری در عرصـــه ی 
»رادیـــو برون مرزی تبریز« بوده اســـت 
که توانســـت ندای اســـالم و اسالمیت 
را بـــه قفقاز و فراتر از آن برســـاند. این 
رادیـــو در آن دوره چنـــان توان جذب 
مخاطب و رســـاندن صـــدا و ندایی نو 
برای قفقاز نشـــینان را داشـــته است 
کـــه حتی اهالی غیر مســـلمان و روس 
قفقـــاز نیز جذب برنامه های آن شـــده 
و نوارهـــای ضبط شـــده ی برنامه های 
مختلف آن تا قفقاز شـــمالی و ســـایر 

نقاط روســـیه رســـانده می شد.
بـــه دلیل پتانســـیل  آذربایجـــان 
زبـــان و فرهنگ مشـــترکی کـــه با دو 
همسایه ی شـــمالی و غربی خود دارد، 
همواره این تـــوان تأثیرگـــذاری را در 
دوره ی پس از انقالب داشـــته اســـت. 

و البتـــه طبیعی اســـت کـــه خصوصًا 
در 20 ســـال گذشـــته هر دو همسایه 
نیز از ســـویی بـــرای دفـــاع از خود در 
برابر تأثیرگذاری هـــای آذربایجان و از 
ســـوی دیگر برای ایجاد انفعال در ما، 
ســـعی در تأثیرگذاری بر آذربایجان را 

. ند شته ا ا د
امـــروز بیـــش از 20 ســـال از این 
اقدامـــات متقابل که طرفیـــن )یعنی 
تبریز بـــه نمایندگی از ایران اســـالمی 
و محـــور اســـتانبول - باکـــو( انجـــام 
داده انـــد باوجـــود فراز و نشـــیب های 
فراوانی که روبرو بوده اســـت گذشـــته 
است. ما دارای شـــبکه های رادیویی، 
خبـــری  ســـایت های  و  تلویزیونـــی 
مختلـــف بـــرای مخاطبـــان آناتولی و 
آن ســـوی ارس هســـتیم. سال هاست 
ده ها نفـــر به عنـــوان ســـفیر، رایزن، 
کارشـــناس و هـــر عنوان دیگـــری به 
ایـــن کشـــورها رفت وآمـــد کرده اند و 
همگـــی داعیه نشـــر معـــارف انقالب 
می رســـد  نظـــر  بـــه  داشـــته اند.  را 
شایســـته اســـت که امروز پس از بیش 
از 20 ســـال بنشـــینیم و راهـــی را که 

جملـــه ی مشـــهوری اســـت کـــه 
تکـــرار  همـــواره  »تاریـــخ  می گویـــد 
می شـــود.« این جملـــه از آن جمالتی 
اســـت که اهل تفلســـف با این توجیه 
که در ایـــن صورت تاریـــخ چیزی جز 
صحنه تکرارها نخواهد بـــود و در این 
صـــورت تالش بـــرای پیشـــرفت ها و 
خواهد  عبـــث  روبه جلو  حرکت هـــای 
بـــود آن را طـــرد می کننـــد. امـــا اگر 
جملـــه را بـــه این نحـــو ارائـــه دهیم 
کـــه »با عدم تغییـــر در عوامـــل متغیر 
و سلســـله علِل یـــک مـــورد طبیعتًا 
نتیجـــه حاصـــل از آن سلســـله علل 
بی تغییر خواهد ماند« اهل تفلســـف و 
ســـختگیران در گزاره ها نیـــز به صدق 

می شـــوند. معترف  جملـــه  این 
حـــال اگر قائل به صـــدق این گزاره 
شویم و ســـعی کنیم که این گزاره را در 
تطبیق  »آذربایجان«  و  »تبریـــز«  مورد 
دهیـــم خواهیم توانســـت کـــه نتایج 

قابل توجهـــی را به دســـت آوریم.
ارجی  چنـــان  تبریـــز  روزی  اگـــر 
داشـــت که مقر نایبرالســـطنه ی ایران 
و مدرســـه ی سیاســـت ورزی در ایران 
بود، اگـــر روزی تبریز محفـــل و ملجاء 
مهمتریـــن جریان های فکری کشـــور 
بـــود، اگر روزی فقهـــا، علما و صوفیان 
تبریز، مفخر عالم و پناه طالب بودند، 
اگر روزی پاریس و استانبول نشـــینان 
اتحاد و ترقی و بعدها مسکونشـــینان 
کمونیســـت  حزب  مرکزی  کمیتـــه ی 
تمام فکـــر و ذکرشـــان را متوجه تبریز 
و آذربایجان کرده بودنـــد و... همه ی 
اینها ریشـــه در عللی داشـــتند که اگر 
آن علت ها هنوز وجود داشـــته باشند 
پابرجا  همچنـــان  نیـــز  نتیجـــه  پس 

خواهـــد بود.
به  تبریـــز  به ویـــژه  و  آذربایجـــان 
ســـبب موقعیـــت جغرافیایـــی خود و 
عمـــق تاریخ منـــدی و اصالـــت خود 

جمله ی مشهوری 
است که می گوید 
»تاریخ همواره 
تکرار می شود.« 
این جمله از آن 
جمالتی است 
که اهل تفلسف 
با این توجیه که 
در این صورت 
تاریخ چیزی 
جز صحنه 
تکرارها نخواهد 
بود و در این 
صورت تالش 
برای پیشرفت ها 
و حرکت های 
روبه جلو عبث 
خواهد بود آن را 
طرد می کنند.

چرا تبریز از سکه افتاد؟!
تاملی در تاثیر فرهنگی تبریز در ممالک همسایه

مسعود صدرحممدی

نگ
در
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نســـل های اول و دوم انقالب اسالمی 
در این ســـرزمین ها به طـــور خاص، و 
استقالل یافته  حتی سایر کشـــورهای 
را  پیموده انـــد  مســـکو  حکومـــت  از 
بـــه نظـــاره بنشـــینیم و بـــا مداقه در 
آسیب شناســـی  به  آن  فرازوفرودهای 
بپردازیم. ایـــن راه طی شـــده  جدی 
همواره مسئولین فرهنگی در برابر 
پرســـش از آنان در مورد عملکردشان 
با شـــتاب این جمله را کـــه »تأثیرات 
اقدامات ما ان شـــاءا      هلل چند ســـال بعد 
خودش را نشـــان خواهد داد« بر زبان 
می آورنـــد؛ اکنون را می تـــوان یکی از 
آن چند ســـال بعدهایی دانست که بر 

زبان مســـئوالن بوده است.
در این کـــه تبریز توانســـته اســـت 
تأثیراتـــی را در ســـرزمین های مجاور 
خود بگذارد هیچ شـــک و شـــبهه ای 
نیســـت امـــا مســـئله ای که بایـــد بر 
روی آن مداقـــه کرد این اســـت که 1( 
همان  حقیقتـــًا  تأثیرگذاری  ایـــن  آیا 
تأثیرگـــذاری ایدئـــال و حتـــی نرمال 
برای تبریز بـــوده اســـت؟ و 2( میزان 
تأثیرپذیـــری تبریـــز از محـــور مقابل 

خود تـــا چه میـــزان بوده اســـت و آیا 
ایـــن تأثیرپذیری در حـــال معمول و 

اســـت؟ خود  نرمال 
*

برای فهم پاســـخ این سؤال اگرچه 
بی شـــک بایـــد پژوهش هـــای علمی 
فراوانی انجام گیرد اما شـــاید بتوان با 
مقوله هـــای زودیـــاب و همه فهمی به 
بررســـی شـــاخص های موجود در این 

پرداخت.  عرصه 
اگـــر می خواهیـــم بدانیـــم که در 
عرصـــه فرهنگـــی مـــا تا چـــه میزان 
تأثیرگـــذار بوده ایـــم و تا چـــه میزان 
تأثیرپذیر، چند آزمون بســـیار ســـاده 
از  بیاییـــد  می دهـــم.  پیشـــنهاد  را 
اطرافیانمـــان در مـــورد ســـریال های 
این که  و  بپرســـیم  ترکی  شـــبکه های 
کـــدام ســـریال را مشـــاهده می کنند 
و از همان هـــا در مـــورد شـــبکه های 
کیفیـــت  از  )ســـخن  اســـتانی مان 
موضـــوع  بلکـــه  نیســـت  برنامه هـــا 
اصـــاًل خبـــر داشـــتن و مشـــاهده ی 
ایـــن برنامه هاســـت(؛ یـــا از خانه تان 
تـــا مرکـــز شـــهری کـــه در آن زندگی 

می کنیـــد حرکت کنید و بشـــمارید که 
در چند آموزشـــگاه کالس زبان ترکی 
استانبول برگزار می شـــود و در همین 
تجربه ی  کـــه  کســـانی  تجربه ی  مورد 
کامل باکوگـــردی یا اســـتانبول گردی 
را دارند بپرســـید که یک جوان در این 
شهرها اگر کل شهرشان را بگردد چند 
آموزشـــگاه برای زبان فارسی می یابد؟ 
و یـــا به یـــک کتاب فروشـــی ســـری 
بزنیـــد و ببینیـــد که چه تعـــداد کتاب 
ترجمه شـــده از نویســـندگان قفقازی 
کتاب فروشـــی های  در  ترکیـــه ای  و 
معمول خودمان اســـت و بـــاز از همان 
افراد باکوگرد و اســـتانبول گرد در مورد 
تعـــداد کتاب های نویســـندگان ایرانی 
شـــهرها  آن  کتاب فروشـــی های  در 
پرس وجـــو کنیـــد؛ حتـــی می توانید 
بـــه اطرافیانتان نگاهی کنیـــد و تعداد 
دانشـــجویانی کـــه از اطرافیان شـــما 
در ترکیـــه یـــا قفقـــاز درس خوانده را 
بشـــمارید و تصور کنید کـــه در ترکیه 
یا جمهـــوری آذربایجان کســـی برای 
ایران  یـــک دانشـــجوی  کـــردن  پیدا 
رفتـــه چه قـــدر باید زحمت بکشـــد و 

 صادقانه از شما 
می پرسم: چه 

تعداد از کسانی که 
در این کشور به 

نوعی با موضوع 
آذربایجان 

در ارتباط اند 
می  توانند به 

راحتی به زبان 
ما مکالمه کرده 

روزنامه و 
خبرگزاری های ما 

را مطالعه کنند؟ 
یا چند نفر از این 

افراد می توانند 
تنها به تعداد 

انگشتان یک دست 
از مشاهیر و 

مفاخر اجتماعی، 
سیاسی علمی ما 

را بشمارند؟
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سـخت بی رحمـی کـرده و ایـن اماکـن 
مقدسـه ماننـد صحـف کریمـه در خانـه 
زندیـق و یـا کتب مصور به دسـت کودک 
نـادان پیوسـته در معـرض اهانـت و از 
بی تمیـزان  و  جهـال  ملعبـه  دیرزمـان 
ارکان و معالـم  گردیـده اسـت و روزگار 
ایـن آثـار جمیـل و زیبـا را از هـم ریخته 
و بـا خـاک سـیاه بدبختـی فـرو پوشـیده 
و چنـان از افـق تحقیـق و تدقیـق دور 
انداختـه که اگر چیزی نوشـته شـود و یا 
حدیثـی گفتـه آیـد بـاز ناقص و خالـی از 
تشـویش و پریشـانی نیسـت و در اغلـب 
مـوارد از مقول قضایای حدسـیه بیرون 

نخواهـد بـود...«
شـــاهد مثـــال مـــن دو کلمـــه ی 
اســـت!  »بی تمیـــزان«  و  »ُجهـــال« 
متاســـفانه کارهای ما چه در عرصه ی 
داخلـــی و چه در عرصـــه ی بین الملل 
در دســـت ُجهـــال و بی تمیـــزان بوده 

. ست ا
آذربایجـــان به عنـــوان خطه ای که 
محل مالقات چند حـــوزه ی فرهنگی 
و تمدنی اســـت آن چنان مسئوالنی را 
می طلبد و البته آن چنـــان فعاالنی را 
ســـیطره،  نگوییم  اگر  کـــه  می خواهد 
در بدتریـــن حـــال اطالعـــی از تمام 
این حوزه ها داشـــته باشـــند. اما صد 

حیف و دو صد افســـوس!

از اهـل ادب و هنـر  خاطـره: یکـی 
روسـای  از  یکـی  کنـار  در  می گویـد 
اداره ی ارشـاد اسـتان بودیـم و گروهـی 
کـه موسـیقی سـنتی اجـرا می کـرد بـر 
روی صحنـه آمـد تـا بـه اجـرای برنامـه 
بپـردازد. خواننـده گفـت: غزلـی ترکـی 
از »مـال محمـد فضولـی« را تقدیم شـما 

. می کنـم
با شـــنیدن ایـــن جملـــه، رنگ از 
چهـــره ی رئیس اداره ارشـــاد پرید و با 
تشـــویش از من پرســـید: مگر فضولی 

کمونیســـت نبود؟!
مـــن هم که هـــاج و واج به پاســـخ 
این ســـئوال فکر می کـــردم گفتم: نه 

کرد! توبـــه  عمرش  اواخر 
اصلـی  اوِل  نفـر  کـه  کنیـم  توجـه 
کـه  اسـتان  فرهنگـی  سـازمان  تریـن 
میـراث  از  صیانـت  او  ذاتـی  وظیفـه ی 
دسـت  بـه  آن  رسـاندن  و  مـا  هویتـی 
محمـد  مـال  اسـت  بعـدی  نسـل های 
یـک کمونیسـت! می دانـد.  را  فضولـی 
آیـا می توانیـم انتظار تصمیمی درسـت 
از او بـرای پاسداشـت میراث شـیعی در 
ادبیـات آذری، یـا جلوگیـری از تحریف 
شـخصیت بـزرگان ایـن خطه را داشـته 
باشـیم؟ و یـا اصاًل آیـا می توانیـم انتظار 
داشـتن مشـاوران امینـی بـرای چنیـن 

فـردی را در نظـر بگیریـم؟

... ده ها شـــاخص دیگر کـــه به راحتی 
ســـمت ســـنگینی کفه ترازو را نشان 

می دهـــم.
هرکـــس کـــه گوشـــه ای از حقایق 
تاریخ تبریـــز و توانی کـــه در نهاد این 
شـــهر نهان اســـت را بداند بی شـــک 
بـــا این پرســـش ها  همـــواره ذهنش 
مشـــغول خواهـــد بـــود کـــه: چـــرا 
این طور شـــد؟ یـــا به عبارت دیگر چرا 

بـــه ایـــن روز افتادیم؟
البته برای فهم ایـــن موضوع نباید 
تبریز را از کلیت ایران و سیاســـت های 
فرهنگی ای که در کلیت کشـــور به اجرا 
گذاشـــته شـــد و در نهایـــت، جبهه ی 
انقالب اســـالمی را از فعـــال بودن به 
انفعال در عرصه هـــای داخلی و نهایتًا 
خارجی کشـــاند اما به هرحـــال تبریز 
خـــود دارای ویژگی هـــای خـــاص نیز 

است. بوده 
در  را  پایانـی  سـخن  دهیـد  اجـازه 
ابتـدای امـر بگویم و آن هـم از زبان یکی 
شناخته شـده ی  کمتـر  دانشـمندان  از 
سـلطان  جعفـر  »میـرزا  تبریـز،  خـود 
القرایی« در ملحقـات کتاب تاریخ تبریز 
مـورد  در  را  مینورسـکی«  »والدیمیـر 
غم انگیز بودن سرنوشـت تبریزشناسی 
بـا  ایـام  حـوادث  »الحـق  نویسـد:  مـی 
اسـاس و بنیان قصور و جوامع این مصر 
عزیز و تاریخ مشـیدین و موسسـین آنها 

»الحق حوادث 
ایام با اساس 
و بنیان قصور 
و جوامع این 
مصر عزیز و 
تاریخ مشیدین 
و موسسین آنها 
سخت بی رحمی 
کرده و این اماکن 
مقدسه مانند 
صحف کریمه 
در خانه زندیق 
و یا کتب مصور 
به دست کودک 
نادان پیوسته در 
معرض اهانت 
و از دیرزمان 
ملعبه جهال و 
بی تمیزان گردیده 
است و روزگار 
ارکان و معالم 
این آثار جمیل 
و زیبا را از هم 
ریخته و با خاک 
سیاه بدبختی 
فرو پوشیده 
و چنان از افق 
تحقیق و تدقیق 
دور انداخته که 
اگر چیزی نوشته 
شود و یا حدیثی 
گفته آید باز 
ناقص و خالی 
از تشویش و 
پریشانی نیست 
و در اغلب موارد 
از مقول قضایای 
حدسیه بیرون 
نخواهد بود...«
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زندگـــی، در واقع خود زندگی اســـت.
و حـــاال اینجـــا، دقیقـــًا مانند ُمد 
همه این ســـالهای ســـینما و ادبیات 
و فرهنـــگ و هنـــر ایرانـــی، در تمام 
این واکنش هـــای احساســـی به 175 
شـــهید مشـــهور، همه این مویه های 
احساســـی به از دســـت رفتـــن آنها، 
اشـــاره به ســـن و ســـال جـــوان  آنها، 
به مـــادران و همســـرانی کـــه در تمام 
این ســـالها منتظر آنهـــا بوده اند، این 
دربـــاره  مفصـــل  روضه خوانی هـــای 
بســـته بـــودن دســـت آنهـــا هنـــگام 
آن  این هـــا  تمـــام  در  و...  شـــهادت 
چیـــزی کـــه در حـــال قربانی شـــدن 
اســـت، خود همین شـــهدا هستند و 
این همـــان نمایش رویکـــرد بقاگرای 
تقدیـــس زندگـــی اســـت کـــه اینجا 
دوباره ســـربرآورده اســـت. رویکردی 
کـــه تنها چیـــزی که برایـــش اهمیت 
دارد، حفـــظ زندگی اســـت و از زندگی 
در برابـــر تمام عوامـــل تهدید کننده و 
تا  از آرمـــان گرفته  خطرزای مختلف، 

می کند. محافظـــت  تعهـــد، 
فارغ از اینکه ایـــن رویکرِد بقاگرای 
بزرگترین  خـــود  زندگـــی،  تقدیـــس 
از  امـــروز بخـــش بزرگی  ایدئولـــوژی 
جامعـــه امـــروز ماســـت، آنچـــه این 
رویکـــرد را بـــه شـــدت آســـیب پذیر 
و  تیـــز  تیـــغ  مقابـــل  در  و  می کنـــد 
می ســـازد،  بی دفـــاع  پرســـش،  تند 
رویکرد  ایـــن  متناقض نمای  ویژگـــی 
به جوانان  این شـــهدا  تقلیل  اســـت. 
پـــاک و بی غـــل و غشـــی کـــه امروز 

بـا انتشـار خبـر بازگشـت پیکـر 175 
غـواص شـهید کـه در عملیـات کربـالی 
چهار به اسـارت گرفته شـده ولی دسـت 
بسـته زنده به گور شـده بودند، موجی از 
خبرهـا و تحلیل ها و خاطـرات و روایت 
هـا و فیلدهـای ادبی و احساسـی در باره 
ایـن شـهیدان در شـبکه هـای مجـازی 
بزرگـی  تراژدی خوانـی  افتـاد.   راه  بـه 
کـه بـا تمرکـز صـرف بـر تقـدس زندگـی 
زندگـی  بـرای  صـرف  روضه خوانـی  و 
جوانانـی که از دسـت رفته انـد راه افتاده 

است.
نهایت  است.  ســـاده  خیلی  ماجرا 
بـــه دیدگاهی کـــه بر  ســـر ســـپردن 
تقدس زندگـــی صرف پامی فشـــارد و 
از آن در مقابـــل کوچکتریـــن تهدید از 
آرمان ها  و  متعالـــی  جانب قدرت های 
برهم زننده  بـــزرِگ  ایدئولوژی هـــاِی  و 
آســـایش محافظت می کنـــد، زندگی 
که  اســـت  نظارت شـــده ای  و  مالل آور 
همه مـــا در آن بی دردانـــه و در امن و 
امان به طرز کســـل کننده ای زیســـت 
خواهیـــم کـــرد. اگـــر مـــازاد زندگی، 
بزرگی  ایدئولوژی و هـــر هدف  آرمان، 
از زندگـــی حذف شـــود، آنچـــه باقی 
می ماند، یک منظره بـــی روح انتزاعی 
اســـت از زندگی که فقط مثل ســـایه، 
کش می آیـــد. چیزی کـــه دیگر عماًل 
نامش زندگی نیســـت و به این ترتیب 
بزرگتریـــن قربانـــی این نوع نـــگاه به 

 تقلیل این شهدا 
به جوانان پاک 

و بی غل و 
غشی که امروز 
می توانستند در 
کنار همسرشان، 

با فرزندانشان 
زندگی خوب 

و موفقی 
داشته باشند و 

مادران شان نیز در 
کنارشان آرمیده 
بودند، همان طور 

که در معنای 
ضمنی خود 

اشاره ظریفی 
به »بی عقلی« 
آنها دارد، عماًل 
در حال پنهان 

کردن بزرگترین 
حقیقت مسیر 

آنها، »آرمان«شان 
است.

می توانســـتند در کنار همسرشـــان، با 
فرزندانشـــان زندگی خـــوب و موفقی 
داشته باشـــند و مادران شـــان نیز در 
کنارشـــان آرمیده بودنـــد، همان طور 
کـــه در معنـــای ضمنی خود اشـــاره 
آنهـــا دارد،  بـــه »بی عقلـــی«  ظریفی 
عماًل در حال پنهان کـــردن بزرگترین 
»آرمان«شـــان  آنها،  مســـیر  حقیقت 
اســـت. آرمانی که اگر وجود نداشـــت 
آنهـــا نیز این گونـــه وجود نداشـــتند.
در غیـــاب همـــه آرمان هایـــی که 
ایـــن شـــهدا بـــرای آن بـــه »جنگ« 
رفتنـــد، امـــروز تراژدی خوانی بزرگی 
برای پیکـــر 175 تـــن از آنـــان که به 
تازگـــی به وطن برگشـــته اســـت، برپا 
شـــده اســـت. بـــا تمرکـــز صـــرف بر 
تقـــدس زندگـــی و روضه خوانی صرف 
برای زندگی جوانی که از دســـت رفته 
توصیه شـــده  زندگی  ایـــن  و  اســـت. 
به  احساســـی  واکنش های  قالـــب  در 
حضور 175 غواص شـــهید در کشـــور، 
دقیقـــًا همانی اســـت که این شـــهدا 
نوع  ایســـتادن در مقابـــل آن  بـــرای 
زندگی قیـــام کردند، انقـــالب کردند، 
جنگیدند و شـــهید شـــدند. و واضح 
اســـت کـــه آدمی کـــه زندگـــی اش را 
فـــدای آرمانـــش می کند، دقیقـــًا در 
ایســـتاده است  این نوع زندگی  مقابل 
و حاال 2۹ ســـال بعد از شـــهادتش، در 
حـــال شـــنیدن توصیه های مـــدام به 
انتخاب زندگی بی دردســـر، آن هم به 
بهانه شهادتش اســـت و شاید تراژدی 

اصلـــی دقیقًا همین جاســـت

به نام »شهدا« به کام »زندگی«!
نقد رویکرد بقاگرای تقدیس زندگی در ماجرای ۱۷۵ غواص شهید

علیرضا بوالی

نگر
تل
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فهـــم حداقلی از دین، »شـــهادت« را تبدیل 
بـــا چنیـــن فهمی،  بـــه »هـــدف« می کنـــد. 
کار بـــه اینجـــا می رســـد کـــه امروز هســـت. 
شـــهادت طلبی که این تلقی از دین و شـــهادت 
دارد، شـــهادت را نه در رزم و جهاد و قیام که در 
بزم و حال و قعـــود می جوید و بـــا این ترتیب، 
تکلیف را از گـــردن وا می نهد. شـــهادت طلبی 
بدیـــن شـــیوه، هیـــچ مســـئولیتی را نخواهد 
پذیرفـــت، مگـــر راه و امکانی که به شـــهادت 
ختم شـــود. آن هم »شـــهادتی آســـان« که در 
پی خالصـــی از رنج و زحمت و تکلیف اســـت. 
شـــهادت، تبدیـــل می شـــود به امـــری دفعی 
که به یک بـــاره و در ســـرزمینی دور از آبادی ها 
و بـــه دور از زندگـــی معمـــول اتفـــاق می افتد 
و نـــه امـــری مـــدام و در حین و عیِن زیســـتی 
مســـئوالنه و شـــهیدانه. با این قرائت ها، شهید 
می شـــود موجودی ژیگول، باحـــال و بی آزار، 
کـــه بودونبـــودش به جـــز خودش، نـــه خیری 
برای کســـی دارد و نه شـــّری. خودش هســـت 
و خـــدای خـــودش و آن حال و اتصـــال و دیگر 
هیـــچ. به جنگ می رود که تنها شـــهید شـــود 
و رها از هـــر تکلیفی. نه آنکـــه بجنگد و بمیرد 
برای ایمانـــش و برای زنده مانـــدن آرمان ها، و 
شـــهادت هم پاداش مجاهدتی باشـــد که به او 

می شـــود. عطا 
مشـــکل اساســـی ما در توجه به کارکردهای 
مفهوم »شـــهادت«، بـــه همین نوع دیـــدگاه و 
ادراک و قرائـــت برمی گـــردد؛ قرائتـــی ناقص و 
منزوی از شـــهدا، که هرگز نخواهد توانســـت، 

با زندگـــی عـــادی و اجتماعی پیونـــد بخورد و 
به ســـبکی از زیســـت بینجامد کـــه قابل تکثیر 
و تعمیـــم در همـــه عرصـــات حیات باشـــد. 
زندگـــی ای که نـــه تبعیـــض و فقر و فســـاد را 
برمی تابـــد و نـــه خـــود را در ازای هـــر آنچـــه 
پیرامونـــش می گذرد، بی مســـئولیت می داند. 
شهدا در ســـاعاتی خاص از حیات جهادی شان 
و لحظـــات شـــهادت، خالصه شـــده اند، و این 
شـــده که دســـت نیافتنی شـــده اند و ماورایی؛ 
و جنگـــی هم نیســـت کـــه حیات و ممـــات ما 
آن جور باشـــد که شـــهیدان بودنـــد. در روزگار 
عافیـــت و امنیـــت، آرزوی شـــهادت داریـــم، 
آن هم در جنگـــی که فقط ما را بـــه یک آرزوی 
شـــخصی برســـاند، نه در جنگی که ســـختی و 
مـــرارت دارد و نبرد با جباران و ظالمان اســـت.
ایـــن نـــوع نگـــرش، یادواره هـــا و دیگـــر 
جنـــگ  و  شـــهدا  بـــا  مرتبـــط  برنامه هـــای 
هشت ســـاله را دســـتخوش آســـیب و اشکال 
کرده اســـت. شـــهادت در یابودهـــای ما از یک 
حماسه تمام عیار، شـــعوری آرمانی و زندگی ای 
مســـئوالنه، به روایتی غمگین، شوری عاطفی 
و نهایتـــًا لحظاتی حال و اشـــک، فروکاســـته 
اســـت. البته دربـــاره فرهنگ عاشـــورا هم که 
اســـاس و بنیاِن نگاه ما به مســـئله ی شـــهادت 
اســـت، کمابیش دچار همین عارضه شده ایم. 
کنار گذاشـــتن پهنای حضور و ســـال ها زیست 
نورانی حضرت سیدالشـــهدا -که ســـالم خدا بر 
او باد-  و خالصه شـــدن امام در چند روز پایانی 
از حیاتـــش، بدون توجـــه به چرایی کشـــیده 

شـــدن تاریخ به عاشـــورا و حتی ســـخنان امام 
در همان چنـــد روز آخر عمر هـــم، ما را مجاب 
کرده اســـت که عاشـــورا را تنها در حد مصیبتی 
بـــزرگ بـــرای اهل بیـــت و شـــیون و زاری بـــر 
مظلومیت آنـــان، خالصه کنیم؛ نـــه عبرتی در 
کار اســـت و نه الهامی و نه محاسبه ی موقعیت 
خودمان در نبرد همیشـــگی حق و باطل. برای 
همین هم هســـت که زیارت عاشـــوراهای ما، 
فقط بـــه درد گریه کردن می خـــورد و نه حرکت 

جهاد. و 
این جور شـــده اســـت که اغلب یادواره های 
شـــهدا -در تبریز الاقل- عاری از هر دســـتاورد 
عینـــی و جریان ســـاز اســـت. وقتـــی هیـــچ 
عملیاتـــی در پیـــش نداریـــم، پـــس جریانی 
هم قـــرار نیســـت راه بیفتـــد، و قرار نیســـت 
هیچ چیـــزی به هیچ کســـی بربخـــورد. در این 
شـــرایط، یادواره می گیریم فقط بـــرای این که 
یادواره گرفته باشـــیم! ســـاعاتی جمع شـــویم 
و لحظاتـــی عاطفه مـــان را اوج دهیـــم و کمی 
شهید شـــهید کنیم و عکس شـــهدا را ببوسیم 
و ســـر طاقچه بگذاریم و باز برویـــم پی کارمان 

بعد. ســـال  تا 
 شـــهدا را کـــه در لحظه شـــهادت خالصه 
کنی، رســـم آن ها هم به درد ابراز احساســـات 
لحظـــه ای می خورد و نـــه برای دنبـــال کردن.
از سر تنبلی و مســـئولیت گریزی خودمان، 
روتوششـــان  و  کرده ایـــم  ژیگـــول  را  شـــهدا 
استثنایِی  انســـان های  کرده ایمشان  و  زده ایم، 
دســـت نیافتنی و نشســـته ایم ایـــن ور و داریم 

علی سلیمانیان

شهادِت بی دردسر؛  یادواره های بی آزار

گ ما
رهن

ف
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و  را می خوریـــم  حســـرت حالشـــان 
و  البته.  هســـتیم  هم  شرمنده شـــان 
چـــه بهانـــه ی مطلوبی بـــرای توجیه 
بـــرای  رکـــود  و  تنبلـــی  و  ســـکون 
برایشـــان  کرده ایم!  جـــور  خودمـــان 
یـــادواره می گیریم، بی اثر و ســـاکن و 
خوشـــیم که به یادشـــانیم. کدام یاد؟ 
کـــدام شـــهدا؟ عکس ها و اســـم های 
رنـــگ و رو رفتـــه شـــهدا و در عـــوض 
از جناب  بزرگی  عکس ها و اســـم های 
مســـئولی که قرار اســـت ســـخنرانی 
کـــه دعوت شـــده؛  کنـــد و مداحـــی 
و  تکـــراری  پای حرف های  نشســـتن 
بی ربط ســـخنران مســـئول و شنیدن 
و لحظات شـــهادت  از وداع  خاطراتی 
و تشـــییع و تدفین شـــهدا و فراموش 
کردن اسم ورســـم و آرمان شـــهیدان 
و این کـــه چـــرا رفتنـــد، بـــرای چـــه 
بـــود و چه  جنگیدند، حرفشـــان چه 
می خواســـتند؟ شـــهید را منتزع از راه 
و آرمانـــش نشـــان می دهیـــم و فکر 

کرده ایم! کارســـتان  می کنیـــم 
برخاســـتن های  و  نشســـتن ها 
بی خاصیتـــی کـــه بیشـــتر، قعـــود و 

گوشـــه گیری را تجویـــز می کنـــد تـــا 
حرکـــت و جنبش و کار و تـــالش را. ما 
در ایـــن یادواره هـــا می نشـــینیم و از 
جایمـــان هم جـــم نمی خوریم و فقط 
نـــگاه می کنیم و حســـرت می خوریم 
و بـــه روی خودمـــان هـــم نمی آوریم 
که شـــهدا، شهادت را زیســـته اند و آن 
را در روز پایانـــِی زندگی مقامی شـــان 

نیافته انـــد.
 شـــهید اگر ســـر بر ســـجده و دل 
بـــر الفت با معبود ســـپرده اســـت، بر 
دشـــمنان او هم عرصـــه را تنگ کرده 
و نهیـــب زده اســـت. اگـــر عطوفتـــی 
داشـــته و دســـتگیری از مستضعفی، 
در برابـــر ظلـــم و فســـاد و تعـــرض به 
بیت المال هم ســـکوت نکرده اســـت. 
اهل تکلیف بوده اســـت و مسئولیت. 
در کالس درس، در مسجد، در کوچه و 
بازار، در اداره اش، در کســـب وکاری که 
داشـــته، در میان دوســـتان، در خانه، 
در ارتبـــاط بـــا دیگـــران، در زندگـــی 
شخصی، در شـــدت و رقت، در خوبی 
و در بـــدی و در همه حـــال، در جهاد 
بوده و در مـــدار تکلیـــف و در همه ی 

از سر تنبلی و 
مسئولیت گریزی 
خودمان، شهدا را 

ژیگول کرده ایم 
و روتوششان 

زده ایم، و 
کرده ایمشان 

انسان های 
استثنایِی 

دست نیافتنی 
و نشسته ایم 

این ور و داریم 
حسرت حالشان 
را می خوریم و 

شرمنده شان هم 
هستیم البته. 
و چه بهانه ی 

مطلوبی برای 
توجیه سکون 

و تنبلی و رکود 
برای خودمان 
جور کرده ایم!

ســـاعات حیـــات، همان بـــوده که در 
لحظه آخـــر بوده اســـت، اهـــل قیام 
بوده و تـــالش و مســـئولیت و مبارزه.
یادواره هـــای بنجلـــی کـــه به هیچ 
دردی نمی خـــورد اال این کـــه مـــا فکر 
کنیم یاد شـــهدا را زنده نگه داشـــته ایم 
این که ما  و مسئولیتمان تمام اســـت! 
از »نســـل ایســـتاده فریادگر« به »نسل 
نشســـته یادآور و خاطره گو«، از نســـل 
نســـل  به  خســـتگی ناپذیر  مجاهدان 
تنبالن بی درد، و از نســـل بســـیجیان 
همیشـــه در میدان به نسل کوچیدگان 
به انـــزوا رســـیده ایم، کجایـــش زنده 
نگه داشتن یاد شهداســـت؟ یادواره ای 
که در آن دغدغه ی شـــکم و پذیرایی، 
بیشـــتر از دغدغـــه ی محتواســـت را 
به حســـاب شـــهدا می گذاریم؟  چـــرا 
روایتـــی از جنـــگ و شـــهید، که هرگز 
بوی زندگـــی نمی دهد و در آن ســـوی 
تاریخ و کیلومترها آن ســـوتر گیر کرده 
اســـت، چـــه بـــه درد ما می خـــورد؟! 
شـــهدای ژیگول و آســـمانی و بی درد و 
بریـــده از زندگی را چـــه می خواهیم؟ 
شهیدسازی اســـت یا یادواره ی شهدا؟
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بســـاطش را روی کولـــش انداختـــه بـــود و 
طبق عادت هـــر روزش دنبال جای مناســـبی 
هرجایی  دست فروشـــی  بـــرای  می گشـــت... 
مناسب نیســـت. باید جایی را پیدا کنی که هم 
در معرض دید باشـــد و هم کسی در آن نزدیکی 
از جنس بســـاطت نداشته باشـــد. تازه باید به 
فکر مأموران شـــهرداری هم باشی، هم بتوانی 
ورودشـــان را از دور رصـــد کنی و هـــم اگر قرار 
اســـت از دستشـــان فرار کنی، مانعی سر راهت 
نباشـــد... دســـت فروش خیابان هـــای زیادی 
را گشـــته بـــود و تقریبًا مناســـب ترین جای هر 
خیابـــان را به خوبی می شـــناخت. اما جمعیت 
هم صنفانش روزبه روز بیشـــتر می شـــد و نزاع و 
درگیری بـــرای تصاحب هر قســـمت از پیاده رو 
بین دست فروشـــان بـــاال می گرفـــت، آن هایی 
که اهـــل دعـــوا بودند و ســـوراخ ســـمبه های 
قانونـــی را ازبر بودنـــد... دیگر مثـــل قدیم ها 
نبود که دســـت فروش ها ســـواد نداشته باشند 
یا سوادشـــان فقط خواندن و نوشـــتن باشـــد. 
اآلن بیـــن همکارانش دیپلمه و لیســـانس هم 

می شـــد. پیدا 
دســـت فروش بـــا ایـــن افـــکار در امتـــداد 
پیاده رو گام برمی داشـــت. دیگر بـــا نگاه کردن 
بـــه حجره های بـــازار و آدم هایشـــان نـــه آه و 
حسرتی داشـــت و نه آرزوی بلندی که دستش از 
آن کوتاه باشـــد. ســـعی می کرد تنها به یک چیز 
فکر کند همســـرش و تنها پسرش امیرحسین. 
دیگر حتی نمی خواســـت امیرحســـین طوری 
درس بخوانـــد که فـــردا برای خـــودش دکتر و 
مهندس شـــود. بعـــد از اخراجـــش از کارخانه 
به خاطـــر تعدیل نیـــرو، آن قدر در شـــرکت ها 
و کارخانه هـــا پیش مدیـــر و مهنـــدس و دکتر 
خم و راســـت شـــده بود و هیچ نتیجـــه ای جز 
حقارت و پوچی نصیبش نشـــده بـــود که دیگر 
دوســـت نداشـــت آینـــده پســـرش بـــا چنین 
وضعیتـــی پیوند بخـــورد. دلش می خواســـت 
پســـرش به جای مدیر و مهنـــدس و دکتر، مرد 
بـــار بیاید. مرد که باشـــد، به هر مســـندی هم 
برســـد، مردانه وار می رســـد و پایین دستی ها را 
فرامـــوش نمی کند. هرچند خوب می دانســـت 
کســـی که طبقه پایین جامعـــه را فراموش نکند 
یا اصـــاًل مدیر نمی شـــود یا تحمل مســـئولیت 

فرساســـت. طاقت  برایش 

دســـت فروش بارش را دســـت  به  دست کرد 
و به زحمـــت کیف پولش را بیـــرون آورد. عکس 
امیرحســـین را که در جای کارت شناسایی کیف 
چپانده بود، نـــگاه کرد. لبخنـــدی صورتش را 
پوشـــاند و ناخودآگاه عکس را بوسید. کیف را که 
پایین آورد، داخل بازار متوجـــه دو مرد باکت و 
شـــلوار مشـــکی و کفش های براق ســـیاه شـــد 
که پـــالکاردی بـــر در حجره نصـــب می کنند. 
متن پـــالکارد را خوانـــد. لبخندی بـــر لبانش 
نقش بســـت: هرگل که بیشـــتر بـــه چمن می 
دهد صفا، گلچیـــن روزگار امانـــش نمی دهد. 
درگذشـــت جانســـوز خلدآشـــیان حاج مروت 

الهی پرســـت را تســـلیت عرض می نماییم.
لبانـــش را گزیـــد و نزدیک تر رفـــت . خوب 
می دانســـت که آن مغازه تا شـــب هفتـــم و اگر 
شـــانس یاری اش کنـــد تا چهلم بســـته خواهد 
مانـــد. مغـــازه هم جـــای خوبی بـــود. ورودی 
بـــازار، دومیـــن مغـــازه. مأمورین شـــهرداری 
معمـــواًل کاری بـــه داخل بـــازار ندارنـــد، تازه 
فرصت فرار همیشـــه هســـت و اگر بـــا یکی از 
مغازه دارها ســـر دوســـتی باز می کرد، خیالش 

ازهرجهـــت راحت می شـــد.
دو مـرد سـیاه پوش پالکارد را کـه نصب کردند 
دسـتی به کت وشـلوار خود کشـیدند و با قیافه ای 
و  کردنـد  خداحافظـی  همسـایه ها  از  مغمـوم 
سـمت خـودروی لوکسـی که کنـار خیابـان دوبله 
پـارک شـده بـود، رفتنـد. بـا افسـر وظیفـه ای کـه 
بـرگ جریمـه بـه دسـت دور ماشـین می چرخیـد 

خوش وبشـی کردنـد و دور شـدند.
دســـت فروش بالفاصلـــه به ســـمت همان 
مغـــازه رفـــت. نیـــم ســـاعتی منتظـــر ماند تا 
وضعیـــت کمـــی عادی تر شـــود، ســـپس آرام 
بســـاط خود را پهن کـــرد. گـــردو می فروخت. 
جنســـش اعال بود و قیمتش مناســـب. گردوها 
از ترکیه قاچاق می شـــدند، بـــرای همین ارزان 
بود و مشـــتری خوبی داشـــت. چندساعتی که 
گذشـــت، صدای مغازه دار بغلی بلند شـــد کنار 

بســـاطش آمد.
ـ بله دیگه شمام مثل الشخور منتظرین یکی 
از ماها کپه ی مرگشو بزاره، بدون مالیات و عوارض 

آوار بشین وسط بازار... جمع کن بساطتو...
آرام به سمتش رفت

ـ مـــن غلـــط بکنـــم منتظـــر مرگ کســـی 

باشـــم... نوکرتم! فقط یه هفته اســـت دیگه. 
شـــمام برادر بـــزرگ من، مغـــازه که باز بشـــه، 

جـــول و پالســـم رو جمـــع می کنم...
ـ آقا برادری کدومه، شما که مارو از نون خوردن 
انداختین، اگه بساط شما کور می شد که حال وروز 

ما این نبود.
ـ من که گردو می فروشم، شمام شکر خدا قند و 

شکر...
ـ من این حرف ها حالیم نیست، بساط اتو بایست 

جمع کنی... یاال ... پاشو ببینم
و  کشید  آغوش  در  را  او  به زور  دست فروش 

گونه هایش را بوسید:
نیست،  بیشتر  که  روز  چهار  سه  غالمتم...  ـ 
برات مشتری  تمومه...  بزاری  رو جیگر  دندون 

می فرستم... قول می دم، حاال خودت می بینی
مغازه دار نام مشتری را که شنید کمی تأمل کرد

ـ خالصه برا ما دردسر نشی، خودت می دونی که 
خرجش یه تلفنه.

چند  و  گذاشت  چشم  روی  دست  دست فروش 
باری خم و راست شد...

جبران  نوکرتم...  چشم...  روی  به  چشم...  ـ 
می کنم.

دیگـر  مغازه دارهـای  متوجـه  دسـت فروش 
هـم بـود کـه از دور بـه تماشـای بگومگـوی آن هـا 
ارادتـی  عـرض  سـینه  بـر  دسـت  بودنـد.  آمـده 
کامیابـی  و  پیـروزی  حـس  کـرد.  آن هـا  بـه  هـم 
رنـگ حقـارت را کم رنگ تـر می سـاخت. گمـان 
می کـرد ایـن بخشـی از وظیفه ی کاری اوسـت که 
می بایسـت بـرای ادامـه ی حیـات پیـش آن هایی 
و  خـم  هسـتند،  خـودش  از  گردن کلفت تـر  کـه 

راسـت شـود.
او  کار  بـه  کاری  دیگـر  بـود  هـم  همین طـور 
نداشـتند، بـا مشـتری هایی هـم کـه بـرای قنـد 
فـروش مهیـا می کـرد دلـش را بـه دسـت آورده 
دسـت  شـکری  و  قنـد  مغـازه  وجـود  بـا  بـود... 
مأمـوران شـهرداری هـم از بسـاط او کوتـاه شـده 

بـود.
پنج روز بی دغدغه گذشـــت چنـــد باری هم 
که مأموران شـــهرداری آمده بودند به راحتی از 

بود. گریخته  کمندشان 
امـا روزگار هـزار بـازی دارد. ایـن بـار همـای 
سـعادت بـر سـر یکـی از آشـنایان مدیـران ارشـد 
شـهر نشسـت و در چشـم به هم زدنـی او مدیرکل 

دست فروش
قربانعلی طاهرفر

تان
داس
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وانـت حرکـت کـرد. مأمـوران گونی ها را 
رها کردند. گونی ها همراه دسـت فروش 
افتادنـد و همـه گردوهـا روی سـیاهی 
آسـفالت خیابـان رهـا شـدند. جمعیت 
کـه تـا چنـد لحظـه قبـل فقـط تماشـا 
می کردند حاال گوشی هایشـان را بیرون 
می گرفتنـد.  تصویـر  و  بودنـد  آورده 
هیچ کـس نزدیـک نیامـد کـه دسـتش را 
روی  صـورت  بـا  دسـت فروش  بگیـرد، 
زمین افتـاده بود و نظاره گـر گردوهایش 
بـود که زیـر چرخه ای ماشـین ها پشـت 
سـرهم لـه می شـدند، صـدای ترکیـدن 
فـرود  سـرش  بـر  پتـک  مثـل  گردوهـا 
می آمدنـد، نفسـش بـه شـماره افتـاده 
را  تصویـر  و  صـدا  ایـن  تحمـل  بـود، 
و  چرخ هـا  و  گردوهـا  تصویـر  نداشـت، 
آدم هایـی کـه دورش حلقـه زده بودنـد 
مبهـم و مبهـم و مبهم تـر شـد،  دیگـر 
هـم  چیـزی  و  نمی شـنید  صدایـی 
نمی دیـد... سـکوت بـود و آرامـش...
فردای آن روز تیتر همه ی روزنامه ها 
طرح  فعالیت های  قبل  روزهای  مثل 
ضربتی پاک سازی را پوشش داده بود. 
روزنامه ها  بیشتر  پایینی  صفحه  نیم 
و  نباشید  خسته  و  تبریک  آگهی  سیل 
دست مریزاد به مدیرکل پاک سازی بود 
هیچ  در  دست فروش  مرگ  از  خبری  و 
مقصر  البته  نشد...  منتشر  رسانه ای 
چنگ  نباید  بود،  دست فروش  خود 

می انداخت... باید رها می کرد.

ازآنجایی کـه  شـد.  شـهر  پاک سـازی 
بزرگ تریـن قارچ هـای سـمی کـه همـه 
داشـتند،  بی رویـه  رشـد  شـهر  جـای 
بـا  نشسـت  در  بودنـد،  دسـت فروش ها 
مشـاورین خـود بـه این نتیجه رسـیدند 
را ریشـه کن  ایـن غـده ی سـرطانی  کـه 
کننـد و بـرای اینکـه بی تجربگـی و عـدم 
تخصص این مدیرکل که خـوراک هرروز 
رسـانه ها شـده بود بیـش از ایـن مدیران 
ارشـد را زیر سـؤال نبـرد تصمیم گرفتند 
کننـد.  طراحـی  را  ضربتـی  طرحـی 
خوشـبختانه دست فروشان دستشان از 
همه جـا کوتـاه بـود و فقط به بساطشـان 
حـزب  عضـو  نـه  داشـتند،  دسترسـی 
و جناحـی بودنـد و نـه در انتخابـات از 
کاندیـدای خاصی حمایت کـرده بودند، 
اقتصـادی  کارترهـای  در  نفـوذی  نـه 
داشـتند و نه نماینـده ای در اتحادیه ها و 
اصنـاف، نه تـوان اختیار وکیل داشـتند 
و نـه زبان دفـاع از حقوق خـود، بالفطره 
مجـرم بودند بـه آلودگی فضـای عمومی 

و مبلمـان شـهری...
طـــرح ضربتـــی آغاز شـــد و چنان 
وارد  دست فروشـــان  پیکره  بر  ضربتی 
کرد کـــه تا مدت هـــا نتواننـــد در برابر 

بساطشـــان قامت راســـت کنند.
در  دنیـا،  از  بی خبـر  دسـت فروش 
خـوش  روزهـای  شـیرینی  حـالوت 
و  می فروخـت  گـردو  همچنـان  خـود 
حتـی گاهـی بـرای خـودش هـم گـردو 

می شکست. درسـت در روزی که مغازه 
قند و شـکری به دالیلی نامعلوم تعطیل 
بـود طـرح ضربتی دامـان دسـت فروش 
دور  از  مغازه دارهـا  از  یکـی  گرفـت.  را 
بسـاط دسـت فروش را نشـان مأمـوران 
جوان هـای  عمدتـًا  کـه  مأمـوران  داد. 
جدیداالسـتخدام بودند، دسـت فروش 
را در حلقـه محاصـره خویـش گرفتنـد 
دسـت فروش تـا بجنبـد و به خـود بیاید 
دارونـدارش را در دسـتان مأمـوران دید 
از  انباشـته  وانت هـای  سـمت  بـه  کـه 

می بردنـد. دست فروشـی  اجنـاس 
دنیـا بـر سـرش خراب شـد، بـاورش 
فقـط  روزگار  لبخنـد  کـه  بـود  دشـوار 
باشـد.  داشـته  دوام  کوتـاه  روز  چنـد 
دیوانـه وار فریـادی کشـید و بـه سـمت 
بـار  را  گـردو  گونی هـای  دویـد  وانـت 
وانـت کـرده بودنـد خواسـت گونی هـا را 
شـدند،  مانعـش  مأمـوران  امـا  بـردارد 
بـر هـردو گونـی چنـگ انداختـه بـود، با 
تمـام توانـش... تـوان بازوانـش، تـوان 
تحمـل نگاه هـای سـنگین همسـرش، 
صاحب خانـه،  بـه  پاسـخگویی  تـوان 
تـوان پـاک کـردن صورت هـای عریـض 
و طویـل بدهی هایـش، تـوان نگاه هـای 
معصومانه و پرسشگرانه امیرحسین...
نتوانسـتند  هـم  چندنفـری  حتـی 
گـره دسـته ای او را از گونی هـای گـردو 
بـاز کننـد بـه نـاگاه وانـت حرکـت کـرد. 
چندم تـری را آویـزان گونی هـا بـود و بـا 

طرح ضربتی 
آغاز شد و چنان 

ضربتی بر پیکره 
دست فروشان 
وارد کرد که تا 
مدت ها نتوانند 

در برابر 
بساطشان قامت 

راست کنند.
دست فروش 

بی خبر از دنیا، 
در حالوت 

شیرینی روزهای 
خوش خود 

همچنان گردو 
می فروخت و 

حتی گاهی برای 
خودش هم گردو 

می شکست. 
درست در روزی 

که مغازه قند 
و شکری به 

دالیلی نامعلوم 
تعطیل بود طرح 

ضربتی دامان 
دست فروش را 

گرفت. 
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عملیات در جبهه 
فرهنگی چگونه 
طراحی می شود؟
»امروز«، کدام 
»عناصر«، در 
کدام »مراکز«، 
باید چه »آثاری« 
را بیافرینند؟
نظام اولویت ها 
در جبهه فرهنگی 
با سه کلیدواژه 
تعریف می شود: 
ضرورت ها، 
اولویت ها و 
فوریت ها. 
تصمیم گیری و 
تصمیم سازی 
باید بر مبنای 
هایی انجام 
شود که انتخاب 
از میان انبوه 
فرصت ها و 
ظرفیت ها و 
تهدیدها و 
محدودیت ها 
را منطقی و 
عقالنی سازد 
وگرنه می توان 
با سازمان دادن 
گروهی برای 
انجامِ هرچند 
طاقت فرسا 
ولی بی اولویت 

بی خانمان های شهر بی گدا

عکس: صابر قاضی
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در حاشـــیه ی شـــمالی تبریز، زیر 
پل هـــای اتوبـــان پاســـداران، پـــر از 
ســـرمای  در  کارتن خواب هاســـت. 
اســـتخوان سوز زمســـتان های تبریز، 
می تـــوان دخترکی را همـــراه مادرش 
دید کـــه در میان ســـی چهـــل مرد، 
می تـــوان  می کنـــد.  کارتن خوابـــی 
پیرزنـــی درمانـــده را دیـــد، می توان 
را هـــم دید؛  جوان تحصیل کـــرده ای 
مشـــترک اند؛  یک چیز  در  همه شـــان 

بی خانمانـــی!
شـــهرهای  عارضه ی  بی خانمانی، 
در  ســـال 2013  در  اســـت؛   بـــزرگ 
نفر    112.070 لنـــدن،  خیابان هـــای 
زندگی خـــود را گذرانده اند که نســـبت 
به ســـال پیـــش 26% افزایش داشـــته 
بود. در فرانســـه اعالم شـــده است هر 
ســـاعت یک بی خانمان می میرد ! در 
ایالت ماساچوســـت آمریـــکا، 37000 
دانش آمـــوز در طـــول ســـال 2013، 
بی خانمانـــی را تجربـــه کرده انـــد  در 
مســـکو بااینکه آمار رســـمی منتشـــر 
نمی شـــود، امـــا گزارش هـــا حاکـــی 
اســـت در آن شـــهر بیش از 100.000 
نفـــر بی خانمان هســـتند . در ســـال 
2011 گفته شـــد  بیـــش از 30 درصد 
زن  روســـیه  بی خانمان هـــای  از 
هســـتند درحالی کـــه ایـــن رقـــم 10 
ســـال پیـــش، ده درصد بوده اســـت . 
مهرماه ســـال 93، شـــهردار تهران از 
وجود 15 هـــزار کارتن خـــواب در این 
شـــهر خبـــر داد  و رییس کمیســـیون 
عمـــران و حمل ونقل شـــورای شـــهر 
تهـــران  نیـــز اعالم کـــرد بر اســـاس 
آمارهای ارائه شـــده، ســـال گذشـــته 
تا  چهار  بیـــن  کارتن خواب ها  تعـــداد 
پنج هـــزار بوده و امســـال با رشـــد 3 
برابـــری مواجه شـــده اســـت . آمارها 
تکان دهنده تـــر،  و  تکان دهنده انـــد، 
رونـــد رو به رشـــد بی خانمانی اســـت 
که خطرهای بزرگـــی را نوید می دهد. 
در تبریـــز کـــه آوای شـــهر بدون 
کار  از  را  فلـــک  گـــوش  گدایـــش 
انداختـــه، هیـــچ آمـــاری تاکنـــون از 
بی خانمان هـــای این شـــهر منتشـــر 
نشده اســـت و تبلیغات رسمی همواره 
تبریز را شـــهر بدون گـــدا معرفی کرده 
اســـت، امـــا واقعیـــت چیـــز دیگری 
اســـت؛ زیر پل های کنارگذر شـــمالی، 

پـــر از زن و مـــرد و کودک اســـت!  
شـــرایط  به  بســـته  بی خانمانـــی 
هر شـــهر و کشـــور، دالیلـــی دارد، از 
مشـــکالت اقتصادی و گرانی مســـکن 
گرفته تـــا بیـــکاری و مهاجـــرت؛ در 
تبریز علت اصلـــی بی خانمانی اعتیاد 
که  متعددی  مصاحبه های  در  اســـت. 
بـــا کارتن خواب های تبریز داشـــته ام، 
همـــه-ی آن هـــا معتاد بودنـــد؛ یعنی 
بی خانمانی شـــان درنتیجـــه اعتیـــاد 
نتیجه ی  اعتیادشـــان  اینکه  نه  بوده و 
بی خانمانی باشـــد. برخـــی به خاطر 
اعتیاد و شکســـت برنامه هـــای ترک، 
از خانـــواده طرد شـــده اند و برخی هم 
پـــس از آزادی از زنـــدان، جایی برای 
زندگـــی نداشـــته و بـــه پل هـــای زیر 

برده اند. پنـــاه  پاســـداران  اتوبان 
همچنان  بی خانمان ها  مســـئله ی 
کـــه در شـــهرهای بزرگ دنیـــا جدی 
اســـت، راه های مقابله بـــا آن هم برای 
مدیران شـــهری بســـیار جدی است؛ 
در نیویورک ســـازمان بزرگی  با حدود 
2هزار پرســـنل وظیفه کمک رســـانی 
بـــه بی خانمان هـــا را بر عهـــده دارد و 
با اختصـــاص اقامتگاه هـــای موقت و 
ارائه مشـــاوره بـــه خانواده هـــا و افراد 
بی خانمان راه را برای اســـتقالل مالی 
و بازگشـــت آن ها به زندگـــی معمول را 
اداره ی  لنـــدن  در  می   کنـــد.  هموارتر 
مسکن شـــهر، وب ســـایتی راه اندازی 
بی خانمان هـــا   کـــه   اســـت  کـــرده 
می تواننـــد بـــا جســـتجو در آن جای 
خـــواب و خدمـــات حمایتـــی را پیدا 

 . کنند 
اما در شـــهرهای مـــا؛ واضح تر؛ در 
شـــهر مـــا، در تبریز، هیـــچ برنامه ای 
برای حل این مشـــکل شـــهری وجود 
ندارد چراکه سال هاســـت چشـــممان 
را بـــا خیـــال خوش »شـــهر بـــی گدا« 
بســـته ایم و از حاشـــیه ی ســـیاه شهر 
خبـــر نداریم کـــه حاال برنامـــه ای هم 
بـــرای مقابله با آن داشـــته باشـــیم. 
واقعیـــت را بایـــد دیـــد و پذیرفت، در 
تبریز افـــراد بی خانمان وجـــود دارند 
و سال به ســـال هـــم بیشـــتر خواهند 
شـــد چراکه از طرفی مـــوج اعتیاد در 
کشـــور بزرگ و بزرگ تر می شـــود و از 
افزایش  بیکاری در حـــال  طرف دیگر 
و هزینه های مســـکن سرســـام آورتر 

درباره ی 
بی خانمان های 

تبریز با یک 
مسئله ی نسبتاً 

پیچیده مواجهیم؛ 
اعتیاد! برخورد با 

بی خانمان سالم 
راه حل مشخصی 

دارد، تأمین 
سرپناه و شغل و 
یا اگر نیاز داشت 

درمان. این کار 
در شهری مانند 
تبریز که پر از 

انجمن های خیریه 
است و انفاق 

جزوی از فرهنگ 
مردم شده، 

بسیار ساده 
است.

 . ند می شو
بـــا مســـئله  آنچـــه در مواجهـــه 
انجام  ایـــن شـــهر  در  بی خانمان هـــا 
شده و می شـــود؛ 2 کار ســـاده است، 
انـــکار کارتن خواب هـــا و اصـــرار بـــر 
البته دســـتگیری  شـــهر بدون گدا! و 
به  سپردنشـــان  و  آن هـــا  گاه وبیـــگاه 
تا  اعتیـــاد!  ترک  اجبـــاری  کمپ های 
چند شـــب بمانند و دوباره آزاد شـــوند 

و برگردنـــد زیـــر پل! 
تبریز  بی خانمان هـــای  دربـــاره ی 
بـــا یـــک مســـئله ی نســـبتًا پیچیده 
بـــا  برخـــورد  اعتیـــاد!  مواجهیـــم؛ 
بی خانمان ســـالم راه حل مشـــخصی 
دارد، تأمین ســـرپناه و شـــغل و یا اگر 
نیاز داشـــت درمان. این کار در شهری 
ماننـــد تبریز کـــه پـــر از انجمن های 
از  انفـــاق جـــزوی  خیریـــه اســـت و 
فرهنگ مردم شـــده، بســـیار ســـاده 
اســـت. اما وقتـــی با کســـی مواجهیم 
اعتیاد  بی خانمانـــی اش  دلیـــل  کـــه 
اســـت، مســـئله بیش ازاندازه پیچیده 
می شـــود و نمی تـــوان به راحتی گفت 
که اگر ســـرپناهی برایـــش تهیه کنیم، 
مشـــکل حـــل می شـــود؛ چنانچه در 
تهـــران تجربه شـــده و جـــواب نداده 

 . ست ا
راه حـــل شـــهرداری تهـــران برای 
مســـئله کارتن خواب هـــا، پدیـــده ای 
بـــه نـــام »گرمخانـــه« بود؛ ســـوله ای 
بـــا تخت های دو ســـه  نســـبتًا بزرگ 
طبقـــه و البتـــه حمـــام و ســـرویس 
و  شـــهرداری  مأمـــوران  بهداشـــتی. 
یـــا پلیـــس، در گشـــت های شـــبانه، 
کرده  جمـــع آوری  را  کارتن خواب هـــا 
و به ایـــن مراکز تحویـــل می دهند؛ و 
در ایـــن جمع آوری هـــا، نـــگاه آماری 
حاکم اســـت مانند جمـــع آوری زباله! 
هرچه تعداد زیاد، پـــول زیاد و ناگفته 
پیداســـت که چـــه فجایعـــی ممکن 
اســـت از این شـــیوه حاصل شـــود. 

وجـه  دو  تهـران  در  بی خانمانـی 
متفـاوت دارد؛ آن هایـی کـه معتادنـد و 
آن هایـی کـه مسـکین اند؛ یعنـی بـرای 
کاری بـه تهران رفته انـد، یا دلیل دیگر، 
بـه خاطـر نداشـتن هزینه مسـافرخانه، 
آواره خیابـان شـده اند. معلـوم نیسـت 
دو  ایـن  از  کدام یـک  بـرای  گرمخانه هـا 
گـروه ساخته شـده اند و آیا تفکیکی بین 

حمسن هادی

معه
جا
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آن هـا وجـود دارد یـا نـه! آنچـه مسـلم 
اسـت گرمخانه هـا بیشـتر محـل خواب 
معتـادان شـده اسـت و ایـن هـم خـود 

ایست. مسـئله 
 در مهرمـــاه 93، حســـین طـــال، 
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلس 
شـــورای اســـالمی، دربـــاره وضعیت 
گرمخانه هـــا گفت وگویـــی با ســـایت 
خانـــه ملـــت انجـــام داده و معتادان 
ایـــن گرمخانه ها  اصلـــی  را مشـــکل 
دانســـت  و از مصوبه استانداری تهران 
مبنی بر ممنوع بـــودن ورود معتادان 
بـــه گرمخانه هـــا خبـــر داده و گفت: » 
قرار بـــود عالوه بـــر آنکه تعـــداد این 
مراکـــز افزایـــش یابد حجـــم ورودی 
به گرمخانه هـــا نیز کنتـــرل و از ورود 
معتادان نیـــز جلوگیری شـــود، حال 
قرار اســـت مجمع نماینـــدگان تهران 
این موضـــوع را پیگیری کنـــد« و این 
یعنی شکســـت نگاه ســـاده انگارانه به 
نگاهی که  مشـــکل کارتن خواب هـــا. 
یک ســـوله ی گرم با چنـــد صد تخت 
ســـاده را بـــرای حل یک مســـئله ی 
پیچیـــده ی شـــهری کافـــی می داند!

تهـــران،  گرمخانه هـــای  تجربـــه 
اگرچـــه نیـــاز بـــه بررســـی دقیـــق و 

بن بست 
گرمخانه ها در 
تهران، بی شباهت 
به بن بست 
کمپ های ترک 
اعتیاد نیست؛ 
البته ماهیت 
این دو مرکز هم 
هنوز تفکیک 
نشده است و 
معلوم نیست که 
منظور مدیران 
از گرمخانه، 
همان کمپ های 
اجباری ترک 
اعتیاد است یا 
نه؟ کمپ هایی که 
با استناد به ماده 
16 قانون مبارزه 
با مواد مخدر 
ایجادشده اند و 
سازوکارشان 
شبیه 
گرمخانه هاست.

میدانی دارد، اما مـــروری بر گزارش ها 
منتشـــره از آن، نشـــان می دهد  این 
ســـوله ها، نه تنهـــا در حـــل مشـــکل 
نبوده انـــد  موفـــق  کارتن خوابـــی 
بـــه معضـــل دیگـــری  بلکـــه خـــود 
در  نمونه  به عنـــوان  تبدیل شـــده اند. 
ســـال 1390 روزنامه ی ایران  داستان 
یک جـــوان عقب مانده ذهنـــي به نام 
»مهدی« را نوشـــت که پـــس از اخراج 
از یکـــی از گرمخانه های شـــهرداری و 
رها شـــدن در جنوب تهـــران به خاطر 
سرما پاهایش را از دست داد. او که 29 
سال داشـــته، از ســـر کوچه خودشان 
توسط گشت های شـــهرداری دستگیر 
و بی اعتنـــا بـــه کاغـــذی کـــه خانواده 
از تـــرس گـــم شـــدن او، در جیبـــش 
گذاشـــته و آدرس و شـــماره تلفـــن را 
نوشـــته بودند، بـــه گرمخانـــه منتقل 
شـــده  و یک ســـال تمـــام از خانواده 
خود گم می شـــود. »خانـــواده در مدت 
گم شـــدن وي تکاپوي زیـــادي انجام 
دادند تـــا او را پیدا کننـــد. خواهرش 
5بار بـــه شـــهرداري مراجعه کـــرد تا 
تحت  برادرش  دســـتگیري  صورت  در 
یـــا متکـــدي  کارتن خـــواب  عنـــوان 
مشـــخصاتش را ارائه و محل نگهداري 

وي را پیـــدا کنـــد، اما هر بـــار جواب 
منفي شـــنید و مســـئوالن گرمخانه ها 
تأکیـــد کردند کـــه »مهـــدي« به هیچ 
نشـــده است.  انتقال داده  گرمخانه ای 
خانـــواده »مهـــدي« باالخـــره از روي 
ناچـــاري آگهي گـــم شـــدن وي را در 
روزنامـــه به چـــاپ رســـاندند و همین 
کافي بـــود تـــا با تمـــاس عـــده ای از 
اطـــراف مهرشـــهر کرج اطـــالع یابند 
کـــه »مهدي« در شـــرایط ســـختي در 
حوالـــي امامـــزاده طاهر دیده شـــده 
اســـت. وقتي پدر »مهدي« پسرش را 
در شرایط سخت ســـرمازدگي دید وي 
را به بیمارســـتان امام حســـین انتقال 
داد و از پزشـــکان شـــنید براي نجات 
پاهاي وي از قطع شـــدگی بســـیار دیر 
شـــده اســـت«. او را تنها 8 شـــب در 
گرمخانـــه نگه داشـــته بودنـــد و چون 
نگـــه داشـــتنش دیگر به صرفـــه نبود 
رهایش می کننـــد تا از جنـــوب غرب 
تهران به خانه شـــان در شـــرق تهران 
بـــرود.  او هم کـــه عقب ماندگی ذهنی 
داشـــت، راه خانـــه را پیـــدا نمی کند و 
درنتیجه در ســـرماي شدید زمستان، 
گرســـنه و تشـــنه، به حالت نیمه جان 

از مهرشـــهر کرج ســـردر می آورد.

عکس: صابر قاضی
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نتیجـــه ی مثبتی هم در تـــرک اعتیاد 
دیـــده می شـــود، حاصـــل کار چنین 

کســـانی است. 
در یکی از گفت وگوهایم با معتادان 
کارتن خواب، خانم میان سالی که بارها 
»ما  گفت:  داشت  ابتال  و  ترک  تجربه 
معتادها عین یک نهال می مونیم، که 
میزارن  متری  یک  درخت  یه  پشتش 
اون  اگه  ما  نیفته.  و  بده  تکیه  بش  که 
باشیم،  داشته  رو  متری  یک  درخت 
میتونیم نجات پیدا کنیم وگرنه شکست 
کسان  از  را  نظر  این  خورد«.  خواهیم 
دیگری هم شنیده ام؛ آن ها که تجربه ی 
همه  دارند،  معتادان  درمان  در  عینی 
بیمار  با  مستمر  همراهی  و  حمایت  بر 
بیماری  یک  اعتیاد  می کنند.  تأکید 
فیزیکی نیست که دارویی را تجویز کنی 
و خالص. با معتاد باید همراهی کرد و 
گام به گام او را پیش برد و از همه مهم تر 
باید برایش مشغله تأمین کرد. چه در 
دوره ی درمان و چه پس ازآن؛ چیزی که 
با نگاه سودانگارانه امکان پذیر نیست. 
در نگاه سودانگار، معتاد یک کاالست و 
بهتر که مدام بازتولید شود. سودانگاری 
می خواهد  نیست،  درمان  به  معطوف 
معتاد و خانواده اش را همواره در حالت 
وابستگی نگه دارد تا از او خدمات بگیرند 

و پول بدهند.
حاال چه می توان کرد؟

 ابتـــدا مســـئله ی خـــود را دقیق 
تـــا به پاســـخ برســـیم: کنیم 

1- در حاشـــیه ی شمالی تبریز، زیر 
پاســـداران، تعدادی  اتوبـــان  پل های 

می کنند. زندگـــی  کارتن خواب 
2- آن هـــا معتادند و دســـتگیری و 
کمپ هـــای اجباری برای درمانشـــان 

نبوده. مؤثر 
زیـر  در  معتـادان  تجمـع  دلیـل   -3
)به ویـژه  پاسـداران  اتوبـان  پل هـای 
دره ی مشـهور بـه تـرالن( راحـت بـودن 
تهیـه مـواد در آن منطقـه اسـت. یعنـی 
آنجـا پیش از آنکه محل تجمع معتادان 

باشـد، کانـون فروشـندگان اسـت.
حتـــی  کارتن خواب هـــا  ایـــن   -4
باید  باشـــند،  اگر قصد ترک نداشـــته 
بـــرای ســـاماندهی آن ها اقـــدام کرد. 
وجـــود کانون هـــای تجمـــع معتادان 
عمومی  مشـــکل  یک  کارتن خـــواب، 

است. شـــهر  برای 

حاال چه باید کرد؟ 
آیا تجربه تهران 
را در تبریز هم 

باید تکرار کنیم، 
یا راه دیگری 

هم وجود دارد؟ 
واقعیت این است 
که آن تجربه در 

مقیاس کوچک تر، 
در تبریز هم 

بارها تکرار شده 
است؛ اگرنه به 
اسم گرمخانه. 

با هرکدام از 
کارتن خواب های 

تبریز که صحبت 
کردم، ده بیست 

بار تجربه ی کمپ 
را داشت! 

این تنها یـــک نمونـــه از فجایعی 
است که نگاه ســـاده انگارانه به مسائل 
اجتماعـــی می توانـــد بـــه بـــار آورد، 
نگاهـــی که تنها آمار و ارقام بلد اســـت 
و می خواهـــد جامعه را با مهندســـی 
اداره کند؛ ســـوله ای بســـازد و گروهی 
جمع کند کـــه بگیرنـــد و بیاورند؛ و به 

تعـــداد پول دریافـــت کنند!
تهران،  در  گرمخانه هـــا  بن بســـت 
بی شـــباهت بـــه بن بســـت کمپ های 
تـــرک اعتیاد نیســـت؛ البتـــه ماهیت 
ایـــن دو مرکـــز هـــم هنـــوز تفکیک 
نشـــده اســـت و معلـــوم نیســـت که 
همان  گرمخانـــه،  از  مدیـــران  منظور 
کمپ هـــای اجبـــاری تـــرک اعتیـــاد 
اســـت یا نه؟ کمپ هایی که با اســـتناد 
بـــه مـــاده 16 قانـــون مبارزه بـــا مواد 
مخدر ایجادشـــده اند و سازوکارشـــان 
گشت های  گرمخانه هاســـت؛  شـــبیه 
می آورنـــد؛  را  معتـــاد  جمـــع آوری، 
با شـــکایت  یا  از خیابـــان گرفته انـــد 
آورده انـــد.  خانـــه اش  از  دیگـــران، 
فرقـــی نمی کنـــد، مهم این اســـت که 
آورده انـــد و به تعداد پـــول می گیرند. 
بمانـــد،  بایـــد  روزه   20 دوره  یـــک 
ســـم زدایی شـــود و به اجبار اعتیادش 
را تـــرک کنـــد.  آزاد می شـــود تا چند 
روز دیگـــر دوباره برگشـــته و هزینه ای 
به حســـاب  اقامتش،  بابـــت  مجـــدد 
کمـــپ واریز شـــود! چه کســـی با 20 
روز اجبـــار می توانـــد غـــول اعتیـــاد 
را بشـــکند؟ تقریبـــًا هیچ کـــس! این 
باطـــل ســـال ها تکرار می شـــود  دور 
و از درونـــش چـــه فســـادهای مالی و 

 ! برنمی خیزد  کـــه  اخالقـــی 
حاال چـــه باید کـــرد؟ آیـــا تجربه 
تهـــران را در تبریـــز هـــم بایـــد تکرار 
کنیـــم، یـــا راه دیگـــری هـــم وجود 
دارد؟ واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه آن 
در  کوچک تـــر،  مقیـــاس  در  تجربـــه 
تبریـــز هم بارها تکرار شـــده اســـت؛ 
اگرنه به اســـم گرمخانه. بـــا هرکدام از 
کارتن خواب هـــای تبریـــز که صحبت 
کردم، ده بیســـت بـــار تجربه ی کمپ 
را داشـــت! تقریبـــًا حتی یـــک مورد 
هم ندیـــدم کســـی را که بـــرای ترک 
به کمپ ها ســـپرده نشـــده  اعتیـــاد، 
باشـــد. همه شـــان پس از یـــک دوره 
کوتـــاه، رهـــا شـــده اند چراکـــه ادامه 

حضورشـــان در کمپ، هزینه داشـــت 
و کســـی هـــم هزینـــه ی تـــرک یک 
معتـــاد را نمی دهـــد. کمپ های ترک 
اعتیـــاد خصوصی هســـتند و در قبال 
خدماتشـــان هزینـــه می گیرنـــد. در 
سال 1388 ســـایت خبری جهان نیوز 
، گزارشی را منتشـــر کرد که بر اساس 
آن گـــردش مالـــی مراکز مجـــاز ترک 
اعتیاد در کشـــور، 26 میلیـــارد و 280 
میلیون تومـــان بود. در ایـــن گزارش 
طبـــق تعرفه هـــای آن ســـال آمـــده 
اســـت: »هزینه درمان اعتیاد در مراکز 
غیرمجـــاز از 50 هـــزار تومان شـــروع 
شـــده و تا 6 میلیون تومان می رســـد 
کـــه ایـــن هزینه بـــه دوره درمـــان )4 
ســـاعت تا 15 روز(، مـــکان و منطقه 
جغرافیایـــي مرکـــز درمانـــي، میزان 
و مـــدت زمان مصـــرف مـــواد افیوني 
توســـط بیمار، نـــوع و میـــزان داروي 
تجویز شـــده، نوع درمان و ... بستگي 
با  دارد. هزینه ســـم زدایی 6 ســـاعته 
بســـتري یک شـــبه بین 200 تـــا 600 
هزار تومان اســـت که ایـــن مبلغ براي 
دو شـــب بســـتري بودن به حدود 400 
هزار تـــا یك میلیون تومان مي رســـد.  
همچنین هزینه ســـم زدایی ســـه روزه 
حـــدود 120 تـــا 500 هـــزار تومـــان 
اســـت. قیمت داروهاي تـــرك اعتیاد 
نیز بـــراي هـــر قـــرص از 100 تومان 
شـــروع شـــده و براي هر آمپول به 50 
تـــا 80 هـــزار تومان می رســـد. هزینه 
ویزیت بیمـــاران در مراکـــز مذکور نیز 
بین 10 تـــا 70 هـــزار تومان اســـت. 
ترك  هزینه  متوســـط  اگر  به این ترتیب 
اعتیاد در مراکز بازپـــروري را 600 هزار 
تومان در نظـــر بگیریم، ســـالیانه 26 
میلیارد و 280 میلیـــون تومان گردش 
مالي تـــرك اعتیـــاد در مراکـــز قانوني 
بازپروري و ترك اعتیـــاد خواهد بود.«  
ایـــن درآمـــد کالن عمـــاًل مراکز ترک 
بـــه بنگاه هـــای اقتصادی  اعتیـــاد را 
تبدیـــل کـــرده اســـت. بنگاه هایی که 
هدفشـــان کســـب سود بیشـــتر است 
بازگرداندن  انســـان و  یـــک  نه اصالح 
آن به آغوش خانـــواده.   البته اعتراف 
کنم که ایـــن مشـــکالت منافی وجود 
انســـان های خیرخـــواه نیســـت که با 
عشـــق و ایثـــار، زندگی خـــود را وقف 
کمک بـــه معتادها کرده انـــد و البته هر 
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5- گرمخانـــه به شـــیوه ی رایج در کشـــور، 
)یک ســـوله با چند صـــد تخت( ســـاده انگارانه 
اســـت و خـــود تبدیـــل به یـــک کانـــون جرم 

شـــد. خواهد 
6- مدیریـــت و اجرای مســـائل پیچیده ای 
مانند ایـــن موضـــوع، نیازمند دانـــش، تجربه 
و انگیـــزه درونـــی اســـت. مســـائل اجتماعی 
ماهیتـــی کیفی دارنـــد و نگاه کمـــی، آماری و 
اقتصادی آن را به شکســـت می کشـــاند و باعث 

ایجـــاد مشـــکالت پیچیده تر می شـــود.
مواجهه با پدیده ی معتـــادان کارتن خواب، 
ســـه جنبه ی مهم دارد که بـــدون رعایت موازنه 
در آن ســـه وجه، نتیجه ی کار اشـــتباه خواهد 

: د بو

1- شیوه نامه 
2- مدیریت و نیروی انسانی

3- فضا
شـــیوه نامه برخورد با مســـئله بایـــد دقیق 
به عبارت دیگـــر  باشـــد.  شـــده  امتحـــان  و 
نرم افـــزاری کـــه از تجربه هـــای چندســـاله ی 
ترک  دســـت اندرکاران  و  راهبران  روانشناسان، 
اعتیـــاد بهره گرفتـــه و برای جزئیات مســـئله، 
پاســـخی در خورد آماده کرده باشد. شناسایی 
کارتن خـــواب  یـــک  نیازهـــای  عمده تریـــن 
مهم تریـــن بخـــش طراحـــی این شـــیوه نامه 
اســـت؛ نیازهایی مانند اشـــتغال، تشـــویق و 

حدود آن، تنبیـــه و حـــدود آن، تأمین لذت با 
حـــدود و روش هایش، نیازهـــای فیزیولوژیک، 

نیازهـــای عاطفـــی و روانی و...
طراحـــی و تدویـــن این شـــیوه نامه، مجال 
بیشـــتر می خواهد و گروهـــی از صاحب نظران 
را؛ اما کلیاتی که باید در طراحی شـــیوه نامه در 

از: عبارت اند  گرفـــت  نظر 
1- مسئله اشتغال

2- تنوع روش های درمان 
3- شـیوه برخـورد بـا کسـانی کـه قصـد تـرک 

ندارنـد. اعتیـاد 
4- جبر و اختیار 

جنبـه ی  اساسـی ترین  انسـانی  نیـروی  امـا 
هـر طـرح موفـق اسـت. چـه اینکـه انسـان الیق، 

موفـق  سـرانجام  بـه  را  طرح هـا  ضعیف تریـن 
می رسـاند و انسـان بی لیاقـت، بهتریـن طرح هـا 
طـرح  ایـن  اجـرای  بـرای  می کشـد.  گنـد  بـه  را 
نیـروی انسـانی الیـق  الزم اسـت که هـم تجربه و 
دانـش کافـی دارند و هـم انگیزه ی انسـانی کمک 
بـه بی خانمان هـای معتـاد را. چنیـن کسـانی را 
بـا مناقصـه و فراخـوان نمی شـود پیـدا کـرد، باید 
گشـت و از میـان کسـانی کـه زندگی خـود را وقف 
کمـک بـه دردمنـدان مبتـال بـه اعتیـاد کرده انـد، 
افراد مناسـب را یافت و از آنها خواهش کرد برای 

انجـام ایـن کار همـراه شـوند.
فضـــای اجـــرای طـــرح هـــم پیچیدگی و 

حساســـیت خاص خود را دارد. نمی شـــود یک 
ســـوله ی طراحی شـــده برای ســـالن ورزشـــی 
را گرمخانـــه نامیـــد و انتظار داشـــت مشـــکل 
کارتن خواب هـــا حـــل شـــود. فضـــای اجرای 
طرح بایـــد کاربری های مناســـب بـــا نیازها را 
داشته باشد، فضای اشـــتغال، فضای درمانی، 
فضای اجتماعی و ارتباطی، فضای آموزشـــی و 
فرهنگی، فضای تفریحی، فضای ورزشـــی و... 
زیادی  اهمیت  طـــرح  مکان یابی  همچنین 
دارد، آنچـــه ابتـــدا بـــه ذهـــن می رســـد، این 
اســـت که این مـــکان باید از نواحی مســـکونی 
شـــهر دور باشـــد امـــا بایـــد توجه داشـــت که 
کارتن خواب هـــا در این صـــورت انگیزه ای برای 
آمدن اختیـــاری نخواهنـــد داشـــت و اجرای 

طرح کاماًل به گشـــت ها وابســـته خواهد شد که 
آن هم مشـــکالت خاص خود را دارد. همچنین 
دوری زیاد از شـــهر مشـــکل تـــرد اجتماعی و 
ایزوله شـــدن این افراد را ممکن اســـت در پی 
داشـــته باشـــد که خود مانعی جدی در پذیرش 
دوبـــاره آن ها در جامعـــه خواهد بـــود. این ها 
تنها احتماالت اســـت و ممکن است دوری این 
مرکز از مناطق مســـکونی فوایدی هم داشـــته 
باشـــد مهم تـــر از این مشـــکالت ؛ کـــه در این 
صورت طراحی فضا و امکانـــات جنبی آن باید 
در رفع این مشـــکالت بکوشـــد و تـــا می تواند 

جبران نیـــاز کند.
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نبوده انـد  تابحـال  کـه  فرصت هایـی 
کـه  هرچنـد  ایجادشـده اند.  اکنـون  و 
ناگفتـه پیداسـت صرفـًا بـه فرصت های 
اقتصـادی آن نگریسـته شـده تـا دیگـر 
فرصت هایـی که هسـت و مغفـول مانده 
ایـن  فرهنگـی  فرصت هـای  اسـت؛ 
موضـوع کمتـر از فرصت هـای اقتصادی 
آن نیسـت امـا بـه دالیلـی کـه در ادامـه 
خواهید خواند تاکنـون از این فرصت ها 

اسـتفاده بهینـه نشـده اسـت.
 

  کجاست متولی؟
از  بیـش  کـه  آنچـه  االسـف  مـع 
هرچیـز در ایـن بحـث مشـهود اسـت، 
این اسـت که این حوزه متولـی ندارد. از 
بایـد  کـه  برمی آیـد  چنیـن  امـر  ظاهـر 
سـازمان گردشـگری متولی کار باشد اما 
تحقیقـات نگارنـده نشـان می دهـد کـه 
سـازمان گردشـگری در این حـوزه هیچ 
برنامـه ای نـدارد. طبـق گفتـه مسـئول 
جمهـوری  سـفارت  رسـانه ای  بخـش 
اسـالمی ایـران در باکـو »سـاالنه حـدود 
یک میلیون نفر از شهروندان جمهوری 

آذربایجان به ایران سفر می کنند.«
حـال بـا ایـن وصـف و بـا ایـن حجـم 
ایـن بخـش  بایـد پرسـید چـرا  مسـافر 

نـدارد؟ متولـی 

   گمشده ای به نام دیپلماسی عمومی
بهره گیـری  عمومـي،  دیپلماسـي 
بـراي  عمومـی  فرصت هـای  از  دولـت 
و  اسـت  کشـور  یـک  اهـداف  پیشـبرد 
میلیـارد  از 1.4  بیـش  )بـا  گردشـگري 
مؤثرتریـن   )2014 سـال  در  گردشـگر 
پدیـده ای اسـت کـه می توانـد به عنـوان 
در  مهمـي  بسـیار  نقـش  فرصـت  یـک 
توسـعه دیپلماسـي عمومي ایفا نماید. 
آن گونـه کـه ذکـر شـد سـاالنه قریب یک 
میلیون توریسـت سـالمت از جمهوری 
آذربایجـان به کشـورمان سـفر می کنند 
که بخـش قابل توجهی از این سـفرها به 

تبریز و آذربایجان صورت می گیرد.
همـه ی  در  گردشـگري  صنعـت 
ابعادش به سیاسـت های دولت وابسـته 
اسـت و در توسـعه ی سیاسـي، ایجـاد و 
گسـترش صلـح و نیـز رشـد و توسـعه ی 
اقتصـادي نقـش بسـیار مهمـي برعهده 

دارد. 
و  تاریخـی  مشـترک  پیوندهـای 
فرهنگی مابین مـردم ایران و جمهوری 
آذربایجان زمینه بسـیار مساعدی برای 
در  عمومـی  دیپلماسـی  از  بهره منـدی 
گردشـگری سـالمت اسـت. امـا نکته ی 
اصلـی کـه باز تکـرار همـان سـؤال قبلی 
اسـت ایـن اسـت کـه چـرا ایـن بخـش 
متولـی نـدارد؟ هم متولـی اجرایی و هم 

   توریسم درمانی؟
سـازمان  تعریف هـای  اسـاس  بـر 
جهانـی جهانگـردی )UN-WTO( یکی 
را  گردشـگر  می توانـد  کـه  اهدافـی  از 
برانگیـزد تـا عـزم سـفر کنـد، مسـافرت 
برای کسـب سـالمتی اسـت. چیزی که 
تعبیـر  سـالمت  گردشـگری  بـه  آن  از 
می کننـد. گردشـگری سـالمت اقسـام 
مختلفـی دارد کـه از آن جملـه می تـوان 
به تندرسـتی درمانی، توریسـم درمانی 
و توریسـم پزشـکی اشـاره کرد. آنچه در 
تبریـز و آذربایجـان می گـذرد توریسـم 
معنـای  اصطالحـًا  کـه  اسـت  پزشـکی 

توریسم درمانی به خود گرفته است.

   تهدید یا فرصت؟
از  عمدتـًا  کـه  بیمارانـی  خیـل 
نخجـوان و جمهـوری آذربایجـان بـرای 
درمـان بـه تبریـز می آینـد چنـد سـالی 
اسـت کـه ایـن سـؤال را مطـرح سـاخته 
اسـت کـه آیـا توریسـم سـالمت و هجوم 
این همـه بیمـار بـرای درمـان در تبریز، 
تهدیـد محسـوب می شـود یـا فرصـت؟ 
اگـر تهدیـد اسـت، چـرا؟ و اگـر فرصـت 

است چگونه؟
در نـگاه اول همـه اذعـان دارنـد کـه 
بی نظیـری  فرصـت  درمانـی  توریسـم 
بـرای اسـتان و تبریـز پدیـد مـی آورد. 

میهمان خوانده و میزبان خوابیده

اشـاره: »توریسـِم درمانـی« یـا »گردشـگری سـالمت« یکـی از مهم تریـن زمینه هـای مؤثـر در حوزه هـای اقتصادی 
و فرهنگـی کشـورهای مبـدأ و مقصـد محسـوب می شـود. اکثر کشـورها توانسـته اند درآمدهـای حاصلـه ازاین گونه 
گردشـگری را بـه درآمدهـای پایـدار تبدیل و به واسـطه ی آن، در مسـیر توسـعه ی بخش گردشـگری گام هـای بلندی 
بردارنـد. امـا در تبریـز علیرغم حجـم باالی این گونه گردشـگران، تاکنـون این اتفاق نیفتاده اسـت. توریسـم درمانی و 
مسـافرانی کـه به ویژه از جمهـوری آذربایجـان و نخجوان بـرای درمان به تبریز سـفر می کنند تاکنون تغییـر خاصی را 
در حـوزه ی اقتصاد اسـتان شـکل نداده اسـت. ایـن عدم تغییر، معلول علت هایی اسـت کـه موضوع این گزارش اسـت.

گزارشی از وضعیت آشفته ی توریسم درمان در تبریز

پیوندهای 
مشترک تاریخی 
و فرهنگی مابین 

مردم ایران 
و جمهوری 

آذربایجان زمینه 
بسیار مساعدی 
برای بهره مندی 

از دیپلماسی 
عمومی در 
گردشگری 

سالمت است. اما 
نکته ی اصلی که 

باز تکرار همان 
سؤال قبلی است 

این است که 
چرا این بخش 

متولی ندارد؟ هم 
متولی اجرایی و 

هم باالتر از آن 
متولی فکری؟ 
اصالً آیا کسی 

روی این موضوع 
فکر می کند؟

غالمرضا سیفی

رش
گزا
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باالتـر از آن متولـی فکـری؟ اصـاًل آیـا کسـی روی 

ایـن موضـوع فکـر می کنـد؟
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  نقـش 
اسـتان در ایـن موضـوع چیسـت؟ آیـا مسـئوالن 
یعنـی  موضـوع  ایـن  بـه  اساسـًا  ارشـاد  اداره ی 
مهـم  اصـل  یـک  کـه  عمومـی  دیپلماسـی 
پذیرفته شـده در پیشـبرد اهداف یک کشور است 
اعتقـاد دارند و همچنیـن اداراتی مانند سـازمان 
تبلیغـات اسـالمی و سـایر نهادهـای فرهنگـی.
چـرا از ایـن فرصـت بی نظیـر بـه نحـو احسـن 
اسـتفاده نمی شـود؟ همچنـان کـه در بـاال اشـاره 
شـد فرصت هـای فرهنگـی کـه از ِقبـل توریسـم 
از  کمتـر  می شـود  کشـورمان  عایـد  درمانـی 
فرصت هـای اقتصـادی آن نیسـت به شـرط آنکـه 
فکر و اندیشـه و دغدغه منـدی، به دنبال موضوع 
بی نظیـر  فرصـت  ایـن  از  نمی شـود  آیـا  باشـد. 
بـر  بـا تکیـه  ارتقـای روابـط دو ملـت  در جهـت 

اشـتراکات فرهنگـی و دینـی اسـتفاده کـرد؟
    دریغ از یک برگ کاغذ خشک وخالی

ایـن حوزه به قدری رها شـده اسـت که حتی 
بـه ایـن جمعیـت یـک میلیـون نفـری یـک بـرگ 
اهـدا  هـم  آمدیـد«  »خـوش  عنـوان  بـا  کاغـذ 
بـه محتواهایـی در جهـت  نمی شـود چـه رسـد 
تبیین اهداف انقالب اسـالمی و معرفی توفیقات 

جمهوری اسالمی یا سایر ظرفیت های کشور.
ایـن  در  مثبـت  اتفاقـات  از  عظیمـی  خیـل 
بـه  توجـه  بـا  کـه  دهـد  رخ  می توانـد  بخـش 
و  اتفـاق خوشـایند  بی تفاوتـی مسـئولین هیـچ 
امیدوارکننـده ای رخ نـداده اسـت. بـرای مثـال 
قالب هایـی  در  محصوالتـی  تولیـد  بـا  می تـوان 
و...  بروشـور  فیلـم، موسـیقی،  پوسـتر،  ماننـد 
در جهـت آشـنا نمـودن گردشـگران بـا انقـالب 
اسـالمی و حتـی باالتـر از آن اشـتراکات فرهنگی 

برداشـت.  قـدم  ملـت  دو 

بـه طـرق مختلـف می تـوان بـا ایـن جماعـت 
یـک میلیونـی حـرف زد و ارتباط گرفت. مشـکل 
دیـده  امـر  ایـن  بـرای  اراده ای  کـه  اسـت  ایـن 
نمی شـود. حتـی دغدغـه اش هـم در فکـر و ذهن 
مسـئولین شـکل نگرفتـه اسـت تـا چـه رسـد بـه 

این کـه اراده ی انجـام آن بـه وجـود بیایـد. 
ارتبـاط بـدون واسـطه بـا ملت ها بایـد به یک 
منـش و الگـو در جمهوری اسـالمی تبدیل شـود 
و نامـه رهبر معظـم انقالب به جوانـان اروپا دقیقًا 
بیانگـر اهمیـت همین نکته بـود که ایشـان بدون 
واسـطه بـه ارتباط گیـری بـا ملت هـا پرداختنـد 
و ایـن می توانـد بـه یـک سـلوک دائمـی در میـان 

مدیـران انقـالب اسـالمی تبدیل شـود.
داشت  امید  می توان  که  است  طریق  این  از 
و  جوامع  دور  به  رسانه ها  توسط  که  حصارهایی 
و  حاکمیت  تداوم  برای  و  است  شده  خلق  ملل 
قدرت نظام سلطه بر جهان، حقیقت را به صورت 
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ارائه  آنان  به  نادرست  و  مخدوش شده 
و  تبیین  با  و  رفته  بین  از  می دهند، 
تشریح صحیح واقعیت ها، بحران درونی 
و  ساختگی  نظم  این  به  بی اعتمادی 

دروغین را ایجاد نمود.
کشـوری کـه مایـل اسـت بـه جایگاه 
قـدرت جهانی دسـت یابـد نیازمنـد آن 
اسـت کـه با رویکـردی اقناعی بـه ترویج 
و  اذهـان  در  خـود  اهـداف  و  ارزش هـا 
و  ورزد  اهتمـام  هـدف  جوامـع  قلـوب 

سیاسـتی جهان شـمول پیشـه کنـد.

   سرمایه هایی در جیب دالل ها
پرسـش مهـم دیگـری کـه مطـرح 
اسـت اینکه، سـود اقتصـادی حاصل از 
تردد یک میلیون نفر توریسـت سالمت 

به جیب چه کسانی می رود؟

زمینـه  ایـن  در  محـدود  باندهایـی 
تشـکیل شـده و از ابتـدای ورود مسـافر 
بـه ایـران از مرز جلفا و حتی بیله سـوار، 
آن ها را برنامه ریزی شـده به بیمارستان 
و حتـی هتـل خـاص هدایـت می کنند. 
حتی شنیده شـده برخی بیمارستان ها 
بـه دنبـال احـداث  بـرای سـود بیشـتر 
)ب(  بیمارسـتان  رفته انـد.  نیـز  هتـل 

همیـن سیاسـت را دنبـال می کنـد.
سودهای کالنی که این بیمارستان ها 
درمانی  توریسم  از  آن ها  مسئولین  و 
رقم  و  عدد  در  می زنند  جیب  به 
اشاره شد  که  البته آن گونه  نمی گنجد. 
که  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  این 
و  محدودند  خیلی  هستند،  شخصی 
را  حوزه  این  هدفمند  کاماًل  به صورت 

مدیریت می کنند.

می توان از این 
فرصت عظیم 
برای معرفی 

انقالب اسالمی 
در منطقه ی 
قفقاز بهره 

برد. با همین 
فرصت هاست 
که امکان نشر 

ارزش های 
انقالب اسالمی 
فراهم می شود. 
به ویژه که در 
سالهای اخیر، 
سرمایه گذاری 

جریان های 
صهیونیستی در 
ممالک همسایه ی 
جمهوری اسالمی 

بیشتر شده 
است.

توریسـم  بـاالی  بـه سـود  توجـه  بـا 
درمانـی در تبریـز و عـدم نظـارت کافـی 
از سـوی دولـت برخـی از ایـن افـراد را 
به فکـر ایجاد بیمارسـتانی شـخصی در 
جلفا نموده اسـت که مسـافر را مستقیم 

در جلفـا درمـان نماینـد.

     انگشـت شـصت آذری ها خبردار 
شده است!         

ایـران،  بـه  سـفر  بـاالی  حجـم 
مسـئولین جمهـوری آذربایجـان را بـه 
اخیـرًا  آن هـا  اسـت.  کـرده  وادار  فکـر 
تصمیـم گرفته انـد بـرای کاهش سـفر به 
ایـران، پزشـکان ایرانـی را بـه جمهوری 
چنـد  حرکـت  ایـن  ببرنـد.  آذربایجـان 
و  اسـت  شـده  شـروع  اسـت  وقتـی 
ایـن  بـه  بی میـل  نیـز  ایرانـی  پزشـکان 
اقـدام نیسـتند چراکـه آن هـا بـه دنبـال 
در  چـه  و  ایـران  در  چـه  هسـتند  پـول 

آذربایجـان!
 

  چه باید کرد؟
نخسـتین مسـئله، بی مسـئولیتی 
اسـت.  مهـم  مسـئله ی  ایـن  قبـال  در 
نهادهایـی که ذاتًا مسـئول این عرصه ها 
بـه  و  شـده  میـدان  وارد  بایـد  هسـتند 
مسـئولیت خـود عمـل کننـد. سـازمان 
پزشـکی،  علـوم  دانشـگاه  گردشـگری، 
اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمی، سازمان 
ورود  بـا  بایـد  و...  اسـالمی  تبلیغـات 
عالمانه، هم فرصت هـای اقتصادی این 
زمینـه را مدیریـت کننـد و هم وظیفه ی 
فرهنگـی خـود را بـه انجـام برسـانند. با 
وضعیت متشـتت فعلی، نه تنها بهره ای 
درمـان  توریسـم  اقتصـادی  منافـع  از 
نمی بریـم، بلکـه بدبینی هـا مفرطـی را 
نیـز به عنـوان سـوغات، بـه توریسـت ها 
از دالل بازی هـا و  می دهیـم کـه ناشـی 

سودجویی هاست.
می تـوان از ایـن فرصت عظیـم برای 
معرفـی انقـالب اسـالمی در منطقـه ی 
قفقاز بهره برد. با همین فرصت هاسـت 
انقـالب  ارزش هـای  نشـر  امـکان  کـه 
کـه  به ویـژه  می شـود.  فراهـم  اسـالمی 
سـرمایه گذاری  اخیـر،  سـالهای  در 
جریان هـای صهیونیسـتی در ممالـک 
همسـایه ی جمهـوری اسـالمی بیشـتر 

شـده اسـت.
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مشـــهور،  غزل ســـرای  و  شـــاعر 
فضولی شـــناس، پژوهشـــگر و نامـــزد 
زبان شناسی  افتخاری  دکترای  درجه ی 
آکادمی علـــوم جمهـــوری آذربایجان؛ 
مایل اســـماعیل اوغلو علـــی اف، متوّلد 
نـــارداران اســـت.   25 اکتبـــر1935 در 
نارداران، روســـتایی قصبه ای قدیمی در 
25 کیلومتری باکـــو پایتخت جمهوری 

اســـت. آذربایجان 
آشـنایی حـاج مایـل بـا ادبیـات بـه 
دوران کودکی او برمی گردد که جلسـاتی 
در اعیـاد میـالد پیامبر و وفیـات ائّمه ی 
منـزل  در  )علیهم الّسـالم(  معصومیـن 
آن  در  و  می شـد  تشـکیل  او  پـدری 
موعظه هـای  بـا  هم راسـتا  مجالـس 
خاقانـی،  نظامـی،  اشـعار  از  دینـی، 
نسـیمی،  فضولـی،  سـعدی،  حافـظ، 
حقیقی، سـّید عظیم شـیروانی خوانده 
ی  مشـکله  ابیـات  پیرامـون  و  می شـد 
مایـل  می شـد.  مباحثـه  دواویـن  ایـن 
ایـن  بـه  کودکـی  سـبب  بـه  اگرچـه  را 
به سـان  او  اّمـا  محافـل راه نمی دادنـد، 
عضـو غیررسـمی ایـن جلسـات، پشـت 
در می نشسـت و مسـتمع جـّدی ابیـات 
منقـول در آن محفل می شـد. این دوره 
آشـنایی  نخسـت  دوره ی  می تـوان  را 

حـاج مایـل بـا ادبیـات دانسـت.
مقـارن  مؤانسـت  ایـن  دّوم  دوره ی 
بـا حضـور او در روسـتای مشـد آغا  در 
همسـایگی زادگاه خـود بـرای ادامـه ی 
اسـت  دبیرسـتان  دوره ی  در  تحصیـل 
کـه به واسـطه ی حضـور در کالس درس 
محّمـد نوری اوغلـو و سـّید علـی معّلم با 
دنیـای شرق شناسـی و تاریـخ ادبّیـات 
ایـران آشـنا می شـود. در مشـد آغا او بـا 
شـاعرانی هم آشنا می شـود که با برخی 
پیـش  رفاقـت در  مـرگ  تـا دم  آنـان  از 
می گیـرد. محّمدعلـی شـفایی، حاجی 

کاظـم، آغاحسـین افـزون، سـّید آغـا.
ســـّوم  دوره ی  در  مایـــل  حـــاج 
تلّمذ و  ادبّیـــات،  بـــا  مؤانســـت خود 

پیـــش  توأمـــان  را  شاعر پیشـــه گی 
می برد. شـــریعت و عرفان را از شـــاعر 
و مجتهد نامـــدار »مــــّلا علی طوطی 
طوطی  بـــه  متخّلـــص   - ناردارانـــی« 
- می آمـــوزد. عـــروض و قافیـــه را از 
»پاشـــا میرزا باقراوغلو«  - متخّلص به 
عـــزادار - آموختـــه، برای فـــرا گرفتن 
خّط راهی روســـتای زیره می شـــود تا 
در حضور »شـــیخ احمد« با کشش ها و 
قوس های خطوط نســـخ و نستعلیق و 
ثلث آشـــنا شـــود و از همین رهگذر به 
دستخّطی شـــیرین در خّط نستعلیق 
دســـت می یابد. حکمت و فلســـفه را 
در روســـتای بینـــه و نزد عالـــم دینی 
موســـم«  »آقا  نجف  تحصیل کـــرده ی 
می آمـــوزد کـــه در اشـــعارش »ناصح« 
تخّلـــص می کـــرد، و زبـــان ادبّیـــات 
فارســـی را از ادیب ایرانی االصل مقیم 
باکـــو »مشـــهدی لطیـــف« می آموزد. 
او در ســـنین جوانـــی نزد »مشـــهدی 
حســـین آغا« و »مشـــهدی مظاهر« در 
روســـتای کردخانـــی، شـــهید »میرزا 
عبدالغنـــی بادکوبه ای« در مشـــدآغا، 
نجف دیـــده  ناردانی االصـــِل  آخونـــد 
روســـتای  در  مظاهـــر«  »مشـــهدی 
بیزْوونا، شرق شـــناس مشـــهور »علی 
باکـــو  در  جعفـــر«  »اکـــرم  فهمـــی«، 
بـــه خوشـــه چینی علـــم و ادبّیـــات و 
عرفـــان پرداخت و نزد شـــاعر نامدار و 
شـــیرین زبان »علی آغـــا واحـــد« رفت 
تا زبان شـــاعری اش راه رفتن بیاموزد 
و این گونـــه می شـــود کـــه شـــیفته ی 
غزل هـــای اســـتاد خود می شـــود. تا 
آنجا که بعدها در مراســـم نکوداشـــت 
شـــصت ســـالگي اش می گویـــد که او 
ادامه دهنـــده ی راه واحـــد اســـت در 
غـــزل. یعنـــي غزل ســـرایی بـــا زبان 
ســـاده. و در همـــان جـــا مي گوید که 
چون نســـل هاي متأخر نمـــي توانند 
غزل هاي پیشـــینیانی چون فضولي را 
بخوانند، غزل هاي او بـــا اقبال مواجه 

ایسته دین مایلی عشق ایچره 
یاخیب یاندیراسان

بخشی از مقدمه کتاب »گزیده اشعار حاج مایل«
مهدی نعلبندی

یاد
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اســـت وگرنه ایـــن غزل ها 
شـــدن  پاره   جز  چـــاره اي 

ندارنـــد.  مسوّده هایشـــان 
البّتـــه باید این اظهـــار او را به 

حســـاب تواضع گذاشـــت.
در  دبیرســـتان  پایـــان 

مـــدرک  اخـــذ  و   1957 ســـال 
تربیت  رشـــته ی  در  دانشـــگاهی 

بدنی از انســـتیتو دولتی جمهوری 
آذربایجـــان در ســـال 1960، و آغاز 

شـــهرت شـــاعری او بین ســـال های 
دوران  می تـــوان  را   1979 تـــا   1955
دانســـت.  مایل  حاج  اجتماعی  اقبال 
در ایـــن دوران اســـت کـــه دو غزل او 
»عـــارف اوالنیـــن ســـئوگیلی جانانی 
وطن دیـــر« و »آز ائله نازی منه، محض 
خوانندگان  توســـط  نؤقصانین«  بودور 
خوانده می شـــود و ســـروده های او بر 
و موغامات موسیقی،  نغمات  توســـن 
شـــهرها و کشـــورها را در می نـــوردد. 
شـــاید بتوان گفت که پـــس از فضولی 
و ســـّید عظیـــم شـــیروانی و واحـــد، 
بیش ترین اقبال خواننـــدگان و اهالی 
موســـیقی در جمهوری آذربایجان، به 
غزل هـــای حـــاج مایل بوده اســـت. 
»انســـتیتو  وارد   1977 ســـال  در 
نســـخ خّطِی آکادمِی علـــوِم جمهوری 
ایـــن  در  و  می شـــود  آذربایجـــان« 
ضیاء  چـــون  کســـانی  بـــا  انســـتیتو 
بنیـــادوف، حمید آراســـلی، جهانگیر 
واســـیم  و  نبی اف  بکیر  قهرمـــان اف، 
محّمدعلـــی اف، نزدیـــک به بیســـت 
این  حاصل  می شـــود.  همکار  ســـال 
حضور، دیوان مشـــروح فضولی است 
کـــه حاصل تحقیـــق بـــر روی نزدیک 
به 20 نســـخه ی دســـت نویس دیوان 
فضولی اســـت و در ســـال 1996 چاپ 

می شـــود.
و اّمـا سایر آثار چاپ شده ی حاج مایل:
- اشـــعار »جهانشـــاه حقیقـــی« از 

قره قویونلـــو حکمرانـــان 

-مجموعـــه ی نوحه هـــا و مراثـــی 
عنوان  با  آذربایجان  شاعران مشـــهور 

»داهی لریـــن گؤز یاشـــی« 
- برگزیده ی آثار »کشوری«

- نقد علمی »لیلی و مجنون« مــــّلا 
فضولی  محّمد 

- اشعار »شیخ علی طوطی« 
نخســـتین دیـــوان حـــاج مایـــل 
در ســـال 1986 چـــاپ می شـــود که 
حاوی 60 غزل اوســـت. دیـــوان غزل 
او با عنـــوان »غزل لر« در ســـال 1994 
همزمـــان با پانصد ســـالگی فضولی با 
الفبای کریل، و دیـــوان التین او هفت 
ســـال پس از وفاتش در ســـال 2006 

می شود. منتشـــر 
دهـــه ی  میـــالدی،   90 دهـــه ی 
فعالّیت سیاسی و اجتماعی حاج مایل 
است. از مســـائل سیاسی و اجتماعی 
غافل  اســـتقالل،  نخست  ســـال های 

سال 1979 با 
پدیده ای به نام 

»انقالب اسالمی 
ایران« آشنا 

می شود که این 
آشنایی، نه 

تنها بعدها به 
سرودن دو شعر 

برای حضرت 
امام خمینی)ره( 

و مقام معّظم 
رهبری)مّد 
ظّله العالی( 

می شود، بلکه 
مراسم اربعین 

ارتحال امام 
خمینی)ره( نیز 

در آگوست 1989 
در خانه ی حاج 

مایل برگزار 
می شود.  

نمی شـــود و برای آزادی قره باغ تبلیغ 
می کنـــد و مدتی کوتـــاه به یک حرکت 
سیاســـی - اجتماعی با عنـــوان »باکی 
و کندلـــر بیرلیگـــی«  می پیونـــدد که 
فعالیـــت اساســـی اش رفـــع نیازهای 
اولّیـــه ی مـــردم در زمینـــه ی معاش 
بوده اســـت. او در ســـال 1990 موفق 
در  که  را  »مجمع الّشـــعراء«  می شـــود 
ســـال 1860 در باکو تأسیس و سپس 
توســـط حکومت کمونیستی شوروی 
تعطیل شـــده بود، در خانه ی خود 
حکیم  کنـــد.  احیاء  نـــارداران  در 
جعفر  صامـــت،  رســـتم  غنـــی، 
رمزی، میرزا مشـــتاق، آغاعمی 
بوزْوونا لی،  ائلنـــاره  بوزوونا لی، 
حاج  ماهـــر،  علمـــدار  حـــاج 
غضنفر طالـــب و حاج یاشـــار جاهد 
از اعضای مجمع الّشـــعراء بودند که از 
نام آشـــنایان دنیای شعر در جمهوری 
انتقـــال  بـــا  هســـتند.  آذربایجـــان 
مایل  حـــاج  باکو،  به  مجمع الّشـــعراء 
از ریاســـت آن کنـــاره می گیـــرد و در 
ســـال 1994 »مجلس ادبـــی فضولی« 
را تشـــکیل می دهد که تـــا دم مرگ، 

رهبـــری آن را عهده دار می شـــود.
بـــه  بـــا پدیـــده ای  ســـال 1979 
نـــام »انقالب اســـالمی ایران« آشـــنا 
می شـــود که این آشـــنایی، نـــه تنها 
بعدهـــا بـــه ســـرودن دو شـــعر برای 
حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( و مقام 
ظّله العالـــی(  رهبری)مـــّد  معّظـــم 
اربعیـــن  مراســـم  بلکـــه  می شـــود، 
در  نیز  امـــام خمینـــی)ره(  ارتحـــال 
آگوســـت 1989 در خانه ی حاج مایل 

برگـــزار می شـــود.  
با فروپاشـی اتحاد جماهیر شوروی 
در دهـه ی 90 قـرن بیسـتم میـالدی، 
سـفرهایی دوسـویه از سـوی شـاعران 
و جمهـوری  ایـران  بـه  ارس  دو سـوی 
مایـل  حـاج  کـه  می شـود  آذربایجـان 
نیـز در برخـی از ایـن سـفرها مهمـان و 
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میزبـان شـاعری تبریـزی بـا نـام »اسـتاد محّمـد 
گونـه ای  زایـش  آن،  حاصـل  و  می شـود  عابـد« 
ادبـی بـا عنوان »شـعر انتظـار فـرج« در جمهوری 
آذربایجـان، و مکاتباتـی ادبـی بین این دو شـاعر 
اسـت. اسـتاد محّمـد عابـد دربـاره ی حـاج مایل 

می گویـد:
گوِل حوسنون منه باکونی ائتدی گوْل ِستان، مایل

یقین اولدو اونو ائتمزدی دل هرگز گمان، مایل
کؤنول، آیینه ی-آفاق تک صاف ایدی وصلوندن

بو آیینه وئریر، روخساریوون عکسین نشان، مایل
وصال اّیامی فصِل گول کیمی چوخ تئز چاتار باشه

ازلدن بو مداره دؤور ائدیب چرِخ زمان، مایل 
در ســـال 1990 در ترکیب نخستین هیئت 
اعزامـــی از جمهـــوری آذربایجان راهی ســـفر 
حّج می شود و در ســـال 1991 میهمان رسمی 
جمهوری اســـالمی ایران در شـــهرهای تهران، 
قم، تبریـــز، اردبیل و مشـــهد مقـــّدس بوده، 
موفـــق به زیـــارت امـــام رضا)ع( می شـــود. در 
ســـال 1994 راهـــی زیـــارت کربالء می شـــود 
و در ســـال 1996 در قالـــب یکـــی از نمایندگان 
بین المللی  کنفرانس  آذربایجـــان در  جمهوری 
نکوداشـــت پانصد ســـالگی حکیم مـــّلا محّمد 

فضولـــی در عراق شـــرکت می کند. 
مراسم نکوداشت 60 ســـالگی حاج مایل در 
ســـال 1995 و مراسم هفتاد ســـالگی او در سال 
2005 - شش ســـال پس از درگذشت او - برگزار 

می شـــود. آکادمی علوم جمهـــوری آذربایجان 
نیز در ســـال 1997، او را شایسته ی »نامزدی در 
علوم زبان شناســـی« و اعطـــای درجه ی علمی 

می شناسد.   »دکتری« 
حـــاج مایل در ســـال 1999 و در پی بیماری 
ســـرطان، راهی بیمارســـتان ایران مهر تهران 
می شـــود تـــا پـــس از جّراحـــی توســـط دکتر 
ایـــرج فاضل  بـــه زادگاهـــش بازگـــردد.  حاج 
مایـــل در 22 آگوســـت  1999 از دنیـــا می رود و 
در محّوطـــه ی زیارتـــگاه »رحیمـــه خاتون« که 
خواهـــر ناتنی امام رضا)علیه الّســـالم( اســـت، 

شـــاد.    روحش  شـــود.  می  دفن 
حـــاج مایـــل، طبـــع خـــود را در اغلـــب 
قالب هـــای شـــعری آزمـــوده اســـت. غـــزل، 
قصیـــده، رباعـــی، قطعـــه، قوشـــما، مرّبـــع، 
مخّمس، مســـّدس، مسّبع، مســـتزاد، معّشر، 
ترکیب بنـــد، ترجیع بنـــد و تضمیـــن. امـــا او 
شـــاعر غزل اســـت و مشـــهور به »غزلخوان«. 
و غزلخـــوان در جمهـــوری آذربایجـــان، یعنی 

غزل ســـرا. 
زبان مایـــل در غزل، زبانی اســـت »وفادار و 
مؤّلـــف«. زبانی که در برزخ گذشـــته و آینده، در 
امروز ایســـتاده است تا دســـت از پیشینه بریده 
نشـــود و واجد ویژگی های دیروز و امروز اســـت 
و بـــرای فردا. وجـــه تألیفی زبان شـــعری حاج 
مایـــل را بایـــد در »هوّیت« جســـت. هوّیتی که 

او در شـــعرش به دنبال آن اســـت و گاه در تغّزل 
با یـــار و به کنایـــه، و گاه آشـــکار و در قالب پند 
و حکمت بیان می شـــود. هوّیتی که ریشـــه در 
آســـمان دارد و او از آن نبریـــد. و بـــه دنبال آن 
اســـت با چراغ الفبا. جســـت و جویی در ســـه 

زبان و با یـــک الفبا.
و  را هـــم در غزل هـــای عاشـــقانه  مایـــل 
شـــاعرانه ی شـــیعی اش، هـــم در ارادتـــش به 
ذوات مقّدســـه ی معصومیـــن علیهم الّســـالم، 
هـــم در پندهـــای حکمتی و قرآنـــی اش، و هم 
در ظرایـــف زبانی و نوآوری هـــای ادبی اش باید 
شـــناخت. شـــاعری که هیچ شـــعر او بوی کفر 
و شـــهوت نمی دهد. شـــاعر اخالق و عشـــق و 
حکمت و دیانـــت. اّما مایل به نظـــر من، مایل 
ســـال های واپســـین عمر خـــود اســـت. زبان 
شـــاعر در ده ســـال پایانـــی عمر اوســـت که از 
ســـویی به پخته گی و پیرانه گی رسیده اســـت، 
و از ســـویی دیگر، نـــه در اندیشـــه ی قافیه  که 
در اشـــتیاق دیـــدار اســـت. زبانی کـــه در این 
ســـال ها از بیت- بیـــت ســـروده هایش، عرفان 
و حکمـــت و قرآن می بارد. و »شـــعر شـــیعی« 
یعنی همین. یعنی دنیایی از اندیشـــه و عرفان 
و حکمت و عشـــق که هم در معاشـــقه و مغازله 
با یـــار جلوه گر اســـت و هم در مراثـــی و مدایح 

)علیهم الّســـالم(.  معصومین 
مایلین فخری دیر اوستادی فضولی اولموش

قاباغا شـاعری البّتـه کی اوسـتاد آپارار 
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شـکی نیسـت که در روزگار امروز، تلویزیون فراگیرترین و بعضاً مؤثرترین رسانه در سطح 
جهـان اسـت و همین فراگیـری و جهان شـمولی، باعث شـده اکثر نقادی هـا و تحلیل ها 
از بایدونبایدهـای تلویزیـون و برنامه هایش، بیـش از آنکه جنبه ایجابی و مبنایی داشـته 
باشـد، جنبـه انفعالـی و مصداقی پیـدا کند.یعنی مثـاًل به جـای اینکه در مورد فلسـفه 
وجـودی و ماهیـت »منبرهـای تلویزیونی« علمـا و خطبا کنـکاش کنیم، صرفـاً در مورد 
فـالن برنامـه و فـالن خطیب تلویزیونـی و آثار مثبـت و منفی آن بحث وجـدل می کنیم! 
بـا اذعان بـه ایـن نقطه ضعـف اساسـی، در ادامه چنـد »بایدونبایـد« مهم و مغفـول در 
رسـانه ملـی و به ویـژه صداوسـیمای اسـتانی ما، مطرح شـده و قضـاوت در مـورد آن به 

خواننـدگان واگذار می شـود.

تلویزیون »خوب«
تلویزیوِن »خاموش« است!   

چند حاشیه بر متن صدا و سیما و برنامه هایش
مهدی نورحممدزاده

سانه
ر
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ــون  ــه تلویزی ــود ک ــد ب ــام معتق 1-ام
یــک دانشــگاه عمومــی اســت. ایــن 
بــا  اســت  متناقــض  بیــخ  از  تعریــف 
فرهنــگ  مطابــق  و  جهانــی  تعریــف 
کــه  تلویزیــون،  از  غــرب  تمــدن  و 
معتقــد اســت: »تلویزیــون یــک رســانه 
صرفــًا ســرگرم کننده اســت«! یکــی از 
ــودن  ــی« ب ــگاه عموم ــات »دانش اقتضائ
عقایــد  و  افــکار  تضــارب  تلویزیــون، 
مختلــف در آن اســت.ما کــه ندیده ایــم، 
امــا شــنیده ایم اوایــل انقــالب جلســات 
ــلمان  ــمندان مس ــن اندیش ــره بی مناظ
در  مارکسیســت  تئوریســین های  و 
تلویزیــون پخــش می شــده و مــردم هــم 
بی هیــچ تحلیــل و توضیحــی بــه تماشــا 
قضــاوت  خودشــان  و  می نشســتند 
ملــی  امــروز رســانه  امــا  می کردنــد. 
مــا پرهیــز دارد از رویارویــی فکــری، 
نــه بــا مارکسیســت ها، کــه حتــی بــا 
برنامه هــای  معترضــان  و  منتقــدان 
خــودش!! حــاال برگــزاری مناظره هــای 
جــدی سیاســی ، عقیدتــی و فرهنگــی 

پیشــکش! 
از ایـــن منظـــر بایـــد تمام قـــد به 
برنامه ســـازان سیمای استانی  احترام 
ما ایســـتاد که اصواًل کلمات »مناظره« 
،»نقد« و »تضـــارب آرا« و... از فرهنگ 
حذف  همیشـــه  برای  حضرات،  لغات 
شده اســـت! »یاشاســـین برنامه زنده  

! » یمیز شهر
و  علمـــی  ســـطح  2-ارتقـــای 
آموزشـــی، مهم تریـــن رســـالت یک 
سیســـتم دانشـــگاهی اســـت. اما آیا 
اساتیدی که سطح ســـواد و دانششان 
از دانشـــجویان کمتر اســـت، قادر به 
ایفـــای موفق نقـــش آموزشـــی خود 
بـــود؟! در نگاهـــی کلی به  خواهنـــد 
برنامه  طویـــل  و  عریـــض  مجموعـــه 
ریـــزان و برنامه ســـازان صداوســـیما، 
شـــاید طبیعی باشـــد که برنامه سازان 
تلویزیونـــی مـــا عمومـــًا از نخبـــگان 
علمـــی، فرهنگـــی و هنـــری جامعه 
نباشـــند، اما آنچه غیرطبیعی اســـت 
این اســـت که همین برنامه ســـازان از 

و  استانی  کشـــوری،  نخبگان  ظرفیت 
حتی شـــهری در تولید برنامه هایشان 
بی بهـــره بماننـــد! یک نخبـــه و فعال 
»محمـــد  همچـــون  محیط زیســـت 
اینانلـــو« ظرفیـــت پنهانـــی بـــود که 
رســـانه ملی ما به خوبی از پتانســـیل 
ایشان اســـتفاده کرد و ســـطح کیفی 
و اثرگـــذاری برنامه هـــای مرتبـــط با 
تلویزیون  در  را  خـــود  محیط زیســـت 
ارتقا بخشید.کم نیســـتند تجربه های 
موفقی که بـــا ورود نخبگان متخصص 
در فرآیند برنامه ســـازی صداوســـیما 
خوشـــبختانه  و  به دســـت آمده اند 
در اســـتان مـــا هـــم، کـــم نیســـتند 
نخبـــگان و فعاالن فرهنگـــی، علمی، 
هنـــری و حتـــی دینـــی که ســـطح 
دانـــش و تخصصشـــان اصـــاًل قابـــل 
قیاس بـــا مجموعـــه برنامه ســـازان و 
تهیه کنندگان ســـنتی صداوســـیمای 
مرکز تبریز نیســـت! مـــرور برنامه های 
کـــم مخاطـــب و بی محتـــوای تولید 
شـــده در صداوسیمای استانی بهترین 

ادعاســـت. این  بـــر  دلیل 
تک وتـــوک  در  دیگـــر  طـــرف  از 
پرمحتـــوای  و  موفـــق  برنامه هـــای 
تولیدشـــده هم اکثـــراً پـــای برخی از 
فعـــاالن و کارشناســـان جـــوان خارج 
از ســـازمان صداوســـیما در میان بوده 
اســـت! عجیب اســـت که مدیـــران و 
برنامه ســـازان اســـتانی ما به این نکته 
با  واضح دقـــت ندارنـــد و همچنـــان 
نخبـــگان و فعاالن علمـــی و فرهنگی 

اســـتان قهر هســـتند!
3-هنـــوز هـــم برخی ســـازمان ها 
و ادارات بـــرای خودشـــان »پزشـــک 
معتمـــد« دارند. یعنی هزار پزشـــک و 
جراح بین المللی هم که زیر نســـخه ای 
مهـــر و امضا بزننـــد، بـــاز موردقبول 
نیســـت مگر امضای پزشـــک معتمد! 
ایـــن اصـــل خدشـــه ناپذیر همچنان 
در صداوســـیمای اســـتانی مـــا هـــم 
پابرجاســـت. همه ما عـــادت کرده ایم 
خســـته  چهره هـــای  تماشـــای  بـــه 
معتمـــد«  »کارشناســـان  تکـــراری  و 
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تلویزیـــون و حرف هـــا و تحلیل هـــای 
و  برنامه هـــا  در  تکراری ترشـــان، 

کارشناســـی! مثاًل  گفتگوهـــای 
گویـــی در ایـــن شـــهر و اســـتان 
کارشـــناس  فالن  به اندازه ی  هیچ کس 
معتمد از سیاســـت و فرهنگ و تاریخ 
و علم چیـــزی نمی دانـــد! رمز حضور 
همیشـــگی این اســـاتید و بزرگواران، 
نه ســـواد و دانش و قدرت بیانشـــان، 
رعایت  و  محافظـــه کاری  صرفـــًا  بلکه 
اصـــل طالیی »آســـته برو آســـته بیا« 
اســـت که باعث شـــده در طول سال ها 
نقـــد و تحلیلشـــان هیچ وقـــت گرفتار 
»گربه شـــاخت نزنه« نشـــوند! مدیران 
و برنامه ســـازان مـــا اگـــر اهـــل تمیز 
بودنـــد و از وادی علم و فرهنگ بیگانه 
نبودنـــد، باید می دانســـتند که همین 
امروز، هستند در اســـتانمان چهره ها 
و کارشناســـان حقیقـــی کـــه اتفاقًا در 
ســـطوح ملی و کشـــوری هم خروجی 
و آثـــار قابل توجـــه داشـــته اند، اما در 
همچنان  خودشـــان  تلویزیون  و  شهر 
گمنـــام!  و  هســـتند  غفلـــت  مـــورد 
جســـارت در پرداختن و بهـــا دادن به 
چهره هـــا و کارشناســـان جدیـــد ولی 
نیاز امروز مدیران فرهنگ و  جســـور، 
رسانه ماســـت.البته اگر به فکر جذب 
مخاطب هســـتند، آن هـــم در میدان 
تایی  چندصـــد  کانال هـــای  جاذبـــه 

ماهواره هـــا!
پرمخاطب ترین  لیست  در  4-ظاهراً 
ســـه  ایران،  تلویزیـــون  برنامه هـــای 
هفته«،  »مســـابقه  ناهمگـــون  برنامه 
»دادگاه کرباســـچی« و »نـــود فوتبال« 
هـــم ثبت شـــده اند. ماهیـــت متنوع  
فرهنگـــی، سیاســـی و ورزشـــی این 
ســـه برنامه نشـــان می دهـــد موضوع  
عامـــل  به تنهایـــی  برنامـــه  ژانـــر  و 
اســـتقبال مخاطبـــان نیســـت. بلکه 
ویژگـــی مشـــترک »مردمی بـــودن« و 
پرداختـــن به »ســـلیقه و نیـــاز مردم« 
مهم تریـــن عامل جـــذب بینندگان به 
این برنامه ها بوده اســـت. متأســـفانه 
تجربه هایـــی،  چنیـــن  علی رغـــم 

کمبـــود  از  همچنـــان  صداوســـیما 
بـــر اســـاس دغدغه  برنامه هایـــی که 
مردمی و مطابق خواســـت و ســـلیقه 
مردم تولید شـــده باشـــد، در مضیقه 
اســـت. فهـــم ذائقـــه و نیاز مـــردم و 
جهت دهـــی آن بـــه ســـمت تعالی از 
مهم تریـــن کارکردهای یک رســـانه ی 
انقالبی اســـت، امـــا افســـوس که ما 
از ایـــن اصل مهـــم، صرفـــًا در ایجاد 
تب فوتبـــال در جامعه بهـــره برده ایم 
با ایجـــاد یک  و مثـــاًل نتوانســـته ایم 
مـــوج رســـانه ای و تحریـــک افـــکار 
عمومـــی، چهـــره زخمـــی پارک ها و 
مناظـــر طبیعی شـــهرمان را توســـط 
خـــود مـــردم از زباله های ســـرگردان 
پاک ســـازی کنیـــم! یـــا مثاًل توســـط 
و مردمی، بخش  خبرنـــگاران ســـیار 
مهمی از مشـــکالت اداری و مدیریتی 
منعکـــس  تلویزیـــون  در  را  جامعـــه 
کنیـــم و دنبـــال مقصـــر و راه حل آن 
باشـــیم!رضا امیرخانـــی در یکـــی از 
ابتـــکار یـــک برنامه  کتاب هایـــش از 
تلویزیونـــی آمریکایـــی نقـــل می کند 
که به دنبـــال افزایش آمـــار تصادفات 
در یک چهارراه، موضوع را رســـانه ای 
کـــرده و کارشناســـان را بـــه تحلیـــل 
چرایی مســـئله فرامی خواند.درنهایت 
بـــا پیگیـــری دقیـــق و بررســـی های 
کـــه  می شـــود  معلـــوم  کارشناســـی 
چراغ های  زمان بنـــدی  نبودن  تنظیم 
راهنمایـــی عامل افزایـــش تصادفات 
بوده اســـت.چراغ ها تنظیم می شـــود 
و آمـــار تصادفـــات پاییـــن می آیـــد! 
نمی دانـــم چند صد نفر دیگـــر باید در 
جاده تبریز-اهر جان بســـپارند تا مثاًل 
تلویزیـــون اســـتانی مـــا بخواهد یک 
ســـریع  تکمیل  برای  رســـانه ای  موج 
ایـــن آزادراه و یا حتی فرهنگ ســـازی 
بـــرای کاهش ســـرعت در ایـــن جاده 
مرگ برپا کند! برنامـــه مفید و مردمی 

همین! یعنـــی 
5- صداوســـیمای مراکز استان ها، 
ماهیتـــی متفـــاوت با صداوســـیمای 
باشـــد.چراکه فلسفه  باید داشته  ملی 

 صداوسیمای 
مراکز استان ها، 
ماهیتی متفاوت 
با صداوسیمای 

ملی باید 
داشته باشد.

چراکه فلسفه 
وجودی اش 

پاسخ به 
نیازی از جنس 

دیگر بوده و 
هست.»بومی 

بودن« و پاسخ 
به نیاز بومی 

مهم ترین خاصیت 
یک صداوسیمای 
استانی است که 

متأسفانه این 
ویژگی، بعضاً در 

حد ترکی حرف 
زدن مجری ها و 
بازیگرها تقلیل 

یافته است! چقدر 
از برنامه های 
صداوسیمای 
استانی ما به 

شکل هنرمندانه 
و جذاب به تبیین 

میراث علمی، 
فرهنگی و هنری 

و حتی تاریخ 
و جغرافیای 

منطقه آذربایجان 
می پردازد؟! 

وجودی اش پاســـخ به نیازی از جنس 
دیگـــر بـــوده و هســـت.»بومی بودن« 
و پاســـخ بـــه نیـــاز بومـــی مهم ترین 
خاصیت یک صداوســـیمای اســـتانی 
است که متأســـفانه این ویژگی، بعضًا 
در حـــد ترکی حـــرف زدن مجری ها و 
بازیگرهـــا تقلیل یافته اســـت! چقدر 
از برنامه های صداوســـیمای اســـتانی 
مـــا بـــه شـــکل هنرمندانـــه و جذاب 
بـــه تبیین میـــراث علمـــی، فرهنگی 
و هنری و حتـــی تاریـــخ و جغرافیای 
می پـــردازد؟!  آذربایجـــان  منطقـــه 
به جای  اســـتانی  برنامه های  در  چقدر 
تکـــرار دوبـــاره اخبـــار و تحلیل های 
رســـانه ملـــی، بـــه اخبار و حواشـــی 
بومی و منطقه ای خـــود می پردازیم؟! 
اصاًل اینکه خـــود ما به عنـــوان اهالی 
کتاب و قلـــم در خواندن متـــون زبان 
ترکـــی مشـــکل داریم، اینکـــه برخی 
از خانواده های همشـــهری مـــا، زبان 
مـــادری بچه هایشـــان را به فارســـی 
یا اســـتانبولی تغییر داده انـــد که مثاًل 
بـــرای دیگـــران کالس بگذارند، اینکه 
مـــردم ما قبـــل از ســـیر و ســـیاحت 
طبیعـــت زیبـــا و بکـــر آذربایجـــان، 
بـــه زیـــارت آنتالیـــا و دبی مشـــرف 
می شـــوند، اینکـــه عمـــوم مـــردم ما 
ادب ســـرزمین مادری شـــان  و  تاریخ 
اینکـــه  حتـــی  و  نمی شناســـند  را 
و  مبتکـــران ،مخترعـــان ،هنرمندان 
نویســـندگان آذربایجـــان در پایتخت 
بیشـــتر از تبریز شـــناخته می شـــوند 
و به ایشـــان بهـــا داده می شـــود، آیا 
هیچ ربطی به صداوســـیمای اســـتانی 
و ســـایر رســـانه های اســـتان ندارد؟! 
اگـــر ربـــط نـــدارد که هیـــچ! امـــا اگر 
ربـــط دارد و خـــوب هـــم ربـــط دارد، 
برنامه ســـازان تلویزیون بایـــد قبل پر 
کردن کنداکتور برنامه ها کمی بیشـــتر 
فکـــر کنند.فکـــر میلیون هـــا ثانیه ای 
که پشـــت چشم شیشـــه ای تلویزیون 
قتل عام  شـــد...فکر  خواهد  ســـپری 
دقیقه هـــای عمر مردم...فکر کشـــتار 

زندگی!!  ثانیه هـــای 
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از  اکـران فیلـم در دهـه ی شـصت، 
نیروهـای  ابتـکارات  تریـن  جالـب 
فرهنگـی انقالب بوده اسـت. »جلیل 
طائفی« که کار اصلی اش فیلمسازی 
او  نیروهاسـت.  ایـن  از  یکـی  بـوده، 
اکـران  در  فیلـم،  سـاخت  بـر  عـالوه 
فیلـم نیـز بسـیار فعـال بـوده اسـت. 
و حـاال خـود ایـن فیلمسـاز، سـوژه 
گرفتـه  قـرار  مسـتند  فیلـم  یـک  ی 
مسـتند،  ایـن  ی  فیلمنامـه  اسـت. 
بـر اسـاس خاطـرات شـفاهی جلیـل 

طائفی نوشـته شـده و تصویربرداری 
مختلـف  هـای  شهرسـتان  در  آن 
انجـام  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان 
 8 »مسـیر  است.مسـتند  گرفتـه 
اکنـون در مرحلـه  میلیمتـری« هـم 
تدویـن قـرار دارد. خاطرات شـیرین 
و جالـب طائفی از روزها و شـب های 
نمایـش فیلـم در روسـتاها، مسـاجد 
و مـدارس، ایـن مسـتند را دیدنی تر 
خواهد کرد. »محمد صفـا« کارگردان 

ایـن مسـتند اسـت.

»مجیـــد دلدوزی« کـــه روزگاری در 
»امید  و  انقـــالب«  »پیام  نشـــریات 
نقش  و  میکشـــید  طـــرح  انقالب« 
دهه  ســـه  حامِل  امـــروز  میآفرید، 
تجربهـــی ارزشـــمند درزمینهـــی 
و  آرمهـــا  اســـت.  انقـــالب  هنـــر 
برای  او  کـــه  متعددی  نشـــانههای 
نهادهـــای انقالبـــی و یادوارههای 
شـــهدا طراحی کرده و پوسترهایی 

ارزشـــهای  اشـــاعهی  بـــرای  کـــه 
انقالبـــی خلـــق کـــرده، امـــروز در 
قرار  مـــا  فرهنگی  مواریـــث  ردیف 
ایـــن  خاطـــرات  اســـت.  گرفتـــه 
هنرمنـــد تبریـــزی، پـــس از دهها 
ســـاعت مصاحبه، گردآوری شـــده 
و در آیندهـــای نزدیـــک، بـــه قلم 
»غالمرضا قلیزاده« آمادهی انتشـــار 

بود.  خواهـــد 

بیتردید  قرهباغـــی«،  »اســـفندیار 
تاریـــخ فرهنگی  بزرگ  نامهـــای  از 
انقالب اســـالمی است؛ با آن طنین 
پرشـــکوهش، تصویرگـــِر صالبـــت 
بوده  انقـــالب  آرمانخواهـــی هنر  و 
اســـت. بیش از چهـــار دهه فعالیت 
در سطح اول موســـیقی انقالب، از 
او چهرهـــای دارای هویت و صاحب 
سبک ســـاخته اســـت. او، امروز در 
گوشـــهای از زادگاهـــش، تبریز، به 
مشـــغول  آواز  خصوصی  تدریـــس 
اســـت. از خواندن هم دور نیســـت 
و در ســـالهای گذشـــته، قطعاتی را 
در فضای گفتمانی انقالب اســـالمی 

اســـت. کرده  اجرا 
زندگـی  باغـی،  قـره  اسـتاد 
روزگار  از  داشـته؛  پرفرازونشـیبی 
جوانـی تـا امـروز، همـواره در موضـع 
فعـال بـوده و هیچـگاه آرام نگرفتـه 
اسـت. بهویـژه، فصـل درخشـانی به 
نـام سـالهای دفـاع مقـدس را باید در 

بـا دقـت خاصـی  پروندهـی اسـتاد، 
مطالعـه کـرد. آنجـا کـه خـط تولیـد 
موسـیقی و سـرود انقالبـی، هماننـد 
جبهههـای جنـگ، بـه مـدد امثـال 
ایشـان، در اوج قرار دارد. آن چنانکه 
به گفتهی اسـتاد، در یکی از سالهای 
دفـاع مقـدس، بیش از یکصد سـرود 
سـاخته  رادیـو  موسـیقی  واحـد  در 
ایشـان،  آثـار  سرسـبد  گل  شـد! 
سـرود جاودانهـی »آمریـکا ننـگ بـه 
بـه  سالهاسـت  کـه  تو«سـت  نیرنـگ 
و  مظلـوم  ملتهـای  عمومـی  شـعار 
استکبارسـتیز تبدیـل شـده اسـت. 
کتـاب »متولـد بهمـن« حاصـل بیش 
از بیسـت سـاعت مصاحبـه با اسـتاد 
قرهباغـی، حـاوی خاطـرات جالـب 
و خواندنـی از فـراز و فـرود موسـیقی 
دهـه  سـالهای  در  بهویـژه  انقـالب 
شـصت اسـت. ایـن کتـاب، از سـری 
موسـیقی  شـفاهی  تاریـخ  کتابهـای 
میشـود. منتشـر  بهـزودی  انقـالب، 

»مسیر
 8 میلیمترِی«

 آقای 
فیلمساز

تصویرگر 
انقالب

از خاطراتش 
می گوید

تاریخ 
شفاهی 
صدای 
انقالب 
در 
»متولد 
بهمن«

گی
رهن

ه ف
جبه

بار 
اخ
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از  شـهدا،  یادواره هـای  برگـزاری 
مهم تریـن اقدامـات فرهنگـی جهت 
اشـاعه ی ارزش های انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس اسـت که در سـال های 
اخیر، در سـطحی وسـیع در مساجد 
و دانشـگاه ها و مراکـز دیگـر پیگیـری 
گسـترش  بـا  همزمـان  می شـود. 
یادواره هـای  برپایـی  بـه  رغبـت 
شـهدا، این پرسـش مطرح می شـود 
کـه آیـا از چنیـن ظرفیتـی، بـه نحـو 
مطلـوب بهـره بـرده می شـود؟ و آیـا 
اهـداف  تحقـق  در  یادواره هـا  ایـن 
بـرای  بوده انـد؟  موفـق  ترسیم شـده 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش هـا و پرسـش 
بررسـی  نشسـت  دیگـر،  هـای 
شـهدای  یادواره هـای  وضعیـت 

بـا حضـور جمعـی از اهالـی  تبریـز، 
فرهنـگ، رزمنـدگان، نویسـندگان و 
عوامـل برگـزاری یادواره هـا، در دفتر 
انقـالب  فرهنگـی  جبهـه  مطالعـات 
برگـزار  آذربایجان شـرقی  اسـالمی 
شـد. در ایـن نشسـت، هـم وضعیـت 
بـر  ایـرادات وارد  فعلـی یادواره هـا و 
آن مـورد بررسـی قـرار گرفـت و هـم، 
پیشـنهادات کاربردی و اجرایی برای 
ارائـه  یادواره هـا  ارتقـای  و  اصـالح 

شـد.
قـرار اسـت، بـا ادامه این نشسـت ها، 
در  پیشـنهادات،  و  نقدهـا  حاصـل 
قالـب مجموعـه ای مکتوب، منتشـر 
شـود تا در مدیریـت یادواره ها، مورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.

در ادامه ی گردآوری تاریخ شـــفاهی 
جبهـــه فرهنگی انقالب اســـالمی، 
پـــروژه ی ضبط خاطـــرات »خانم 
صدیقه صارمـــی« در دفتر مطالعات 
اســـالمی  انقالب  فرهنگی  جبهـــه 
آذربایجـــان شـــرقی آغـــاز شـــد. 
»صدیقـــه صارمـــی« کـــه از بانوان 
فعـــال در ســـالهای بعـــد از انقالب 
اسالمی اســـت، تجربه ی همکاری 
جهاد  ســـوادآموزی،  نهضـــت  بـــا 
ســـازندگی، بسیج مســـتضعفین و 

امور تربیتـــی را دارد. اّما آنچه باعث 
برجســـتگی کارنامه ی ایـــن بانوی 
مستمرش  حضور  اســـت،  تبریزی 
به عنوان امدادگـــر در عملیات های 
مختلف دفـــاع مقدس می باشـــد. 
خاطـــرات خانـــم صارمـــی پـــس 
از  10 جلســـه مصاحبـــه، در حال 
نـــگارش اســـت. پیـــش بینی می 
شـــود، کتاب خاطرات ایـــن بانوی 
رزمنـــده، در نیمه اول ســـال 1394 

منتشـــر شود.

همیشه  های  قالب  از  یکی  سرود، 
پرطرفدار و موثر در جریان سازی های 
اجتماعی و فرهنگی بوده است. قالبی 
که بویژه در دهه ی شصت، بیشتر مورد 
استفاده قرار می گرفت. این گروه ها، 
عالوه بر تربیت نیرو، تولید محصول و 
تامین نیاز جامعه را دنبال می کردند. در 
سال های بعد از جنگ، اما این گروه ها، 
کمرنگ شده و از رونق افتادند. با توجه 
به اهمیت فعالیت گروه های سرود در 
مدارس و مساجد و سایر مراکز، »خانه 
سرود انقالب اسالمی« از چندی پیش 
فعالیت خود را آغاز کرده و می کوشد تا 
با فعال کردن شهرستان ها، ظرفیت 

کند.  احیا  را مجدداً  گروه های سرود 
و  پیشکسوتان  هم اندیشی  نشست 
با  آذربایجان شرقی،  سرود  فعاالن 
زمینه سازی  و  امکان سنجی  هدف 
برای گسترش فعالیت گروه های سرود 
در تبریز برگزار شد. در این نشست یک 
روزه، جمعی از مربیان قدیم و جدید 
ارائه دیدگاه های  به  گروه های سرود، 
خود پرداختند. همچنین از تعدادی 
از پیشکسوتان فعال در حوزه سرود 
استان تقدیر شد. قرار است، به زودی، 
خانه سرود انقالب اسالمی، فعالیت 
آذربایجان شرقی،  در  را  خود  رسمی 

آغاز کند.

»یادواره های 
شهدا«

 به کجا 
می روند؟

تالش 
برای احیای 

گروههای 
سرود در 

آذربایجان 

روایت های
 بانوی 
رزمنده 

از مدرسه 
و جبهه



36

 13
94 

داد
خر

ل،  
ه او

مار
،  ش

ول
ال ا

 س

به عنـــوان  شـــهدا،  اعالمیه هـــای 
بخشـــی از تاریـــخ فرهنگـــی دفاع 
و  نکته هـــا  حامـــل  مقـــدس، 
نشـــانه های ارزشـــمندی هستند؛ 
معرفـــت،  بـــر  دال  نشـــانه هایی 
شـــجاعت  مظلومیت،  حقانیـــت، 
بازخوانـــی  شـــهدا.  آزادگـــی  و 
بـــر  روزگاری  کـــه  اعالمیه هایـــی 
درودیوار و کوچـــه و پس کوچه های 
پرکشـــیدن  از  خبـــر  شـــهر، 
ملـــت می دادنـــد، غبار  فرزنـــدان 
نســـیان و تحریـــف را از چهـــره ی 
معـــارف اصیـــل انقالب اســـالمی 
چنیـــن  گـــردآوری  می زدایـــد. 
بخشـــی  ارزشـــمندی،  گنجینه ی 
از تکلیـــف مـــا در قبـــال مکتـــب 
امـــام خمینـــی)ره( اســـت. ایـــن 
گنجینه، گذشـــته از ایجـــاد امکان 
مـــرور تاریخ، فرصت تأمـــل دوباره 
در اصـــول انقـــالب اســـالمی را به 
پژوهشـــگران و جویندگان حقیقت 

خواهد بخشـــید. دفتـــر مطالعات 
اســـالمی  انقالب  فرهنگی  جبهـــه 
همراهـــی  بـــا  آذربایجان شـــرقی، 
و  شـــهدا  معظـــم  خانواده هـــای 
تبریـــز،  هنرمنـــدان  از  تعـــدادی 
اعالمیه های  تجمیـــع  بـــه  اقـــدام 
برجای مانـــده از ســـال های دفـــاع 
مقدس کرده اســـت. بخشی از این 
اعالمیه هـــا، همزمـــان با ســـالروز 
فتـــح خرمشـــهر و روز مقاومـــت، 
ایثار و پیروزی، در قالب نمایشـــگاِه 
نمایـــش  بـــه  قرمـــز«  »وضعیـــت 
نمایشـــگاه،  این  شـــد.  گذاشـــته 
روز ســـوم خـــرداد، در محوطـــه ی 
شـــد.  برپا  تبریز  مصـــالی  بیرونی 
حضـــور همـــراه با دقت و پرســـش 
رزمندگان  توضیحات  و  عالقمندان 
در مـــورد شـــهدا و نیـــز تشـــریح 
نـــکات  از  اعالمیه هـــا،  محتـــوای 
بود. یـــک روزه  نمایشـــگاه  ایـــن  جالب 

»وضعیت 
قرمز« در 
تبریز

مستند »18 ســـالگی« روایت زندگی 
نیروهای  از  خضـــری«  »عفت  خانم 
ســـوادآموزی  نهضـــت  قدیمـــی 
مرحله ی  در  شـــرقی،  آذربایجـــان 
تدوین قرار دارد. در این مســـتند، 
این بانوی فعـــال در نهضت، به مرور 
از ســـال های حضور  خاطرات خود 
در روســـتاها و مناطـــق مختلـــف 
محرومین  تربیـــت  و  تعلیـــم  برای 
می پـــردازد. »مســـعود کارگر« برای 
ضبـــط تصاویـــر این مســـتند، به 

همراه خانم خضری به روســـتاهای 
واقـــع در شهرســـتان های ورزقان، 
خدا آفرین، کلیبر و اصالندوز ســـفر 
کرده اســـت. اگرچه این مســـتند، 
با محوریت یکـــی از بانوان نهضتی 
ســـاخته می شـــود امـــا درواقـــع، 
تـــالش دارد تـــا تصویـــری کامل و 
گویا از گســـتره ی حضور نهضت در 
مناطق مختلف کشـــور و زحمات و 
ابتکارات عوامل فعـــال در این نهاد 

ارائـــه دهد.

مستند
 18« 
سالگی« 
برای

 بانوی 
نهضتی

یکـــی از اساســـی ترین نیازهـــا در 
فعالیت هـــای عمومـــی در عرصـــه 
محصـــوالت  کمبـــود  فرهنـــگ، 
مناســـب اســـت. برای رفع بخشی 
ایـــن نیـــاز، ســـایت »ایـــام« از  از 
چنـــد ســـال پیـــش، اقـــدام بـــه 
محصـــوالت  تجمیـــع  و  تدویـــن 
مختلـــف در قالبهـــای متنـــوع به 
کـــرده  گوناگـــون  مناســـبت های 
اســـت. در این ســـایت، متناسب با 
ایام ســـال، پوســـتر، مجموعه های 
کلیپ های  بروشـــور،  نمایشگاهی، 
صوتی و تصویری و... منتشـــر می 
تـــا نقش  ایام، می کوشـــد  شـــود. 
کوله پشـــتی را در جبهـــه فرهنگی 

انقـــالب بـــازی کند.

ایـــن ســـایت، همزمـــان بـــا نیمه 
شـــعبان، در قالبـــی جدیـــد و بـــا 
شـــد.  رونمایی  متنـــوع،  امکانات 
عالقمنـــدان می توانند بـــه مراجعه 
در   ayyamnet.ir نشـــانی  بـــه 
جریـــان تولیـــد، توزیـــع و مصرف 
محصـــوالت قـــرار گرفتـــه و در این 

ســـه عرصـــه مشـــارکت نمایند.
ارائه  مجموعـــه ی  جدیدتریـــن  در 
شـــده در »ایام« دهها طرح و پوستر 
خالقانـــه در معرفی دســـتاوردهای 
کشـــورمان،  هســـته ای  صنعـــت 
مجموعه،  این  اســـت.  شده  عرضه 
اســـتفاده ی  جهت  بـــاال  کیفیت  با 
مراکز و گروههـــای فرهنگی، از ایام 

اســـت. دریافت  قابل 

»ایام«؛ 
کوله پشتی 
فعالیت های 
فرهنگی
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شـــفاهی،  تاریخ  آموزشـــی  کارگاه 
بـــا حضـــور عالقمنـــدان، در دفتر 
مطالعـــات جبهه فرهنگـــی انقالب 
اســـالمی آذربایجان شـــرقی برگزار 
زمینه های  کارگاه،  ایـــن  در  شـــد. 
تکنیک های  و  فنـــون  چون  مهمی 
صحیـــح  روش هـــای  مصاحبـــه، 
پیاده ســـازی، تدویـــن و ویرایـــش 
متـــن در تاریخ شـــفاهی، توســـط 
مدرســـین تدریس شد. همچنین، 
بـــاب  در  محتوایـــی  بحث هـــای 
آشنایی  و  تاریخ شـــفاهی  چیستی 
بـــا تاریخ فرهنـــگ و هنـــر انقالب 
اســـالمی در آذربایجـــان در ایـــن 

کارگاه، صـــورت گرفـــت. نمایـــش 
تاریخ  با  مرتبط  مســـتند  فیلم های 
شـــفاهی، از بخش هـــای دیگر این 
کارگاه بود. گفتنی اســـت، معصومه 
و  نعلبنـــدی  مهـــدی  ســـپهری، 
مرتضی قاضی، از جمله مدرســـین 

بودند. دوره  ایـــن 
گفتنـــی اســـت، ایـــن دوره هـــا به 
تیم هـــای  آماده ســـازی  منظـــور 
مصاحبـــه و تدویـــن جهـــت ورود 
به جریـــان تدوین تاریخ شـــفاهی 
اســـالمی  انقالب  فرهنگی  جبهـــه 

برگـــزار می شـــود.

کالس 
تاریخ 

شفاهی

قدوسی«  حســـین  »حجت االسالم 
و  نوجوانـــان  آشـــنای  چهرهـــی 
جوانـــان دهههای شـــصت و هفتاد 
اســـت. ایـــن روحانی خـــالق که با 
شـــیوههای منحصربه فـــرد و بدیع 
خـــود، آمـــوزش دین و معـــارف را 
برای مخاطبان خـــود جّذاب کرده، 
همچنان در تـــداوم نوآوریهای خود 
میکوشـــد. ایشـــان از پـــِس چهار 
با هنر،  کار فرهنگی آمیختـــه  دهه 
تجـــارب گران ســـنگی اندوختهاند 
کـــه بیتردید بـــرای کســـانی که در 

اندیشـــهی کار فرهنگـــِی انقالبـــی 
هســـتند، قابل بهرهبرداری است. 
ایـــن روحانِی  ارزشـــمند  خاطرات 
فعال و خوشـــفکر از سالهای پیش 
امـــروز، مجموعهای  تـــا  انقالب  از 
خالقیتها  ابتـــکارات،  از  قابل توجه 
و مجاهدتهـــا را پیشـــروی مینهد. 
بعد  ایشـــان،  خاطرات  مجموعهی 
انجام مصاحبه در دفتر مطالعات  از 
جبهـــه فرهنگی انقالب اســـالمی، 
در مرحلهـــی تدویـــن نهایـــی قرار 

دارد.

خاطرات 
»حاج آقا«

بیـــش از یک دهه از چاپ نخســـت 
می گـــذرد.  »اخراجی هـــا«  کتـــاب 
کتابی کـــه خاطرات جانباز شـــهید 
احـــد محرمـــی عالفـــی مشـــهور 
بـــه »دایـــی« را روایـــت می کنـــد. 
بـــا بی مهری  ایـــن یک دهـــه،  در 
مســـئولین و جامعـــه ی فرهنگـــی 
حاشـــیه  در  »اخراجی ها«  کشـــور، 
به دســـت  نتوانســـت  و  قرار گرفت 
مخاطبش برســـد. چاپ دوم کتاب، 
بـــا تغییراتی در طراحـــی و صفحه 
آرایی، اواخر ســـال 1393 منتشـــر 
شـــد تـــا این بار موسســـه شـــهید 

کاظمی، همت خـــود را برای توزیع 
مناســـب کتاب، نشـــان دهد.

دوم  چـــاپ  از  رونمایـــی  آییـــن 
کتـــاب، با حضـــور »موســـی غیور« 
و »غالمرضـــا قلیـــزاده« همزمـــان 
راوی کتاب،  با ســـالگرد شـــهادت 
شـــهید احـــد محرمـــی عالفـــی، 
در محـــل دفتـــر مطالعـــات جبهه 
اســـالمی  انقـــالب  فرهنگـــی 
آذربایجان شـــرقی برگزار شـــد. در 
این آیین، موســـی غیور و غالمرضا 
فرودهـــای  و  فـــراز  از  قلیـــزاده، 
»اخراجی هـــا« و حواشـــی آن گفتنـــد.

»اخراجی ها« 
رونمایی 

شدند!

کتـــاب خاطـــرات آزاده ی تبریزی 
حـــال  در  احمـــدی«  »غالمرضـــا 
عملیات  در  احمدی،  است.  تدوین 
بیتالمقـــدس و در حالیکه نوجوانی 
بیش نبوده، ابتدا مجروح و ســـپس 
به اسارت دشـــمن درمیآید. تاریخ 
شـــفاهی این جانباز آزاده، سرشار 
از نشـــانههای قابـــل اعتنـــا از بلوغ 

فرهنگی و هنـــری نیروهای انقالب 
اســـت. او در خاطـــرات خـــود، از 
برنامههای  تئاتر،  سرود،  تبلیغات، 
فرهنگی، اجتماعـــات و... میگوید 
خالقیتهـــای  و  ابتـــکارات  از  و 
رزمندههـــای ایرانـــی در تولیـــد و 
و  فرهنگی  محصـــوالت  عرضهـــی 

 . ی هنر

ظهور هنر
 در اسارت



 دانش آموزان ممتاز پایه سوم
دبستان غیر دولتی فدک تبریز

با سپاس از معلم گرامی: 
سرکار خانم مهدی زاده

سلوی دالل امندی شکری دهقان آیلین فتحی نگار فدوی سارا وداعی

شیدا فخیمی حسنزادهخزر روشنیسانلی مردادی ستایش طهماسبزاده

ایام، 
پایگاه تامین 

محتوای مناسبتهای انقالب 
اسالمی است. کوششی است 
برای آن که نگذارد ایام اهلل 
در پیچ و خم روزمرگی ها 

رنگ ببازند.
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متروکه | MADE IN IRAN |  اکران با زیرنویس زنده ترکی | ملودی های مهربد
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هفدهـــم دی ماه ســـال 1314، رضاشـــاه، 
امر به »کشـــف حجـــاب« از زنـــان ایرانی کرد. 
پیـــرو ایـــن دســـتور، تمامی قـــوای حکومتی 
بـــرای اجرای این خواســـته ی شاهنشـــاهی، 
وارد میدان شـــدند. باوجود چنیـــن عزمی در 
حکومتی هـــا، مـــردم ایـــران، به راحتـــی زیر 
بار این دســـتور غیرشـــرعی نرفتـــه و اقدام به 

مقاومـــت در برابـــر عّمال رضاخـــان کردند. 
در شـــهرهای مختلـــف منطقه ی  ازجمله 
مقاومت  این   آذربایجان، 

در ســـطوح مختلـــف، از علما گرفتـــه تا مردم 
عادی، بـــاال گرفـــت. مـــردم این والیـــت، با 
به سیاست  اعتراض  روش های مختلف، ضمن 
کشـــف حجـــاب، واکنش های شـــدیدتری نیز 
صـــورت دادند. یکـــی از جالب ترین نمونه های 
این مقاومت مردمی را می شـــود در شهرستان 
»هریس« دید. بر اســـاس اســـناد برجای مانده 
و گزارش هـــای صـــورت گرفتـــه از وضعیت و 
کیفیت تحقق کشـــف حجاب در کشور، اهالی 
هریـــس، چنان سرســـختانه در برابـــر اراده ی 
بـــرای کشـــف حجاب  رضاخـــان 
ایســـتاده اند  زنان 
کـــه در نهایت، خود 
بـــه  رضاشـــاه وادار 
کنترل  در  دخالـــت 

می شـــود. اوضاع 
یکـی از سـندهای 
جالـب کـه متعلـق بـه 
 1316/11/2 تاریـخ 
اسـت، نشـان می دهـد 
گذشـت  باوجـود  کـه 
خواسـته ی  از  سـال  دو 
کشـف  بـرای  رضاخـان 
ایـن  اهالـی  حجـاب، 
تسـلیم  نه تنهـا  منطقـه 
خواسـته ای  چنیـن 
در  بلکـه  نشـده اند، 
و  تهاجمـی  موضعـی 
بـا  و  قرارگرفتـه  فعـال 
عوامـِل ترویـج بی حجابـی 
برخاسـته اند.  مقابلـه  بـه 
کشـف  بـه  روانـی  فشـار  از 
حجاب کننـدگان تا برخورد 
مـروج  اصلـی  عناصـر  بـا 
کشـف حجاب، مجموعه ای 
هریـس  اهالـی  اقدامـات  از 
باعـث  کـه  اقداماتـی  اسـت. 
می شـود تـا ارتـش، ماوقـع را 

دهـد: گـزارش  مرکـز  بـه 

گزارش لشگر شـمالغرب حاکی است چندی 
قبـل پزشـک بهـداری آالن برآغـوش، بـه لشـگر 
مزبـور شـکایت نمـوده بـود کـه دویسـت نفـر از 
اهالـی هریـس، به مشـارالیه هجـوم و با چـوب او 
را زده و خادمـه او را مجـروح نموده انـد و چـون 
بیـگ زادگان و اشـخاص  قصبـه هریـس دارای 
متنفـذ می باشـد هنـوز در وضعیـت سـابق باقـی 
کمـا اینکه غیر از خانواده پزشـک نامبرده و مدیر 
دبسـتان سـایر زن هـا با لبـاس قدیم ملبـس و در 
مواقعـی کـه خانواده آنـان با لباس متحدالشـکل 
تـردد می نمایند اهالـی آن ها را توهین و اسـتهزا 
می نماینـد و قریـب پانـزده نفـر اشـخاص معمـم 
هریـس مانـع این قبیل ترقیات بـوده لذا فرمانده 
لشـگر شـمالغرب برای بازجویی یک نفر افسر به 
هریس اعزام و بطوریکه افسـر مزبور گزارش داده 
وضعیـت فعلی هریـس بی اندازه بی نظم و تاکنون 
مقررات جاریه ی کشـوری در هریس مجری نشـده 
و اقـًا پانصـد خانـوار هریـس دارای 18 نفـر معمـم 
بی سـواد از قبیل روضه خوان و غیره می باشـد که 
در نتیجـه نفوذ این قبیل اشـخاص قدیم االفکار 
ابـداً در هریـس عملـی  موضـوع تجـدد نسـوان 
مأموریـن  از خانواده هـای  بعضـی  نشـده حتـی 
دولتـی هـم کـه در والیـات دیگـر لبـاس تجـدد 
نسـوان را اسـتعمال می نموده انـد در هریـس بـا 
محـل  بخشـدار  و  می کننـد  رفت وآمـد  حجـاب 
هـم از حـرکات و عملیـات اهالـی به عنـوان اینکه 
مقتـدر نیسـت و قـوه مجریـه نـدارد اظهـار عجـز 
می نمایـد. اینـک صـورت معممیـن و مخالفیـن 
محلی در پیشـرفت امور دولتی جهت استحضار 
اسـت  متمنـی  می گـردد.  ایفـاد  وزارتخانـه  آن 
قدغـن فرماییـد نتیجـه اقدامـات معمولـه را بـه 

سـتاد ارتـش اعـام دارند.
کفیل ستاد ارتش سرلشگر ضرغامی

بی تردیـد، خاطـرات مـردم ایـران از قضایای 
مربوط به کشـف حجـاب، می تواند بخش مهمی 
از تاریخ معاصر ایران را شـکل بدهد. متاسـفانه، 
ایـن مقطع مهـم و تاثیرگـذار از تاریخ ایـران، زیر 
آوار فراموشـی و غفلـت، دفـن شـده اسـت. در 
حالی کـه چنین عرصه هایی، نشـانه های روشـن 
هویـت ملی و دینی ایرانیان محسـوب می شـود.

هریس و کشف حجاب؟ هرگز
بازخوانی یک سند تاریخی
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  در آستانه سال 1342
تصویـــب الیحـــه انجمن هـــاي ایالتـــی و 
والیتـــی و مبارزاتی که علمـــا و مراجع علیه آن 
در مهر مـــاه ســـال 1341 شـــروع کردند نقطه 
آغاز نهضت اســـالمی بـــود. البتـــه تحریکات 
حکومـــت پهلـــوي پـــس از رحلـــت آیـــت ا      هلل 
العظمی بروجردي در ســـال 1340 وارد مرحله 
در  آن  نمـــود  اولیـــن  کـــه  شـــد   جدیـــدی 
تصویب نامه فوق بود. در خاطـــرات و آثاری که 
از تاریـــخ انقالب در آذربایجان منتشـــر گردیده 
اســـت مبـــارزات صـــورت گرفتـــه در جریان 
انجمن هـــاي ایالتـــی و والیتـــی بـــه صـــورت 
مبســـوط بحث گردیده اســـت.  طبق اسنادی 
که در اختیار نگارنده اســـت علمای آذربایجان 
طـــی تلگرافي بـــه آیـــت  ا     هلل بهبهانی حمایت و 
پشـــتیبانی خـــود را از مبـــارزات مراجع اعالم 

کردند:
و  آذربایجـــان  روحانیـــت  جامعـــه   ...«
قاطبه مســـلمانان این ســـامان هم رأی بوده و 

بدین وســـیله حضور مقدس مراتب شـــرکت در 
تمام اقدامات آن ذوات مقـــدس ابراز و متمنی           
اســـت مراتب معروضه را به جناب نخست وزیر 

ابـــالغ فرمایید...«. 
روز  یـك  تبریـز  گوینـدگان مذهبـی  و  وعـاظ 
بعـد از ارسـال تلگراف علمـا، تلگراف دیگـري در 
تاریـخ 1341/8/14 بـه آیـت  ا      هلل بهبهانـی ارسـال 
کردنـد.  متـن اعالمیه ای موجود اسـت که تجار و 
اصنـاف تبریز در حمایـت از مبـارزات علما صادر 

کرده انـد. در قسـمتی از آن قیـد شـده اسـت:
»... کلیـــه اصناف بـــازار تبریز پشـــتیباني 
خـــود را از حصـــول نتیجـــه کامـــل از مراجع و 
رهبـــران دیني خود اعـــالم نمـــوده در دفاع از 
حریم مقدس اســـالم از هیچ گونـــه جان نثاری 

و فـــداکاري دریغ نخواهند نمـــود...«. 
علمـــاي  طـــرف  از  کـــه  اعالمیـــه ای  در 
آذربایجـــان در ایـــن مقطع با عنـــوان »اعالمیه 
علمـــا و روحانیـــون تبریـــز« منتشـــر گردیده، 
جامعه روحانیـــت آذربایجان اعـــالم کرده اند تا 

حصول نتیجه قطعي و اعـــالم صریح الغاء مواد 
ســـه گانه، پشـــتیبانی کامل خـــود را از مراجع 
بـــزرگ و دفـــاع از حریم مقدس اســـالم و قرآن 
از انجـــام هیچ گونـــه وظیفه دیني خـــودداری 
نخواهند کـــرد. در ایـــن اعالمیه نـــام بزرگانی 
چون آیـــات عظام اهری، گرگـــری، بادکوبه ای، 
و...  خسروشاهی  مستنبط،  دینوری،  انگجی، 

می شـــود.  دیده 
در ایـن دوره وعـاظ و گویندگان مذهبی تبریز 
چـون حجت االسـالم والمسـلمین عبدالحمیـد 
بنابی،  حجت االسـالم والمسلمین محمدحسن 
اسـتاد  والمسـلمین  بکایی،حجت االسـالم 
سیدهادی خسروشـاهی، مرحوم حجت االسالم 
انزابـی، مرحـوم میـرزا محمـود وحـدت و مرحوم 
گسـترده اي  فعالیـت  ناصـرزاده  حجت االسـالم 
داشـتند، کـه بعـد از الغـای الیحـه انجمن هـای 
سیاسـت های  ادامـه  بـا  والیتـی  و  ایالتـی 
ضداسـالمی رژیـم پهلـوی در مـاه رمضـان سـال 
ادامـه  همچنـان  سـال 1342  آسـتانه  تـا   1341

درآمد
تبریـز و آذربایجـان در تاریخ و فرهنگ ایران همواره از اهمیت و ویژگي خاصي برخوردار بوده اسـت. رسـمیت مذهب شـیعه 
در ایـران کـه تجدیدحیـات هویت ملـي و اصیـل ایراني بـود از این خطه آغـاز گردید. ضمن اینکـه این ناحیه اسـتراتژیک 
همیشـه محـل برخورد و جدال هویت ایراني و انیراني بوده اسـت. با رسـمیت تشـیع در دوره صفوي عالقـه تاریخي ایرانیان 
بـه اهـل بیـت)ع( و سـپس نواب عـام ائمـه )مراجـع و فقهـا( در عرصه سیاسـي- اجتماعـي به نهـادي تأثیرگـذار تبدیل 
گردیـد کـه آن را مي تـوان یکـي از مؤلفه هاي هویـت ایراني تلقـي کرد. براسـاس همین مؤلفه هویتي اسـت کـه در تمامي 
حرکت هـاي ضداسـتبدادي یا ضداسـتعماري به رهبـری علما هم زمان در شـهرهاي مختلف بـروز کرده اسـت. اولین تجلي 
ایـن مؤلفـه هویتـي را در دوره دوم جنـگ روسـیه علیـه ایـران در پي صدور فتـاوي جهادیـه مراجع مي تـوان دید. نهضت 
تحریـم تنباکـو، نهضـت مشـروطه، نهضت ملـي نفت از مـوارد دیگر این مشـخصه همگاني اسـت کـه هم زمـان در تهران، 

تبریز، شـیراز، مشـهد و سـایر شهرسـتان ها به منصه ظهور رسـیده است.
مذهـب بـه عنـوان بخش مهـم شـالکه هویت ملـي و ایراني بیـش از هر حرکـت دیگـر در انقالب اسـالمي به رهبـري امام 
خمینـي )ره( متجلـي گردید. در انقالب اسـالمي جریـان انقالب محدود به مراکـز دیني و مذهبي در شـهرهاي مذهبي نبود. 
در ایـن نهضـت اصیل هـم مي توان براسـاس همان مؤلفه هویـت نقش آذربایجان را مشـاهده کـرد که در کنار سـایر نواحي 
حضـور مؤثـري در پیروزي انقـالب ایفا کرده اسـت. دو حادثه مهم در تاریخ انقالب اسـالمي آذربایجان یکـی در آغاز نهضت 
اسـالمی و دیگـری در آسـتانه پیـروزی انقـالب وجـود دارد که پیوسـتگي و همبسـتگي این خطه بـا مبارزات مردم سـایر 
نواحـي ایـران بـه رهبری حضـرت امـام را حکایت مي کند. نخسـت حمله هم زمـان به مدرسـه فیضیه قم و مدرسـه طالبیه 
تبریـز در دوم فروردیـن 1342 و دیگـري قیـام 29 بهمـن سـال 1356 در اعتراض به اهانت صـورت گرفته به امـام در 17 دي 
همـان سـال در چهلم شـهدای قیام قم. در این مقاله بر آن هسـتیم براسـاس اسـناد و خاطـرات به بازخواني واقعه نخسـت 
در تبریز بپردازیم. البته ادعاي آن نیسـت توانسـته باشـیم موضوع را چنان که شایسـته اسـت شـکافته باشـیم. با این حال 
برخـي اسـناد غیردولتـي در این مقاله ارائه مي گردد که تاکنون منتشـر نشـده اند. شـاید در پرتو این اسـناد روشـني هایي 

بـر زوایـاي تاریک تاریخ انقالب اسـالمي افکنده شـود.

حمله به مدرسه طالبیه تبریز

دکرتحممدعلی پرغو

 رحيم نيكبخت
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یافـت. به ویژه آنکـه رژیم پهلـوی بر آن 
بـود لوایـح شـش گانه یـا همـان انقـالب 
رفرانـدوم  در  را  ملـت  و  شـاه  سـفید 
غیرقانونـیـ  بـه گمـان خـودـ  به تصویب 

همگانـی برسـاند.
در گزارش های برجای مانده از ساواك 
وعاظ  فعالیت های  از  متعددی  موارد 
فوق الذکر می توان مشاهده کرد. گزارش 
مفصل ساواك تبریز از سخنرانی میرزا 
محمود وحدت در مسجد صمصام خان 
به رئیس ساواك  تاریخ 1341/11/8  در 

ارسال شد. 
فعالیـــت  و  ســـخنرانی  پایـــگاه 
مسجد  انزابی  حجت االســـالم  مرحوم 
شـــعبان تبریز بـــود که امامـــت آن را 
شـــهید آیـــت ا     هلل قاضـــي طباطبایي 
برعهده داشـــت. در تاریخ 1341/12/4 
گزارش ســـخنرانی وی به ساواك مرکز 
ارســـال گردیـــد.  در گزارش ســـاواك 
تبریـــز از ســـخنرانی حجت االســـالم 

محمدحســـن آمده اســـت:
وعـــاظ  از  بـــاال  نامبـــرده   ...«
تبریز  ماجراجـــوی  و  ناراحت  بســـیار 
می باشـــد... مع الوصـــف خـــود را در 
جامعـــه یکی از مراجع اســـالم معرفی 
و در مســـاجد بـــاالی منبر رفتـــه و با 
ســـخنان تحریك آمیـــز و خورده گیری 
از کارهاي دولـــت و توهین به مقامات 
عالیـــه مملکـــت مـــردم را تحریـــك 
و تحریـــض بـــه ایجـــاد اغتشـــاش و 
برهم زدن امنیت کشـــور می نماید...« 
در ادامـــه گزارش به دســـتگیري و 
اعـــزام وی به تهران پس از ســـخنرانی 
مورخـــه  در  قلعه بیگـــي  مســـجد  در 
1341/12/24 اشـــاره شـــده اســـت و 
براي  تبریـــز  به  »بازگشـــت وي  اینکه 
مـــدت الاقـــل شـــش مـــاه مصلحت 
به نظـــر نمي رســـد و موجـــب تجری 
همکاران وي خواهد شد. به-خصوص 
کـــه اخیـــراً میـــرزا محمـــود وحدت 
که قبـــاًل به مرکـــز اعزام گردیـــده بود 
مرخص و به تبریز آمده اســـت«.  الزم 
به ذکر اســـت اســـد   ا     هلل علـــم پس از 
اطـــالع از فعالیت هاي وعـــاظ انقالبی 
آذربایجان  اســـتانداری  بـــه  امریه ای 

شـــرقی صـــادر کرده بـــود که:
»... به محض اینکـــه کوچك ترین 
ناراحتـــی پیدا شـــد فوری مســـببین 
را دســـتگیر و بـــه تهران بفرســـتید و 

آرامگاه شهید بخشعلی زهرائی از شهدای دوم فروردین 1342 - گلزار شهدای ملک عباسی تبریز
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بـــه وعاظ تذکـــر بدهید فقط بـــه امور 
از  انحراف  به محـــض  بپردازند،  دیني 
این دســـتور بـــا کمال شـــدت اقدام و 

نمایند...«  دســـتگیر  را  متخلف 
در فاصلـــه بیـــن الغـــاي الیحـــه 
انجمن هـــاي ایالتي و والیتـــي و واقعه 
مدرســـه طالبیـــه تبریـــز اعالمیه اي 
در تبریـــز توســـط مبارزان مســـلمان 
منتشـــر گردیده اســـت که متن اولیه 
آن در دســـت اســـت. اعالمـــه مورد 
نظـــر امضای مشـــخصی نـــدارد ولی 
خطـــاب این اعالمیه »حجج االســـالم 
مقیـــم تبریز حضـــرت« اســـت. بعد 
از ذکـــر آیات قـــرآن پیرامـــون جهاد 
و جلوگیـــري از فســـاد و ظلـــم و جور 

عنوان شـــده اســـت:
»در ایـــن 14 قـــرن کـــه از طلوع و 
فجر تاریخ اســـالم مي گذرد شـــیعیان 
علـــي ابـــن ابیطالـــب ایـــن درجه به 
خفت و خـــواري نرســـیده و در ظرف 
ایـــن مدت این قدر توهیـــن و ناراحتي 
ندیـــده بودند که امروز دچار آن شـــده 
و متأسفانه شـــما آقایان حجج االسالِم 
مقیـــم تبریـــز راه مماشـــات پیـــش 
گرفته و با ســـکوت خـــود آن را تأیید 

فرموده ایـــد...«
بـــه  اشـــاره  ضمـــن  ادامـــه  در 
جانفشـــانی های  شهید ثقــــه االسالم 
تبریـــزي در راه میهـــن بـــه نهضـــت 
مراجع عظام تقلید مقیـــم قم و نجف 

اســـت: کرده  اشـــاره 
»ناگزیـــر ]بـــه[ جســـارت برآمده و 
برحســـب وظیفه بـــه اطـــالع آقایان 
ایـــن روش  محتـــرم مي رســـانیم که 
و رفتـــار درخـــور مقـــام روحانیـــت و 
بهتر  نیســـت،  حضرت  آن  شایســـته 
اســـت کـــه بـــا پیشـــوایان و مراجع 
تقلید هـــم آواز گشـــته و در راه خدا و 
حفـــظ حقوق ایـــن مردم بیچـــاره که 
سال هاســـت صمیمانـــه و صادقانه به 
دنبال شـــما بوده و واجبات شـــرعیه و 
وجوه مربوطه را به دســـت شـــما و به 
وسیله شـــما پرداخته... قیام و اقدام 
کنند و نگذارنـــد بیشـــتر از این مورد 
اهانت و هتك حرمت قـــرار گرفته...«. 

  واقعه مدرسه طالبیه تبریز
ضداسالمي  سیاست هاي  ادامه  با 
حکومت به ویژه انجام رفراندوم نمایشی 

و... علما و مراجع و در رأس آنها امام 
عید  سرنوشت ساز  اقدامی  در  خمینی 
نوروز سال 1342 را تحریم کردند.  عالوه 
بر اعالمیه هایی که توسط مراجع صادر 
مبارزان  به وسیله  هم  تراکت هایی  شد 
 1342 نوروز  عید  آستانه  در  مسلمان 
منتشر و توزیع گردید.  ساواک با کنترل 
و  علما  فعالیت های  از  که  مراقبتی  و 
قبل  از  طرحي  در  داشت  مراجع 
برخاست.  مقابله  به  شده  سازماندهی 
پاکروان به مراکز ساواك در سراسر کشور 
را  زیر  دستورالعمل   1341/12/28 در 

صادر  کرد:
»اخیـــراً بعضـــي از علمـــا و وعاظ 
مرکـــز و مجامـــع مذهبـــی تراکت ها و 
اعالمیه هایـــی تحـــت عنـــوان عزای 
ملـــي به جـــاي برگزاري مراســـم عید 
انتشـــار داده احتمال دارد  باســـتانی 
در منطقه آن ســـاواك بعضـــي از وعاظ 
در مســـاجد هنگام وعظ بـــا توجه به 
اینکـــه روز جمعـــه دوم فروردیـــن که 
مصادف بـــا رحلت امـــام جعفر صادق 
اســـت، مطالبي برخالف مصالح کشور 
ایـــراد و اذهـــان عمومـــی را مشـــوب 
ســـازند. دســـتور فرمایید از هم اکنون 
و  مأموریـــن  مســـاعی  تشـــریك  بـــا 
مســـئولین انتظامی محـــل همه گونه 
حتی  معمـــول  الزم  پیش بینی هـــای 
این گونه  احتمـــال  وجـــود  صورت  در 
عملیـــات مخالف مجالس باشـــکوه تر 
این گونـــه اظهارات  بـــا  در مخالفـــت 
تشـــکیل داده و در مقابل بیانات وعاظ 
محـــرك در مســـاجد نیز دســـتجاتی 
وجود داشته باشـــند که با ذکر صلوات 
بشوند.  آنان  نامتناسب  اظهارات  مانع 
چنانچه بـــا اتخاذ تدابیـــر الزمه نتایج 
مطلوب حاصل نگردیـــد براي تعقیب 
محرکین پس از کســـب اجازه تلگرافی 
از مرکز برابر مقـــررات اقدام و نتیجه را 

گـــزارش نمایید.
  سرلشگر پاکروان« 

چنین دســـتورالعملی براي ساواك 
آذربایجـــان هم صـــادر گردیـــد و در 
نتیجه بـــا تمهیداتی مدرســـه فیضیه 
تبریـــز مورد  قم و مدرســـه طالبیـــه 
هجـــوم نیروهای نظامـــی واقع گردید 
کـــه شـــرح آن در اغلب منابـــع تاریخ 

انقالب اســـالمی آمده اســـت.
ســـاواك  منتشرشـــده  اســـناد  در 



                                             سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394 
44

شفاهی تاریـخ

و خوشـــبختانه با این نقشـــه شیطانی 
مردم توافـــق نبوده اند بـــه این جهت 
ناچـــار شـــده اند خود طالب دســـت 
به عمـــل بزننـــد از جملـــه ]در[ تبریز 
طالب بـــا ســـنگ و چـــوب از داخل 
مســـجدی که مراســـم عـــزاداري در 
آنجا برپـــا بود بـــه پاســـبان ها حمله 
می کنند و پاســـبان ها ناچـــاراً مجبور 
بـــه تیراندازی هوایی می شـــوند که در 
نتیجـــه دو نفر از مـــردم عادی مصدوم 

می شـــوند...« 
براساس  که  دیگر  گزارشی  در  یا  و 

شنیده ها تنظیم شده درج شده است:
»تیمسار ریاست ساواك

اهالـــی  از  عـــده ای  جـــاري  روز 
تبریـــز بـــه شـــریعتمداري مراجعه و 
تبریـــز  در  فروردیـــن  دوم  گفته انـــد 

روحانیـــون و تمام اهالـــی حتي زن ها 
بـــه پشـــتیبانی علمـــا درآمـــده تمام 
پلیس هـــا را مضـــروب کردنـــد، قصد 
داشتند شـــهربانی و ســـاواك محلی را 
آتـــش بزنند که بـــا خواهـــش و زاری 
و پا بوســـیدن آنها را متفـــرق کردند. 
زن ها می گفتنـــد ما جان خـــود را در 
راه دیـــن و قرآن و علمـــا خواهیم داد 
و حتی زن هـــا خود را مســـلح کردند. 
تمـــام مردم تبریـــز پیر و جـــوان زن و 
مـــرد آماده اند بـــر علیه دولـــت اقدام 
نماینـــد هر طـــور دســـتور می دهید 
گفته  شـــریعتمداري  کنیـــم.  عمـــل 
اســـت من هم فعاًل به شـــما دستوری 
نمی دهم ایـــن جنجال به تمـــام دنیا 
رفته و روحانیون را کشـــتند، به تبریز 
که رفتید بگویید 26 نفـــر از روحانیون 

گـــزارش کاملـــی از واقعـــه مدرســـه 
طالبیه تبریـــز در دوم فروردین وجود 
نـــدارد بـــا ایـــن حـــال در برخـــی از 
گزارش هـــا اشـــاراتی کوتاه بـــه واقعه 
یافـــت می شـــود. در تلگراف ســـاواك 
مرکز بـــه تاریخ 1342/1/3 به ســـاواك 

می خوانیم: قـــم 
کـــه  نقشـــه هایی  »برحســـب 
قبـــاًل از طـــرف بعضی عناصـــر قم و 
تهـــران تهیه شـــده بـــود قـــرار بوده 
اســـت روز دوم فروردیـــن کـــه وفات 
حضـــرت صـــادق اســـت در بعضي از 
شهرســـتان ها من جمله مشـــهدـ قم 
و احتمـــااًل اراك و کاشـــان و شـــیراز 
تظاهراتـــی از طـــرف طالب بـــر علیه 
دولت و رأی نســـوان به عمل آید و در 
این روز همه جا آشـــوب و بلوا بشـــود 

 علما و مراجع و 
در رأس آنها امام 
خمیني در اقدامي 
سرنوشت ساز 
عید نوروز سال 
1342 را تحریم 
کردند.  عالوه بر 
اعالمیه هایي که 
توسط مراجع 
صادر شد 
تراکت هایي هم 
به وسیله مبارزان 
مسلمان در آستانه 
عید نوروز 1342 
منتشر و توزیع 
گردید



                                             سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394 
45

شفاهی تاریـخ

کشـــته شـــدند، قرآن و عمامه سادات 
را آتـــش زدنـــد، مدرســـه فیضیـــه و 
دارالشـــفاء را از بین بردند، جنازه اهل 
علـــم را به مـــا ندادند که دفـــن کنیم و 
شـــبانه خودشـــان دفن مي کردند که 
جاي آنها معلوم نیســـت، برای طالب 
خانه اجـــاره کردیم اینهـــا را بگویید، 
گرچـــه همـــه دنیـــا فهمیده انـــد. در 
روزنامه نوشـــته اند یك کشـــاورز کشته 
شـــده ولی 36 روحانی را نمی نویسند. 
دیگـــر همـــه مـــردم از دولـــت جابر و 

اســـت. آمده  بدشـــان  بی دین 
بدیعی« 

متنی توســـط ســـاواك مرکز تهیه 
گردید تـــا به مراکز ســـاواك های خارج 
از کشـــور مخابره شـــود کـــه در آن به 
واقعه مدرســـه طالبیه تبریز و شهادت 

است: شـــده  اشاره  نفر  دو 
»روز دوم فروردیـــن مـــاه جـــاری 
در مجلســـی کـــه در مدرســـه فیضیه 
قم برگزار بـــوده چـــون واعظ مجلس 
بیاناتـــی علیـــه مصالح کشـــاورزان و 
کارگران و اصالحات اساســـی کشـــور 
بیـــن طالب  لـــذا  ایـــراد می نمـــوده 
در  کارگـــران حاضـــر  و  و کشـــاورزان 
که  مي دهد  روی  تصادمـــی  مجلـــس 
منجر به مجـــروح گردیدن عـــده ای و 
کشته شـــدن یك نفر شـــده است، ولی 
متعاقب آن مأموریـــن انتظامی نظم را 
برقرار نموده اند. ضمنـــًا در همان روز 
در تبریـــز نیز بین طـــالب و جمعی از 
زنـــان و مأمورین انتظامـــی تصادمی 
صـــورت گرفته کـــه دو نفـــر مقتول و 

گردیده اند«.  مجـــروح  عـــده ای 
روزنامـــه کیهـــان به تاریخ ششـــم 
فروردیـــن 1342 روایت دولتـــی را از 
واقعه مدرســـه طالبیه تبریز به شـــرح 

زیـــر درج نمود:
اطـــالع  کســـب  کـــه  »به طـــوری 
کرده ایـــم روز دوم فروردیـــن در تبریز 
حادثـــه ای روی داد کـــه منجـــر بـــه 
کشته شـــدن دو نفـــر و مجروح شـــدن 
گردیـــد.  پلیـــس  افـــراد  از  عـــده ای 
جریـــان از این قرار بود کـــه در روز دوم 
فروردین عـــده ای از طالب علوم دیني 
در این شهرســـتان تظاهراتی در مورد 
آزادی زنـــان و اصالحـــات ارضی آغاز 

کردند که بـــه دیوارهـــا و خیابان هاي 
مختلف شـــهر چســـبانده شـــده بود.
اعتـــراض  مـــورد  ایـــن موضـــوع 
عده اي از بانـــوان و افراد نهضت آزادی 
زنان قـــرار گرفت و عـــده ای اعالمیه ها 
را از دیوارهـــا کندنـــد و بـــه همیـــن 
مناســـبت بین این دســـته و طالب و 
مخالفـــان زد و خورد ]شـــد[ عده اي از 
افـــراد پلیس مجـــروح و دو نفـــر عابر 
نیـــز کشـــته شـــدند و پلیـــس موفق 
شـــد با تیرانـــدازی هوایـــی آرامش را 

بازگرداند«.

  روایت وعاظ و انقالبیون تبریز 
از  انزابی  حجت االســـالم  مرحوم 
وعـــاظ انقالبـــی و معـــروف و طرفدار 
حضـــرت امـــام در تبریـــز بـــود. او در 
مصاحبه ای که ســـال ها قبل توســـط 
بنیاد تاریـــخ انقالب اســـالمی )یاد( با 
وی صـــورت گرفتـــه اســـت واقعـــه را 

چنین روایت نموده است:
»... ما مســـجد جامع ســـخنراني 
داشـــتیم، مجلـــس داشـــتیم ریخته 
بودنـــد که آن مجلس را بـــه هم بزنند.

یاد: سخنرانی راجع به چه بود؟
آقای انزابی: ســـخنرانی ما انتقاد، 

به طوري که 
کسب اطالع 

کرده ایم روز 
دوم فروردین در 

تبریز حادثه اي 
روي داد که منجر 

به کشته شدن 
دو نفر و 

مجروح شدن 
عده اي از افراد 
پلیس گردید. 
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سید  والمســـلمین  حجت االسالم 
مهـــدي امینـــی محـــرر به تشـــکیل 
جلســـه ای در منـــزل آیـــت  ا      هلل قاضی 
دربـــاره همین مســـئله می پـــردازد: 

بـــرادرزاده  روز،  همـــان  »عصـــر 
شـــهید آیـــت  ا      هلل قاضـــی طباطبایی 
بـــه منزل ما آمـــد و گفت: آقا ســـالم 
رســـاندند و گفتند که مایلند با شـــما 
صحبـــت کننـــد، یا شـــما بـــه منزل 
ایشـــان برویـــد یـــا اینکه ایشـــان به 
این  از  بیاینـــد. مـــن  منـــزل شـــما 
پیشـــنهاد که در واقع خواسته خودم 
بود اســـتقبال کردم و بـــه منزل آقای 
قاضـــی رفتم، ایشـــان گفتنـــد: الزم 
اســـت راجع بـــه حادثه امـــروز تبریز 
پیوســـت  وقوع  بـــه  که  فاجعـــه ای  و 
چیـــزی بنویســـیم و آن را به صورت 
اعالمیه ای منتشـــر کنیم؛ تا کســـانی 
ایـــن فاجعه  از  ندارنـــد،  کـــه خبـــر 
جدیـــد باخبر شـــوند و خالصه اینکه 
بایـــد از ایـــن فاجعه به نفـــع نهضت 

کرد. بهره بـــرداری 
مـن در ایـن زمینـه متنی را نوشـتم 
گرفـت.  قـرار  ایشـان  تأییـد  مـورد  کـه 
خـط  بـا  اعالمیـه  ایـن  روز  آن  فـردای 
سـرخ در سرتاسـر شـهر منتشـر شـد. 
بـه خاطـر دارم کـه در آن اعالمیـه سـه 
بیـت از قصیـده اي را کـه عمـوی بزرگوار 
و دانشـمندم، شـادروان اسـتاد سـینا، 
دربـارة مظالم نظام حاکم سـروده بودند 
آورده بـودم مهم تریـن بازتابی که حمله 
پاسـبان ها و مأمورین دولتی به مدرسـه 
طالبیـه داشـت، ایـن بـود کـه بـه آگاهی 

عـده ای از مـردم کمـك کـرد«. 
ســـید محّمد الهـــی خواهـــرزاده 
شـــهید آیـــت  ا     هلل قاضـــی طباطبایی 
از مبـــارزان آن ایـــام روایتـــی دیگر از 
چگونگی آغـــاز واقعه ارائـــه می دهد:
»در یـــك روز قبل از آن، درســـت 
روز عید نـــوروز، مرحـــوم آقای قاضی 
من را به منزلشـــان احضار کـــرد. نزد 
ایشـــان رفتم کـــه آقای ســـید مهدی 
دروازه ای هـــم آنجا بـــود. آقای قاضی 

یـــك اعالمیه کوچك به من نشـــان داد 
که چاپ شـــده اســـت و بایـــد پخش 
شـــود. عنوان آن این بود: »آذربایجان 
به پـــا می خیـــزد«.  یـــك مقـــداری از 
اوضـــاع و احوال روز مطرح شـــده بود 
و اعـــالم پشـــتیبانی از حرکت هـــای 
مراجع قم شـــده بـــود. فردایش وفات 
امام صـــادق )ع( بود که در دو مســـجد  
مجلـــس روضه خوانـــی بـــود. یکـــي 
در مســـجد مقبره و یکی در مســـجد 
جامع، آن روز صبح آقا ســـید حســـن 
فرزنـــد آقای قاضی آمد منـــزل ما )آن 
موقع منزل مـــا در خیابان دانشســـرا 
نزدیك بازار بـــود( آمده بـــا هم رفتیم 
مســـجد مقبـــره. در مســـجد مقبره 
روضه خوانـــی بـــود. بـــدون حادثه و 

شـــد. برگزار  اتفاق 
در همان شـــرایط که در مســـجد 
بودیـــم خبر آمـــد که مســـجد جامع 
شلوغ است. با آقا ســـید حسن رفتیم 
آنجا، ما را نگذاشـــتند وارد بشویم. در 
بـــازار »قیز بســـدی« ماندیـــم؛ آنجا را 
بـــه غیر  بودند.  کـــرده  کاماًل تخلیـــه 
چند نفر مأمـــور کس دیگـــری نبود. 
مـــا از دور ناظـــر بودیم ]کـــه[ مأموران 
یکی از طـــالب را بدون عبـــا و عمامه 
گرفتـــه بودند و از درب مســـجد بیرون 
آوردنـــد. کســـانی کـــه آنجـــا بودند با 
دیدن آن صحنه، همه تحریك شـــدند 
و شـــروع کردند به ســـنگ انداختن به 
طرف مأموران. مأموران ]هم[ شـــروع 

کردند. تیرانـــدازی  به 
تیرانـــدازی از جلو مســـجد جامع 
شـــروع شـــد. مردم با چوب و ســـنگ 
و آنهـــا بـــا تیرانـــدازی هوایـــی. آنها 
عقب نشـــینی  مـــردم  و  پیشـــروی 
]کردنـــد.[ تا از بـــازار شیشـــه گرخانه 
به خیابـــان تربیت رســـیدیم، آنجا به 
یك نفر تیـــر خورد. نظامیـــان مردم را 
تعقیب مي کردنـــد تا آوردند ســـه راه 
تربیتـ  که اآلن جلوی مســـجد شعبان 
اســـتـ  یك نفـــر هم آنجا تیـــر خورد. 

دو نفر آن روز شـــهید شـــدند«. 

علیه رژیم بـــود. آن روزهـــا روزهای 
مبارزه بـــود، مبـــارزة روحانیت بود، 
موضـــوع این بـــود طلبه هـــا را زدند و 
مـــن قطعـــی نمی توانم بگویـــم ولی 
بـــه نظرم می آیـــد که شـــهید هم آن 
روز داشـــتیم که در روز وفات حضرت 

افتاد. اتفـــاق  صادق 
یاد: همان سال؟

فرودین  دوم  روز  انزابـــی:  آقـــاي 
بود، مصادف شـــده بود بـــه روز دوم 
فرودیـــن آنجا مســـجد حـــاج میرزا 
یوســـف آقا مي گوینـــد ِقِزللی معروف 
داشـــتیم.  اجتماع  مـــا  آنجا  اســـت 
مســـجد قزللی، ســـر بازار است، اول 
خیابان فردوســـی بود، مأمـــوران به 
آنجـــا هم ریختنـــد، من هنـــوز آنجا 
نرســـیده بـــودم، چنـــد تـــا مجلس 
داشـــتم بـــه جهـــت وفـــات حضرت 
صـــادق )ع(، در آن مجالـــس بـــودم 
که آخـــر مي خواســـتم بـــروم آنجا و 
آنجـــا ســـخنرانی بکنم تا من برســـم 
مأمورین ریختـــه بودند که مـــردم را 
متفرق کننـــد و درگیری شـــده بود. 
حتي یادم هســـت که یك نفـــر آمده 
بود از مســـجد بیرون صـــدا زده بود، 
درصورتـــی کـــه مـــن نبـــودم، آنجا 
نرســـیده بـــودم ایهاالّنـــاس انزابی را 
گرفته انـــد و برده اند مـــردم را تحریك 
کرده بـــود. بعـــداً آن رئیس ســـاواك 
ملعون مهـــرداد ِهي بـــه من مي گفت 
که تو باعث شـــدي که چنـــد نفر آنجا 
کشته شـــدند. درگیری خیلی شدید 

شـــده بود.
یـــاد: بـــه خاطـــر اینکه شـــما را 
گفتنـــد گرفته اند مردم شـــلوغ کردند 

کردند؟ تظاهـــرات  و 
آقاي انزابی: آهـــان بله تظاهرات 

کردند.
بعـــد از طرف مأمـــوران هم  یاد: 

دیگه. شـــد  تیراندازي 
آقـــای انزابـــی: تیراندازی شـــده 
بـــود، دو نفر هم در آن ضمن کشـــته 

شـــده بود. شهید شـــدند....« 

تیراندازي از 
جلو مسجد 
جامع شروع شد. 
مردم با چوب و 
سنگ و آنها با 
تیراندازي هوایي. 
آنها پیشروي و 
مردم عقب نشیني 
]کردند.[ 
تا از بازار 
شیشه گرخانه به 
خیابان تربیت 
رسیدیم، آنجا 
به یک نفر تیر 
خورد. نظامیان 
مردم را تعقیب 
مي کردند تا 
آوردند سه راه 
تربیتـ  که اآلن 
جلوي مسجد 
شعبان استـ  
یک نفر هم آنجا 
تیر خورد. دو 
نفر آن روز شهید 
شدند.
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گفتگو  این  در  که  می کنم  تشکر    
حاضر شدید. در ابتدا بفرمایید که 

  
      

حاج احد عالفی را از کی می شناختید و 
چطور شد که به سراغ ایشان رفتید برای 

ثبت خاطرات؟
بسم ا     هلل الرحمن الرحیم

مـــن هم از شـــما تشـــکر می کنم. 
وقتـــی جنگ تمام شـــد، بـــا تعدادی 
از دوســـتان که بـــا تهـــران در ارتباط 
بودنـــد، تصمیـــم گرفتیـــم وارد حوزه 
جمـــع آوری و ثبت خاطرات رزمندگان 
شـــویم. دفتر ادبیات و هنـــر مقاومت 
بنیانگذارش  »ســـرهنگی«  آقـــای  که 
بـــود، در تبریز هم یـــک نمایندگی به 
مســـوولیت آقای »سید قاسم ناظمی« 
داشـــت. انگیزه و محـــرک ورود ما به 
بر عالقـــه ای که  این حـــوزه، عـــالوه 
به ایـــن موضـــوع داشـــتم، از طریق 
این دفتر بـــود. موضوع اصلـــی کار ما 
»رزمنـــدگان« بودنـــد. در هـــر جا که 
بـــا آنها مواجـــه می شـــدیم و فرصتی 
به  به عنوان ســـوژه  پیـــش می آمـــد، 
آنهـــا نگاه مـــی کردیم. »شـــهید حاج 
احد عالفـــی« هم از ســـرداران جنگ 
بود و در انقالب ســـهم و نقش داشت. 
مـــن از قبـــل تا حـــدودی ایشـــان را 
می شـــناختم؛ اّمـــا آشـــنایی نزدیکم 
در کاروان بازدیـــد از مناطـــق جنگی 

»دایی« خودش را سانسور نکرد
روایتی بی کم و کاست از جنگ در اخراجی ها

گفتگو از: حسین وحیدرضایی

عکس از: نوید ناصر

اشاره:
»اخراجی هـا« نخسـتین بـار در سـال 1383 منتشـر شـد. کمـی بعـد 
از شـهادت راوی. »حـاج احـد محرمـی عالفـی« معـروف بـه »دایـی« 
خاطراتـش را پیـش از شـهادت بـرای »موسـی غیـور« روایت کـرد و تا 
ایـن خاطـرات، کتاب شـود، خـود به جمع شـهدا پیوسـت. ایـن کتاب، 
بـا وجـود جاذبه های فنـی و محتوایی، در یـک دهه ی گذشـته، با توزیع 
نامناسـب و برخی حواشـی دیگر، دیده نشـد. حاال بعد از ده سـال، چاپ 
دوم کتاب، با شـکل و شـمایل تازه، منتشـر شـده اسـت. به بهانه ی این 
اتفـاق، پـای صحبت های »موسـی غیـور« نشسـته ایم. در ایـن گفتگو، 
جای »غالمرضا قلیزاده« به عنوان نویسـنده خالی اسـت؛ کـه امیدواریم 

در مجالـی دیگـر، بـا او نیز هم صحبت شـویم.
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بـــه همین نگـــرش بود. ســـعی کردم 
تا آنجـــا که می توانســـتم مســـئله را 
برایـــش تبیین کنم؛ از ضـــرورت ثبت 
خاطـــرات برایش گفتم و از ســـخنان 
رهبری شـــاهد آوردم. دو جلسه باهم 
داشـــتیم و هر جلســـه یک نوار ضبط 
کردم؛ ولی قرار جلســـه ســـوم را قبول 
نکرد. هرچقـــدر هم که اصـــرار کردم 
دیـــدم تصمیمـــش را گرفته اســـت و 
مدتی  بدهـــد.  ادامـــه  نمی-خواهـــد 
اّما من تســـلیم  همین طور گذشـــت؛ 
نشـــدم و پیگیر قضیه بودم. شـــخصًا 
وگاه از طریق دوســـتان مشـــترکی که 
داشتیم مثل آقای »رســـول زارع زاده« 
اینکه ســـال1376  تـــا  بـــودم.  پیگیر 
قبـــول کـــرد دوبـــاره پای ضبـــط ما 
بنشـــیند وخاطراتـــش را تعریف کند. 
فکر می کنم گذشـــت زمـــان  حقایقی 
را برایـــش روشـــن کرده بود کـــه اگر او 
تعریف نکند، چه بســـا دیگـــران، طور 
دیگـــری تعریـــف کنند یا اگـــر اتفاقی 
برایـــش افتـــاد، ایـــن قضایـــا ناگفته 

. ند نما
قرار شـــد من هـــر روز بـــه منزل 
شـــریعتی  خیابان  در  شخصی شـــان 
بـــروم. روزهـــای گرم  کـــوی ولیعصر 
تابســـتان بود که مجـــدداً مصاحبه را 
شـــروع کردیم و بـــا پر کـــردن نزدیک 
بـــه پنجـــاه نواریک ســـاعته کار تمام 
شـــد. این کار یـــک نفس و پیوســـته 
انجام شـــد و هر روز اغلب دو کاســـت  
و گاه ســـه کاســـت یک ســـاعته ضبط 

می کردیـــم.
ایـــن ایام مصادف بـــود با همکاری 
من با بنیاد مســـتضعفان و جانبازان. 
حاج آقـــا »فاضل« کـــه آن زمان معاون 
فرهنگـــی بنیـــاد تبریـــز بودنـــد، در 
جانبازان  خاطـــرات  جمع آوری  بحث 
نقـــش خوبی ایفـــا کردند. مـــن کتاب 
»در جســـتجوی آشـــیانه« و »نگهبان 
آســـمانها« را بـــا حمایت بنیـــاد چاپ 
کـــردم. چندین مصاحبـــه برای ضبط 

خاطرات کامـــل جانبازان هـــم انجام 
دادیـــم کـــه مصاحبـــه با آقـــای فرج 
قلـــی زاده - بعدهـــا بـــا عنـــوان »همه 
دوستان من« توســـط بنیاد حفظ آثار 
تهـــران چاپ شـــد- خاطـــرات »آقای 
بازگشـــا«، »حـــاج رحیـــم صارمی« و 
چندیـــن کار دیگـــر کـــه هنـــوز چاپ 
نشـــده اند، از آن جمله اند. خاطرات 
شـــهید عالفی هـــم در همیـــن قالب 
و از طـــرف بنیـــاد جانبـــازان حمایت 
می شـــد.اما همیـــن آقـــای فاضـــل 
توسط مســـوولین وقت بنیاد به خاطر 
مبادرت بـــه این کارهای بـــه زعم آنها 
فانتـــزی و غیرضـــروری و ایجاد تعهد 
مالـــی بـــرای بنیـــاد جریمـــه وکارها 

متوقف شـــد.

     درباره فضای جلسات مصــاحبه 
صحبت کنید؛ سخت نبود در طول 

  
 

مصاحبه  ساعت   48 ماه،  سه  تقریباً 
گرفتید؟

 نه به ســـه مـــاه نکشـــید. تقریبًا 
هـــرروز مصاحبه داشـــتیم و هر روزی 
دو یا ســـه و گاه چهارســـاعت صحبت 
می کردیـــم. مـــن بـــه خانه  شـــهید 
می رفتـــم. یک اتـــاق برای ایـــن کار 
تا من بنشـــینم  بـــود.  منظور شـــده 
و بســـاطم را بچینـــم زینـــب خانم - 
دختر شـــهید- که پنج ســـال بیشـــتر 
ســـینی  محتاط  قدمهای  با  نداشـــت 
چای در دســـت وارد می شـــد. یکی، 
گفـــت  و  می خوردیـــم  چـــای  یـــک 
وگـــو شـــروع می شـــد. فکـــر می کنم 
یک مـــاه بیشـــتر طول نکشـــید. من 
را  ایـــن گفتگوها گذشـــت زمـــان  در 
احســـاس نمی کردم؛گوش می کردم، 
می خندیـــدم، گریـــه می کـــردم و... 
عالفی،  آقـــای  خصوصیات  ازجملـــه 

بود.  او  قـــوی  بســـیار  حافظه 
شـــد،  تمـــام  کـــه  مصاحبه هـــا 
شـــروع کردیم بـــه پیاده ســـازی روی 
کاغذ. چـــون بنیاد جانبـــازان از ادامه 

که بعدها شـــد »کاروان راهیـــان نور« 
در ســـال 1372 اتفاق افتاد.کتاب »در 
جســـتجوی آشـــیانه ها« هـــم گزارش 
همین ســـفر اســـت که دومین کاروان 
بازدیـــد از مناطق جنگی بـــود. حاج 
احـــد عالفـــی در ایـــن کاروان حضور 
داشـــت و از قضا، در اتوبـــوس ما بود. 
بچه هـــا هـــم طبق شـــناختی کـــه از 
ایشـــان داشـــتند، دائمًا می خواستند 
که برایشـــان خاطره تعریف کند. آنجا 
بود که من احســـاس کردم شـــخصیت 
خیلی  ایشـــان  خاطـــرات  جنـــس  و 

متفاوت اســـت. 
رزمنده هایـــی که عمومًا مـــا با آنها 
داشتیم،  ســـروکار  عاشـــورا  لشکر  در 
آدمهـــای  خاطـــرات،  تعریـــف  در 
سرســـختی بودند. اما شـــهید عالفی 
آدم محافظـــه کاری نبـــود. او زندگی و 
جنـــگ پرماجرایی داشـــت و هر آنچه 
که کـــرده بـــود و هـــر آنچه کـــه دیده 
بـــود خیلی واضـــح و راحـــت تعریف 

می کـــرد.

 مصاحبه ها را چطور شروع کردید؟ آیا 
براحتی پذیرفتند که مصاحبه کنند؟

  
       

در ســـفر راهیان نور ســـر صحبت 
را بـــا او بـــاز کردم کـــه اجـــازه بدهید 
خاطراتتـــان را به صـــورت کامل ثبت 
کنم. ایشـــان هم نـــه نگفـــت. بعد از 
ســـفر، در »مســـجد شـــهید بهشتِی« 
بیالنکـــوه که محـــل نمـــاز و فعالیت 
شـــهید بود، قرار گذاشـــتیم. قرار بود 
بعد از نماز مغرب و عشـــا در مســـجد 
خاطراتـــش را تعریف کند و بنده ضبط 
کنم. همان جلســـه اول، متوجه شدم 
که مردد اســـت؛ ولی چون قـــول داده 
بود، شـــروع کـــرد. تلقـــی رزمنده ها 
این بود کـــه: »هر کاری کردیـــم در راه 
خدا بـــوده و اگر بازگو کنیـــم، آن نیت 
و هدفمـــان از بیـــن مـــی رود و  وجه 
خالصانـــه کارها مخدوش می شـــود.« 
مشـــکل شـــهید با موضـــوع، مربوط 

بعد از مدتها 
وقتی نامه 
معاونت ادبیات 
آمد هم خندیدیم 
و هم غصه 
خوردیم. نوشته 
بودند: »خاطرات 
دوران کودکی و 
نوجوانی حذف 
شود، خاطرات 
دوران انقالب 
حذف شود، 
گفتگوهای ترکی، 
که ترجمه فارسی 
آن ها را هم 
نوشته بودیم، 
حذف شود
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پشتیبانی کار ســـرباز زد نمی دانستیم 
چـــه کار کنیم. آن وقتها کســـی دنبال 
ایـــن کارها نبـــود. فکر می کنم ســـال 
1378 بـــود تصمیـــم گرفتـــم منتظر 
حمایت دیگران نمانـــم و خودم اقدام 
کنم. آن روزها با تعدادی از دوســـتان 
به صـــورت تیمـــی مشـــغول »پروژه 
دانشـــگاه، انقـــالب و دفـــاع مقدس« 
بودیم و ســـرم شـــلوغ بود. بنابراین از 
خواهش  قلیـــزاده«  »غالمرضا  آقـــای 
کردم کـــه تدویـــن کتـــاب را برعهده 
بگیـــرد. آقای قلی زاده هم بر حســـب 
لطفی که بـــه بنـــده داشـــته و دارند 
و هم بـــه خاطـــر اعتقادش  بـــه این 
راه، کار تدویـــن را پذیرفـــت. امـــا در 
عین حـــال  آقای قلی زاده مشـــکالتی 
داشـــت و نمی توانســـت با فراغ خاطر 
بـــرای این کار وقت بگـــذارد. بنابراین 
کار کمی طول کشـــید.  ایـــن  تدوین 

کتاب  چاپ  پیگیر  شهید  خود   آیا 
بودند؟

  
     

چـــرا؛ اواخـــر پیگیر بودنـــد. کار 
تدوین که تمام شـــد، بنـــده کتاب را 
برای بررســـی و چاپ بـــه بنیاد حفظ 
آثار اســـتان دادم. شـــاید شـــما اآلن 
نتوانید حدس بزنیـــد که فضای حاکم 
بر دهه هفتاد یا اوایل هشـــتاد چگونه 
بود! در  بســـتری که اآلن فراهم است، 
خیلی راحـــت می تـــوان کار کرد. چه 

بســـیار ناشـــرانی که به صورت رقابتی 
پیگیر چاپ کتاب شـــما هســـتند. آن 

نبود. ایـــن خبرها  از  وقتها 

چرا  جانبازان  بنیاد  و  فاضل   آقای 
 چاپ کتاب را به سرانجام نرساندند؟

  
     

کار آقـــای فاضـــل بـــه نظـــر من 
در آن فضـــا بســـیار ارزشـــمند بود. 
همیشـــه بـــه مـــن می گفـــت، اینها 
باقیات الصالحـــات هســـتند. مـــا دو 
کتـــاب در آنجا چـــاپ کردیم. چندین 
مصاحبـــه هـــم انجـــام گرفـــت ولی 
مجالـــی بـــرای تدوین نیافـــت. آقای 
فاضـــل را به خاطر ایجـــاد تعهد مالی 
برای بنیـــاد، جریمه کردنـــد و توبیخ 
تعهـــد مالی!  هم شـــد.آن هم چـــه 
همیـــن کـــه کتـــاب آمـــاده را بدون 
پرداخـــت ریالی بگیرند چـــاپ کنند 
منت ســـر ما می گذاشـــتند. ایشان را 
که توبیـــخ کردند، ادامـــه کار در بنیاد 

شـــد. منتفی 

  کتاب را برای چاپ به حفظ آثار هم 
دادید؟

   
     

بلـــه به بنیـــاد حفظ آثـــار دادیم. 
معاونت ادبیـــات بنیاد ظاهـــراً کتاب 
از  بعـــد  داوری.  بـــرای  بـــود  داده  را 
مدتهـــا وقتی نامـــه معاونـــت ادبیات 
آمـــد هـــم خندیدیـــم و هـــم غصه 
خوردیم. نوشـــته بودنـــد: »خاطرات 

دوران کودکی و نوجوانی حذف شـــود، 
حذف شـــود،  انقالب  دوران  خاطرات 
گفتگوهای ترکی، که ترجمه فارســـی 
آن هـــا را هم نوشـــته بودیـــم، حذف 
شـــود و...« اگر به درخواســـت معاون 
محتـــرم عمل می کردیـــم باید نزدیک 
به نصف کتـــاب را حـــذف می کردیم. 
به نظر مـــا یعنی من و آقـــای قلی زاده 
این کار درســـت نبود و دوســـتانی که 
کتـــاب را مطالعـــه کرده انـــد می دانند 
با ایـــن کار چه مطالب ارزشـــمندی از 

می رفت. دســـت 
شـــهید در اواخر خیلی پیگیر چاپ 
کتـــاب بـــود و ما هـــم  خـــود امیدوار 
بودیم کـــه بنیاد حفظ آثار ایـــن کار را 
می کند و او را هـــم امیدوارکرده بودیم. 
حـــاال با ایـــن نامـــه معاونـــت ادبیات 
بنیاد، من نمی دانســـتم بـــا چه رویی 
به دیدنـــش بـــروم و نامه را نشـــانش 

 . هم بد
نمی دانســـتم  هـــم  طرفـــی  از 
کـــه بیمـــاری آقـــای عالفی تـــا این 
اندازه حاّد اســـت. شـــهادت ایشـــان 
غافلگیرکننـــده بـــود. در مقدمه کتاب 
هـــم نوشـــتم. اگـــر می  دانســـتم این 
طوری می شـــود حتی اگر شـــده بود 
فـــرش زیـــر پایـــم را می فروختـــم تا 
کتـــاب را چاپ کنم. او شـــهید شـــد 
و کتـــاب هنـــوز چـــاپ نشـــده بود. 
ایـــن مســـئله، خیلی موجـــب غصه و 

در سفر راهیان 
نور سر صحبت 
را با او باز کردم 
که اجازه بدهید 

خاطراتتان 
را به صورت 

کامل ثبت کنم. 
ایشان هم نه 
نگفت. بعد از 

سفر، در »مسجد 
شهید بهشتِی« 

بیالنکوه که محل 
نماز و فعالیت 

شهید بود، قرار 
گذاشتیم. قرار 

بود بعد از نماز 
مغرب و عشا در 

مسجد خاطراتش 
را تعریف کند و 
بنده ضبط کنم. 
همان جلسه اول، 
متوجه شدم که 

مردد است
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من ایـــن مخالفتهـــا را مـــن می توانم 
به صـــورت زیر دســـته بنـــدی کنم: 
بخشـــی از عدم موافقتها برمی گشـــت 
به نـــوع بیان شـــهید عالفی. شـــهید 
مانند بســـیاری از رزمندگان، در بیان 
خاطرات، خـــود را حذف یا سانســـور 
نمی کـــرد؛ هرچـــه اتفاق افتـــاده بود 
بی کم و کاســـت تعریف می کـــرد و این 
در عـــرف رزمنـــدگان تبریـــزی کمی 
بوی خودنمایی می داد و مورد پســـند 
نبـــود. در حالـــی که محضر شـــهید 
کامـــاًل از این مســـایل مبرا بـــود و این 
را مـــن با کمـــال اطمینـــان می گویم. 
او ماننـــد آیینـــه ای بود کـــه همه چیز 
را بی کـــم و کاســـت منعکـــس می کرد 
بـــود. این  حتی اگـــر عیب خـــودش 
قضیه را من نخســـتین بـــار وقتی که 
شـــهید را بـــه یک  شـــب خاطـــره در 
بودیم  کرده  دعوت  شـــعبان  مســـجد 
متوجه شـــدم. وقتی شـــهید خاطره 
یک عملیـــات برون مـــرزی را تعریف 
می کـــرد مـــن نیشـــخند را بـــر چهره 
تعـــدادی از حضار که از قضـــا رزمنده 

دیدم. بودنـــد  هم 
برمی گشت  واکنشـــها  دیگر  بخش 
به نگـــرش تعدادی به دفـــاع مقدس و 
رزمندگان آن اعم از بسیجی و سپاهی 
و ارتشـــی. بـــه نظر آنها هیـــچ غباری 
نبایـــد بر چهره اینها بنشـــیند. هرچه 
در این هشـــت ســـال در جبهـــه ها به 
دســـت دســـت اندرکاران اتفاق افتاده 
همه عیـــن صواب بـــوده و هر مطلب و 
خاطـــره ای که این اصل را زیر ســـئوال 
ببرد مردود اســـت و نبایـــد گفته و به 
خصـــوص نباید نوشـــته شـــود. روی 
همین اصـــل بود که کتـــاب »نورالدین 
پســـر ایـــران« قبـــل از تقریـــظ مقام 
بـــرآن، کتابـــی بود که  معظم رهبری 
آبـــروی بســـیجی را برده بـــود! چون 
بســـیجی که شـــبانه به تدارکات پاتک 

! ند نمی ز
تعـــداد اندکی هـــم صراحت لهجه 
شـــهید عالفی برایشـــان دغدغه بود. 
باالخـــره شـــهید عالفی بـــا خیلی ها 

ســـابقه و خاطره داشـــت و الزامًا همه 
ایـــن خاطره هـــا خوشـــایند نبودند. 
این  از ما خواســـته می شـــد  بنابراین 
کتـــاب چـــاپ نشـــود. وقتی زیـــر بار 
نرفتیم می خواســـتند حداقل اسمش 

را  عـــوض کنیم. 
مســـایلی از این دســـت باعث شد 
کـــه کتـــاب  اخراجی ها آن طـــور که 
بایـــد دیـــده نشـــود. البته چـــاپ در 
تبریـــز و عدم توزیع سراســـری هم در 
این مـــورد موثر بـــود. با ایـــن حال، 
در چنـــد مـــوردی که کتاب خـــارج از 
تبریز به دســـت اهالی کتاب و آنهایی 
که دنبال حقایق جنگ بودند رســـید، 
بســـیار موردتوجه قـــرار گرفت. حتی 
آن زمان، یکی از دوســـتان کتاب را به 
اصفهـــان برده بود و بچه-های بســـیج 
دانشـــگاه صنعتی اصفهان در نشـــریه 
هابیـــل توجه ویـــژه ای به ایـــن کتاب 

کـــرده بودند.

      خوب، چطور شد کتاب به چاپ دوم 
رفت؟ شما رفتید سراغ موسسه 

  
     

شهید کاظمی یا آن ها آمدند سراغ شما؟
از همـــان روزی که چاپ نخســـت 
اخراجی هـــا منتشـــر شـــد جایـــگاه 
بود.  مـــا معلـــوم  بـــرای  کتـــاب  این 
اخراجی هـــا کتابـــی نبود کـــه با یک 
بار چاپ و توزیـــع آنچنانی پرونده اش 
بســـته بشـــود. ما هم بیکار ننشسته 
بودیـــم. امـــا باید قبـــول کنیـــم کم 
به شـــکلهای گوناگون  لطفی هایی که 
در حـــق ایـــن کتـــاب صـــورت گرفت 
در  سرنوشـــتش موثـــر بود.کتاب در 
ولی  کتـــاب، خواهان داشـــت  بـــازار 
کتـــاب نبود. اقـــدام برای چـــاپ دوم 
چند ســـال پیـــش از طرف ســـازمان 
کلید  شـــهرداری  هنـــری  فرهنگـــی 
خـــورد ولی ماننـــد بســـیاری از کارها 
در این ســـازمان ابتر ماند. انتشـــارات 
ســـوره به واســـطه یکی از دوستان به 
صورت جـــدی پیگیر چـــاپ اخراجی 
هـــا بود کـــه داســـتانش در این مجال 
نمـــی گنجد. بعـــد از آن  »انتشـــارات 

حســـرت من شـــد! شـــاید اگر همان 
ســـال 72  موفق به ضبـــط خاطراتش 
می شـــدم سرنوشـــت کار ایـــن طـــور 
رقـــم نمی خـــورد. از طـــرف دیگر هم 
خدای خود را شـــاکرم کـــه توفیق داد 
قبل از شـــهادت شـــهید خاطـــرات او 
را ضبط کنـــم و این فرصـــت تاریخی 
از دســـت نرود. حاج احـــد عالفی در 
اردیبهشـــت ماه 1382 شهید شد و ما 
در 1383 موفق شـــدیم کتاب را چاپ 

. کنیم

  ماجرای چاپ کتاب بعد از شهادت 
حاج احد عالفی چه بود؟ چطور شد 

  
     

آقای نورمحمدزاده هزینه چاپ کتاب را 
تقبل کرد؟

شـــهادت  اســـت  طبیعی  خـــوب 
کرد.  ایجـــاد  موجـــی  یـــک  شـــهید 
جریـــان  در  رزمنـــدگان  از  بســـیاری 
کتاب خاطرات شـــهید  آماده شـــدن 
بودند و برایشـــان ســـئوال بود که چرا 
کتـــاب در زمـــان حیات شـــهید چاپ 
نشـــد. خاطرم هســـت، بعد از مراسم 
تشـــییع و خاکسپاری شـــهید عالفی، 
در راه بازگشت از وادی رحمت، داخل 
لنـــدرودی« که  پیکان »حـــاج مهدی 
هســـتند،  مقدس  دفاع  جانبـــازان  از 
صحبت تاخیر در چـــاپ کتاب مطرح 
شـــد و اینکه کســـی یا جایی از چاپ 
آن حمایـــت نکرده اســـت. این قضایا 
انـــگار به غیـــرت »حـــاج عالءالدین« 
»هزینه  گفـــت:  همانجـــا  برخـــورد. 
چاپش با مـــن!« و طولی نکشـــید که 

شـــد. چاپ  کتاب 

  چاپ کتاب اخراجی ها بعد از شهادت 
شهید عالفی چه واکنش هایی را در 

  
     

پی داشت؟ 
البته بســـیاری از دوستان و افرادی 
خوشحال  می شـــناختند  را  شهید  که 
بودنـــد کـــه کتـــاب خاطرات شـــهید 
مخالفتهایی  امـــا  می شـــود.  چـــاپ 
هـــم قبـــل از چـــاپ کتـــاب، از طرف 
بعضـــی از جایگاههـــا انجام شـــد که 

 شهید عالفی با 
خیلی ها سابقه 
و خاطره داشت 
و الزاماً همه 
این خاطره ها 
خوشایند نبودند. 
بنابراین از ما 
خواسته می شد 
این کتاب چاپ 
نشود. وقتی 
زیر بار نرفتیم 
می خواستند 
حداقل اسمش را  
عوض کنیم. 
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یـــا زهرا«ی تهـــران عالقمند شـــد که 
کتاب را چـــاپ کند. در حـــال مذاکره 
بـــا ایـــن انتشـــارات بودیم کـــه »نهاد 
جدی  خیلی  کشـــور«  کتابخانه هـــای 
وارد ماجرا شـــد. امـــا در نهایت بعد از 
کلی کار و صحبـــت و پیگیری و صرف 
وقـــت هیچکدام از این مـــوارد ختم به 
خیر نشد. تا اینکه ســـال 93 مؤسسه 
شـــهید کاظمـــی در قم درخواســـت 
چـــاپ اخراجی هـــا را مطـــرح کرد و 
به صـــورت جدی هـــم دنبـــال کار را 
گرفت و شـــکر خدا کتاب چاپ شـــد. 
شـــاید ذکر این نکتـــه در اینجا خالی 
از لطـــف نباشـــد که وقتـــی دایی های 
پولدار و گردن کلفت شـــهید عالفی از 
او حمایـــت نکردند تا بـــه خاطر فقر و 
نداری تـــرک تحصیل نکنـــد و بعد به 
عنوان تنهـــا فرزند ذکوری که چشـــم 
مـــادر و خواهرهایـــش به دســـتهای 
کودکانـــه و بعـــد نوجوانانـــه او بود، به 
خدمت ســـربازی نـــرود. او از خدمت 
فـــرار کرد بـــه آبـــادان  و بـــه اصفهان 
رفـــت. یـــک خانـــواده اصفهانـــی که 
بعدها شـــدند خانواده شهید سلمانی، 

او را زیر بال و پر خـــود گرفت و برایش 
کار پیـــدا کرد.کتـــاب خاطراتـــش نیز 
بعد از ســـالیان ســـال غربت در میان 
ناشـــر  از یک  همشـــهریان خود، دل 
اصفهانی برد و به دســـت او چاپ شد!

    برای چاپ دوم تغییراتی در متن 
نکرد  درخواست  ناشر  داده شد؟ 

  
     

بعضی قسمت ها را حذف کنید، بعضی را 
تعدیل کنید؟

شـــرط ما بـــا ناشـــر این بـــود که 
تغییـــری  متـــن  در  به هیچ عنـــوان 
ایجـــاد نشـــود و این گونـــه نیز شـــد. 
البته بعضی اشـــکاالت تایپـــی و غیره 
در چـــاپ اول بـــود که اصالح شـــد. 
عکسهای شـــهید بدون حضور شهید 
گویـــا نبود بنـــده با کمک تعـــدادی از 
رزمندگانـــی کـــه در عکســـها در کنار 
شـــهید بودند تعدادی از این عکســـها 
را تاحـــدودی گویا کردیـــم. طرح روی 
جلد کار انتشـــارات است. در روی جلد 
اســـم آقای قلـــی زاده و  بنـــده بدون  
ذکر نقش هر یک درج شـــده در حالی 
که در عطف کتاب نقـــش هرکس درج 
شده است. این اشـــتباه از طرف ناشر 

بخشی از 
عدم موافقتها 

برمی گشت به 
نوع بیان شهید 

عالفی. شهید 
مانند بسیاری 

از رزمندگان، در 
بیان خاطرات، 
خود را حذف 

یا سانسور 
نمی کرد؛ هرچه 

اتفاق افتاده 
بود بی کم و 

کاست تعریف 
می کرد و این در 
عرف رزمندگان 

تبریزی کمی 
بوی خودنمایی 

می داد و مورد 
پسند نبود. در 

حالی که محضر 
شهید کامالً از 

این مسایل مبرا 
بود و این را من 
با کمال اطمینان 

می گویم. او مانند 
آیینه ای بود که 

همه چیز را بی کم 
و کاست منعکس 
می کرد حتی اگر 

عیب خودش بود.

بـــوده  و بنده بعد از چـــاپ متوجه این 
اشـــتباه شدم و قرار شـــده در چاپهای 

گردد.  اصـــالح  بعدی 

     فکر می کنید با چاپ دوم کتاب، 
از  خارج  ناشری  دست  به  آن هم 

  
     

استان، حق اخراجی ها اَدا خواهد شد و 
به اصطالح کتاب از مهجوریت چندساله 

خارج خواهد شد؟
اواًل نگـرش بنـده هنـوز هـم بـه ایـن 
کارهـا اعتقادی اسـت. مهم تـر از نتیجه 
کار، انجام وظیفـه ای اسـت کـه بـر عهده 
هـم  ظاهـر  در  اگـر  حـاال  اسـت.  مـن 
نتیجه بخـش بـود فبهاالمراد، نبـود هم 
مدیـون اعتقـادم نیسـتم. ثانیـًا کتـاب 
کاًل در ایـران مهجـور اسـت و هـر اتفاقی 
کـه ایـن مهجوریـت را از میـان بـردارد  
کتابـی  یـک  بـه  مـردم  بشـود  باعـث  و 
روی بیاورنـد مبـارک اسـت. امـا گاهـی 
اتفـاق می افتـد مـا کتـاب را مثـل غذای 
کتاب خـوان  و  پخـش می کنیـم  نـذری 
و کتـاب نخـوان یکـی یکـی، دوتـا دوتـا 
می گیرنـد و می برنـد. ایـن بـه نظـر بنده 
و خیلی هـای دیگـر، درآوردن کتـاب از 
مهجوریت نیسـت. این همان گذاشتن 
قـرآن بـاالی طاقچـه و دریـغ از خواندن 
یـک آیـه در همـه عمر اسـت.اگر کسـی 
بـا قرآن بـاالی طاقچـه قـاری و حافظ و 
مفسـر شـده اسـت با این کتـاب دادن ها 
هـم کتاب خـوان و کتـاب دان  خواهـد 
شد.شـهید این کلمات را که عصاره یک 
عمر عقیـده و جهاد اوسـت بیـان کرده، 
صحبت هـای  پـای  جـان ودل  بـا  مـن 
آن  زاده  قلـی  نشسـته ام،آقای  شـهید 
اسـت  نوشـته  اعتقـاد  جـان ودل  بـا  را 
بـه  را  آن  سـال  سـالیان  مـن  دوبـاره  و 
دنـدان کشـیده ام تـا بـه کسـی بسـپارم 
کـه چـاپ کند به دسـت اهلش برسـاند.
حاال حقش وقتی ادا می شـود که کسـی 
مـال  بخواند.آمـار  را  آن  و  بزنـد  زانـو 
مدیـران اسـت. مـن و امثال مـن دنبال 
کیفیتیم... َوَمـْن َأْحَیاَهـا َفَکَأنََّمـا َأْحَیا 

ـاَس َجِمیًعـا... النَّ
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یک روز بهاری با اشـــتیاق زائدالوصفی خود را 
بـــه جمع نیروهای اعزامی به جبهه رســـاندم و این 
در حالـــی بود که بـــرای ثبت نام تالش بیشـــتری 
کـــرده و باالخـــره موفق شـــده بـــودم. خانواده ی 
همـــه ی اعزامی ها در جلـــوی مقر بســـیج، برای 
بدرقه ی عزیزانشـــان حاضر شـــده بودند. ازجمله 
خانواده ی خودم؛ پـــدر، مادر، خواهـــر و برادرانم 
در دل جمعیت دیده می شـــدند. برادر جبارزاده از 
روی لیســـت، اســـامی اعزامی ها را قرائت می کرد؛ 
داود اهلل وردی قنبـــری، )بعداً شـــهید شـــد(، عوض 
محمـــودزاده، کریـــم کرمـــی، ســـعید بارگاهی، 
حســـین جدیری، الفتـــی، ســـقفیه، حکمی،... 
جمعـــًا 38 نفر بودیـــم. بـــا بدرقـــه ی خانواده ها 
ســـوار اتوبوس شـــدیم. مقصد ما اهواز بود. هنوز 
از پنجره در حـــال وداع بودیم کـــه صدای صلوات 
در اتوبـــوس پیچید و اتوبوس حرکـــت کرد. آن روز 
بیست و نهم فروردین ماه ســـال شصت بود. 
یکـی  بودنـد.  جـوان  بچه هـا،  همـه ی 
آبـادان  اهالـی  از  و  عرب زبـان  آن هـا  از 
بـود؛ »کریـم کرمـی«. در اولیـن برخورد 
بـا  شـدم.  او  خلـق  حسـن  شـیفته ی 
لهجـه ی عربی غلیظ صحبـت می کرد. 
متناسـب  هیکلـی  نورانـی،  چهـره ی 
پیراهنـی  داشـت.  ورزیـده  بدنـی  و 
چریکـی بـه تـن کـرده و در جمـع مـا بـه 
چشـم می آمـد. رفتـار و کردارش نشـانگر 
تجربه ی بیشـترش بود. در کنارش نشستم 
تـا با او بیشـتر آشـنا شـوم. باهـم گـپ زدیم. 
فهمیـدم از آوارگان جنگـی اسـت کـه به اتفـاق 
تبریـز  خمینـی  امـام  شـهرک  در  خانـواده 
جنـگ  شـروع  از  اسـکان یافته اند. 
توسـط عراق، خاطرات زیادی 
کـه  حرف هایـی  داشـت. 
می گفـت، برایم خیلی 
از  داشـت.  تازگـی 
خـود،  خانـواده ی 
آوارگان جنگی، به 
محاصـره درآمدن 
آتـش  زیـر  در  و 
گرفتـن،  قـرار 
مـی زد  حرف هـا 

شـنیدنی... 

رســـیدیم اهـــواز. بچه هـــا را تقســـیم کردند 
بـــه دو گـــروه. یـــک گـــروه را بردنـــد و مـــا را هم 
به همـــراه یک نفـــر فرســـتادند به آسایشـــگاه. 
آسایشـــگاهی که درواقـــع کالس درس بود! وقتی 
وارد آسایشگاه شدیم و از مأموریت و مسئولیتمان 
در خط نبرد پرســـیدیم، گفتند کـــدام نبرد؟ اینجا 
جهاد ســـازندگی اســـت! بهـــت کردیـــم. چه فکر 
می کردیم، چه شـــد؟! مـــا به هوای پیوســـتن به 
گروه شـــهید چمـــران اینجـــا آمده بودیـــم و حاال 
باید برویـــم جهاد ســـازندگی! ناراحـــت و عصبی 
شـــده بودیـــم. در این حیـــن، فرمانـــده جمع به 
محـــل آمد و همـــه ما را بـــه محوطه خواســـتند. 
با انـــدوه و چهره هـــای افروخته به ســـوی فرمانده 
رفتیم. هیکلی درشـــت و چهره ای سیاه ســـوخته 
از گرمـــا با موهای فرفری و ریشـــی بلند داشـــت. 
بـــا دیدن او قـــدری جمع وجور شـــدیم. حرکاتش 
مثل فرماندهی جســـور و نترس بود. ســـالم کرد و 
از حضورمان در منطقه تشـــکر کـــرد و از قیافه های 
ما حـــرف دلمـــان را فهمید. بدون مقدمه شـــروع 
به ســـخن کـــرد که مســـئولیت مـــا در منطقه چه 
خواهـــد بود. قـــدری از وضعیت منطقـــه و حضور 
دشـــمن در پانزده کیلومتری اهواز و موشـــک باران 
ناجوانمـــردی  از  و خمپاره انـــدازی و بمبـــاران و 
عراقی ها حرف زد. ســـپس نقش جهاد ســـازندگی 
در جنگ را که با طرح های مهندســـی، جاده زنی، 
پل ســـازی و خاکریز زنی، زمینه ی عملیات نیروی 
زمینی را فراهم می کند، تشـــریح کـــرد و گفت که 
برای حراســـت و حفاظـــت از مقر، امـــوال و انبار و 
تجهیـــزات جهاد، شـــما به صـــورت گروه هایی در 
مناطق مختلف خوزســـتان حضـــور خواهید یافت 
و نگهبانی از اهم مســـئولیت های شماست. واقعًا 
حالمان گرفته شـــد و افسرده نشســـتیم. ولی این 
فرمانده جذبه ی خاصی داشـــت. هر چه بیشـــتر 
حرف مـــی زد، دل ما آرام تر می شـــد. توضیحاتی 
داد و به هرحال قانع شـــدیم. جهت نماز به ســـوی 
نمازخانه حرکـــت کردیم. از نیروهای قبلی اســـم 
فرمانـــده را پرســـیدم؛ »کاظم آســـترباف« بود. با 
توضیحات آقاکاظم، عالقمند شـــدیم و با شـــور و 

عالقه، ماندیم و شـــروع بـــه کار کردیم. 
سه ماه در جهاد بودیم. بعد از سه ماه، برادر کریم 
کرمی را دیدم که در حال آماده شدن به تسویه حساب 

بود. به من گفت: 

اگر زنده ماندم، چک را می گیرم!
روایت بهزاد پروین قدس از شهید کریم کرمی هبزاد پروین قدس
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ســـه ماهه  مأموریت  کـــه  حـــاال   -
تمام شـــده یا بایســـت تمدیـــد کنی 
یا مدتی تســـویه کنیـــم و برویم دیدار 
خانواده و آن هـــا را از نگرانی دربیاوریم 
و بعد از تجدیدقوا، مجـــدداً برگردیم.
بقیـــه هم ســـنگران هـــم راضـــی 
تسویه حســـاب  به اتفـــاق  که  شـــدند 
کنیم. چـــون نیروی تازه هم رســـیده 
بود. پیش آقاکاظم آســـترباف رفتیم و 
اجازه خواســـتیم. ایشان نیز استقبال 
کردنـــد که خوب اســـت مدتـــی برای 
استراحت بروید. باز ان شـــاء ا      هلل  اعزام 
می شـــوید. شـــروع به وداع با دوستان 
کردیـــم. برگه ی تسویه حســـاب صادر 
شـــد و در تاریـــخ 60/4/30 از همـــه 
کـــرده و کولـــه ی خود را  خداحافظی 
آمدیم.  راه آهن  ایســـتگاه  به  برداشته 
بـــا برگه هایی کـــه جهت تهّیـــه بلیت 
بـــود بلیت گرفتیم و به همـــراه عوض، 
داود، کریم و اکبر راهی تهران شـــدیم 
و ازآنجـــا بـــا قطـــار به تبریـــز حرکت 
کردیم. در ایســـتگاه راه آهن تبریز، از 
هم خداحافظی کردیم. ســـوار تاکسی 

شـــده به خانه مـــان رفتم.
یک روز از بازگشـــتم نگذشـــته بود 
که پشیمان شـــدم. با خودم می گفتم 
تسویه حســـاب  کـــه  کردم  بی عقلـــی 
نمودم! دســـت کم می توانســـتم چند 
روزی بـــه مرخصی بیایـــم و برگردم. با 
فضای شـــهر بیگانه شـــده بـــودم و با 
را  خود  داشـــتم.  ناسازگاری  همه چیز 
به دوســـتان و هم ســـنگران رساندم. 
آن ها هم حالشـــان بهتـــر از من نبود. 
باهم قـــرار گذاشـــتیم و در ســـازمان 
در  قاضی  شـــهید  اســـالمی  تبلیغات 
شـــدیم.  جمع  دانشســـرا،  خیابـــان 
کرمی  کریـــم  فرشـــباف،  اکبر  ظهری 
و عـــوض محمودزاده و دیگـــر برادران 
آمدند. همدیگر را غرق بوســـه کردیم؛ 
انگار ماه هاســـت از هـــم دور بودیم! در 
محوطه ی ســـازمان، اســـتخری بود. 
ســـاعتی در آنجـــا شـــنا کـــرده و بعد 
بـــا کریـــم در کنار اســـتخر بـــه گفتگو 
کرد  توصیه  کریـــم  بـــرادر  پرداختیم. 
که در واحد بســـیج مشـــغول فعالیت 
شـــویم؛ هم آن هـــا به ما نیـــاز دارند و 
هم قدری در روحّیـــه مان تأثیر مثبت 
می گـــذارد. قبول کـــرده و بـــه اّتفاق 

جذب بســـیج شـــدیم.  من به عنوان 
جذب شـــده  کادر  ویـــژه ی  نیـــروی 
و در قســـمت تبلیغـــات شـــروع بـــه 
کرمی  کریـــم  بـــرادر  کـــردم.  فعالیت 
هم در بخش حفاظت مشـــغول شـــد. 
ساختمان بســـیج در خیابان دانشسرا 
بود و روزانـــه ده ها نفر بـــرای پذیرش 
و ثبت نام به جبهـــه مراجعه می کردند 
که گاهی شـــبانه روزی دایـــر بود. آنجا 
با برادران بیشـــتری آشـــنا شـــدم؛ از 
خلیل  شـــجاعیان،  غفـــار  بـــا  جمله 
فاتـــح، جواد فاتـــح، داود مســـگری، 
جبـــارزاده، جاویـــد، ابراهیمی، جواد 
صالحـــی و ابراهیم آبشـــت... هرکدام 
پذیـــرش،  مختلـــف  بخش هـــای  در 
اســـلحه خانه،  نظامـــی،  آمـــوزش 
داشـــتند.  فعالیـــت  و...  عقیدتـــی 
دیگر  کارمندان  مثـــل  برادران  همه ی 
بیاینـــد و بروند؛  نبودند که ســـروقت 
بلکه بـــا اشـــتیاق خاصـــی در جذب 
نیروهـــای مردمی تـــالش می کردند. 
ســـاعت کاری مفهومی نداشت. گاهی 
تا پاســـی از شـــب هم چنـــان درگیر 
کار بودنـــد. رفته رفتـــه محیـــط کاری 
حّساس شـــده و دشـــمنانی در کمین 
این مجموعـــه بودند و گاهـــی تهدید 
نگهبانی های  اجبـــاراً،  می کردند.  هم 
درب  جلوی  شـــد.  برقرار  شبانه روزی 
ساخته شده  نگهبانی  ســـنگر  ورودی، 
ســـاعاتی،  شـــب ها  کادر  خـــود  از  و 
بـــرادر کرمـــی  نگهبانـــی داشـــتیم. 
مجموعـــه ی  پاس بخـــش  به عنـــوان 
بســـیج شـــده بود. برادرش اکبر کرمی 
هم کـــه جزو نیروهـــای حفاظتی بود، 
آنجا حضور داشـــت. مســـئول بسیج 
برادر گرجی، از بچه هـــای تهران بود. 
و خنده رو  انســـانی خوش خلق  انصافًا 
و متواضـــع بـــود. بااینکـــه محیط ما، 
لـــّذت جبهـــه و اجـــر و ثـــواب آن را 
نداشـــت محفـــل خوبی بـــرای انس و 
الفت بـــود. همه محـــرم راز همدیگر 
بودیم. و اگر کاری هم نداشـــتیم، شب 
و روز را در بســـیج به ســـر می بردیم. 
روزی بـــرادر گرجـــی به بـــرادر کریم 
کرمی پیشـــنهاد کرد کـــه ازدواج کند. 
ولی بـــرادر کریـــم زیر بـــار نمی رفت؛ 
با مـــن درد دل می کرد کـــه زندگی ما 
ســـختی های زیادی داشـــته و بعد از 

جنگ و آوارگـــی و انتقـــال خانواده ام 
از آبـــادان به تبریـــز، چنین تصمیمی 
بـــرای من ســـخت اســـت و بـــا روند 
آینده ی جنـــگ نباید ما شهرنشـــین 
شـــویم. بااین همـــه باالخـــره پس از 
چند روزی اصرار و مشـــورت، باالخره 
بـــرادر کریم راضـــی به ازدواج شـــد و 
قرار شـــد با یکـــی از اقـــوام خودش - 
ظاهـــراً دخترخالـــه اش - ازدواج کند. 
بـــرادر گرجی طبـــق شـــناختی که از 
وضعیت برادر کریم داشـــت او را پیش 
خود خواســـت و به صـــورت خصوصی 
صحبت هایی کردند. پس از بازگشـــت 

پرسیدم: او  از 
- چه خبر؟ 

بـــرادر گرجـــی مبلغ چکی  گفت: 
بـــه مبلـــغ 100000 ریـــال از طـــرف 
آیـــت اهلل مدنـــی، داد و اصـــرار کـــرد که 
قـــدری لباس نـــو و کت وشـــلوار برای 
خـــودم تهّیـــه کنـــم. البته چـــک را 
فعاًل قبـــول نکـــردم و به اصـــرار او به 
بـــازار رفته و کت وشـــلوار دســـت دوم 
خریدم. دخترخاله ام هـــم با روحّیاتم 
برنامه ی  کـــه  کرده  قبول  آشناســـت. 
خاصـــی نداشـــته باشـــیم و ازدواج ما 

بود.  خیلی ســـاده خواهـــد 
آن روز دوبـاره آقـای گرجـی چـک را 
بـا اصـرار بـه کریـم داد و عصـر، آیـت  ا      هلل 
مدنـی عقـد آن دو جـوان را خواندنـد. 
فـردا بـاز کریـم چـک را بـه بـرادر گرجی 
خیلـی  گرجـی  بـرادر  داد.  برگشـت 
پافشـاری کرد که پیش خودتـان بماند. 

آخرسـر کریـم گفـت:
- امشـــب پیشـــت بماند. اگر زنده 
مانـــدم و خدا ما را نطلبیـــد فردا چک 

می گیرم. را 
همـــه از ایـــن رفتـــار بـــرادر کریم 
متعّجـــب شـــدیم که قّصه چیســـت. 
بـــرادر کریم، معمـــواًل کم حـــرف بود 
بی مالحظـــه  و  نســـنجیده  حـــرف  و 
نمـــی زد. دیگـــر زیاد ســـؤال پیچش 

 . یم د نکر
بیشـتر از ده روز بـود کـه بـه منـزل 
نرفتـه بـودم. قـرار شـد مـن هـم بعضـی 
شـب ها بـه منـزل بـروم چـون در شـهر 
انجـام  منافقیـن  سـوی  از  تحرکاتـی 
بودنـد.  نگـران  خانـواده ام  می شـد، 
کـردم.  خداحافظـی  بچه هـا  همـه  از 
سـاعت هشـت شـب، در تاریکی هـوا به 

در محوطه ی 
سازمان، 

استخری بود. 
ساعتی در آنجا 
شنا کرده و بعد 
با کریم در کنار 

استخر به گفتگو 
پرداختیم. برادر 

کریم توصیه 
کرد که در واحد 
بسیج مشغول 
فعالیت شویم؛ 
هم آن ها به ما 

نیاز دارند و 
هم قدری در 

روحّیه مان تأثیر 
مثبت می گذارد. 

قبول کرده و 
به اّتفاق جذب 

بسیج شدیم.  من 
به عنوان نیروی 

ویژه ی کادر 
جذب شده و در 
قسمت تبلیغات 

شروع به فعالیت 
کردم. برادر کریم 

کرمی هم در 
بخش حفاظت 

مشغول شد. 



                                             سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394 
54

شفاهی تاریـخ

نزدیکـی منـزل رسـیدم. در همین حیـن صدای 
حّسـاس  خیلـی  رسـید.  گوشـم  بـه  تیرانـدازی 
شـدم؛ هم صدای تیر نزدیک بود و هم احسـاس 
غریبـی برایم دسـت داد. خود را جلوی »مسـجد 
پل سـنگی« رسـاندم و از تلفن عمومی خواسـتم 
بـا بسـیج تمـاس بگیـرم. تلفـن، دوریالـی ام را 
قـورت داد و مـن همچنـان نگران تـر می شـدم. 
در تمـاس بعـدی، تلفنچـی گوشـی را برداشـت. 
همین کـه سـئوال کـردم »آن طرف هـا چـه خبـر؟ 
بریده بریـده  رسـید«.  گوشـم  بـه  تیـر  صـدای 
تـرور  را  کریـم  بـرادر  منافقیـن  کـه  داد  جـواب 
کردنـد. گوشـی را نگذاشـته مضطـرب به سـوی 
خیابان دانشسـرا دویدم. از چندم تری نیروهای 
بسـیجی را دیـدم که جلـوی سـاختمان اجتماع 
کـرده بودنـد. پاهایم سسـت شـد و زبانم قـادر به 

تکلـم نبـود. بـا دیـدن بچه هـا گفتـم:
- چه شده؟ کریم کو؟ 

اشـــک بچه هـــا نشـــانگر موضـــوع بـــود. 
وقتی نظـــری به ســـنگر انداختم آنچـــه نباید 
می دیدم، دیدم؛ ســـنگر پر از خـــون بود. دلم 

آتـــش گرفت. گریان و پریشـــان پرســـیدم:
- کریم کجاست؟ 

گفتند: او را به بیمارستان امام خمینی بردند.
در  کـه  افتـادم  دوربیـن  یـاد  بـه  یک لحظـه 
اتـاق تبلیغات گذاشـته بـودم. رفتم و شـتاب زده 
بـا احوالـی  دوربیـن 120 لوبیتـل را برداشـته و 
بـه  رسـاندم.  بیمارسـتان  بـه  را  خـود  پریشـان 
این سـو و آن سـو دویـدم کـه یک لحظه بـرادرش، 
اکبـر، را دیـدم. بـا دسـت و پیراهنـی آغشـته بـه 
خـون روبه رویـم ایسـتاده بـود. گریـان و بغـض 

گرفتـه خـود را بـه آغـوش اکبـر انداختـم. هنـوز 
امیـدی در دلـم زنـده بـود. گفتـم:

- حال کریم چطوره؟ 
خیلی خونسرد و با صبوری تمام جواب داد:

- کریـــم به آرزویـــش رســـیده و حاال پیش 
است. شـــهیدان  و  خدا 

مأیوس و دل شکســـته روی زمین نشستم. 
فریـــادی از درون خـــود می کشـــیدم و اشـــک 
ولی  مـــی داد  دلـــداری ام  اکبـــر  می ریختـــم. 
من آرام بشـــو نبودم. از او خواســـتم که برویم 
جنازه را ببینیم. به ســـوی ســـردخانه رفتیم. 
در یخچـــال را بـــاز کـــرد. آری خـــود کریم بود 
که آرام گرفتـــه بود. کریـــم رنجـــوِر دردمند و 
خســـته، چقدر زیبا به خواب رفتـــه بود. مثل 
گلی رعنا در شـــب دامادی بـــه خونش غلتید. 
عجب راحت شـــد. زخم هایـــش مثل غنچه ای 
باز شـــده بود. خـــون از پیکرش جـــاری بود. 
بااینکـــه مأمور ســـردخانه مانع می شـــد ولی 

اکبـــر از او اجازه خواســـت و گفت:
- بگذار دلش را خالی کند...

اکبر بـــرادرش بود و مـــن بـــرادر دینی او. 
احســـاس می کـــردم کمـــرم شکســـت. کریم 
مظلـــوم و گمنـــام بود و نشـــکفته پرپر شـــد. 
تمـــام  دادم.  دســـت  از  تکیه گاهـــی  عجـــب 
امیدهایـــم از دســـت رفـــت. او از بچه هـــای 
گمنـــام آبادانـــی و از بندگان خاص خـــدا بود. 
پـــس از دقایقی، چند فریم عکـــس از پیکرش 
انداختم. به اصرار اکبر به ســـاختمان بســـیج 
آمدیـــم. همـــه ی صحبت هـــا از کریـــم بود و 
ایـــن اتفاقـــی بـــود کـــه هیچ کس بـــه ذهنش 

خطور نمی کـــرد. منافقیـــن ناجوانمردانه او را 
انتخاب کرده، به شـــهادت رســـاندند. نامردها 
نگذاشـــتند حتی یـــک روز از عقـــد او بگذرد. 

لعنـــت خدا و شـــهیدان بـــر منافقین! 
تـا صبح در بسـیج گریـه و عزا بود. مـن اولین 
شـهادت دوسـتاِن جبهه ام را تجربه کردم. صبح 
اول وقـت بـه بیمارسـتان رفتیـم و پیکـر مطهـر 
کریـم را تحویـل گرفتـه و بـه وادی رحمت جهت 
پیکـر  شستشـوی  در  بـاز  بردیـم.  دادن  غسـل 
در  گرفتـم.  عکس هایـی  کریـم،  زخم خـورده ی 
اندام ورزشـکاری او سـه گلوله فرورفته بود؛ یکی 
بـه سـینه، یکـی به کتـف و سـومی زیر چشـم او. 
از اکبـر خواسـتم در ایـن آخریـن لحظـات وداع، 

عکسـی از مـن و کریـم بگیـرد... 
روز جمعـــه، پیکـــر شـــهید را بردیم نماز 
جمعه بـــرای نماز و تشـــییع. محـــل اقامه ی 
نمـــاز جمعه، در میدان شـــهدای بـــازار بود. 
ســـیل جمعیت نمازگـــزاران از ایـــن خباثت 
منافقیـــن بـــه خشـــم آمـــده بودنـــد و علیه 
منافقیـــن شـــعار می دادنـــد. پـــس از اتمام 
نمـــاز، آیـــت  ا       هلل مدنـــی نمـــاز میـــت را بـــا 
مردم مســـلمان حاضر در صحنـــه خواندند. 
حجت االســـالم ســـید حسین موســـوی هم 
در کنارشـــان بود. بـــاز عکس هایـــی گرفتم. 
پـــس از نماز، آیـــت اهلل مدنی کنـــار تابوت آمده 
و فاتحه قرائت نمودند و با دســـت مبارکشـــان 
تابـــوت را بلنـــد نموده و بـــه دوش امت حزب  
ا     هلل دادند. ســـیل خروشـــان مردم خشمگین، 
شـــعارگویان تشـــییع جنازه را آغـــاز کرده و 

به طـــرف فلکـــه ی ســـاعت راه افتادند...
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 از این کـه دعوت مـا را پذیرفتید؛ 
تشـکر می کنـم و امیـدوارم کـه      
باشـیم.  داشـته  خوبـی  مصاحبـه 
خواهـش  خواهـم کرد برای آشـنایی 
از  اجمالـی  معرفـی  یـک  بیشـتر، 
برویـم  باشـید تـا  خودتـان داشـته 

سراغ پرسش های دیگر.
مـــن هم از شـــما به خاطـــر توجه 
بـــه موضـــوع هنـــر انقـــالب تشـــکر 
می کنم. مـــن متولد ســـال 1338 در 
تبریز هســـتم. در محله ی ســـرخاب 
تبریـــز. در مدارس حافـــظ و دهقان و 
دیپلم  خوانده ام.  درس  ثقه االســـالم 
را از مدرســـه ی ثقـــه االســـالم گرفته 
ام. ایـــن مدرســـه در محوطه ی فعلی 
بود. آن  »مقبره الشـــعرا« واقع شـــده 
زمان که قرار شـــد »مقبره الشـــعرا« را 
توســـعه بدهند و بـــه وضعیت فعلی 
دربیاورنـــد، مدرســـه هم تخریب 
شـــد و ما رفتیم به ســـاختمان 
جدیـــد مدرســـه در ســـه راه 
امیـــن. کالس آخـــر را آنجـــا 
به  نزدیکی  خواندم. همیـــن 
شده  باعث  الشـــعرا،  مقبره 
بـــود که گاه و بیـــگاه بروم 
آنجا و دنبال اســـم ها 

و آدم هـــا بگردم.

 با این حسـاب، بایـد نزدیکی های
انقـالب دیپلـم گرفتـه باشـید. از      
روزهـای انقـالب چـه چیزهایـی بـه 

خاطر دارید؟
در ســـال 1357 دیپلـــم گرفتـــم. 
کـــه انقالب  دیپلـــم ادبیـــات. زمانی 
پیروز شـــد مـــا دانش آموز ســـال آخر 
بودیـــم. در جریـــان حـــوادث انقالب 
بودیـــم و وقتـــی ســـر کالس بودیم، 
صداهایـــی از خیابان می شـــنیدیم. 
در مـــاه های آخـــر، ولی حضـــورم در 
تظاهـــرات و حرکتهـــای خیابانی زیاد 
شـــده بود. نه اینکه خیلی در پیشانی 
تظاهرات باشـــم یا خیلی جلـــو بروم. 
ولـــی در جمع مـــردم بـــودم باالخره. 
اصـــاًل اهالـــی محلـــه ی ســـرخاب، 
در  بـــود  جدی  خیلـــی  حضورشـــان 
صحنـــه هـــای انقـــالب. شـــاید این 
مطلب از حـــاج آقای ناصرزاده باشـــد 
که گفتـــه بودند: »افـــرادی که انقالب 
کردنـــد، اهالـــی آن طرِف پـــل قاری 
شمالی  محالت  منظورشـــان  بودند.« 

تبریـــز بود. 
یادم هســـت که در نیمه ی ســـال 
تحصیلـــی بـــود و مـــن نماینـــده ی 
از  بعضـــی  بـــودم؛  دانش آمـــوزان 
معلمهـــا، ســـر کالس از فرح و شـــاه و 
می کردند؛  تمجیـــد  و  تعریف  ولیعهد 
مـــن آن معلمـــان را اصـــاًل دوســـت 
نداشـــتم. ادعا نمی کنم کـــه در قبل 
از انقـــالب، مـــن انقالبی بـــودم ولی 
آن حـــس انقالبی را داشـــتم. و گاهی 
به آن معلمـــان اعتـــراض می کردم و 
یا به نشـــانه ی اعتراض، ســـر کالس 
درس آنهـــا حاضـــر نمی شـــدم. آنها 
هم من را شـــناخته بودنـــد و بین من 
و ســـایر دانش آمـــوزان تفـــاوت قائل 

می شـــدند!
هیـــچ خاطرم نمـــی رود کـــه بعد 
نماینـــده ی  مـــن  هـــم،  انقـــالب  از 

اشاره:  او را بیشتر با شعر »بورا جبهه بورا معبد« می شناسند. شعری 
که هنوز هم در حافظه ی بسیاری از رزمندگان و مردم ماندگار است. اما 
بیشتر از اینها کار کرده برای شعر دفاع مقدس. آن هم در روزگار غربِت 
شعرای انقالب. به همراه تعدادی انگشت شمار از دوستانش، چراغ شعر 
انقالب را در تبریز روشن نگه داشتند تا به امروز. »ایوب شهبازی« آرام 
و محجوب است همچنان. اما یک سینه سخن موج می زند در دهانش. 
در این مجال، به گفتگویی مختصر با  او نشسته ایم تا بخشی از تاریخ 

شعر دفاع مقدس تبریز را برای مخاطبان نشریه، بازگوید.

یانکی قوروب یولدا بیزه مین تَله
گفتگو با »ایوب شهبازی« شاعر انقالب و دفاع مقدس
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دانش آمـــوزان بودم و در مســـئله ی 
پاک ســـازی معلمـــان از من ســـئوال 
می کردنـــد و مـــن هـــم می گفتم که 
فالن معلم چنین رفتاری داشـــت. از 
آن زمان، مـــن در فعالیت های انقالبی 

ام. داشـــته   حضور 

تمایـل  گرفتیـد،  کـه  را   دیپلـم 
نداشتید به دانشگاه بروید؟      

بخاطـــر بازیگوشـــی هایـــم، بـــه 
دانشـــگاه عالقـــه ی زیـــادی نشـــان 
نـــدادم. حتـــی چند ســـال بعـــد از 
اســـتخدامم در دانشگاه علوم پزشکی، 
می خواســـتند من به دانشـــگاه بروم و 
تحصیل  ادامه ی  مدیریت  رشته ی  در 
دهم؛ چنـــد نفر از همکارانـــم رفتند و 
مـــدرک دکترا هم گرفتند و الحمد      هلل در 
تحصیالتشـــان هم موفق هستند. اما 
من نرفتم. رغبتی چندانی نداشـــتم. 

  شـعر و شـاعری را از کـی شـروع 
کردید؟      

در دوره دانـــش آمـــوزی، تجربـــه 
هایی در ســـرودن شـــعر داشـــتم. با 
از اســـاتید هـــم آشـــنا بودم.  بعضی 
خاطرم هســـت کـــه در ســـال1355، 
از  یکـــی  شـــیدا«  »اســـتاد  مرحـــوم 
غـــزل هـــای مـــن را در روزنامـــه ی 
»آذرآبـــادگان« چاپ کـــرده بودند. بعد 
از انقالب هم که فعالیتم بیشـــتر شـــد 
و اشعار بیشـــتری در نشریات منتشر 

. م د کر
 

 محتوی شـعرهای شـما، حول چه 
مسـائلی بـود؟ دغدغـه تـان در     

شاعری چه بود؟
انقـــالب، شـــعرهایم در  از  قبـــل 
قالـــب غـــزل بـــود. چنـــدان ســـراغ 
مســـائل اجتماعی نمی رفتـــم. ولی از 
شامل  شـــعرهایم  محتوی  سال1357 
مســـائل اجتماعی و فرهنگی هم شد 
و آرام آرام شـــروع به نوشتن شعرهای 

کردم. انقالبـــی 

 پـس بعد از انقـالب، رویکردتان در 
شـعر، تغییـر پیدا کرد. به سـمت       
چه مسـائلی رفتید؟ مسـئله تـان در 

دنیای شاعری چه بود؟
بعـــد از پیـــروزی انقالب، بیشـــتر 
انقالب  شـــعرهای ما در جهت تبیین 
برای مردم بود. خـــب؛ اوایل انقالب، 
وضع بـــه گونـــه ای نبـــود که بشـــود 
گفت همه انقـــالب را قبول داشـــتند 
و می فهمیدنـــد. هرکـــس بـــه خط و 
جهتی می کشـــید مردم را. توده ای ها 
بودنـــد و ده ها گروه  بودند، مجاهدین 
دیگر. کار مـــا در آن برهـــه ی زمانی، 
نوشـــتن و خواندن بود. معلوم اســـت 
که در آن شـــرایط، نوشـــتن شعر برای 
جمهوری اســـالمی کار بســـیار بزرگی 
بود! هرکســـی نمی توانســـت براحتی 
برای انقالب شـــعر بنویســـد. انقالب، 
بایـــد از ســـوی هنرمنـــدان مختلف، 
مورد حمایـــت قرار می گرفـــت. برای 
همین هـــم هســـت که وقتی کســـی 
انقالب  برای  اســـتاد شـــهریار،  مانند 
می افتد.  موثر  خیلی  می گوید،  شـــعر 
در آن موقعیت، انقـــالب به حتی یک 
بیت شعر استاد شـــهریار نیاز داشت. 
چـــرا که حتی یـــک بیت شـــعر هم به 
تثبیت انقالب کمـــک می کرد. اگرچه 
جمهوری اســـالمی، آن موقع، شهریار 
را نمی شـــناخت، ولی چون جمهوری 
اسالمی و دین اســـالم، مورد عالقه ی 
شـــهریار بود، برای تثبیت و دفاع از آن 
شـــعر می نوشـــت. ما هم رفته بودیم 
به ســـمت ایـــن دغدغـــه. دغدغه ی 
توده  بـــرای  انقالب  تبییـــن  و  تثبیت 

مردم. های 

 به اسـتاد شهریار اشـاره کردید. با 
     ایشان چه ارتباطی داشتید؟

از حوالـــی ســـالهای 1356 و 57، 
افتخار آشـــنایی و موانســـت با استاد 
شـــهریار را داشـــتم. و ایـــن ارتباط تا 
زمـــان رحلت ایشـــان ادامه داشـــت. 
می رفتیم در محافل شـــعری و ایشان 
را می دیدیم. به واســـطه ی اشخاصی 
مانند »استاد شـــیدا« با استاد شهریار 
آشنا شـــدم و با واســـطه ی ایشان بود 
که اســـتاد، مـــن را قبـــول می کردند. 
با مرحوم »اســـتاد عابد«  آشـــنایی ام 
هم در همان زمان هـــا صورت گرفت. 
اســـتاد عابـــد و شـــهریار، آن چنـــان 

روابط گســـترده ای با هم نداشـــتند؛ 
ولی بـــه همدیگـــر عالقمنـــد بودند. 
من به اســـتاد عابد می گفتـــم که چرا 
با اســـتاد شـــهریار کمتر رفـــت و آمد 
می کنید؟ ایشـــان می گفتند: »خودم 
نزدیک  ایشـــان  با  زیـــاد  نمی خواهم 
باشـــم؛ چـــون شـــهریار روحیـــه ی 
ارتبـــاط  نمی تـــوان  و  دارد  خاصـــی 
دائمی بـــا او داشـــت.« با ایـــن همه، 
ارتباطشـــان بـــا هـــم از روی محبت 
بـــود و همدیگـــر را خیلـــی دوســـت 
می داشـــتند. استاد شـــهریار معمواًل 
در خانه شـــان پذیـــرای عالقمنـــدان 
بودنـــد و ما هم بـــه ایشـــان مراجعه 

می-کردیـــم و یاد مـــی گرفتیم. 

  غیـر از اسـتاد شـهریار، بـا چـه 
      چهـره هایـی رفت و آمد و حشـر 

و نشر داشتید؟
اســـتاد شـــیدا، اســـتاد ســـلطان 
آبادی، اســـتاد دولت آبادی و اســـتاد 
عابد شـــاعران شاخص آن دوره  بودند. 
در اطـــراف هـــر کـــدام از ایـــن ها هم 
داشتند.  حضور  انقالبی  افراد  تعدادی 
مقصـــود  حـــاج  ماننـــد  بزرگوارانـــی 
پوررادی، آقـــای باحجب و حاج بیوک 
آســـایش که این عزیـــزان، مخصوصًا 
در اطراف اســـتاد عابد، بیشتر بودند. 
من هم وقتی از ســـال 1361 با اســـتاد 
عابد آشـــنا شـــدم، این چهره ها را هم 
شـــناختم. ارتبـــاط با این دوســـتان، 
باعـــث شـــد تـــا ارتباطم بـــا محافل 
انقالبـــی عمیق تر باشـــد. اینها باعث 
شـــدند تا ورودم به حـــوزه هایی مانند 
دفاع مقدس و شـــهدا بیشـــتر شـــود. 
در آن زمـــان مـــن جوان بـــودم و تازه 
داشـــتم شـــعر را جـــدی پیگیری می 
کـــردم. تاثیر افـــرادی مثل حـــاج آقا 
پـــور رادی، حـــاج آقا آســـایش، حاج 
آقاصادق کمالـــی و حاج آقا مصطفایی 
و حـــاج آقا باحجب، روی من، بســـیار 
بوده  اســـت. این ها چند نفـــر بودند 
که در مراســـم تشییع شـــهدا بودند و 
نوحـــه خوانـــی می کردند و مـــردم را 

می کردند.  جمـــع 
تعداد شـــعرای انقالبی هم چندان 
زیاد نبود. خاطرم هســـت که اســـتاد 

بعد از پیروزی 
انقالب، بیشتر 
شعرهای ما 
در جهت تبیین 
انقالب برای مردم 
بود. خب؛ اوایل 
انقالب، وضع به 
گونه ای نبود که 
بشود گفت همه 
انقالب را قبول 
داشتند و
 می فهمیدند. 
هرکس به خط و 
جهتی می کشید 
مردم را. توده 
ای ها بودند، 
مجاهدین بودند 
و دهها گروه 
دیگر. کار ما 
در آن برهه ی 
زمانی، نوشتن 
و خواندن بود. 
معلوم است که 
در آن شرایط، 
نوشتن شعر 
برای جمهوری 
اسالمی کار 
بسیار بزرگی 
بود! هرکسی
نمی توانست 
براحتی برای 
انقالب شعر 
بنویسد. 
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 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.

عابد در یک موضوعی می خواســـتند 
کار کننـــد، حـــاج آقا باحجـــب، حاج 
آقا کمالـــی، حاج آقا پـــوررادی و حاج 
آقا آســـایش با ایشـــان می نشســـتند 
و کار مـــی کردند. فقـــط همین چهار 
نفـــر بودند کـــه حلقه اصلـــی اطراف 
اســـتادعابد بودنـــد. نفـــر پنجمی یاد 
نیســـت! ما هم طیف جوانتر بودیم که 
با دوســـتانی مثل شـــادروان شکیب، 
شـــادروان شـــب خیز و آقای ظهیر در 
محضر اســـتاد حاضر می شـــدیم و یاد 
می گرفتیـــم. در حضور اســـتاد عابد، 
نوحه و شـــعر ساخته می شـــد و روی 
آهنگش بحث می شـــد تـــا در جبهه 
اســـتفاده  تشـــییع شهدا  مراســـم  یا 
شود. اســـتاد راهنمایی می کردند. ما 
هم گاهی یک چیزهایـــی می گفتیم. 
اســـتاد عابد هـــم محبت داشـــتند و 
گاهـــی می گفتند: »ایوب هم شـــعری 
دارد...«. یـــادم هســـت که حـــاج آقا 
پوررادی یک موتور گازی داشـــتند که 
بـــا آن می آمدنـــد دنبال مـــن و با هم 

اســـتاد. خدمت  رفتیم  می 

 ایـن رابطه ای کـه مـی فرمایید با 
     اسـتاد  عابد داشـتید، عمالً تبدیل 

به پاتوق شده بود مثل اینکه. 
بلـــه. خیلی وقـــت ها ایـــن جمع 
برقـــرار بود. نکتـــه ای که الزم اســـت 
یـــادآور شـــوم، تاثیـــری اســـت کـــه 
آن چهـــار بزرگـــوار روی اســـتاد عابد 
داشـــتند. این عزیـــزان بودنـــد که از 
جبهه می آمدند و روحیـــات را انتقال 
می دادند و اشـــعار را از حالـــِت صرفًا 
آیینی خـــارج می کردنـــد. وقتی مثاًل 
آقای پـــوررادی می گفت فالن شـــعر 
الزم اســـت تا در جبهه خوانده شـــود، 
گاهی تا نیمه های شـــب، کنار اســـتاد 
عابد می نشســـت تا شـــعر را از ایشان 

بگیـــرد و برود. 

 در شـعر دفـاع مقـدس، کـه البته 
   آن زمـان شـعر جنـگ مصطلـح 
بـوده، دنبال چـه مطالبـی بودید؟ چه 

دغدغه ای داشتید؟
ببینیـــد، بـــا اینکه جنـــگ و همه 
درگیر  کشـــور  کـــه  می دانســـتند  هم 

جنگ اســـت ولـــی بعضی خناســـان 
می خواســـتند مـــردم را از ادامه ی راه 
مایـــوس کننـــد و نگذارند کـــه مردم 
از جبهـــه ها پشـــتیبانی کننـــد. هی 
بـــر طبل یاس مـــی کوبیدنـــد و ایجاد 
شـــبهه و تردید می کردند. مهمترین 
ماموریـــت مـــا ایـــن بـــود که بـــا این 
تردیدها مقابله کنیـــم. از جنگ دفاع 
کنیم. از شـــهدا و راهشـــان دفاع کنیم 
و اهدافشـــان را تبیین کنیم به مردم. 
مخصوصـــًا کمـــک کنیم تـــا خانواده 
شـــهدا احســـاس تنهایـــی نکننـــد و 
صبر پیشـــه کننـــد. تا امـــام)ره( تنها 
نباشـــند. در جنـــگ یـــک ایـــران در 
مقابل تمام دنیـــا بود. و ایـــن تعارف 
نیســـت. همه ی دنیا از صدام حمایت 
کرد. اگر شـــعر »شـــهیدلره ســـالم« را 
بخوانیـــد می بینیـــد که مـــن در آن 
زمان، اسامی تمام کشـــورهای همراه 
صـــدام را آورده ام. کشـــورهایی مانند 
کویـــت، عربســـتان، فرانســـه، آلمان 
و آمریـــکا و... در جنگ علیـــه ایران 
همکاری داشـــتند؛ یکی پول می داد، 
دیگـــری جاسوســـی مـــی کـــرد و آن 
دیگری امکانات و جنگ افـــزار. ما در 
اشـــعارمان همه ی این مطالب را باید 

می کردیم.  روشـــن 
در آن زمـــان شـــعرهایی مورد نیاز 
بود کـــه مثاًل مادران شـــهدا را دلداری 
بدهد یا از زبـــان آنها، بـــه امام بگوید 
کـــه »اماما، ما فرزندانمـــان را در راه تو 
این  شـــهدا،  مادران  ایـــن  داده ایم.« 
جملـــه را از تـــه دل می گفتنـــد و ما 
باید می توانســـتیم ایـــن مضامین را 
در اشـــعار بیاوریم. زمانی می شـــد که 
در ورودی بازار تبریز، دهها شـــهید را 
همزمان تشـــییع می کردنـــد. فضای 
سنگین می شـــد. قانع کردن و تبیین 
حقانیـــت جنگ برای افـــکار عمومی، 
کار کمـــی نبـــود. خالصه مـــا در این 

گفتیم. می  شـــعر  عوالم 

 اشـاره کردید کـه تعـداد کمی در 
     ایـن وادی بودند. واقعاً فضای شـعر 

تبریز اینگونه بود؟
بلـــه. عرض کـــردم کـــه. خیلی ها 
ترجیـــح می دادنـــد حرفـــی نزنند. یا 

بی طـــرف باشـــند یا اینکـــه حرفهای 
خودشـــان را بزننـــد. حتـــی اوایـــل، 
از طیفها  بـــود  انجمن های ما مختلط 
و افـــکار و عقایـــد مختلـــف. انجمنی 
انقالبی  تـــوده ای،  افراد  که  داشـــتیم 
ها و ســـلطنت طلبها همزمـــان در آن 

شـــدند! می  حاضر 

 این انجمن کجا تشکیل می شد؟
همیـن جایی کـه امروز تاالر شـهید 
مدنـی می گوییـم. یک جایـی در پایین 
تـاالر، انجمن تشـکیل مـی شـد و تمام 
گروه هـا در آنجا جمع می شـدند. حتی 
حـاج آقاباحجـب، حـاج آقـا آسـایش و 
اسـتاد عابـد نیـز می آمدنـد. تـا اینکـه 

رفته رفته اوضاع عوض شد. 

غیرانقالبـی  جریانـات  آن   یعنـی 
     تصفیه شدند؟

اگر تصفیـــه هم نشـــدند، کم رنگ 
شـــدند. طرف ما قویتر شـــد. شاعران 
زمـــان پیشـــه وری بـــه آن انجمـــن 
می خواندند  هـــم  شـــعر  و  می آمدند 
و تـــالش می کردنـــد کـــه انجمـــن را 
در دســـت خودشـــان بگیرند! حوالی 
سال 1362 قضیه جمع شـــد و ارشاد، 
انجمنی ایجاد کـــرد و انجمن قبلی را 
لغـــو کرد. البتـــه قبل از آن، در ســـال 
1361 انجمنی به ریاســـت آقای عابد 
تبلیغات اســـالمی  از طرف ســـازمان 
تشـــکیل شـــده بود که بی نظیـــر بود. 
محتـــوای شـــعرهای ایـــن انجمـــن 
بـــود. حتـــی غزل هـــم زیاد  انقالبی 
شـــعرهای  باید  نمی شـــد.  خوانـــده 
انقالبی خوانده می شـــد.  اســـالمی و 
واقعـــًا برای ما هم ســـخت بـــود. یک 
بـــار یکـــی از دوســـتان من، شـــعری 
در فضاهای دیگر ســـروده بـــود و من 
هم در جوابـــش گفته بـــودم که زمان 
این شـــعرها سپری شـــده و االن باید 
از جبهـــه و جنـــگ بگویـــی. یکی از 
مجـــالت تبریـــز هم در یـــک طرفش 
شـــعر آن فرد و در طرف دیگرش شعر 

مـــن را چاپ کـــرده بود.

 اولیـن شـعری کـه خودتـان برای 
انقالب نوشتید چه بود؟       
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و هم توســـط مرحوم مهربـــد در امور 
تربیتی. این ســـرودها خیلی شـــنیده 

بودم: نوشـــته  می شـــد. 
بورا جبهه
بورا معبد

بورا میدان دعا دیر
ائله میدان کی دئنن کربوبالدیر

بورا میعادگه اهل صفادیر
بورا انسانی چکن عشق خدادیر

بورانین زینتی قاندیر
نه بیلیم گورنه مکاندیر

ائله بیر یئردی کی سجاده تیکاندیر

 شعرها را خودتان به استاد سلیمی یا 
     آقای مهربد می دادید؟

ای  ویـــژه  ارتبـــاط  خـــودم  نـــه. 
نداشـــتم. مـــن شـــعرها را در جاهای 
مختلـــف مـــی خوانـــدم. در صـــدا و 
ســـیما و در برنامه های دفاع مقدسی 
یا رزمنده هـــا می بردند  می خوانـــدم. 
در جبهـــه و می خواندند. در تشـــییع 
و تدفیـــن شـــهدا هـــم اســـتفاده می 
شـــد. معمواًل از طریق رزمنـــده ها در 
مکانهای مختلف خوانده می شـــد. در 
این میان به دســـت بعضی از اســـاتید 
نیز می رســـید. مثاًل اســـتاد سلیمی 
در صدا و ســـیمای تبریز بودند و شعر 
مـــن از طریق بچه های صدا و ســـیما 
به ایشـــان ارائه شـــده بـــود و کار کرده 
به شعرهای  اســـتاد ســـلیمی  بودند. 
من توجه خاصی داشـــتند. دوســـتان 
صدا و ســـیما مـــی گفتند، ایشـــان به 
ما ســـفارش مـــی کردند که اشـــعاری 
که بـــرای ســـرود مـــی دهیـــد مانند 
شـــعرهای فالنی باشـــد. چون راحت 
تـــر می شـــود ســـرودش کـــرد. امور 
تربیتی هم همینطور بود. شـــعرها را 

خودشـــان انتخاب مـــی کردند.

حضور  مناطق  در  چقدر   خودتان 
       داشتید؟ مثالً برای اجرای برنامه؟

با  باری همـــراه  توفیق شـــد چند 
دوســـتان دیگر در خدمـــت رزمنده ها 
بودیـــم. از جمله در باختـــران و اهواز، 
در چند شـــب شـــعر برای رزمنده ها 
شـــرکت کردیم. چند نوبـــت با مرحوم 
شـــکیب و مرحوم شـــب خیز و استاد 

عابـــد رفتیم به مناطـــق جنگی. آنجا 
شـــب شـــعر می گذاشـــتند در اطراف 
ســـوله هـــا و ما شـــعر مـــی خواندیم 
بـــرای رزمنـــده هـــا. از یکـــی از این 
ســـفرها اتفاقًا خاطـــره ی جالبی دارم 
مربوط به استاد عابد. اســـتاد، از نظر 
هاضمه و گوارش مشـــکل داشـــتند. 
بخورند.  غذایـــی  هر  نمی توانســـتند 
یک بـــار در یکـــی از مناطـــق، برای 
مـــا غذا آوردنـــد. از همـــان عذایی که 
رزمنده هـــا می خوردنـــد. یکی از بچه 
هـــا بـــه آن رزمنـــده ای کـــه غذاها را 
تقســـیم می کرد گفت: »اســـتاد عابد 
مریض هســـتند و نمی تواننداز این غذا 
بخورند... برای ایشـــان غذای دیگری 
بیاورید...« اســـتاد خیلی عصبانی شد 
و برگشـــت به آن دوست ما گفت: »این 
چه حرفی اســـت که می زنیـــد؟ اینجا 
جبهـــه اســـت... هرچه دادنـــد باید 
بخوریم...« خواســـتم روحیه ی استاد 
عابد را متذکر شـــوم که چقدر ســـعی 
می کردنـــد بـــه رزمنده هـــا نزدیـــک 

. ند شو

    یکی از کارهای جالبی که در بین 
جهاد  برای  شعر  است،  آثارتان     
سازندگی است. این قبیل اشعار در چه 
شرایطی و با چه ضرورتی سروده می شد؟
بله. در آن سال ها، جهادسازندگی، 
هـم در جبهـه خدمت مـی کـرد و هم در 
مناطـق  و  روسـتاها  در  جبهـه.  پشـت 
محـروم، خدمـات گسـترده ای داشـت. 
بچه های جهاد،واقعًا جهـاد می کردند. 
اما چنـد سـال اول، بعضی ها نتوانسـته 
بعضـی  و  بفهمنـد  را  جهـاد  بودنـد 
تحویـل  خـوب  را  عزیـزان  ایـن  جاهـا 
نمی گرفتنـد. مـا بـرای اینکـه فرهنـگ 
جهـاد و کار جهـادی را ببریـم در بیـن 
عامـه و توده ی مردم عادی، شـعرهایی 
و  می سـاختیم  »بایاتـی«  قالـب  در  را 
قالبـی  »بایاتـی«  کردیـم.  مـی  منتشـر 
اسـت کـه آذری ها، خیلی بـا آن مانوس 
قالـب  ایـن  از  مـا هـم  هسـتند. خـب؛ 
اسـتفاده کردیـم. فکـر هـم مـی کنـم که 
بـرای  نتیجـه ی خوبـی داشـت. مثـاًل 

جهـاد نوشـته بـودم:

شعر کودک 
و نوجوان با 
مضمون دفاع 
مقدس، کم داریم 
متاسفانه. خیلی 
هم مهم است. 
من در آن دوره، 
شعرهایی
 می نوشتم که 
در برنامه های 
کودک تلویزیون 
تبریز استفاده 
می شد. مثالً در 
برنامه ی »اسالم 
غنچه لری« 
معموالً یا خودم 
می رفتم شعر
 می خواندم یا 
می دادم 
مجری ها 
می خواندند. 

در اوایـــل انقـــالب، بـــرای امام و 
انقالب شـــعر ســـروده ام؛ ولی بخاطر 
ایـــن که چـــاپ نشـــدند اکثرشـــان از 
بیـــن رفته اند. مثاًل در مـــورد خان ها 
شـــعر گفتـــه ام و در ســـال 1360 هم 
چاپ شده اســـت. آن محفل مختلط، 
کتابی بنـــام »اولَکر« منتشـــر می کرد. 
در آن کتاب، شـــعر من هم چاپ شد. 
محفل، تنها دو تا کتاب منتشـــر کرد و 
بعداً منحل شـــد. من هم دوتا شـــعر، 
یکی بـــرای انقـــالب و دیگـــری برای 
»خان هـــا« ســـروده بـــودم و محتوی 
هر دوتای این اشـــعار مربـــوط به امام 
می شـــد و هـــر دوتـــا شـــعرم در این 

شـــد. چاپ  مجله 

   اولین شعر شما برای جنگ چه بوده؟
»شهیدلره  شاید  شعرهایم  اولین 
سالم« و »بورا جبهه بورا معبد« باشد. هر 
دوی اینها سرود شدند. در سال 1366 
هم همراه با دیگر شعرهای دفاع مقدسی 
کتاب،  چاپ  از  قبل  شدند.  چاپ  ام 
خیلی ها شنیده بودند. در قالب سرود و 

نوحه.

    بخش هایی از شعرها را می خوانید؟
 بله. شـــهیدلره ســـالم اینطوری 

آغاز می شود:
باهار گلیب گوی سفره سین آچاندا

اوشاق بویوک جبهه لره قاچاندا
گونش نورون الله لیقا ساچاندا
شهیدلری یاده سالیب آغلیون
الله کیمی اوره کلری داغلیون

بـــه ســـبک »حیدربابا«ی اســـتاد 
شهریار نوشـــته بودم. شعری طوالنی 
بود. اینکه گفتم می خواســـتیم تبیین 
کنیم، در این شـــعر روشـــن اســـت. 

مثاًل در یـــک جایی گفتـــه بودم:
یانکی قوروب یولدا بیزه مین تله

آییق دوشون توطئه لر وار هله
یامان دوشوب آمریکایا ولوله
ای شهیدلر شهادتیز مبارک
بئیله بویوک سعادتیز مبارک

شـــعر »بـــورا جبهـــه بـــورا معبد« 
کـــه مشـــهورتر از بقیه ی شـــهرهایم 
اســـت، هـــم توســـط مرحوم اســـتاد 
علی ســـلیمی تبدیل به ســـرود شـــد 
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در آن سال ها، 
جهادسازندگی، 

هم در جبهه 
خدمت 

می کرد و هم 
در پشت جبهه. 
در روستاها و 

مناطق محروم، 
خدمات گسترده 

ای داشت. بچه 
های جهاد، واقعاً 
جهاد می کردند. 

اما چند سال 
اول، بعضی ها 

نتوانسته بودند 
جهاد را بفهمند 
و بعضی جاها 
این عزیزان را 

خوب تحویل نمی 
گرفتند. ما برای 

اینکه فرهنگ 
جهاد و کار 

جهادی را ببریم 
در بین عامه و 
توده ی مردم 

عادی، شعرهایی 
را در قالب 

»بایاتی« می 
ساختیم و منتشر 

می کردیم. 

عزیزیم نار گلدی
هئیوا گلدی نار گلدی
جهادی قارداشالریم

کتدلی لره یار گلدی

قیزیل گولون کولالری
جهاد ویریر یولالری

کتدلی دئییر گوره نده
آغریماسین قولالری

جهادی یم دورموشام
همت چادرین قورموشام
هم جبهه ده جان قوییام
هم کنده یول وورموشام

 در فضای کودکانه هم شعر دارید برای 
     جنگ. این شعرها را کجا استفاده می 

کردید؟
با مضمون  نوجوان  و  شـــعر کودک 
دفاع مقـــدس، کم داریم متاســـفانه. 
خیلی هـــم مهم اســـت. مـــن در آن 
دوره، شـــعرهایی مـــی نوشـــتم که در 
تبریز  تلویزیـــون  کـــودک  برنامه های 
اســـتفاده می شـــد. مثاًل در برنامه ی 
»اســـالم غنچه لری« معمـــواًل یا خودم 
می رفتم شـــعر مـــی خوانـــدم یا می 
دادم مجری هـــا می خواندنـــد. آنجا 
هم هـــدف این بود کـــه فرهنگ جبهه 
را به بچه ها برســـانیم تا پشـــتوانه ی 

رزمنده ها باشـــند. باالخـــره ما درگیر 
جنـــگ فراگیـــری بودیم کـــه همه در 
آن حضـــور و نقـــش داشـــتند. حتی 
بچه هـــا. از زبـــان آنها، بســـیاری از 

زدیم: مـــی  را  خودمـــان  حرف های 
منیم بابام جبهه ده

صدامی محو ائتمه ده
منیم بابام تفنگلی
بئلی دولو تفنگلی

منیم بابام شجاع دیر
ائلده باشی اوجادیر

یا در جای دیگـــری، آرزوی رفتن 
به جبهـــه را از زبان یـــک نوجوان کم 
ســـن و ســـال آورده ام. در زمان جنگ 
خیلی از بچه های کم ســـن و ســـال، 
به خاطر ســـن کم، نمی توانســـتند به 
جبهه بروند. این آرزو را اما داشـــتند. 

برای همین نوشـــته بـــودم که:
گلدیم منده جبهه لره گئتمه یه

دوشمانالری محو و نابود ائتمه یه
دئییر منه بوردا مسئول قارداشیم

گئدنمه ره م چونکی واردی آز یاشیم
کونلوم ایستر زامان کئچه بوی آتام

جبهه لرون قانونونا تئز چاتام
کونلوم ایستر کونلوم ایستر ساواشام

حق یولوندا قیزیل قانا بوالشام

خالصـــه، این هم یـــک ژانر خوب 
برای شـــعر اســـت که امروز هم جایش 

است. خالی 

     آقای شهبازی! تنوع حوزه های شعری
زیاد  مقدس  دفاع  در  شما حتی 

  
     

از  مبسوط،  فرصتی  در  انشااهلل  است. 
از  شنید.  خواهیم  بیشتر  کارهایتان 
اینکه فرصت دادید تا یکی از بهترین 
فصول ادبیات آذربایجان را از زبان شما 

مرور کنیم، سپاسگزارم
من هـــم ممنونـــم از شـــما. البته 
جنگ تمـــام نشـــده و هنـــوز هم می 
ســـرود.  شـــعر  آرمان ها  بـــرای  توان 
انشـــاا      هلل کـــه بتوانیـــم حق شـــهدای 

کنیم. ادا  را  عزیزمـــان 
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منطقه ی  هنر  و  فرهنگ  فعلی  شرایط  از  ناله 
آذربایجان، شاه بیت تمام نشست وبرخاست های 
اهالی فرهنگ این منطقه است. به ویژه در تبریز، 
از این ناله ها فراوان می شنویم. بارها اتفاق افتاده 
است که از گذشته ی درخشان فرهنگ و هنر تبریز 
سخن به میان آمده و مقایسه ای صورت گرفته با 
»رکود  در  امروز  اینکه،  نتیجه  و  امروز  حال وروز 
و داللت  نشانه  مطلق« هستیم. پیشکسوت ها، 
از  مثاًل  درخشان.  گذشته ی  این  برای  می آورند 
شصت  دهه ی  هنری  و  فرهنگی  جشنواره های 
می گویند که در یک برهه، به عنوان رویدادهای 
بوده اند.  مطرح  کشور  سطح  در  ساز  جریان 
جشنواره  وحدت،  فیلم  مثل  جشنواره هایی 
خوشنویسی تبریز و جشنواره شعر میالد سرخ. 
تئاتر هفده  »یادواره ی  این جشنواره ها،  از  یکی 
شهریور تبریز« بوده که طی سال های شصت ویک 
تا شصت وچهار در دو بخش آزاد رقابتی و بخش 
شده  برگزار  تبریز  در  نوجوانان  و  کودکان  ویژه 
است. جشنواره نبوده درواقع؛ به حرمِت شهدای 
جشنواره  عنوان  از   ،1357 سال  17شهریور 

استفاده نکرده اند و یادواره نامیده اندش.
در اهمیـــت این یـــادواره ی تئاتـــر همین بس 
کـــه نگاهـــی داشـــته باشـــیم بـــه نام هایی که 
بـــرای اجـــرا در آن، گروه های خـــود را به تبریز 
آورده انـــد؛ نام هایی مثل بهـــزاد بهزادپور، فرج 
اله سلحشـــور، بهرام ژولیـــده و... جدای از این 
نام هـــا، انبوهـــی از گروه هـــای تئاتـــر از نقاط 
مختلـــف کشـــور و گروه های متعـــدد از همین 
تبریز خودمان در این یادواره اجرا داشـــته اند. 
نمایشـــنامه های  بـــا  عمومـــًا  نمایش هایـــی 
دســـت اول و نگاشته شـــده به دست هنرمندان 

بومـــی و محلی.
در هـــر چهار دوره آیـــت  ا      هلل خامنه ای، به عنوان 
رئیس جمهـــور وقـــت، پیـــام صـــادر کرده اند. 
»مهـــدی لزیری«، یکـــی از ارکان برگـــزاری آن 
یادواره نقـــل می کند که وقتی یـــادواره تعطیل 

یک تابلوی درخشان در تاریخ فرهنگی تبریز
یادواره ی تئاتر هفده شهریور

حامد حامدی خسروشاهی
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شهرمان.  فرهنگی  مسئوالن  برای  آن 
مســـئوالن باید به این بیندیشـــند که 
چرا تبریز امروز رویـــداد هنری مهم و 
حداقـــل نیمه مهمی نـــدارد؟ چرا هنر 
تبریز ورای رویش هـــای گاه وبیگاهش 
کـــه تبدیل به تنه تنومند نمی شـــوند، 
نمی توانـــد در کشـــور عرض اندام کند؟ 
همیـــن نمونه ای که ذکر شـــد نشـــان 
بهانه هایی  و  بودجـــه  می دهد، کمبود 
ازاین دســـت، بهانه ی پیش پاافتاده ای 
مبتذل  بهانه ی  همین  اگرچه  اســـت. 
نیز باورکردنی نیســـت؛ چـــرا که تبریز 
امـــروز، متمول تر از خیلی شـــهرهای 
دیگـــر اســـت. آن قـــدر متمـــول که 
ثروتـــش ســـرریز می شـــود و می ریزد 
و  جشـــنواره ها  دالالِن  بســـاط  در 

بی خاصیت.   همایش هـــای 

شـــد، آیت  ا      هلل خامنه ای، به واسطه ای 
قریب بـــه این مضمون فرمـــوده بودند 
که: »چرا یـــادواره را تعطیـــل کردید؟ 
پنجـــاه  برگـــزاری  به انـــدازه ی  مـــن 
دوره ی دیگر، برای ایـــن یادواره، پیام 
همچنین  یـــادواره  بودم«.  کرده  آماده 
اول سیاسی  موردتوجه رجال ســـطح 
رئیس  ازجملـــه  کشـــور  فرهنگـــی  و 
مجلس، فرمانده ســـپاه، وزیر فرهنگ 
و نماینـــده امـــام)ره( بـــوده اســـت و 
هرکـــدام، به طریقی می کوشـــیدند تا 
تعلق خاطـــر خود را به چنیـــن رویداد 

فرهنگـــی مهمی نشـــان دهند.
در  آموزشـــی  کارگاه هـــای  برگـــزاری 
برنامه های  به عنـــوان  یـــادواره  کنـــار 
جنبـــی را هـــم اضافه کنیـــد به حجم 
فعالیت هایـــی که این یـــادواره هنری 
برای خـــود تعریـــف کرده بـــود. لوح 
زریـــن یـــادواره و دیپلـــم افتخـــار به 
همراه جوایزی مثل ابـــزار گریم، دوره 
ترتیل قرآن و... در هـــر دوره حداقل 
بـــه صد نفر و گروه اهدا شـــده اســـت.
همـــه ی این هـــا را بگذاریـــد در کنار 
شرایط حاکم بر کشـــور در آن روزگار؛ 
دوره ای کـــه مســـئله ی اصلی کشـــور 
»جنگ« اســـت. بودجـــه ی الزم برای 
»جنـــگ« اکثـــر درآمدهـــای کشـــور 
را بـــه آن ســـمت هدایـــت می کند و 
تحریم هـــای اقتصـــادی، مـــردم را با 
است.  کرده  مواجه  عدیده  مشـــکالت 
شـــهادت جوان هـــای محلـــه، اهـــل 
محل را داغدار کـــرده و آینده ی مبهم 
را نگران.  دیگر جبهه رفته ها، مـــردم 
جشـــنواره ی هنری با حضـــور بیش از 
پنجاه گـــروه در هـــر دوره و کلی برنامه 
جنبی در چنین شـــرایطی و در همین 

تبریز برگزار شـــده اســـت.
شـــاید تدویـــن تاریـــخ شـــفاهی این 
یادواره ی تئاتـــر، بتواند مجموعه ای از 
تجـــارب و ابتکارات را به نســـل جدید 
نماید. ارائه  اســـتان  مدیران فرهنگی 
وقتـــی ســـخن از رخـــوت فرهنگـــی 
تبریـــز و بی توجهـــی مدیـــران به این 
رخـــوت به میـــان می آید، ســـخنانی 
کلی اســـت که گفته می شـــود و آن قدر 
گفته شـــده اســـت کـــه دیگر گوشـــی 
بدهکار آن نیســـت. بـــرای عموم هم 
تحمـــل این رخوت رفته رفته ســـهل و 
آســـان می شـــود و خروج از آن بیشتر 
یـــادآوری  اما  می مانـــد.  معجـــزه  به 
همیـــن اتفاق های گذشـــته نه چندان 
باشـــد  تلنگری  تبریـــز، می تواند  دور 
بـــرای هنرمندان تبریـــزی و مهم تر از 

یادآوری همین 
اتفاق های گذشته 

نه چندان دور 
تبریز، می تواند 

تلنگری باشد 
برای هنرمندان 

تبریزی و 
مهم تر از آن 

برای مسئوالن 
فرهنگی شهرمان. 
مسئوالن باید به 
این بیندیشند که 
چرا تبریز امروز 

رویداد هنری 
مهم و حداقل نیمه 

مهمی ندارد؟ 
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 اولین کار هنری ای که بعد از پیروزی 
 انقالب انجام دادید چه بود؟ کاري که 

  
   

خودتان اسم آن را کار هنری می گذارید.
به هنر اصـــاًل به عنـــوان »کار« نگاه 
وجودم،  در  بـــود  چیـــزی  نمی کردم. 
که دوســـت داشـــتم انجامـــش دهم. 
یـــک گرایـــش و عالقـــه ی درونی در 
واقع. از همان ســـال های اول انقالب 
بـــرای گروه هـــای فوتبـــال محله مان 
آرم درســـت می کـــردم و بعـــد آرم را 
مقوا،  روی  و  می کـــردم  بزرگ نمایـــی 
کلیشـــه اش را درمـــی آوردم و پشـــت 
پیراهن هـــای بچه هـــا مـــی زدم؛ یـــا 
کلیشـــه ی عکـــس حضـــرت امـــام را 
مناســـبت های  در  و  درمـــی آوردم 
درودیوار  روی  راهپیمایی ها  و  مختلف 
می زدیـــم. یـــادم می آیـــد کـــه حتی 
عکـــس حضـــرت امـــام را به صـــورت 
»دورنـــگ« اجرا می کـــردم. آن زمان، 
همـــه ی کلیشـــه ها تک رنـــگ بـــود و 
ســـاخت کلیشـــه ی دورنگ، به خاطر 
ســـختی اش چنـــدان مرســـوم نبود. 
خیلی ســـعی کردم و با خـــودم کلنجار 
رفتم تا یک کار دورنـــگ انجام بدهم. 
این را روی عکس امـــام تمرین کردم؛ 
به شـــکلی کـــه در محصـــول نهایی از 
رنگ نارنجی و رنگ ســـیاه اســـتفاده 

شـــود. کار خیلی ســـختی بـــود ولي 
باالخره موفق شـــدم ایـــن کار را انجام 

. هم بد

 به فکر استخدام و کار در سازمان ها و 
نهادهای دولتی نبودید؟

  
     

چرا؛ اتفاقًا دوســـتی داشتم که در 
صداوســـیما کار می کرد. اآلن هم فکر 
می کنم مســـئول بخش آگهی اســـت. 
از یکـــي از این شـــرکت هاي ســـروش 
هم محله ای  ایشـــان  شده.  بازنشسته 
ما بود و پیشـــنهاد داد اگـــر دنبال کار 
هســـتی بیا برویم صداوســـیما. گفتم 
من کـــه از ُخدامه. ایشـــان هم دنبال 
کار را گرفـــت. یکـــی دو روز رفتیـــم 
این جـــور  و  مصاحبـــه  بـــرای  آنجـــا 
مســـائل. بعد گفت یـــک کار هنری از 
تو می خواهنـــد. گفتم اتفاقًا دو ســـه 
روز پیـــش کاریکاتوري کشـــیده ام، بیا 
آن را ببـــر. گفـــت باشـــد خیلی خوب 

می شـــود. 
که  هســـت  کاریکاتـــور  یکســـری 
فـــردا«.  امروز،  »دیـــروز،  می گوینـــد 
ســـه مرحله ی متفـــاوت را کنـــار هم 
کار می کننـــد کـــه دیروز چطـــور بود، 
امروز چطور اســـت و فـــردا می خواهد 
چطور باشـــد... من هم  چنین اسمی 

اشـاره: زندگی پرفرازونشـیبی داشـته و سـر پر سـودایی. آنچه دنبالش 
بـوده، مفید بودن و رشـد کـردن بوده؛ ازایـن رو، هیچ گاه آرام نداشـته. از 
سـال های سـربازی در ارتش تا نهضت سـوادآموزی تا سـپاه و تـا لبنان، 
همـواره کار کـرده و بی آنکه دانشـکده ی هنر ببیند، کوشـیده و به عنوان 
یـک گرافیسـت فعـال و خالق، بالیـده و به امروز رسـیده اسـت. »مجید 
دلـدوزی« که روزگاری در نشـریات »پیام انقالب« و »امیـد انقالب« طرح 
می کشـید و نقـش می آفرید، امـروز حامِل سـه دهه تجربه ی ارزشـمند 

درزمینـه ی هنر انقالب اسـت. برش هایـی از خاطـرات او را می خوانید.

خلق مسلّح، مسلمان شوید!
گفتگو با »مجید دلدوزی«، هنرمند گرافیست انقالب

حسین وحیدرضایی
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گذاشـــته بـــودم بـــرای آن کاریکاتور. 
کاریکاتوري کشـــیده بودم کـــه در آن، 
عده ای راهپیمایـــی می کنند؛ کاری به 
خطوطی  و  خط  ندارم.  شـــخصیت ها 
 کشـــیده بودم. چـــون بلد نبـــودم. نه 
کالس رفتـــه بـــودم، نـــه درس آن را 
نـــه آموزشـــگاه رفته  بـــودم،  خوانده 
بـــودم. همین طـــوری کار می کـــردم. 
پاییـــن کاریکاتور نوشـــته شـــده بود 
»دیـــروز«. یک پـــالکارد دســـت این 
افراد بود که رویش نوشـــته بود »خلق 
مسلمان، مســـلح شـــوید« که منظور 
قبل از انقـــالب بود که بیایند مســـلح 
شـــوند تا انقـــالب به پیروزی برســـد. 
البتـــه این دیدگاه حضـــرت امام نبود. 
دیدگاه حضرت امـــام هیچ گاه به جنگ 
مســـلحانه نکشـــید که دســـتور جهاد 
یـــا بگوید مســـلح شـــوید. اما  بدهد 
طبیعتـــًا گروه های مردمی ایـــن کار را 
انجام می دادنـــد. حاال یا بـــا اجازه یا 
بی اجـــازه کاری نداریـــم. باالخره این 

کارهـــا را انجـــام می دادنـــد. نمونه ی 
آن در درگیری هـــای نیـــروی هوایـــی 
تهـــران بود. اگـــر درگیری مســـلحانه 
نبـــود، آنجـــا کار پیـــش نمی رفـــت. 

باالخـــره بـــا درگیری های مســـلحانه 
توانســـتند نیروی هوایی و پـــادگان را 
بگیرند یـــا مکان های حســـاس دیگر 
را. بعد نوشـــته بودم »خلق مسلمان، 
کاریکاتور  همین  عین  شـــوید«  مسّلح 
را پایین کشـــیده بودم با همان آدم ها 
و همان کاراکترهـــا. فقط متن پالکارد 
عوض شـــده بود. روي پالکارد نوشته 
شـــده بود »خلق مســـّلح، مســـلمان 
شـــوید« یعني درســـت همان کلماتی 
کـــه آنجـــا بـــود را کمی پـــس و پیش 

کـــرده بودم. 
منظـــورم ایـــن بـــود کـــه باالخره 
درســـت است مسلح شـــدید و انقالب 
مســـلمان  دوباره  بیایید  شـــد،  پیروز 
شـــوید؛ این اســـلحه ها را برگردانید. 
کار شـــما نظامی گـــری و ایـــن قبیل 
کارهـــا نیســـت. بـــه خاطر تشـــکیل 
کمیته، اســـلحه در دســـت گرفتید و 
حـــاال آن را برگردانیـــد. برگردیـــد به 
خودتان و ببینید چـــه بودید. باالخره 

به خاطر مـــردم بود که اینقـــدر اذیت 
شـــدید. یا وقتي خرابکاري منافقین را 
می دیدم که در کردســـتان شلوغ کرده 
بودند کـــه مربوط بـــه دموکرات ها هم 

منظورم این 
بود که باالخره 

درست است 
مسلح شدید و 
انقالب پیروز 

شد، بیایید 
دوباره مسلمان 

شوید؛ این 
اسلحه ها را 

برگردانید. کار 
شما نظامی گری 

و این قبیل کارها 
نیست. به خاطر 

تشکیل کمیته، 
اسلحه در دست 

گرفتید و حاال 
آن را برگردانید. 

برگردید به 
خودتان و ببینید 

چه بودید.

می شـــد، این کاریکاتور را دادم دست 
بنـــده خدایي ببرد صدا و ســـیما. بعد 
از دو ســـه روز آمـــد گفـــت کـــه آقا رد 
شـــدی و قبـــول نکردند. گفتـــم چرا؟ 
مصاحبه  در  گفتـــم  نمی دانـــم.  گفت 
کـــه رفتیـــم، خیلی تحویـــل گرفتند. 
گفـــت و ا     هلل این کاریکاتـــور خیلی کار 
دســـتت داده و اال کارت درســـت شده 
بـــود. گفت آنجـــا که خلق مســـلمان 
نوشـــته بودی، اینها خیـــال کردند تو 
در جبهه ی خلق مســـلمان هســـتی و 
مرید آیـــت  ا     هلل شـــریعتمداری! گفتم 
نـــه بابا، ایـــن ربطی بـــه آنها نـــدارد. 
هر کـــس بگویـــد خلق مســـلمان که 
اواًل  نیســـت.  بـــه آن جبهـــه  مربوط 
ایـــن کاریکاتور یک کار هنری اســـت. 
ثانیـــًا کاریکاتور زبانش گزنده اســـت، 
کلی گویـــی دارد. گفت حـــاال این طور 
شده. گفتم مســـأله ای نیست و پِی کار 

نگرفتم. را 

 اولین جایی که مشغول به کار شدید 
کجا بود؟

  
    

بعد از مدتی رفتم تهران و دنبال کار 
می گشـتم. الحمـد    هلل کار هـم زیـاد بـود، 
نـه اینکه نباشـد؛ کار َیدی زیاد بـود، اما 
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بایـد بـه نوعـی خـودم را مشـغول کنـم. 
سـخنران  بـا  گوشـم  کالس هـا  آن  در 
بـود امـا حواسـم جای دیگـری بـود. در 
دفتـری کـه بـه مـا داده بودند بـاز دنبال 
کـردن  مشـق  سـیاه  و  خـط  و  نقاشـی 
داشـتم  چیـزي  چـه  نمی دانـم  بـودم! 
مرتبـه  یـک  امـا  می کـردم،  طراحـی 
دیـدم کـه یـک نفـر بـه مـن می گویـد که 
اسـتاد اینجـا چـه کار می کنیـد؟ گفتـم 
بـاز  اسـت.  بـا شـخص دیگـری  حتمـًا 
هـم مشـغول کارم شـدم. گفـت اسـتاد 
بـا شـما هسـتم. برگشـتم دیـدم یکـی 
کـه  اسـت  سـالن  همـان  مسـئولین  از 
روحاني نهضت سـوادآموزی بود. گفتم 

با من هسـتید؟ گفت بله. شـما چرا 
اینجا نشسـته اید؟ گفتم 

مگـر  چطـور؟ 

جایـم اینجـا نیسـت؟ گفـت نـه، واقعـًا 
نقاشـی خیلـی خوبـی دارید. گفتـم نه، 
همین طوری کشـیدم. گفت نه اسـتاد، 
بلنـد شـوید. خالصه مـرا بـرد دفترش. 
کالس هـا  در  نیسـت  الزم  شـما  گفـت 
شـرکت کنیـد. بیاییـد روابـط عمومـی 
اسـت.  نیـاز  شـما  بـه  آنجـا  نهضـت؛ 
مـرا بـرد بـه روابـط عمومـی نهضـت در 
میـدان  نزدیـک  کـه  فرهنگـی  بخـش 
انقـالب بود، سـر تقاطع خیابـان وصال 
بـا خیابـان انقـالب. آنجـا مـرا معرفـی 
خطاطـی  و  نقاشـی  آقـا  گفـت  و  کـرد 
ایشـان عالـی اسـت. در حالي کـه مـن 
چطـور  را  خـط  ایـن  نمی دانـم  هنـوز 
پیـدا  را  کسـی  زمـان  آن  می نویسـند! 
نمی کردنـد کـه کارش خـوب باشـد مـرا 
آوردنـد. بعـد آنها هم خیلی خوشـحال 
شـدند. گفتنـد حـاال شـما کـه جـذب 
نهضـت سـوادآموزی شـدید چـه فرقی 
سـر  برویـد  اینکـه  جـای  بـه  می کنـد 
خیلـی  جـا  همیـن  بنشـینید  کالس، 
بهتـر اسـت. بـرای مـا کار کنیـد. مـن 
آنجـا کارهـای هنـری را شـروع کـردم. 

   این مربوط به چه سالی بود؟
اوایل ســـال 61 بـــود که جذب 

  

شـــدم و شـــروع به کار کردم. اولین 
کارهای رســـمی را آنجا انجام دادم. 
باالخـــره چیزی می خواســـتند من 
هم می رفتـــم دنبالـــش و آن کار را 
را  پروژه هـــا  و  مـــی دادم  انجـــام 
تحویل می دادم. از افـــرادی که در 
نهضت بـــا آن ها همـــکاري کرده ام 
آقاي اردســـتانی را به یـــاد دارم که 

خطاط بودند. 

     چه نوع کارهایي انجام می  دادید؟
دارم  یاد  به  که  کاری  اولین 

  
  

پالکاردي بود که با سیلک زده بودند 

دوسـت نداشـتم. دوست داشـتم کاری 
کـه مرتبـط بـا فرهنـگ و هنر باشـد گیر 
بیـاورم. خیلـی هـم هنـری نباشـد، اما 
دوسـت داشـتم فرهنگی باشـد. به این 
خاطـر اطالعیـه ی نهضت سـوادآموزی 
تهـران را دیـدم. آقای قرائتـی آن زمان 
بودنـد.  سـوادآموزی  نهضـت  مسـؤول 
ثبت نـام کـردم در نهضـت کـه بـروم در 
روسـتاها افـراد بیسـواد را درس بدهم. 
بـه مـدارس و روسـتاها  اعـزام  از  قبـل 
مـا کالس  بـرای  حـدود دو سـه هفتـه 
در  کالس هـا  گذاشـتند.  توجیهـی 
کل  مي شـد؛  برگـزار  تهـران  دانشـگاه 
بـود. اسـاتید مختلـف  آنجـا  کالس هـا 
می آمدنـد در موضوعـات روانشـناختی 
صحبـت  بحث هـا  ایـن  و  عقیدتـی  و 
می کردنـد. این هـا کالس هـای عمومی 
حوصلـه  و  حـال  زیـاد  هـم  مـن  بـود. 

شنیدن این مسائل را نداشتم.
االن هـم وقتـی مجبـورم 
امـا  باشـم  جلسـه ای  در 
آنچـه ارائه می شـود اگر 

 مطابق میلم نباشـد
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و مال وزارت ارشاد بود. یادم نیست به 
چه مناسبتی بود؛ آوردند و گفتند این را 
اسم  و  در  جلوی  بزنیم  می خواهیم 
نهضت سوادآموزی روی آن باشد. گفتم 
شده.  زده  آن  روی  ارشاد  آرم  اینکه 
نهضت  می خواهیم  نه،  گفتند 
کار  ما  که  بدانند  و  باشد  سوادآموزی 
کرده ایم. در این حال و هوا بودند. گفتم 
باشد، وسایل بدهید. گفتند اصاًل هیچی 
و  اینجا  نداریم، اآلن هم جلسه هست 
که  آنهایی  تا  کنیم  نصب  می خواهیم 
می آیند ببینند که ما هم فعالیت کرده ایم 
را  اطراف  آن  عمومی!  روابط  عنوان  به 
نگاه کردم، یک قوطي رنگ پیدا کردم. 
نمی دانم پالستیکی بود یا روغنی. از این 
همین  با  بیا  گفتند  بود.  کیلویی ها 
بنویس. گفتم آخر با چه بنویسم؟ گفتند 
قلم مو نداریم. انگشتم را کردم توي این 
رنگ.  اولین بار کار هنری خطاطی ام را، 
انجام  انگشتم  با  را  مانند  گرافیکی  کار 
دادم! خیلي نمي شد با انگشت جوالن 
بود.  کوچک  خیلی  هم  پارچه  داد. 
سوادآموزی«  »نهضت  نوشتم  باالخره 
بردیم  بعد  است!  خوب  خیلی  گفتند 

جلوی در نصب کردیم. 

   چند سال در نهضت سوادآموزی 
 بودید؟ 

  
      

روحیه ام اینجوري بود که دوســـت 
مخصوصًا  کنم  ترقی  همیشـــه  داشتم 
در کارهای هنری. از طرفی درســـش 
را نخوانـــده بـــودم. رشـــته ام ریاضی 
بود. خانواده ی پولداری هم نداشـــتم 
کـــه کالس های هنـــری و آموزشـــگاه  
بـــروم. بعد جـــذب کار هم که شـــدم 
چنیـــن حالتـــی داشـــت کـــه کار را 
ریختند روی ســـرم. باالخره شب و روز 
دوســـت داشـــتم فعالیت کنم و حالت 
شـــرم و حیا و کمرویـــی و خجالت که 

مخصـــوص آذری زبان هـــا و بخصوص 
مـــا تبریزی هـــا بـــود باعث می شـــد 
که نتوانم از کســـی بپرســـم؛ خجالت 
می کشـــیدم. آن هـــم کجـــا؟ تهران. 
می کـــردم.  خودخـــوری  تهـــران  در 
کـــه همـــه مرا  احســـاس می کـــردم 
تحقیـــر می کنند. باالخـــره باید کاری 
نشـــان بدهد  کار  ایـــن  کـــه  می کردم 
کـــه حق مـــا تحقیر شـــدن نیســـت. 
حداقل چون رو نداشـــتم بروم از کسی 
بپرســـم، کالس شـــرکت کنم، یا مثاًل 
َکّلاشـــی کنم و پـــول ندهـــم. اینطور 
نبود. مثاًل احســـاس می کـــردم طرف 
اســـتاد این کار اســـت. موقع پرسیدن 
از او خجالت می کشـــیدم. این مسائل 
باعـــث شـــده بود کـــه تـــالش کنم تا 
می خواســـتم  مثاًل  کنم.  تجربه  خودم 
یـــک خـــط خـــاص گرافیکـــی را یاد 
بگیـــرم. باور کنیـــد یک مـــاه، دو ماه 
شـــب تـــا صبـــح طراحی می کـــردم، 
مختلف  کتاب هـــای  می کـــردم،  پاک 
را نگاه می کـــردم تا خـــط و قواعد آن 
را یاد بگیـــرم. یادم هســـت آن زمان 
حقوقـــي کـــه می گرفتم شـــاید حدود 
پانصد، ششـــصد تومـــان و نهایتًا هزار 
تومـــان بـــود امـــا کتابـــي می خریدم 
چهارصـــد تومـــان که نصـــف حقوقم 
می رفت بـــرای کتاب. به چـــه دلیل؟ 
بـــرای اینکه کتاب هـــای هنری خیلی 
کمیـــاب بودند، اما دوســـت داشـــتم 
بخـــرم و ببینـــم. حداقـــل بـــا دیدن 
طرح هـــا و درک کـــردن آن ها، چیزی 
یاد بگیـــرم و به کار بگیـــرم. در نهضت 
هم خیلی کارها انجـــام دادم. نزدیک 
یکســـال آنجا بودم. واقعًا کارهایی که 
انجـــام دادم االن خیلی دوست شـــان 
دارم. یعنـــی نـــگاه کـــه می کنم لذت 
می برم. چـــون واقعـــًا کاری بـــود که 
خـــودم درکش کـــردم. خـــودم رفتم 

دنبالـــش یـــک خطـــی را، لوگوتایپی 
را انجـــام دادم. االن می بینـــم خیلی 
هم قوی وخوب و خوشـــگل کار شـــده 
بـــا کمـــی دســـت بردن  و می شـــود 
در کار، آن هـــا را بـــه روز کـــرد. یعنی 
واقعـــًا جوهـــره ی اصلی ام هنـــر بود. 
یا  هســـتم  هنرمند  مـــن  نمی گویـــم 
هنرمنـــد بـــودم. کاری به ایـــن کارها 
نـــدارم. احساســـم این اســـت که اگر 
کاری کـــه در ردیف کار هنری اســـت، 
از ته دل درکش کنید، لمســـش کنید، 
زحمت بکشـــید و آن را انتقال بدهید 
بـــه مخاطـــب، پیامـــش را صددرصد 
انتقـــال داده اید. حاال هـــر چقدر کار 
زحمت هاي  باالخـــره  باشـــد  ابتدایی 
شـــما روی کار خوابیـــده و طرف حس 
کرده ایـــن کار را تجربه کـــرده و انتقال 
داده. بـــه ایـــن کار می شـــود گفت کار 
هنـــری. هرچند کـــه طـــرف در زمره 
هنرمنـــد نباشـــد، یا مـــدرک هنری 
و اســـم و رســـم نداشـــته باشـــد! اما 
یک کار هنـــری انجـــام داده. هر چند 
سن و ســـال کمی هم داشـــته باشد. 
باالخـــره این کارهـــا را انجـــام دادم و 
مثاًل  درآمـــد.  کارهای خیلـــی خوبی 
به عنـــوان بســـیجی، داوطلبانه رفتم 
جبهـــه. کاری را در جبهـــه انجام دادم 
کـــه بعـــد از برگشـــتن کتاب شـــد. یا 
همان ســـالهاي شـــصت و شـــصت و 
یک کتابي چاپ کردیـــم در نهضت که 

دارم. را  آن  نمونه ی  خوشـــبختانه 
نهضت  در  سال  یک  نزدیک 
را  زیادی  کارهای  و  بودم  سوادآموزی 
آنجا انجام دادم. برای اینکه به پیشرفت 
دیگر  هنری  کار  در  دیدم  کنم  فکر  هم 
بسته ای  محیط  آنجا  نمی شوم.  اقناع 
بود. به جایی رسیدم که هر کاری انجام 
می دادم آنها می پسندیدند و این آفت 
می دادم،  انجام  را  کاری  مثاًل  بود.  کار 



                                             سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سال اول،  شماره اول،  خرداد 1394 
66

شفاهی تاریـخ

سفارشی را می گرفتم از مسئول روابط عمومی 
و  مي دادم  انجام  منزل  در  سواد آموزی  نهضت 
آقا خیلی خوب شده، عالی  می بردم می گفتند 
این  شده و چاپ شود. دیگر احساس کردم در 
محیط به آخر خط رسیده ام. با خودم گفتم بروم 

جای دیگری تا چیزهای تازه ای یاد بگیرم. 

فعالیت  هم  آرم  طراحی  بحث  در   شما 
 داشتید. تعریف کلی »طراحی آرم« چیست؟ 

  
  

مثل  دستگاه هایی  که  مقطع  آن  در  بخصوص 
کامپیوتر در اختیار نداشتید و در واقع دستی کار 
می کردید، طراحي آرم به چه نحوی داشت؟ نحوه و 

فضای کار در آن مقطع را توضیح مي دهید؟  
آن زمـــان یک شـــرکت یـــا نهاد یـــا ارگانی 
که پـــا می گرفـــت، بعضـــی وقت ها نیـــاز پیدا 
می کرد کـــه یـــک آرم را بـــراي خـــودش و به 
عنوان نشـــانه ي خودش اســـتفاده کند. حاال 
بیشـــتر مواقـــع اعتقـــاد و آگاهی زیـــادی هم 
نســـبت به اصول طراحی آرم نداشتند. همان 
تشـــکیل دهندگان مجموعه خودشـــان چیزی 
را ســـر هم می کردند و به عنوان آرم اســـتفاده 
می کردنـــد. یا یک طـــرح انتزاعی داشـــتند و 
اسم خودشـــان را زیر آن می نوشـــتند و آرمی 
را درســـت می کردند. مثل امروز کـــه بیایند و 

اعـــالم عمومی کنند برای طراحان و ســـفارش 
طراحـــی آرم بدهند نبـــود. مثاًل در مـــورد آرم 
ســـپاه تا به حال ســـه، چهار نفر ادعـــا کرده اند 
که آرم را خودشـــان کار کرده انـــد. البته عمیق 
که می شـــوید می بینیـــد درســـت می گویند. 
هر کدام در یک مقطع خاصـــی، کارهایی را در 
رابطه با آرم ســـپاه انجـــام داده اند. دلیلش هم 
اینســـت که در روز اول نیامدند بـــه یک طراح 
ســـفارش بدهند که بله، ما یـــک مجموعه ای 
به نـــام »ســـپاه پاســـداران انقالب اســـالمی« 
مشـــخصات  بدهیم،  تشـــکیل  می خواهیـــم 
آن ایـــن اســـت، اهداف ســـازمان این اســـت 
و یـــک آرم برای مـــا طراحی کنیـــد. اینها آن 
صحبت هـــای اولیه کـــه در مورد اساســـنامه و 
مرامنامـــه را انجـــام می دادند هر کـــدام برای 
خود یـــک چیزهایـــی را می کشـــیدند و به هم 
نشـــان می دادند و هر کســـی هـــم می آمد یک 
چیزی را کـــم و زیـــاد می کرد. نهایتـــًا چیزی 
شـــبیه به آرم درســـت می کردند و آخر سر آن 
را می دادنـــد به یـــک نفر کـــه گرافیکی تر کند. 
حـــاال این بنـــده خدایی کـــه ایـــن کار را انجام 
مـــی داد اگر می گوید که ایـــن آرم را من طراحی 
کرده ام، از یک طرف راســـت می گوید، از طرف 
دیگر نـــه. او فقط آمده کارهـــای صافکاری آرم 

را انجـــام داده و طراح اصلی نمی تواند باشـــد. 
بـــه این خاطـــر آرم هایی که آن زمـــان طراحی 
می کردنـــد تقریبًا ایـــن روند را طـــی می کرد، 
مگر اینکه از اول به یک آدم مشـــخصی بدهند 
تـــا کند. این کلیـــت ســـفارش آرم در آن زمان 
بـــود. البته همه اینطور نبودنـــد. بعد از انقالب 
فضایی ایجاد شـــده بـــود که آشـــنایی خاصی 
بـــا مقولـــه ی طراحـــی آرم وجود نداشـــت. یا 
اینکـــه در آن فضـــا مدیران انقالبي احســـاس 
نیـــاز و ضرورتـــي بـــه طراحي تخصصـــي آرم 
نمی کردنـــد. به ایـــن خاطر می شـــود گفت که 
بعضـــی از این آرم هـــا مردمی و نهـــادی انجام 

است. شده 
 آرم حـــزب  ا       هلل لبنـــان هـــم یک شـــکل و 
شـــمایل اینطوري داشت و اســـاس اولیه ی آن 
همان آرم ســـپاه بود و بعد یواش یـــواش از آرم 
ســـپاه کـــم و چیزهایي بـــه آن اضافـــه کردند. 
اما در کل، مشـــت و تفنگ و جـــای آیه همان 
اســـت. تقریبًا می شود گفت شـــصت تا هفتاد 
درصد شـــبیه آرم سپاه است که بیشـــتر افراد 
عادي ایـــن را کار کردنـــد و در مقاطع مختلف 
یکـــی دو نفـــر هنرمنـــد آمدند ایـــن را اصالح 
کردند تـــا نهایتـــاً  امروز بـــه صورت یـــک آرم 

درآمده اســـت.
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   لطف کنید و یک معرفی اجمالی از 
خودتان ارائه بفرمایید تا وارد بحث 

  
     

شویم. متولد چه سالی هستید و از کی 
وارد نهضت سوادآموزی شدید؟

متولـــد  تبریـــز  در  ســـال1340 
شـــدم. دوران ابتدایی را در مدرسه ی 
»ناهید« و راهنمایی را در »فرهنگیان« 
»بنت الهـــدی«  در  را  دبیرســـتان  و 
گذرانـــدم؛ البتـــه دبیرســـتان را تمام 
نکردم و سوم دبیرســـتان بودم که وارد 
نهضت ســـوادآموزی شـــدم. تابستان 
ســـال 61 بود که در دوره ی آموزشـــی 

نهضـــت شـــرکت کردم. 

    چطور از جذب نهضت مطلع شدید؟
ســـوم دبیرســـتان کـــه بـــودم، 

  

جـــذب  بـــرای  داد  آگهـــی  نهضـــت 
آموزشـــیار. آگهی از طریق تلویزیون و 
روزنامه ها منتشـــر شـــد. در اطالعیه 
گفتـــه بودند که ســـوم دبیرســـتانی ها 
هـــم می تواننـــد ثبت نام کننـــد. من 

هم رفتم و ثبت نام کردم.

 آیا کسی از دوستان یا آشنایان تان 
بود که شما را تقویت یا تشویق کند 

  
     

برای رفتن به نهضت؟
خودم  عالقـــه ی  برحســـب  خیر؛ 
رفتـــم. حّتـــی مـــادرم راضـــی نبود 
و می گفـــت درســـت را تمـــام کـــن و 
دیپلمـــت را بگیـــر بعد بـــرو. ولی من 
چـــون عالقه داشـــتم رفتـــم ثبت نام 
کردم. البته آزمـــون ورودی هم وجود 
داشت؛ در آزمون شـــرکت کردم و بعد 

دوره.  رفتم 

 اولین جایی که به عنوان آموزشیار 
رفتید کجا بود؟

  
     

هـــم در تبریـــز دوره دیدیـــم و هم 
در تهـــران. حدوداً یـــک ماهی هم در 
تهران بودیـــم. بعد از اتمـــام دوره ها، 
و  کردند  تقســـیم بندی  را  آموزشیارها 
مـــرا به شـــهر »کلیبر« فرســـتادند. به 
کلیبـــر که رفتـــم، مجـــدداً در  نهضت 
کلیبـــر تقســـیم بندی کردنـــد و مـــرا 
اوشـــاقی«  بـــه روســـتای »جعفرقلی 

. ند د ستا فر

    این روستا کجا در قرار دارد؟
در کنـــار رود ارس. با کلیبر تقریبًا 

  

نزدیک های  دارد.  فاصله  ســـاعتی  دو 

اشـاره: بـه معنـی واقعی کلمـه،  نهضتـی برپا شـد برای 
ریشـه کنی بی سـوادی در کشـور. فرمـان امام امـت)ره( 
کـه صـادر شـد، خیـل کثیـری از جوانـان تحصیلکرده، 
بـرای زدودن زنـگار از چهـره ی طاغـوت زده ی کشـور، 
بسـیج شـدند. »نهضت سـواد آموزی« شـد بازوی انقالب 
بـرای رفع تبعیض در آگاهی. همچنانکه جهاد سـازندگی، 
بـازوی انقالب شـد بـرای رفع تبعیـض در آبادانـی. آنچه 
آموزشـیاران و مدیـران نهضت سـوادآموزی از سـال های 
متمـادی تـالش و کوشـش در مسـیر جهـاد فرهنگی در 
سـینه دارنـد، مجموعـه ای اسـت درس آمـوز و سرشـار 
از ایثـار و خلـوص. آموزشـیارانی کـه فرسـنگ ها راه را 
در صعب تریـن گذرگاه هـای محرومتریـن نقـاط کشـور 
می پیمودنـد تـا بـه رسـالت انقالبـی خـود عمـل کرده 
باشـند. اگر چه شـاید با پیشـرفت های علمی کشـور در 
سـال های اخیـر، کمتـر کسـی اهمیـت کار نهضتی ها را 
دریابـد ولـی تاریخ انقـالب، گـواه صادقی اسـت بر عزم 
راسـتین این جهادگـران فرهنگـی در مسـیر آرمان های 
انقـالب اسـالمی. نهضـت عظیمی الزم اسـت بـرای ثبت 
خاطـرات نهضتی ها؛ نهضتی از جنس نهضت سـوادآموزی 
با همـان گسـتردگی و با همان اخـالص. برای آشـنایی با 
فضـای کار آموزشـیاران نهضـت، بخش هایـی از گفتگو با 
خانم »عفت خضری«، از آموزشـیاران آذربایجان شـرقی از 
نظرتان می گـذرد. بی تردید، هـزاران نهضتـی، می توانند 

هـزاران خاطـره و نکتـه ، از آن  سـال ها بازگویند.

کالس درس در آسیاب متروکه
گفتگو با »عفت خضری« از آموزشیاران نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی

نوید ناصر
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اّمـــا  اســـتقبال می کردنـــد؛  خیلـــی 
خانواده هـــا مخالـــف بودنـــد.

    علت مخالفتشان چه بود؟
نمی دهیـــم  اجـــازه  می گفتنـــد  

  

دخترمان بیاید مدرســـه. شـــما دروغ 
می-گوییـــد  و از این حرف هـــا... البته 
باید به آن هـــا حق می دادیـــم. آن ها 
تقصیری نداشـــتند، این طور به آن ها 
گفته شـــده بود. من خیلـــی مقاومت 
کردم. رفتم خانه هایشـــان و خواهش 
کردم که اجـــازه بدهنـــد و اگر خدایی 
نکرده مســـئله ای پیـــش بیاید خودم 
مســـئولتیش را برعهده  می گیرم. بعد 
از بیست روز موفق شـــدم که کالس را 
تشـــکیل بدهم. اولین کاری که کردم، 
گفتم همه با روســـری بیرون می رویم 
چون بعضی از بچه ها بدون روســـری 
بودند! بعـــد گفتم  از اینجا به مســـجد 
می رویـــم. بچه هـــا گفتند  بـــرای چه 
می رویم به مســـجد؟ گفتم آنجا جای 
خوبی اســـت. اگـــر اجـــازه دادند آنجا 

کالس می گذاریم.

کالس  می خواستید  مسجد   کجای 
برگزار کنید؟

  
     

داشـــت  کوچکی  بالکن  مســـجد، 
کـــه موقـــع مراســـم، خانم هـــا آنجا 
می نشســـتند. به مـــا گفتـــه بودند که 
سه چهار ســـاعت کالس بگذارید. من 
از هشـــت صبـــح یکی یکـــی بچه ها را 
جمع می کـــردم و به آســـیاب قدیمی 
یـــازده دوازده که  می رفتیم. ســـاعت 
می شـــد می رفتیـــم مســـجد. یکـــی 
از بچه هـــا گفـــت  به مـــا نماز هـــم یاد 
بدهیـــد. من گفتـــم  اّول بایـــد بگویم 
که نمـــاز چیســـت و چگونـــه خوانده 
می شـــود، بعد بـــه یکی از شـــما یاد 
می دهم تـــا بقیـــه از او یـــاد بگیرند. 
یک ماهی حمد و ســـوره را یادشـــان 
دادم. دو تـــا از بچه هـــا خیلـــی خوب 
یاد گرفتند. رفته رفته برای خودشـــان 
چادر گرفتند و خواســـتند در مســـجد 
نمـــاز بخواننـــد. از یکـــی از بچه هـــا 
خواســـتم کـــه پیش نماز باشـــد و من 
می گویـــم و او تکـــرار کند تـــا بقیه هم 
تکرار کنند و یاد بگیرند. ســـه هفته ای 
یاد دادن نماز طول کشـــید و همه یاد 
گرفتنـــد. ظهرها می رفتیم مســـجد و 
می خواندیم.  جماعـــت  نماز  خودمان 
می آمدنـــد  هـــم  زن هـــا  رفته رفتـــه 

را  شرعی شـــان  مســـائل  مـــن  از  و 
می پرســـیدند؛ ولی من آن زمان قادر 
نبودم بعضی سئواالت شـــان را جواب 
بدهم. بـــرای همین می گفتـــم اجازه 
بدهید رســـاله ای تهیه کنم که از روی 
آن جواب بدهـــم تا خـــدای نکرده نه 
من اشـــتباه بگویم و نه شـــما اشتباه 
عمـــل کنید. بـــه تبریز کـــه آمدم یک 
جلد رســـاله ی حضـــرت امـــام)ره( و 
چنـــد جلد قـــرآن تهیـــه کـــردم و به 
مســـجد روســـتا بردم. »عّم جزء«های 
کوچکـــی هم بود کـــه نحـــوه قرائت را 
یاد مـــی داد. وقتـــی دوره ی مقدماتی 
را تمـــام کردیم و می خواســـتیم دوره 
تکمیلی را هم شـــروع کنیـــم خانم ها 
گفتنـــد که ما اشـــتباه می کردیم خوب 
شـــد که بچه هـــا درس خواندند، نماز 
خوانـــدن هم یـــاد گرفتنـــد و محرم و 
نامحـــرم را رعایـــت می کننـــد. دیگر 
وقتی به مدرســـه می آمدند چادر ســـر 

 . ند د می کر

      دوره ی مقدماتی چقدر طول کشید؟
شـــش ماهـــی طول کشـــید. ما 

        
 

تحویـــل  را  کالس  اســـفند ماه  بایـــد 
کارنامه  و  امتحان گرفتیـــم  می دادیم. 
دادیـــم. اگر تابســـتان می ماندم آن ها 
تکمیلـــی را ادامـــه می دادنـــد. مـــن 
تابســـتان را آمدم خانه و شـــهریورماه 
دوباره به همان روســـتا در کلیبر  رفتم 

که کالس تکمیلی برگزار کنم.

    در این فاصله چه کار می کردید؟
بـــه تبریـــز کـــه آمـــدم، اداره ی 

  

گزینـــش از ما دعـــوت بـــه همکاری 
کرد. در گزینش زیـــاد کار نمی کردیم و 
عنـــوان محّقـــق کمک  بـــه  بیشـــتر 
کـــه  بـــود   63 ســـال  می کردیـــم. 
می خواســـتم دوبـــاره به روســـتا بروم 
که از طرف نهضت یـــک دوره تکمیلی 
در مشـــهد گذاشـــتند. در این فاصله 
بـــرادرم شـــهید شـــده بـــود و خبـــر 
شهادتش را در مشـــهد به من دادند و 

من به تبریز برگشتم.
در تبریز ما را به عنـــوان راهنمای 
گفتند  کردنـــد.  انتخـــاب  تعلیمـــات 
دیگر بـــه کلیبـــر نرویـــد و بیایید یک 
دوره ببینیـــد تـــا به عنـــوان راهنمای 
تعلیمات مشـــغول کار شـــوید. همان 
ســـال 63 دوره را دیـــدم. خانـــواده به 
من اجـــازه نمی داد که به شهرســـتان 

»ســـه راهی اســـکانلو« اســـت که یک 
طرف آن بـــه »خداآفرین« و یک طرف 
آن به »اصالندوز« ختم می شـــود. این 
روســـتا ده دقیقه با ســـه راهی فاصله 
دارد. رفتیم روســـتا. شخصی بود بنام 
آقای »حسین امیرپور« که از اهالی آن 
روستا و پاســـدار بود. ایشـــان ما را به 
خانه خودشـــان بردند. در روستا رسم 
اســـت کـــه شـــورای روســـتا پذیرای 
مهمان ها می شـــود. از ما هم ایشـــان 
پذیرا شـــدند. من اّولین آموزشـــیاری 

بودم که به آنجا می رفتم.

 کسی شما را در آنجا معرفی کرد به 
اهالی؟

  
     

بله به عنوان آموزشیار معرفی شدم. 
بعد خودم به کلیبر برگشتم و وسایلم را 

برداشتم و دوباره به روستا آمدم.

    روستا مدرسه داشت؟ 
بلـــه یـــک مدرســـه ی قدیمـــی 

  

داشـــت؛ البته در آن مدرســـه به ما جا 
ندادنـــد. یـــک ســـاختمان متروکه ی 
آســـیاب بود که قدیـــم کار می کرده و 
آن زمان بالاســـتفاده بود. آنجا را به ما 
دادند. صندلی هم نداشـــتیم. بچه ها 
قوطی هـــای روغن نباتـــی را آوردند و 
رویش را با مجله و روزنامه پوشـــاندیم 
و به عنـــوان صندلی اســـتفاده کردند. 
خـــودم صندلی نداشـــتم و روی زمین 
تخته سیاه  مدرســـه  از  می نشســـتم. 
خواســـتیم، یک تخته ي کهنه دادند. 
تقریبـــًا بیســـت نفـــری دانش آمـــوز 
از آن ها  تعـــدادی  ثبت نام کردنـــد که 
بین 12 تا 16 ســـال ســـن داشـــتند. 

چند نفری هم متاهل بودند.

 برای ثبت نام در نهضت چطور تبلیغ 
می کردید؟

  
     

نگرفتند.  تحویـــل  را  مـــا  اوایـــل 
حّتـــی خانواده ها مخالفـــت می کردند 
اینجا  بـــه  بـــرای چـــه  و می گفتنـــد  
نمی خواهیـــم  مـــا  آمده ایـــد؟! 
بچه هایمـــان درس بخواننـــد؛ ولـــی 
مـــن مقاومت کـــردم. آقـــای امیرپور 
هـــم بـــا مـــن بودنـــد؛ چون روســـتا 
نمی خواســـتند  و  می شـــناختند  را 
مشـــکلی بـــرای مـــن پیـــش بیاید. 
قبلش به مـــن گفته بودنـــد که ممکن 
اســـت تعدادی مخالفـــت کنند. وقتی 
ثبت نـــام می کـــردم دختـــر خانم هـــا 

 یک ساختمان 
متروکه ی آسیاب 
بود که قدیم 
کار می کرده 
و آن زمان 
بالاستفاده بود. 
آنجا را به ما 
دادند. صندلی هم 
نداشتیم. بچه ها 
قوطی های روغن 
نباتی را آوردند 
و رویش را با 
مجله و روزنامه 
پوشاندیم و به 
عنوان صندلی 
استفاده کردند. 
خودم صندلی 
نداشتم و روی 
زمین می نشستم. 
از مدرسه 
تخته سیاه 
خواستیم، یک 
تخته ي کهنه 
دادند. تقریباً 
بیست نفری 
دانش آموز 
ثبت نام کردند که 
تعدادی از آن ها 
بین 12 تا 16 
سال سن داشتند. 
چند نفری هم 
متاهل بودند.
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بـــروم. چـــون از یـــک طـــرف برادرم شـــهید 
شـــده بـــود و از لحـــاظ روحی وضعـــم خوب 
نبـــود، از طرف دیگر بـــرادر بزرگم و ســـه تا از 
پســـرخاله هایم در جبهه بودند که یکی شهید 
شـــد و دیگـــری اســـیر. این ها همـــه ضربه ی 
روحی ســـختی بر مـــن وارد می کـــرد. خواهر 
بزرگتر هـــم ازدواج کرده بـــود. به همین خاطر 
مادرم اجـــازه نمی داد و می گفـــت نرو. من هم 
عالقه داشـــتم کـــه در تبریز بمانم کـــه البته در 
آخر میســـر نشـــد. یعنی خودم هم نخواستم 

. نم بما

    کجا رفتید؟
خالصه ســـال 63 بـــه عنـــوان راهنمای 

  

تعلیمات بـــه »ورزقان« رفتم. آقای موســـوی و 
آقای اشـــتری و آقای پورحبیبـــی آنجا بودند. 
به من گفتند شما شـــش ماه در ورزقان بمانید 
و بعد به تبریـــز برگردید. آنجـــا دوره تعلیمات 
راهنمـــا بود کـــه ما هـــم نظـــارت می کردیم. 
آقـــای موســـوی گفتند کـــه نمی گذارم شـــما 
برگردیـــد و بایـــد همین جا بمانیـــد. من قبول 
کـــردم و یک جایـــی را به من دادنـــد که بمانم. 
آنجـــا، فقط من تبریـــزی بودم و بقیـــه از اهر و 
خانـــم  بعـــد  مـــاه  یـــک  بودنـــد.  کلیبـــر 
همراه  ایشـــان  برادر  آمدنـــد.  »رحیمی ضیاء« 
بـــرادرم باهم شـــهید شـــده بود. خانـــواده ی 
ایشـــان اجـــازه نداد کـــه بماند و خـــودش هم 
نمی توانســـت بماند. بنابراین یـــک ماه بعد به 

تبریز برگشـــت و در تبریـــز راهنمای تعلیمات 
شـــد. یـــک دوره بعد مـــرا به اهر فرســـتادند. 
مّدتی تنهـــا بودم که ســـپس خانـــم »فاطمه 

نیک آیین« را فرستادند.

     وظیفه ی راهنمای تعلیمات چه بود؟
به کالس ها سرکشـــی می کردیم، گزارش 

  

دانش آموزان،  دیـــدار  می نوشـــتیم،  را  کالس 
وضعیـــت کالس و امکانـــات کالس را بررســـی 
می کردیم که مثـــاًل موکت دارد یـــا نه؟ بخاری 
دارد؟ امکانـــات را تهیـــه می-کردیـــم یا این که 

کالس در مدرسه است یا استیجاری است؟

    مناطق تقسیم شده بودند؟
صعب العبور  روســـتاهای  ورزقـــان،  بله. 

  

زیـــادی دارد. نزدیک تریـــن روســـتاها لََلمی، 
دیـــزی، کاســـین، مزرعه شـــادی بودنـــد. از 
مزرعه-شـــادی آن طرف تر قلعه جوشقون بود و 
بعد از آن ســـیرن، ســـیرکش، نگارستان که در 
یـــک جا بودنـــد. از آنجا به بعد بقیه روســـتاها 
خیلـــی دور بودند. جاّده هم خاکی بود. ســـه تا 
راننـــده داشـــتیم؛ آقای نجاتـــی و مطلب جو و 
یکـــی هم بـــود به نـــام آقـــای بخشـــی. این 
راننده ها انســـان های بســـیار شـــریفی بودند؛ 
هیچ وقت مـــا را تنها نمی گذاشـــتند و تا جایی 
که ماشـــین رو بود مـــا را همراهـــی می کردند 
ولی بقیـــه ی راه را پیاده ادامه می دادیم. ســـه 
چهار ســـاعتی را پیاده می رفتیم تا به روســـتا 

می رســـیدیم. بعـــد از کمـــی اســـتراحت، به 
کالس ها می رفتیم و گزارشـــات را می نوشتیم. 
اگر می توانســـتیم برمی گشـــتیم و اگر نمی شد 

در منزل آموزشیار می ماندیم. 
روســـتاها بیـــن راهنماهـــای تعلیماتـــی 
تقســـیم بندی شـــده بـــود. ده روســـتا را من 
می رفتم و ده روســـتا را یک خانـــم دیگر. آنجا 
یـــک آموزشـــیار آقا هم بـــود که بـــا کمک هم 
انجام می  دادیـــم. من خودم روســـتاهای دور 
را انتخاب کرده بودم. از جوشـــقون آن طرف تر 
چهار روســـتا بود؛ روســـتای ِمیَوز، خارواسر، 
ُگـــوران بـــود. رفتن بـــه این روســـتاها خیلی 
بود. یک جاده ی ســـرباالیی داشت،  ســـخت 
کـــرده بودنـــد طوری کـــه راه  شـــن ریزی هم 
رفتنی ُســـر می-خوردیم. ماشـــین تا روستای 
ِمیـــَوز می رفـــت و بقیـــه را پیـــاده می رفتیم. 
حّتی در راه یک چشـــمه مانندی بـــود که از آن 
هم رد می شـــدیم. یادم هســـت اولیـــن بار که 
به ُگوران رفتم، چهار ســـاعتی پیـــاده رفتیم. 
به نزدیکی های روســـتا که رســـیدم احســـاس 
کـــردم دیگـــر نمی توانـــم ادامه دهـــم. خودم 
نفهمیدم چـــه شـــد و یکدفعه چشـــمم را باز 
کردم و دیدم در خانه ی یکی از اهالی هســـتم. 
معلـــوم شـــد کـــه از حـــال رفتـــه ام و بندگان 
خـــدا، مـــرا آورده اند به روســـتا. بعـــد از کمی 
اســـتراحت، بـــا آب و چایی پذیرایی شـــدیم و 
به کالس ها رفتیم. شـــاگردان آنجا، هشـــت نه 
ســـاله بودند. مدرســـه ای نبود که بروند. در هر 
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کالســـی 20، 25نفری دانش آموز بود. 
آموزشـــیارها هم از اهـــر بودند. اغلب 
ظهر  نزدیک  بودنـــد.  قالی باف  بچه ها 
کـــه می شـــد مـــا از خانـــواده ی آن ها 
خواهـــش و تمّنا می کردیـــم که اجازه 
بدهید فرزندتان دوســـاعتی به کالس 
بیایـــد. آنجا مـــن به یـــک صحنه ای 
برخوردم که خیلی متاثر شـــدم؛ دیدم 
اســـت.  زخمی  بچه هـــا  دســـت های 
عّلـــت را پرســـیدم، گفتند کـــه چون 
فـــرش می بافیـــم این طور می شـــود. 
موقـــع درس خواندن چشم هایشـــان 
می آمـــد.  آب  و  می شـــد  قرمـــز  زود 
می گفتنـــد جایی که فـــرش می بافیم، 
تاریک اســـت بـــه همین خاطـــر این 

می شـــود. طوری 
به تبریز که آمدم بیســـت شیشـــه  
گلیســـیرین خریدم و گفتنـــد قطره ای 
هـــم آبلیمـــو اضافه کن. بردم روســـتا 
و بـــه بچه هـــا دادم و گفتم تـــا دوره ی 
بعدی کـــه می آیم هرروز به دســـتتان 
بزنید و با صابون بشـــویید تا مشـــکل 
دســـت تان حل شـــود. موهای بلندی 
داشـــتند که گفتـــم موهایتـــان را هم 

دارید. نگـــه  تمیز  و  ببافید 
خوبـی  اهالـی  گـوران  روسـتای 
اسـتقبال  مـا  از  همیشـه  داشـت. 
می کردنـد و می گفتنـد چون راه درسـت 
و حسـابی نداریـم، نمی توانیـم با اسـب 
پیـاده  بایـد  کنیـم  همراهـی  را  شـما 
برویـد. مـن ناراحت می شـدم کـه دیگر 
نمی توانـم آنجـا بـروم؛ چـون راهنماهـا 
کمـی  مـن  از  بعـد  می شـدند.  عـوض 
امکانات آمد روسـتا. حمام نداشتند در 
خانـه جایی شـبیه حمـام درسـت کرده 
می رفتـم  کالس هـا  بـه  وقتـی  بودنـد. 
شـده  سـالم  دستشـان  کـه  می دیـدم 
اسـت. از پـدر و مادرشـان می خواسـتم 
کـه مراقـب نظافـت و سـالمتی بچه هـا 
باشـند. چـون آموزشـیارهای مـا آنجـا 

می کشـیدند. زحمـت  خیلـی 

  حقوق آموزشیارها چطور پرداخت
 می شد؟

  
     

هر ماه با آقای عباسـیان که مسـئول 
بـود می رفتیـم روسـتاها و  امـور مالـی 
حقـوق آموزشـیارها را می دادیـم. آقای 
عباسـیان یـک دفتـر داشـت که اسـامی 
حقوق شـان  میـزان  و  آموزشـیارها 
حـّد  در  حقوق هـا  می کـرد.  ثبـت  را 

4000، 4500 یا 2000، 2500 می شـد. 
خودشان نمی توانستند بیایند بگیرند. 
چـون امکانات نبـود و فقـط هرچند ماه 
یکبـار می آمدنـد. نهضت دو تا ماشـین 
لَنـدرور داشـت کـه مقـداری از راه را بـا 
آن ها رفـت و آمد می کردیم. بقیـه راه را 
پیـاده ادامه می دادیم. وسـایل و کیف و 
دفتـر را هـم بـا خـود می بردیـم. حقوق 
امضـا  را  دفتـر  و  می دادیـم  را  آن هـا 

برمی گشـتیم. و  می کردنـد 

از  آمدها،  و  رفت  خاطرات  از     
تبلیغ تان  نحوه ی  و  آموزشیارها 

  
     

بگویید.
شـــورا  پیـــش  تبلیـــغ  بـــرای 
می رفتیـــم. یا روی کاغذ می نوشـــتیم 
و می چســـباندیم. مـــردم را در میدان 
روســـتا جمـــع می کردیـــم یـــا مـــن 
آقایـــان  از  یـــا  می کـــردم  صحبـــت 
صحبـــت می کردند که مـــن می گفتم 
بهتر اســـت آقایـــان صحبـــت کنند. 
مـــا هـــم در ماشـــین می ماندیـــم یا 
می رفتیـــم به خانه هـــا و بـــا خانم ها 
صحبـــت می کردیـــم. نـــان و پنیـــر 
می آوردنـــد و باهـــم می خوردیم و من 
می گفتـــم اجازه بدهیـــد دخترهایتان 
به کالس بیاینـــد و درس بخوانند و در 
مسائل  می خورد،  دردشـــان  به  آینده 
شـــرعی را یاد می گیرند. مـــا عالوه بر 
کالس و آموزش درس، مسائل شرعی 
را هم یـــاد می دادیم؛ البته متناســـب 

آن ها. ســـن  با 
یـــک چشـــمه ای بود کـــه عصرها 
من خودم لباس هایم را برمی داشـــتم 
آنجـــا  و  می رفتیـــم  بچه هـــا  بـــا 
آن هـــا  نمی خواســـتم  می شســـتیم. 
احســـاس کنند چون از شـــهر آمد ه ام 
خـــودم را از آن هـــا جـــدا می دانـــم. 
می خـــوردم  می آوردنـــد  هرغذایـــی 
بـــا این که شـــاید دوســـت نداشـــتم. 
آدم هـــای خوبـــی بودند و با مـــا رفتار 

داشـــتند. خوبی 
جوشـــقون  روســـتای  از  یکبـــار 
بـــه طـــرف »ســـیرکش« و از آن جا به 
»ســـیغای« رفتیـــم. تا به ســـرباالیی 
روســـتا رســـیدیم، در و پنجره هـــا را 
بســـتند و همـــه بـــه خانه هایشـــان 
رفتنـــد. مـــن پرســـیدم چـــه اتفاقی 
افتـــاده؟ گفتند آن ها گمـــان می کنند 
کـــه مـــا آمده ایم تـــا پســـرهای آن ها 

را به ســـربازی ببریم. من بـــه آقایان 
گفتم کـــه از ماشـــین پیاده نشـــوند. 
آقای موســـوی هم کـــه روحانی بودند 
بـــا مـــا بودنـــد و در ماشـــین ماندند. 
خانـــم منـــاف زاده و همـــکارش خانم 
پیری هـــم با مـــا بودنـــد که آنهـــا را 
بـــه روستایشـــان برســـانیم. خالصه 
بـــه یکـــی از خانه ها رفتیـــم و از خانم 
پرســـیدم چرا این طـــور کردید؟ گفت 
شـــما آمده اید که پســـرهای مـــا را به 
ســـربازی ببریـــد. گفتم نـــه این طور 
نیســـت. گفتند چرا، در ماشـــین شما 
یـــک روحانی نشســـته. گفتـــم نه ما 
از طرف نهضـــت آمده ایم. اگر شـــورا 

برویم.  او  پیـــش  بگوییـــد  دارید 
دختـر  تـا   30  ،20 خوشـبختانه 
جمـع کردیـم. همـه قالی بـاف بودنـد و 
از سـر کار بـه آنجـا می آمدنـد. خانه هـا 
از هـم پراکنـده بـود؛ ولـی مـن گفتـم بـه 
همـه خانه هـا باید سـربزنیم. به یکـی از 
خانه-هـا که رفتم چهار تا دختر داشـت. 
خانـم در حیـاط در تنور نـان می پخت و 
دخترهایـم  نمی دهـم  اجـازه  می گفـت 
دخترهایـش  از  یکـی  چـون  بیاینـد؛ 
خواسـتگار داشـت می ترسـید مشـکلی 
پیـش بیایـد. گفتـم نگـران نبـاش مـن 
بـا معّلـم صحبـت می کنـم او بـا خودش 
ببـرد و بیـاورد. گفتـم اگـر اتـاق اضافـی 
هـم  مـا  و  بدهیـد  اجـاره  مـا  بـه  داریـد 
کرایـه اش را می دهیـم و کالس را آنجـا 
تشـکیل می دهیـم تـا دخترهـای شـما 
هـم بیاینـد و آخـر سـر قبـول کـرد. بـه 
ایـن ترتیـب یـک کالس مـا آنجـا برگـزار 
می شـد و یـک کالس هـم بعد از سـاعت 

چهـار در مدرسـه بـود. 
بـه  بـود  کـم  سن شـان  کـه  آن هـا 
مدرسـه می آمدند و خانم ها بـه آن خانه 
مـی رفتند. خانم ها هم اسـتقبال کردند 
کالس  در  کوچکشـان  بچه هـای  بـا  و 
حاضـر می شـدند. میـز و صندلـی نبود. 
از اداره موکـت، تختـه، گچ، لـوح و از این 
وسـایل آورده بودیـم. بـه بچه هـا گفتـم 
بـا خودشـان تشـک بیاورنـد و روی آن 
بنشـینند. چهـار دور اتاق می نشسـتند 
کالس  از  بعـد  می-خواندیـم،  درس  و 
هـم تشـک ها هـم آنجـا می مانـد. گاهی 
در را می بسـتم و گاهـی بـاز می مانـد و 
صاحب خانه می گفـت تمیزش می کنم. 
آنجـا چهـار کالس تشـکیل دادیـم و تـا 

تکمیلـی ادامـه دادنـد.

تا به سرباالیی 
روستا رسیدیم، 
در و پنجره ها 
را بستند و همه 
به خانه هایشان 
رفتند... آقای 
موسوی هم که 
روحانی بودند 
با ما بودند و در 
ماشین ماندند... 
به یکی از خانه ها 
رفتیم و از خانم 
پرسیدم چرا 
این طور کردید؟ 
گفت شما آمده اید 
که پسرهای ما 
را به سربازی 
ببرید. گفتم نه 
این طور نیست. 
گفتند چرا، در 
ماشین شما 
یک روحانی 
نشسته. گفتم 
نه ما از طرف 
نهضت آمده ایم. 
اگر شورا دارید 
بگویید پیش او 
برویم. 
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made in iran!
گفتگوی حسین وحیدرضایی با حجت االسالم حسین قدوسی

     اولین مدرسه ای که فتح کردیم!
در دوره ای کـــه ما در کالس هـــای آقای 

  

»قرائتی« شـــرکت می کردیم، یک روز بنده به 
همراه یک طلبه ی اصفهانی کـــه عبا و عمامه 
هـــم نداشـــت، از کنـــار مدرســـه ای عبـــور 
می کردیم؛ مدرســـه ی محمـــدی در صفائیه 
قم. بـــه دوســـت طلبـــه ام گفتم بیـــا ببینیم 
اجـــازه می دهنـــد مـــا در این مدرســـه برای 
دانش آمـــوزان برنامـــه اجرا کنیـــم! آن زمان، 
ورود طلبـــه به مـــدارس دولتی جایـــز نبود. 
رفتیم پیـــش مدیر مدرســـه و گفتیـــم که ما 
برنامـــه  دانش آمـــوزان  بـــرای  می خواهیـــم 
داشـــته باشـــیم. مدیر مدرسه شـــوکه شد و 
گفـــت: »اآلن زمان طاغوت اســـت. من هم با 
شما هســـتم اما اآلن نمی شـــود. پاسخ به این 
درخواســـت، فقط یک راه دارد و آن هم اینکه 

بعدازظهرهـــا بعضـــی از دانش آمـــوزان برای 
نهار در مدرســـه می مانند؛ شـــما می توانید از 
ایـــن بـــازه ی زمانی تا ســـاعت دو اســـتفاده 
کنیـــد. البته تا زمانی که معلم ها برنگشـــته اند 

باید از مدرسه بروید.«
ماهـــم ازخداخواســـته کارمان را شـــروع 
کردیـــم و این اولین مدرســـه ی غیررســـمی 
بود که به دســـت حوزه فتح شـــد! مـــا رفتیم 
حضـــور آقـــای قرائتـــی و آقای امینـــی مژده 
دادیـــم. آقای امینی پنجاه جلـــد از کتاب تازه 
چاپ  شده شـــان  به نـــام »آموزش دیـــن« را به 

دادند. ما 
آنقـــدر خوشـــحال بودیـــم که کـــم مانده 
بود در حوزه جشـــنی برپا کنیـــم؛ چراکه یک 
مدرســـه ی غیررســـمی به دســـت حوزه فتح  
شـــده بود. ما تا زمـــان انقالب هم آنجـــا را از 

دســـت ندادیم. بعضـــی از دانش آمـــوزان این 
مدرسه، بعدها جز شـــهدا و پاسداران انقالب 
شـــدند. این خاطـــره را عرض کـــردم تا االن، 
طلبه هایی کـــه موقعیتی دارنـــد در مدارس، 
دانشـــگاهها و پســـت های دیگـــر، قـــدر این 

بدانند. را  موقعیت هـــا 

می شـدیم  اعـزام  معمـواًل  تابسـتان ها،   در 
بـه جاهـای مختلـف. دو سـال بـه اصفهـان، 

  
   

یک سـال بـه اطـراف قـم و سـال 1355 هـم بـه 
تبریـز اعـزام شـدم. در تبریـز، رفتـم »مسـجد 
غیـاث« واقـع در خیابـان مـاراالن. همسـرم هم 
در زینبیـه در همـان محله بـرای خانم ها کالس 
ایـن کالس هـا در سـطح  از  داشـت. اسـتقبال 
کشـور بسـیار خوب بود. عکس هایی از آن زمان 
دارم کـه نشـان می دهـد مسـجد مملـو اسـت از 

اشـاره: حضـور روحانیـون در جبهـه فرهنگـی انقالب اسـالمی، حضوری فعـال و خالق بـوده؛ چـه در دوره ی طاغوت و چـه بعد از 
آن، همـواره شـاهد همنوایـی ایـن طیف  با جریـان فرهنگی و هنری هسـتیم. در این میـان، برخـی از روحانیون، در کنـار مبارزات 
سیاسی شـان، کار فرهنگـی را فرامـوش نکرده و در اندیشـه ی تربیت نسـلی دینمدار و انقالبـی بوده اند. این ها حتی بعـد از انقالب 
نیـز از پـای ننشسـتند و با تبدیل مسـاجد بـه پاتوق هـای فرهنگی و بهره گیـری از امکانات موجود، اسـباب رشـد و سـربرآوردن 
نسـلی موثر را در دهه ی شـصت فراهم آوردند. »حجت االسـالم حسـین قدوسـی« از این دسـت روحانیون اسـت که از سـال های 
قبـل از انقـالب، ضمـن نـوآوری در روش هـای آمـوزش دیـن، قالب های هنـری را به درسـتی به خدمـت گرفته و همچنـان نیز بر 
چنـان روشـی اصـرار دارد. خاطرات ایـن روحانی تبریـزی، در واحد تاریخ شـفاهی دفتر مطالعـات جبهه فرهنگـی در حال تدوین 

اسـت. برش هایـی کوتاه از خاطـرات و تجربیات ایشـان را مـرور می کنیم.
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کنیم؛ آن هم بدون کمترین امکاناتی. 
از روش هایـــی مثـــل جایـــزه دادن یا 
بردن بـــه اردو. بـــرای اردوی بچه ها، 
امکاناتـــی مثل ماشـــین نداشـــتیم. 
در مســـجد اعالم می کردیـــم هرکس 
»کوه  می بریمش  باشـــد  باال  امتیازش 
خضر« در نزدیکی جمکـــران! بعد هم 
به صورت پیـــاده، همراه چهـــل نفر از 
حتی  خضـــر.  کوه  می رفتیم  بچه هـــا 
بـــرای بچه ها خوراکی هم نداشـــتیم. 
می رفتیـــم قله و توپ بـــازی می کردیم 
و مسابقه می گذاشـــتیم آنجا. بعد هم 

روستا.  برمی گشـــتیم 

        ساواک،  از ترس تئاتر، مسجد را بست
شـــهر  در  مـــا  برنامه هـــای  اوج 

  

»اصفهـــان« بـــود. اصفهان بـــه لحاظ 
از دیگر  متفـــاوت  بســـیار  فرهنگـــی 
شـــهر ها بود، مثـــاًل ما در مســـجد آن 
زمـــان گـــروه تئاتـــر داشـــتیم. یادم 
هســـت یـــک روز ســـاواک بـــه خاطر 
فعالیت گروه تئاتر، مســـجد را تعطیل 
کرد. ما هـــم تئاتر را انتقـــال دادیم به 
یک مســـجد دیگر. ولی بازهم ساواک 
پیگیـــری می کرد و ما هم باز مســـجد 

را تغییر می دادیم. 
در  )تئاتـر(  روش  ایـن  از  اسـتفاده 
مسـاجد، آن زمـان زیـاد مرسـوم نبود و 
یـا در تعـداد معدودی مسـجد اسـتفاده 
می شد. تئاترهای مذهبی را در مسجد 

اجرا می کردیم. داسـتان های پیامبران 
را ارائـه می دادیـم بـه بچه هـا و بچه هـا 
خودشـان نمایـش را آمـاده می کردنـد 
و در مراسـم ها و جشـن ها، در مسـجد 
اجـرا می کردنـد. هـر مسـجدی برنامـه 
داشـتیم، آنجا حسـابی شـلوغ می شد. 
داسـتان  می گذاشـتیم  قـرار  مثـاًل 
حضـرت یوسـف را بـازی کنیـم. یکی از 
می کـرد،  بـازی  را  گـرگ  نقـش  بچه هـا 
را  یوسـف)ع(  حضـرت  نقـش  دیگـری 
برعهـده  دیگـر  نقش هـای  دیگـران  و 
می گرفتنـد. بـه ایـن ترتیب، تئاتـری با 
کمتریـن هزینـه و امکانات اجرا می شـد 
جمـع  تئاتـر  دیـدن  بـرای  محلـه  وکل 

می شـدند.
تجمـــع  از  حســـابی  ســـاواک، 
می ترســـید. چون برای تماشای تئاتر 
هم جمعیـــت زیادی می آمد ســـاواک 
بـــه هیئت امنـــاء اخطـــار داده بود که 
حق ندارید مســـجد را بـــاز کنید. یک 
بار رســـیدیم مقابل مسجد و دیدیم دِر 
مسجد بســـته اســـت و جعیت زیادی 
مقابـــل مســـجد منتظر هســـتند. به 
فـــالن محله،  گفتـــم در  تئاتر  گـــروه 
مسجد خوبی هســـت؛ می رویم آنجا. 
خیل جمعیت به همراه مـــا راه افتاد؛ 
به گونـــه ای کـــه حرکت مردم شـــبیه 
تظاهرات شـــد. نزدیکی های انقالب و 
ســـال پنجاه و شـــش بود که بازهم به 
ما خبر دادند ســـاواک حســـاس شده، 

دانش آمـوزان ابتدایـی؛ طوری کـه یادم 
هست مجله ی »پیام شـادی« تصاویری 
از تمـام کالس های قرآنی سـطح کشـور 
چـاپ می کـرد کـه واقعـًا می شـد فهمید 
مـردم تشـنه ی ایـن کالس هـا هسـتند. 
بـه  وابسـته  شـادی«  »پیـام  مجلـه ی 
»دارالتبلیـغ« و ویـژه ی بچه هـا بـود. در 
قدم هایـی  اینچنیـن  دارالتبلیـغ، 
اشـکالش،  فقـط  می شـد،  برداشـته 
جریـان  بـه  وابسـتگی اش  مسـئله ی 
سیاسـی خاصی بـود که البتـه آن هم در 
سـطح خـواص مسـئله آفرین بود نـه در 
سـطح عوام؛ بعـد از انقالب، آن مسـائل 

هم حل شد.
»راونج«  روســـتای  به  یک سال هم 
شـــهر قم اعزام شـــدیم. علـــت اینکه 
بـــه »راونـــج« اعزام شـــدیم ایـــن بود 
که چـــون قـــرار بود صاحـــب فرزندی 
شویم همســـرم نمی توانست همراهم 
باشـــد؛ بنابراین نمی توانســـتم زیاد از 
قم فاصله بگیـــرم. به علـــت برقراری 
ارتبـــاط خوب با تمامی اهالی روســـتا 
و دوســـتی، بعد از انقالب هـــم با آنها 
برگزار  مراسمی  اگر  داشـــتیم.  ارتباط 
می شـــد ما را دعـــوت می کردنـــد. به 
روســـتا  اهالی  باغ هـــای  در  راحتـــی 
روحانیـــون  می کردیـــم؛  رفت وآمـــد 

احترام ویـــژه ای داشـــتند آن زمان.
بـــرای جـــذب بچه ها، ســـعی   ما 
می کردیـــم از هر شـــگردی اســـتفاده 

استفاده از این 
روش )تئاتر( 
در مساجد، 
آن زمان زیاد 
مرسوم نبود 
و یا در تعداد 
معدودی مسجد 
استفاده می شد. 
تئاترهای مذهبی 
را در مسجد 
اجرا می کردیم. 
داستان های 
پیامبران را ارائه 
می دادیم به 
بچه ها و بچه ها 
خودشان نمایش 
را آماده می کردند 
و در مراسم ها 
و جشن ها، در 
مسجد اجرا 
می کردند. هر 
مسجدی برنامه 
داشتیم، آنجا 
حسابی شلوغ 
می شد. مثالً قرار 
می گذاشتیم 
داستان حضرت 
یوسف را بازی 
کنیم.
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شفاهی تاریـخ

ما برای جذب 
بچه ها، سعی  

می کردیم از هر 
شگردی استفاده 

کنیم؛ آن هم 
بدون کمترین 

امکاناتی. از 
روش هایی مثل 

جایزه دادن یا 
بردن به اردو. 

برای اردوی 
بچه ها، امکاناتی 

مثل ماشین 
نداشتیم. در 
مسجد اعالم 

می کردیم هرکس 
امتیازش باال 

باشد می بریمش 
»کوه خضر« 

در نزدیکی 
جمکران! بعد هم 
به صورت پیاده، 

همراه چهل نفر از 
بچه ها می رفتیم 

کوه خضر.      

زودتـــر بســـاط تان را جمـــع کنید. ما 
هم تصمیـــم گرفتیم برویم مســـجد و 
قرآن بخوانیم و برنامـــه را اجرا نکنیم. 
چـــون حرکـــت مـــا از طرف مســـجد 
بســـیار حساســـیت برانگیز بود. یکهو 
قابـــل توجه،  می دیـــدی جمعیتـــی 
به همـــراه یـــک روحانـــی در جلوی 
شـــبیه  اینطوری  افتاده اند.  راه  صف، 

می شـــد. زمان  آن  تظاهرات هـــای 
در »راونـــج« تئاتـــر را در میدانـــی 
کـــه مســـجد در آن واقـــع شـــده بود 
بـــرای همـــه ی اهالـــی روســـتا اجرا 
بـــدون هیـــچ امکاناتی به  می کردیم. 
این روش معـــارف را به مردم آموزرش 
می دادیـــم. خـــوب هـــم اســـتقبال 

می شـــد.
اوایـــل انقـــالب هـــم گروه هـــای 
ســـرود و تئاتر در مساجد راه افتاد ولی 
کم کم جمع شـــد. در واقـــع ما غفلت 
کردیـــم از روش جـــذب بـــا کارهـــای 
هنـــری و هنر را ســـپردیم به دســـت 

. ن ا یگر د

   آموزش موزوِن قرآن
بیشـــتر  برای آموزش قرآن،  من 

  

روش  کـــه  »ربانـــی«  آقـــای  روش  از 
بـــود  تخته ســـیاهی  قرآن آمـــوزی 
اســـتفاده می کردم؛ بعد هـــم از روش 
آقـــای قرائتی. آقـــای ربانی روشـــی 
ابـــداع کرده بـــود که از ســـطح پایین 
شـــروع می  شـــد. وقتی اِعـــراب را یاد 
بـــه صـــورت بخش بخـــش  مـــی داد 
آموزش می داد. مثـــاًل می گفت »َن َب 
َت« کـــه وقتـــی باهم خوانده شـــوند، 
می شـــود »َنَبَت«. ابتـــدا کلمات بزرگ 
را یـــاد نمـــی داد؛ بلکه بـــا کلمات دو 
حرفی مثل »ُقل«، »اِذ«، »ُهم« شـــروع 
می کرد. بعـــد از این مرحلـــه، کلمات 
بزرگتـــر را جداجدا یاد مـــی  داد. رمز 
آمـــوزش ایشـــان، جدا جـــدا خواندن 
نمی گفـــت  یک دفعـــه  مثـــاًل  بـــود؛ 
بخوانیـــد »َفَســـَیکفیکما     هلل«. می گفت 
»َف َس َیـــک فـــی ُک م ا      هلل«. در نتیجه 
کلمـــات بزرگتـــر را می شـــد راحت تر 

خواند. 
ایشـــان بـــه صـــورت ابتـــکاری، 

صیغه هـــا را با اســـتفاده از دســـت ها 
آموزش می داد. دســـت راست غایب، 
دســـت چـــپ مخاطـــب، دو دســـت 
در وســـط هم بـــرای »انـــا« و »نحن« 
اســـتفاده می شـــد. من خـــودم هم از 
روش شـــعری برای آموزش اســـتفاده 
می کـــردم. یعنـــی ســـعی می کـــردم 
مـــوزون وآهنگیـــن کنم جمـــالت را 
تـــا راحـــت حفـــظ شـــود. الن هم به 
مربی هـــا ســـفارش می کنـــم از ایـــن 
روش اســـتفاده کننـــد. مثـــل بر وزن 
»یـــه تـــوپ دارم قل  قلیـــه« می گفتم 
پوشـــش  داره  ارزش  چیـــزی  »هـــر 
داره«. می خواســـتم اهمیـــت حجاب 
و پوشـــش را برســـانم، این طوری جا 
می انداختـــم و بعـــد هـــم زمزمه پذیر 

بـــود و تبدیل به شـــعار می شـــد.

     بازگشت به تبریِز ملتهب
ســـال 1358 بود که مصمم شدم 

  

بـــه تبریـــز برگـــردم. تبریز، آبســـتن 
بـــود.  سیاســـی  ملتهـــب  حـــوادث 
مســـئله  روز  هـــر  خلق مســـلمانی ها 
می آفریدنـــد. گفتم اآلن آنجا بیشـــتر 
بـــه وجود من نیاز هســـت. حداقل کار 
این بـــود که می توانســـتم افـــرادی از 
فامیـــل خودمان و آن هایـــی که من را 

می شناختند را آگاه کنم.
برای انجام امور مربـــوط به اعزام، 
بـــه دفتر تبلیغـــات رفتـــم. آن زمان، 
مرکزی در »دور شـــهر« وجود داشـــت 
کـــه اعـــالم کردنـــد اعزام هـــا ازآنجا 
صـــورت خواهـــد گرفـــت. مـــا هم به 
همان جا رفتیم و به مســـئول مربوطه 
گفتیـــم که قصـــد داریم بـــرای چنین 
کاری به تبریز اعزام شـــویم. آن ها نیز 
ما را به آقای »هاشـــم زاده هریســـی« 
ارجـــاع دادند. آقـــای هریســـی را از 
قبل می شـــناختم و با ایشان آشنایی 
اعزام های  مســـئولیت  ایشان  داشتم. 
تبریز را به عهده داشـــت. نزد ایشـــان 
رفتم. وقتی که گفتم اســـم مـــن را نیز 
به عنـــوان اعزام شـــونده ثبت نام کند، 
بســـیار تعجب کـــرد؛ چـــون آخرین 
بـــاری که همدیگـــر را مالقـــات کرده 
بودیـــم، در دارالتبلیغ بود! ایشـــان از 

اســـاتید دارالتبلیغ بود. آقای هریسی 
از این کـــه مـــن هم قصـــد اعـــزام به 
تبریـــز را داشـــتم و می دیـــد که قصد 
دارم بـــه وظیفـــه ی انقالبـــی ام عمل 

کنم، بســـیار خوشـــحال شد.
در مقابـــل بعضی ها هـــم بودند که 
نامـــه ای می گرفتند و بـــرای تبلیغ در 
راه جبهـــه ی مخالف مـــا می آمدند. با 
این تفـــاوت که مبلغین حـــزب خلق 
مســـلمان خیلـــی زیـــاد بودنـــد ولی 
این طـــرف تعدادمان خیلـــی کم بود. 
البته تعـــداد نفـــرات با شـــرایط من 
خیلی کم بودند کـــه بخواهند از حزب 
خلـــق مســـلمان به حـــزب جمهوری 

بپیوندند. انقالب  و  اســـالمی 
آقای هریســـی نامه ای بـــه من داد 
و گفـــت با ایـــن نامه نزد آقـــای مدنی 
بروم. زمانـــی بود که  آیـــت ا     هلل قاضی 
به شـــهادت رســـیده بود و آیـــت ا       هلل 
مدنی امام جمعـــه و نماینده ی امام در 

تبریز شـــده بود.
پـــس از رســـیدن بـــه تبریـــز به 
خانه ی   آیـــت ا     هلل مدنـــی در نزدیکی 
مســـجد شـــکّلی )خیابـــان شـــمس 
تبریزی( رفتم. یادم هســـت کوچه ای 
کـــه خانه شـــان در آن بـــود، بســـیار 
باریک و تاریک بـــود. عرضش چیزی 
در حدود یـــک و نیم متـــر و طول آن 
حـــدوداً دو یـــا ســـه متری می شـــد. 
ایشـــان من را به اتـــاق خصوصی خود 
راه داد و عـــرض کـــردم کـــه برایتـــان 
نامـــه ای از قـــم آورده ام. آن موقع که 
به خدمـــت  آیـــت ا     هلل مدنی می رفتم، 
هنـــوز معّمـــم نشـــده بـــودم. نامه را 

کردم. تقدیمشـــان 
از من پرســـیدند: »پســـرم دوست 
داری به کدام منطقه اعزام شـــوی؟«.
بنویســـید،  هرکجا  »شـــما  گفتم: 

مـــن اطاعـــت امـــر می کنم«.
آن زمـــان هیچ جا مرتـــب و منظم 
نبود. آقـــا به تنهایـــی کار فرمانداری، 
اداره ی  تمام کارهـــای  و  اســـتانداری 
غّلـــه و جاهای دیگر را انجـــام می داد. 
آقا بود کـــه یّکه و تنها جـــواب همه را 

باحوصلـــه و دّقت پاســـخ می داد.
فرمودند: »ارتش بسیار مهم است«.
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عالوه بر 
دوره های 
آموزشی، کارهای 
ابتکاری هم انجام 
می دادیم. یک روز 
آقای عالیی گفتند 
باید به منافقین 
یک ضربه شست 
حسابی نشان 
دهیم. گفت ما 
که توانایی 
ساخت موشک 
را نداریم، حداقل 
بیایید ماکت آن 
را درست کنیم 
و بگذاریم در 
حیاط.
رفتیم و آهنگر 
آوردیم و این 
موشک را درست 
کردیم، روی 
آن هم زدیم 
 made in iran
)ساخت ایران( 
و گذاشتیم در 
حیاط سازمان! 
تا مدت ها این 
موشک در حیاط 
بود؛ تا وقتی که 
سازمان تبلیغات 
شد آن را 
برداشتند.

پذیرفتـم.  را  ارتـش  هـم  مـن  و 
بلنـد شـدند و کاغـذ نامـه ای را از روی 
طاقچـه برداشـتند و بـا خط مبارکشـان 
عنـوان  بـا  را  مـن  و  نوشـتند  نامـه ای 
»شـیخ حسـین قدوسـی« بـه سـرهنگ 
در  ارتـش  وقـت  فرمانـده  مهتدی فـر 
تبریـز معرفـی کردند. آقا بسـیار سـطح 
بـاال فکـر می کردنـد و انسـان ها را هـم 
تربیـت  بـاال  فکـری  سـطح  همیـن  بـا 
می کردنـد. سـن مـن کـم بـود و معمـم 
هـم نشـده بـودم؛ امـا مـن را فرسـتادند 
حتـی  بـزرگ.  جبهـه ی  یـک  بـه 
نگفتنـد آنجـا بـرای شـما بـزرگ اسـت. 
بودنـد،  بزرگـی  انسـان  چـون  ایشـان 
بـزرگ  هـم  را  دست پرورده هایشـان 
در  می فرسـتادند  می کردنـد؛  تربیـت 
جبهـه بزرگ تر که بـزرگ تربیت شـوند.
از آیـــت ا     هلل مدنی ســـؤال کردم که 

چطـــور باید به آنجـــا بروم؟
روی  از  و  طلبگـــی  عالـــم  آن  در 
جوانی و خامی از ایشـــان پرســـیدم: 
»به نظر شـــما عبـــا بیندازم یـــا نه؟!«.
ایشـــان هم در جـــواب گفت: »این 
موارد مربـــوط به خودت هســـت. هر 

طور که صـــالح بدانی عمـــل کن«.
فردای آن روز به ســـتاد فرماندهی 
به ســـرهنگ  را  نامـــه  ارتش رفتـــم. 
مهتدی فر دادم. خیلـــی زود کالس ها 
را تشـــکیل دادیـــم. کالس عقیدتی و 

آشـــنایی با مبانـــی انقالب. 

    گفتیم »انقالب شده«
دبیرستان  دانشســـرا  خیابان  در 

  

دخترانـــه ای بـــود کـــه جو مناســـبی 
نداشـــت. آنجـــا در اختیار ســـازمان 
مجاهدیـــن خلق بـــود. بـــا بچه های 
»کانون نهضت اســـالمی« نشســـتیم و 
فکر کردیم چـــه کاری می توانیم انجام 
بدهیم کـــه در مقابل آن ها بایســـتیم. 

اجازه  غیرتشـــان  کانـــون  بچه هـــای 
در  ســـاختمان  بهتریـــن  نمـــی داد، 
بهتریـــن نقطـــه ی شـــهر، در اختیار 
مجاهدیـــن باشـــد. بـــه ایـــن نتیجه 
رســـیدیم که آنجا را تبدیـــل به کانون 
پـــرورش فکـــری جوانـــان بکنیم؛ آن 
انقالب کاخ جوانان  از  ساختمان، قبل 
بود، تناســـب هم داشـــت که بشـــود 
کانون پـــرورش فکـــری جوانـــان. به 
آموزش وپـــرورش هـــم گفتیـــم کـــه 
می خواهیم اینجا را بـــه کانون پرورش 
فکری جوانان تبدیل کنیم؛ شـــما هم 
به این ســـه نفـــر حکم بدهیـــد که در 
معـــاون  از  شـــوند.  مشـــغول  آنجـــا 
پرورشـــی آن زمان حکـــم گرفتیم. به 
مـــن و آقای صائمیان و یـــک خانم که 
از نیروهـــای حزب الهـــی بودند حکم 

داده شد.
وارد  حکـــم  ایـــن  به تبـــع  مـــا 
دبیرســـتان شـــدیم. فصل تابســـتان 
بود. همـــه ی صندلی هـــا را در حیاط 
مدرســـه چیدیـــم. مدیر مدرســـه که 
آمد، شـــوکه شـــد. گفـــت »اینجا چه 
خبـــره؟« گفتیـــم »انقـــالب شـــده«! 
ســـاختمانش  مـــا  کـــه  مدرســـه ای 
مدرســـه ی  بـــا  کردیـــم،  تصـــرف  را 

شـــد. ادغام  ایراندخـــت 
بچه ها از آزمایشـــگاه مدرســـه که 
اآلن تبدیل به کتابخانه شـــده اســـت، 
بـــرای کارهـــای شـــیمی و ســـاخت 
فشـــنگ اســـتفاده کردند. همه این ها 
مقدمه ای بـــود برای کارهـــای نظامی 

بعـــدی که مفصل اســـت.

  موشک سـاختیم و رویش نوشتیم
made in iran 

  
      

در مدرســـه امکاناتی مثل استخر و 
ســـالن ورزشـــی فراهم بود. همچنین 
در آنجا کســـانی بودند که از زمان شاه 

مانـــده بودند، مثل مربـــی کنگ فو. به 
آن ها گفتیم، شـــما بمانید. با شما کار 
داریـــم. آن ها هم تعجـــب می کردند. 
فکـــر می کردند ما فقـــط آمده ایم نماز 
اســـتخر  بهترین  بدهیم.  یاد  جماعت 
آن زمـــان در اختیار کانون بود. شـــهر 
تبریز آن زمان دو، ســـه استخر بیشتر 
نداشت. اســـتخر را آماده کردیم برای 

اینکـــه به بچه ها آمـــوزش بدهیم.
را در کنار اســـتخر  اولین کالس ها 
برگزار کردیـــم که بچه هـــا بفهمند ما 
با اســـتخر مخالفتی نداریم. آن زمان 
طـــوری بود که ما هـــر کاری می کردیم 
برخی  بـــا دید تحجر می نگریســـتند. 
بـــا تفریح  فکـــر می کردنـــد آخوندها 

هستند. مخالف 
اعالمیه هایش را که بـــه در و دیوار 
زدیـــم را دارم. در اعالمیـــه این طـــور 
پرورشی  »باشـــگاه  که  بود  نوشته شده 
ثبت نام  جوانـــان  از  اســـالمی  انقالب 
زمینه هـــای  تمـــام  در  می کنـــد«. 
ورزشـــی، هنـــری، عقیدتـــی و حتی 
و  آموزشـــی  کالس هـــای  نظامـــی، 
دادیم. تشـــکیل  مختلف  دوره هـــای 
آموزشـــی،  بـــر دوره های  عـــالوه 
انجـــام  هـــم  ابتـــکاری  کارهـــای 
عالیی  آقـــای  روز  یـــک  می دادیـــم. 
گفتنـــد باید بـــه منافقین یـــک ضربه 
شست حسابی نشـــان دهیم. گفت ما 
که توانایی ساخت موشـــک را نداریم، 
را درســـت  بیاییـــد ماکت آن  حداقل 

کنیـــم و بگذاریـــم در حیاط.
رفتیـــم و آهنگـــر آوردیـــم و این 
موشک را درســـت کردیم، روی آن هم 
زدیم made in iran )ساخت ایران( 
و گذاشـــتیم در حیـــاط ســـازمان! تا 
مدت ها این موشـــک در حیـــاط بود؛ 
تا وقتی که ســـازمان تبلیغات شـــد آن 

برداشتند. را 
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    بسیجی ها تیر هوایی زدند
فیلـم را عصرها و بعد از نماز مغرب و عشـاء 

  

در مسـاجد پخـش می کردیـم. مثـاًل در مسـجد 
توحید قره آغاج، مسـجد امام حسـین)ع( محله 
منتج، مسـجد فسـقندیس، مسـاجد سـردرود، 
مسـاجد آذرشـهر و جاهـای دیگر. در آذرشـهر، 
امـام جمعه ی وقت، خودش ماشـین داد تا فیلم 

را ببریم روستاهای اطراف.
بسـیج  پایـگاه  مشـارکت  از  مسـاجد،  در 
بـه  می کـردم  مراجعـه  می کردیـم.  اسـتفاده 
پایـگاه و می گفتـم کـه یک فیلـم انقالبـی داریم، 
مجـوز ارشـادش هـم هسـت. آنها هم سـه چهار 

نفـری می آمدنـد و فیلـم را می دیدنـد و بعد قرار 
می گذاشـتیم کـه فـالن روز بعـد از اتمـام نمـاز، 
فیلـم را پخـش کنیـم. در مسـاجد هرچـه بلیـط 
مـی فروختیـم، درآمـدش را می دادیـم به همان 
مسـاجد  در  پخـش  از  نمی آیـد  یـادم  مسـجد. 
پولی برداشته باشـم. استقبال مردم در مساجد 

محـالت، فوق العـاده بـود.
در  را  جان گذشـتگان«  »از  فیلـم  بـود  قـرار 
مسـجد امام حسـین)ع( محله ی منتـج، پخش 
کنیـم. برای تبلیـغ و اطالع رسـانی پخش فیلم، 
یـک وانت کرایه کـرده بودیم که سـه طرفش را با 
نئوپـان، پوشـانده و تبدیل به تابلو کـرده بودیم. 

در هـر سـه تابلـو، عکس هایـی از فیلـم را نصـب 
کـرده و در کنـار عکس هـا، زمـان و مـکان پخش 
فیلـم را با خط درشـت نوشـته بودیـم. این وانت 
و  می گرداندیـم  مسـجد  اطـراِف  محـالت  در  را 
بلندگـوی دسـتی جـار می زدیـم کـه »فیلـم  بـا 
در  شـب  سـاعت 9  امشـب  جان گذشـتگان،  از 

مسـجد امام حسـین)ع( پخـش می شـود«!
از  قبـل  خاطـرم هسـت حـدود یک سـاعت 
موعـد پخـش فیلـم، دم و دسـتگاه و آپـارات را با 
خـودم برداشـتم و رفتـم مسـجد را آمـاده کنـم؛ 
شـده  شـلوغ  قـدری  بـه  مسـجد  جلـوی  دیـدم 
کـه بچه هـای بسـیج مسـجد آمده انـد و دارنـد 

اشـاره: »انقـالب کـه شـد، خیلی هـا وارد گوِد هنر شـدند؛ حتـی بی آنکه تحصیالت رسـمی هنـری و یا 
تجربه ی مشـخصی داشـته باشـند. آنچه محرک شـان بود، اوالً  ادای تکلیف نسـبت به انقالب خودشـان 
بـود و ثانیـاً امیـدواری نسـبت پاگرفتن در فضـای جدید کشـور. »جلیل اسـدی طائفی« کـه از پیش از 
انقالب، عکاسـی داشـته و در جریـان تظاهرات مردمی در تبریـز، دوربینش را روی مشـت ها و چهره های 
مـردم می چرخانـد، بعـد از انقالب، مـی رود سـراغ فیلمسـازی. او، نه تنهـا تحصیالِت مرتبط با سـینما 
نـدارد، بلکه در کالس سـوم ابتدایـی، برای کمک بـه اقتصاد خانواده، تـرک تحصیل کرده و رفته سـراغ 
نقاشـی سـاختمان. یعنی کار اصلـی اش کارگری بوده و نه فیلمسـازی. بـا این همه، »از جان گذشـتگان« 
را می سـازد و گل می کنـد؛ بعـد هـم مـی رود سـراغ سـوژه ای به نام »شـهید محمدحسـن نـوری« که 
منافقیـن تـرورش کـرده بودند و »نـوری در تاریکـی« را می آفرینـد. »حسـرت آزادی« را در نقـد روابط 
اربـاب و رعیتـی می سـازد و... او حـاال ده ها فیلم داسـتانی و مسـتند در کارنامه اش دارد. می شـود گفت، 
رویِش خالص انقالب اسـالمی اسـت در سـاحت هنر. اما، آنچه او را از دیگر هنرمنداِن هم نسـلش متمایز 
کـرده، ایجاد شـبکه ی گسـترده ی اکـران مردمی بـرای فیلم هایـش اسـت. او، تقریباً در تمام شـهرهای 
آذربایجان های شـرقی و غربـی  و روسـتاهای تابعـه، پـرده زده و فیلم هایـش را در مسـاجد و مـدارس 
نمایش داده اسـت... حکایت های جذاب و شـنیدنی سـاخت و اکـران فیلم توسـط او، در قالب مجموعه ی 
خاطراتـش در واحـد تاریـخ شـفاهی دفتر مطالعـات جبهه فرهنگـی انقالب اسـالمی آذربایجان شـرقی 

گـردآوری شـده که در آینـده ای نزدیک، منتشـر خواهد شـد. اینک، گزیـده ای از ایـن خاطرات: 

فیلم با زیرنویس زنده ی ترکی!
گفتگوی روح اهلل رشیدی با جلیل طائفی
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مـردم را بـه صف می کننـد. کار به جایی 
رسـید کـه وقتـی دیدنـد خیلـی شـلوغ 
شـد، »قاسم روسـتایی« چند تیرهوایی 
شـلیک کـرد تا شـاید اوضـاع کمـی آرام 
شـود! آن شـب، تا سـاعت یـک بامداد، 
همینطـور مسـجد پـر و خالی می شـد و 
مـا چنـد سـانس فیلـم را پشـت سـر هم 
پخـش کردیـم. مـردم، بویـژه  جوان هـا 
تـا فیلم را ندیدند، از جلوی مسـجد ُجم 

نخوردنـد.

   ابتکار در تبلیغ فیلم!
روزها می رفتم دنبال کار اصلی ام، 

  

نقاشـی سـاختمان و عصرهـا برنامـه ی 
اکـران را پیگیـری می کـردم. شـاگردی 
داشـتم بـه نـام »مختـار عبـدی« که بچه 
محله مـان بـود و وردسـت مـن بـود در 
نقاشـی سـاختمان. تابلویـی را درسـت 
کرده بودم برای فیلم از جان گذشتگان، 
در  را  فیلـم  عکس هـای  از  چندتـا  کـه 
اندازه هـای 50 در 60 و 70 در 90 روی 
آن چسـبانده بودم. بعد از اینکه کارمان 
در سـاختمان تمـام می شـد، مختـار را 
تبلیـغ  بـرای  می رفتـم  و  برمی داشـتم 
فیلـم. تابلـو را بـه گـردن مختـار آویـزان 
می کـردم و او محله  به محله می گشـت و 
فیلم را تبلیـغ می کـرد؛ از »حکم آباد« تا 
کارش  »شـنب غازان«  و  »قره آغـاج« 
همیـن بـود. بـرای هـر نوبـت کاری اش 
هـم 5 ریال یا 10 ریال بـه او می دادم. او 

فیلم هایی که 
کار کرده بودم، 
دوبله ی فارسی 
داشت. بعضی 
روستاها و 
حتی محالت، 
بخشی از مردم 
که فارسی 
نمی دانستند، 
تماشای فیلم، 
سخت شان 
می شد. کاری 
که می کردیم، 
این بود که 
»کریم هاتف« 
می ایستاد جلو 
و هر صحنه ای 
که تمام می شد، 
شروع می کرد 
به ترجمه ی 
ترکی  دیالوگ ها

چهارسـال بـه ایـن شـکل بـرای مـن کار 
کرده است؛ االن شاعر است.

   خودمان سینما می ساختیم
اکثـر مدارس، محل مناسـب برای 

  

پخش فیلم نداشـتند و معمواًل از سـالن 
مدارس به عنوان محل پخش اسـتفاده 
می کردیـم. منتهـا باید این سـالن را هم 
تجهیـز  اولیـه  امکانـات  و  نـور  نظـر  از 
می کردیـم. بـرای ایـن کار، همیشـه 30 
تکـه نایلـون سـیاه رنگ و چندتـا چـادر 
شـب بـه همـراه داشـتم. سـه نفـر هـم 
همکار داشـتم کـه قبل از زمـان پخش، 
این هـا می رفتیـم و سـالن را آمـاده  بـا 
را  سـیاه  نایلون هـای  اول  می کردیـم. 
می کشـیدیم روی پنجره هـا و هرجایـی 
کـه نور را عبور مـی داد. اگر بـه حد کافی 
وگرنـه  هیـچ،  کـه  می شـد  تاریـک 
و  پنجره هـا  روی  هـم  را  چادرشـب ها 
دیوارهـا می کشـیدیم تـا کامـاًل تاریـک 
شـود. آپارات را در قسمت جلوی سالن 
می گذاشتیم روی یک میز و تماشاگرها 

هم پشت آن می نشستند. 
پخـش  از  قبـل  سـاعت  یکـی دو 
بایـد  را  این کارهـا  همـه ی  فیلـم، 
انجـام می دادیـم تـا وقـت بچه هـا زیـاد 
گرفتـه نشـود. بـه محـض اینکـه کالس 
تمـام می شـد،  می آمدنـد و در سـالن 
می نشسـتند. در بیشـتر مـدارس، کـف 
در  و  می انداختنـد  موکـت  را  سـالن 

بعضـی جاها هم صندلی می گذاشـتند. 
مـا حتـی بـرای نظـم و نظافـت سـالن، 
خودمـان  بـا  پالسـتیکی   کیسـه های 
کفـش  کـه  گفتیـم  مـی  و  می بردیـم 
تـا  کیسـه  داخـل  بگذاریـد  را  هایتـان 
موکت ها کثیف نشـود. بعـد از اکران هم 

کردیـم. مـی  جمـع  را  این هـا 

   کار فرهنگِی اقتصادی
بلیط فروشی، یک بخش ثابت در 

  

کارهایمان بود؛ هم در مدارس و هم در 
و  پرورش  و  آموزش  می رفتم  مساجد. 
نمایش  برای  کنید  همکاری  می گفتم 
فیلم در مدارس. آنها هم می گفتند چه 
کمکی می توانید به مدارس کنید. قرار 
می گذاشتیم، درصدی از فروش بلیط را 
سوم  یک  معمواًل   مدرسه؛  می دهیم 
آنها  بود.  مدرسه  سهم  بلیط،  قیمت 
این  با  که  مدارس  به  می دادند  نامه ای 
و  آموزش  در  کنید.  همکاری  گروه 
پرورش استان، لیستی به من دادند که 
فهرست تمام مدارس آذربایجان شرقی 
و  دارند  دانش آموز  تعداد  چه  اینکه  و 
آدرس  و  است  کسی  چه  مدیرشان 

دقیق شان در این لیست وجود داشت.
این طـوری  بلیط فروشـی  ترتیـب 
بـود که مثـاًل اگر قـرار بود دوشـنبه فیلم 
پخش کنیم، شـنبه می رفتیم مدرسـه، 
خودمـان  کـه  ـ  بلیـط  مشـخصی  تعـدا 
بـه  می دادیـم  ـ  بودیـم  کـرده  درسـت 
مدیـر مدرسـه و آنهـا اعـالم می کردنـد 
بـرای  داریـم  بلیط فروشـی  فـردا  کـه 
دارد  تمایـل  هرکـس  فیلـم؛  تماشـای 
بیـاورد.  تومـان   3 خـودش  بـا  فـردا 
یکشـنبه بلیط فروشـی بـود و دوشـنبه 
کـه روز پخـش بـود، یکـی از بچه هـای 
گـروه می ایسـتاد ورودی سـالن و بلیـط 
می گرفـت. بـرای صرفه جویـی، بلیط ها 
را پـاره نمی کردیـم تـا در جاهـای دیگـر 

هـم اسـتفاده کنیـم.

    تماشای فیلم به اضافه ی روشنگری
شـــروع  از  قبل  می رفتیم،  هرجا 

  

پیروزی  بـــرای  ابتـــدا  فیلـــم،  پخش 
رزمنـــدگان اســـالم و ســـالمتی امام 
صلـــوات  ســـه  تـــا  خمینـــی)ره( 
می فرســـتادیم؛ بعد دقایق کوتاهی در 
مـــورد فیلـــم توضیـــح می دادیـــم و  
می گفتیـــم اتفاقاتـــی کـــه در فیلـــم 
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   زیرنویِس زنده ی ترکی!
بـودم،  کـرده  کار  کـه  فیلم هایـی 

  

بعضـی  داشـت.  فارسـی  دوبلـه ی 
از  روسـتاها و حتـی محـالت، بخشـی 
نمی دانسـتند،  فارسـی  کـه  مـردم 
می شـد.  سخت شـان  فیلـم،  تماشـای 
کاری کـه می کردیـم، ایـن بود کـه »کریم 
هاتـف« می ایسـتاد جلو و هـر صحنه ای 
بـه  می کـرد  شـروع  می شـد،  تمـام  کـه 
حتـی  و  دیالوگ هـا  ترکـی   ترجمـه ی 
مثـاًل  مـی داد.  هـم  بیشـتری  توضیـح 
می گفـت اینجـا بهشـت زهرا اسـت  کـه 
امام آمده و سـخنرانی می کنـد یا این ها 
را  کارهـا  فـالن  و  هسـتند  سـاواکی 

کرده اند و از این قبیل حرف ها.

خواهید دیـــد در زمان شـــاه واقعًا رخ 
داده و انشـــا ا      هلل در فیلم هـــای دیگری 
هم که بعداً خواهیم ســـاخت، نشـــان 
خواهیم داد که همـــه ی این رویدادها 
قریـــب بـــه 99 درصدشـــان واقعـــی 
که  هـــم  »کریـــم هاتـــف«  هســـتند. 
دســـتیار و همراهـــم بـــود و خـــوب 
دیگری  توضیحـــات  می کرد،  صحبت 
در مـــورد محتـــوا و مضمـــون فیلـــم 
می رفتیم،  جـــا  هر  خالصـــه  می داد. 
حتمـــًا چند دقیقـــه بـــرای مخاطب 

حرف می زدیم.
مسـاعد  را  فضـا  کـه  بعضی جاهـا 
بچه هـا  دسـت  کاغذهایـی  می دیدیـم 
می دادیـم و می گفتیـم هرکـس نظـر و 
معلمـش  بـه  و  بنویسـد  دارد  انتقـادی 
بدهـد تـا مـا بگیریم. مثـاًل می نوشـتند 
کـه  جایـی  فیلـم،  صحنـه ی  فـالن 
انقالبی هـا را شـکنجه می دهند، خیلی 
گریـه آور بـود. یـا از ایـن فیلم هـا زیـاد 
پخـش کنید. یـا مثاًل می نوشـتند کاش 
از صحنه هـای تظاهـرات و صحبت امام 

می کردیـد. اسـتفاده  بیشـتر 

   روحانی مسجد همراه مان بود
مساجد که می رفتیم، خوشبختانه 

  

فضا  می شد.  ما  با  خوبی  همکاری 
و  مسجد  روحانی  که  بود  به گونه ای 
بچه های بسیج خودشان مشتاق بودند و 
مانع مان  کسی  می کردند.  استقبال 
مسجد  در  که  یک بار  فقط  نمی شد. 
پخش  فیلم  داشتیم  خودمان  محله ی 
می کردیم، شخصی آمد و گفت چرا در 
مسجد فیلم پخش می کنی؟ مگر مسجد 
جای این کارهاست؟ گفتم مگر صحنه ی 
ناجور در این فیلم وجود دارد یا مضحک 
فیلم ها،  این  خنده دار؟  و  است 
نشان دهنده ی رشادت امام و جانفشانی 
امت است. مگر خودت یادت نیست در 
را  اسلحه  باغ«  »قرمیزی  محله ی 
نوجوان  یک  مغز  روی  گذاشتند 
را  17ساله  پسر  آن  و  آلومینیوم فروش 
کشتند؟ اینها فیلم همان صحنه هاست. 

    مقصد: روستا، مسیر: گل  و الی
روسـتاهایی بـود که فقط بـا موتور 

  

یا االغ می توانسـتیم به آنهـا برویم. یک 
دوسـتی داشـتم به نـام «عـوض فتحی« 
کار  »هشـترود«  هالل احمـر  در  کـه 

می کـرد و در فیلـم »از جان گذشـتگان« 
نقـش یکـی از جوان هایـی کـه اعالمیـه 
پخـش می کردند را بازی کـرده بود. بعد 
از اتمـام پخـش در خـود هشـترود، او به 
من گفت که در روسـتای »خورجستان« 
و »حسـین َکندی« کـه مناطق محرومی 
هسـتند هم فیلـم را پخـش کنید؛ بلیط 
هم نفروشـید من خودم پـول بلیط ها را 
نیسـت  مشـکلی  گفتـم:  می دهـم. 
می رویـم، یـک ریـال هـم نمی گیریـم. 
گفت فقط این دو روسـتا، راه ماشـین رو 
نـدارد؛ چنـد تا االغ می آورم و وسـایل را 
بـار می زنیـم مـن هـم بـا شـما می آیـم. 
مـن  یکـی  روی  آوردنـد.  االغ  سـه تا 
نشسـتم و آپـارات را هـم بـا خـودم نگـه 
داشـتم. آن چهـار نفـر هـم دوتـا دوتـا 
روی هرکدام نشسـتند و وسایل را هم با 
یـک  نزدیـک  برداشـتند.  خودشـان 
ایـن  بـه  تـا  رفتیـم  راه  نیـم  و  سـاعت 
روسـتاها رسـیدیم. مسـیری را هـم تـا 

روستا داخل گل والی پیاده رفتیم. 
جالب اینجاسـت که رفتیم روستای 
اولـی دیدیم بـرق نـدارد. یکـی از اهالی 
و  دارم  مرغـداری  مـن  گفـت  روسـتا 
اسـت.  خانـه  در  اآلن  آن  موتوربـرق 
گفـت مـن رایـگان آن را مـی آورم. رفت 
را  آن  قاطـرش  بـا  دقیقـه  از 20  بعـد  و 
آورد. سـالن بزرگـی کـه انبـار میـوه بـود 
بـرای پخـش فیلـم در نظـر گرفته شـده 
بـود. البتـه در آن زمـان میوه نبـود آنجا 
زیـادی  قوطی هـای  و  جعبه هـا  ولـی 
ریختـه بـود کف سـالن. آنجـا را با کمک 
اهالـی تمیـز و مرتـب کردیـم. میـز هـم 
وجود نداشـت بـرای گذاشـتن آپـارات. 
هـم  روی  را  آجـر  تعـدادی  بنابرایـن 
چیدیـم و یک سـکویی درسـت کردیم. 
و  آن  انداختـم روی  و  درآوردم  را  کتـم 
آپارات را گذاشـتم رویش. بعد با بلندگو 
پخـش  بـرای  فیلـم  کـه  کردیـم  اعـالم 
آمـاده اسـت.10 دقیقـه طـول نکشـید 
کـه تمـام اهالـی روسـتا جمـع شـدند. 
موتـور را راه انداختیـم و سـیم سـیارها 
شـد.  شـروع  فیلـم  و  کشـیدیم  هـم  را 
آماده سـازی  مشـغول  قـدری  بـه  تـازه 
سـالن بودیـم کـه فرامـوش کـرده  بودیم 
پاهـای  گل آلودمـان را بشـوریم. عجلـه 
هـم داشـتیم و باید بالفاصلـه می رفتیم 

دوم. روسـتای 

 رفتم مسجد 
را آماده کنم؛ 
دیدم جلوی 

مسجد به قدری 
شلوغ شده که 

بچه های بسیج 
مسجد آمده اند 
و دارند مردم 

را به صف 
می کنند. کار 

به جایی رسید 
که وقتی دیدند 

خیلی شلوغ 
شد، »قاسم 
روستایی« 

چند تیرهوایی 
شلیک کرد تا 
شاید اوضاع 

کمی آرام 
شود! آن شب، 

تا ساعت 
یک بامداد، 
همینطور 

مسجد پر و 
خالی می شد و 
ما چند سانس 

فیلم را پشت 
سر هم پخش 

کردیم. 
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از مشـــاهیر آواز ایران شد، یکی از این 
هم دوره ای هـــا بـــود. چند ســـالی در 
کرمانشـــاه تدریس کرد. هفت ســـال 
بعـــد، به تبریـــز بازگشـــت و همچنان 

بود.  موســـیقی  معلم 
انقالب که پیروز شـــد، ماده ی درسی 
مـــدارس  برنامـــه ی  از  »موســـیقی« 
حذف شـــد. امـــا مهربد ترجیـــح داد 
در آموزش وپرورش بمانـــد و کار کند. 
مناســـب ترین و دل چســـب ترین فضا 
بـــرای او، امـــور تربیتی بـــود. آمد به 
امور هنری امور تربیتـــی تبریز. فصل 
از  دقیقًا  میرمرتضـــی  زندگـــی  جدید 
همـــان روزی آغاز شـــد کـــه پایش به 
اتـــاق کوچک امـــور تربیتی باز شـــد. 
آســـتین باال زد و نشست پشـــت اُرِگ 
امـــور تربیتی. حضـــورش در آن اتاق، 
حضـــوری معمولی و کارمنـــدی نبود. 
اصـــاًل او خود را کارمند نمی دانســـت. 
عاشـــق کارش بود. تمـــام تخصص و 
توانـــش را بکار گرفـــت و فعالیت های 
موســـیقایی امور تربیتـــی را به کمال 
رســـاند. گـــروه ســـرود امـــور تربیتی 
را تشـــکیل داد. گروهـــی کـــه در آن، 
از دانـــش آمـــوزاِن مقاطـــع و مدارس 

مختلـــف حضور داشـــتند تـــا مربیان 
پرورشـــی. با ایـــن گروه کار کـــرد و کار 
کـــرد تا بـــه بلـــوغ حرفه ای رســـاند. 
همین گروه، شـــد یکـــی از مؤثرترین 
و جریـــان ســـازترین گروه های هنری 
اســـتان. غالب سرودهای تولیدشده ی 
دو سه ســـال اول انقالب را همین گروه 
به  مهرُبد،  گـــروِه  رفته رفتـــه،  خواند. 
پای ثابت برنامه هـــای تلویزیون تبریز 
تبدیل شـــد. در هر مناســـبتی، حتمًا 
از ایـــن گـــروه، ســـرودی در تلویزیون 
ضبـــط و پخش می شـــد. مـــردم هم 
با کارهای گروه آشـــنا بودنـــد. او یک 
تنـــه کار چنـــد ســـازمان فرهنگی را 
آنچنـــان در زمینه ی  مـــی داد.  انجام 
تولید سرود درخشـــید که گروه سرود 
امور تربیتی، گل سرســـبد مجموعه ی 

آموزش و پرورش اســـتان شـــد. 
یکـــی از مهم تریـــن ابتـــکارات مهربد 
در امـــور تربیتی تبریـــز، تدوین کتاب 
بود.  تربیتی  امور  انقالبِی  ســـرودهای 
او در ایـــن کتاب، ده ها ســـرود خود را 
به همراه متن و ُنت، آمـــاده کرده و در 
سرتاســـر اســـتان توزیع کرد. استفاده 
از این کتـــاب به قدری فراگیـــر بود که 

پـــدری  از   1321 ســـال  خـــرداد   17
تبریـــزی و مادری قفقـــازی، در تبریز 
متولـــد شـــد. از جانـــب پـــدری، به 
خانواده ی ســـادات قاضی منتسب بود 
و هم خانواده ی آیت ا     هلل شـــهید قاضی 
تحصیالت  پس ازآنکـــه  طباطبایـــی. 
دوره ی ابتدایی را تمـــام کرد، رفت به 
هنرستانی  تبریز.  موسیقی  هنرستان 
تازه تأسیس که اســـتعدادهای ویژه ی 
بیـــن دانش آمـــوزان  از  را  موســـیقی 
دوره ی متوســـطه برمی گزیـــد و تحت 
تعلیـــم می گرفـــت. در هنرســـتان، با 
ســـازهایی مانند فلـــوت، ارگ، پیانو و 
ساکســـیفون به صورت ویـــژه کار کرد. 
دوره ی هنرســـتان کـــه تمـــام شـــد، 
هنرجوهای هنرســـتان را به استخدام 
معلم  تا  درآوردنـــد  آموزش وپـــرورش 
معلم  میرمرتضی  شـــوند.  موســـیقی 
می رفت  باید  شـــد.  مدارس  موسیقی 
به یکی از شهرســـتان ها. ســـال 1344 

بود که عازم کرمانشـــاه شـــد. 
در کرمانشـــاه همـــراه با تعـــدادی از 
در  هنرســـتانش،  هم دوره ای هـــای 
خانـــه ای اجاره ای زندگـــی می کردند. 
»اســـفندیار قره باغی« کـــه بعدها یکی 

رفته رفته، گروِه 
مهرُبد، به پای 
ثابت برنامه های 
تلویزیون تبریز 
تبدیل شد. در 
هر مناسبتی، 
حتماً از این 
گروه، سرودی 
در تلویزیون 
ضبط و پخش 
می شد. مردم هم 
با کارهای گروه 
آشنا بودند. او 
یک تنه کار چند 
سازمان فرهنگی 
را انجام می داد. 

ملودی های مهربُد
یادی از »میرمرتضی مهربُد«

 آهنگساز و مربی گروه سرود امور تربیتی آذربایجان شرقی
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حتی گروه های ســـرود مســـاجد نیز، 
ســـرودهای این کتـــاب را برای تمرین 

می کردند. انتخـــاب  اجرا  و 
مهربد، کار بـــا گروه های ســـرود را در 
ادوار مختلـــف ادامه مـــی داد. گروه ها 
معمواًل ســـه چهار ســـال ثابت بودند 
تا روند کار، تثبیت شـــود. بااین همه، 
ده هـــا نفـــر از دانش آموزان مســـتعد 
مدارس تبریـــز، حضـــور در این گروه 
را تجربـــه کرده اند. اجـــرا در محل ها و 
مناســـبت های مختلف، از کارکردهای 
اصلی گروه ســـرود امور تربیتی بود. در 
مراسم تشییع شـــهدا، راهپیمایی ها، 
نمازهای جمعـــه و ســـایر برنامه های 
انقالبـــی، این مهربد بود کـــه به همراه 
شـــاگردانش، نغمه ســـاز و نواخـــواِن 

می شـــد.  انقالب 
میـــر مرتضـــی، البتـــه مرارت هـــای 
زیادی را در مسیر کارش متحمل شد. 
برچســـب زنی ها،  و  ســـنگ اندازی ها 
بـــود  صبـــور  امـــا  مـــی داد  آزارش 
همچنان. فضـــای کار موســـیقی، در 
ســـال های نخســـت انقالب، ســـخت 
بـــود و همـــراه بـــا چالـــش. و مهربد 
قطعًا یکی از کســـانی بود کـــه در رفع 

این چالـــش و اصالح نـــگاه و ذهنیت 
خیلی ها نســـبت به موســـیقی، جهاد 
از متعصبیـــن بودند که  کرد. خیلـــی 
بـــا یک بار شـــنیدن کارهـــای مهربد، 
تعدیـــل می شـــدند و می پذیرفتند که 
موســـیقی هم ظرفیتی است در جهت 

انقالب. آرمانهای  انتشـــار 
با  کـــه  اُرگ داشـــت  یـــک دســـتگاه 
آن کار مـــی کـــرد. خیلـــی وقت ها با 
هزینه ی شـــخصی خود، ســـرودها را 
تولیـــد و برنامه هـــا را اجـــرا می کرد. 
بـــا  اگـــر  چشمداشـــتی.  بی هیـــچ 
کنیم،  ارزیابی  ســـوداگرانه  محاسبات 
مهربد، می توانســـت در اثر فشـــارها و 
تضییقـــات و بی مهری ها، بـــه راحتی 
عرصـــه را واگـــذارد و برود ســـراغ کار 
کارمنـــدی. او اما عاشـــق کارش بود. 
تحمل  را  نامهربانی هـــا  متواضعانـــه، 
می کرد تا چراغ موســـیقی در مدارس 
خاموش نشـــود. آن هـــم در زمانه ای 
که غیر از او، کســـی دنبـــال این کارها 

. د نبو
حاصـــل کار او، مجموعـــه ای از صدها 
قطعـــه ســـرود بود کـــه هرکـــدام، به 
نحوی در تبییـــن و تقویت آرمان های 

بودند.  تأثیرگـــذار  اســـالمی،  انقالب 
مهربـــد با گـــروه ُکـــر امـــور تربیتی، 
پیشتاِز موســـیقی انقالب در منطقه ی 
آذربایجـــان بـــود. اگـــر این گـــروه و 
تولیـــداِت متنوعش نبـــود، بی تردید، 
حرکت موســـیقی در تبریـــز، با موانع 

جـــدی مواجه می شـــد. 
محمـــد)ص(، خداحافظ عزیزان، امام 
آمـــد، ای خمینـــی ای رهبـــر ایران، 
آغالما  بهمن،  شـــهیدی، 29  محراب 
آی آنـــا، خـــرداد پیروزی، پاســـدار، 
معلـــم، کارگر، شـــهید حکـــم قرآنم، 
نغمه سی  اوشـــاقالر  ســـالمی،  ایمان 
قطعه ی  صدهـــا  از  نمونه هایـــی  و... 
تولیدی مهربد در امـــور تربیتی تبریز 

 . هستند
ایـــن هنرمنـــد بی نام ونشـــان، بعد از 
قریـــب بـــه دو دهه کوشـــش پربرکت 
در امـــور تربیتـــی تبریز، بـــه بیماری 
ســـختی مبتال شـــد و هفت ســـال با 
ســـرطان جنگیـــد... و عاقبـــت، در 
آذرمـــاه ســـال 1382، به دیـــدار حق 
رفـــت. میـــراث مهربد، امـــا بی همتا 
و مانـــدگار، در تاریخ انقالب اســـالمی 

ماند. خواهـــد 

نفر دوم از سمت چپ

سنگ اندازی ها 
و 

برچسب زنی ها، 
آزارش می داد 
اما صبور بود 

همچنان. فضای 
کار موسیقی، 

در سال های 
نخست انقالب، 

سخت بود و 
همراه با چالش. 

و مهربد قطعاً 
یکی از کسانی 
بود که در رفع 

این چالش و 
اصالح نگاه و 

ذهنیت خیلی ها 
نسبت به 

موسیقی، جهاد 
کرد.
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تان
ابس

کت
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 والدین شهیدان سید حسین و سید حسن مقدم سادات
                                                                                                                                                              عکاس: نوید ناصر


