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امروز ب��ر اين عقیده ام ک��ه مقتدرترين 
اف��راد در مصاف ب��ا آنهم��ه توطئه ها و 
خصومت ها و جنگ افروزی هايی که در 
جهان علیه انقالب اسالمی است، معلوم 
نبود موفقیت بیش��تری از افراد موجود 
ب��ه دس��ت می آوردند. در ي��ک تحلیل 
منصفان��ه از حوادث انق��الب خصوصا از 
حوادث 10 س��ال پ��س از پیروزی بايد 
عرض کنم که انقالب اس��المی ايران در 
اکثر اهداف و زمینه ها موفق بوده است و 
به ياری خداوند بزرگ در هیچ زمینه ای 
مغلوب و شکس��ت خورده نیستیم، حتی 
در جن��گ پیروزی از آن ملت ما گرديد 
و دش��منان در تحمیل آنهمه خسارات 
چی��زی به دس��ت نیاوردن��د. البته اگر 
همه علل و اسباب را در اختیار داشتیم 
در جنگ ب��ه اهداف بلندت��ر و باالتری 
می نگريس��تیم و می رس��یديم ولی اين 
بدان معنا نیس��ت که در هدف اساسی 
خ��ود ک��ه همان دف��ع تج��اوز و اثبات 
صالبت اسالم بود مغلوب خصم شده ايم. 
هر روز، ما در جنگ برکتی داشته ايم که 
در همه صحنه ها از آن بهره جس��ته ايم. 
ما انقالب مان را در جنگ به جهان صادر 
نموده ايم، ما مظلومیت خويش و س��تم 
متجاوزان را در جن��گ ثابت نموده ايم، 
م��ا در جن��گ، پ��رده از چه��ره تزوير 
جهانخ��واران کنار زديم، م��ا در جنگ، 
دوستان و دش��منان مان را شناخته ايم، 
ما در جنگ به اين نتیجه رسیده ايم که 
بايد روی پای خودمان بايس��تیم، ما در 
جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را 
شکستیم، ما در جنگ ريشه های انقالب 
پر بار اس��المی مان را محکم کرديم، ما 
در جنگ حس برادری و وطن دوس��تی 
را در نهاد يکايک مردمان بارور کرديم، 
ما در جنگ به م��ردم جهان و خصوصا 
م��ردم منطقه نش��ان داديم ک��ه علیه 
تمام��ی قدرت ها و ابرقدرت ها س��الیان 
س��ال می ت��وان مبارزه ک��رد،  جنگ ما 
موج��ب ش��د ک��ه تمامی س��ردمداران 
نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس 
ذل��ت کنن��د و از هم��ه اين ه��ا مهم تر 
اس��تمرار روح اس��الم انقالب��ی در پرتو 

جنگ تحقق يافت.

در روزی از هفت��ه دفاع مقدس که به نام 
شهیدان مزيّن است، بیش از هرچیز بايد 
ب��ه حق بزرگ اين رادمردان برکش��ور و 
مل��ت و تاريخ ايران، انديش��ید. فداکاری 
آن��ان در عرصه  انق��الب و دفاع نظامی، 
بود که اس��تقالل مل��ی و حريم مرزهای 
جغرافیاي��ی را صیانت کرد و امنیت را به 

کشور ارزانی داشت. 
دش��منان اس��الم ب��رای اينک��ه پرچم 
برافراش��ته  حکومت اس��المی را درهم 
بپیچن��د و اي��ن نش��انه امیدآفرين را از 
براب��ر چش��م ملت ه��ای مس��لمان دور 
کنند، به تهاجم نظامی متوسل شدند و 
رژيم بعثی فاس��د و گمراه را با تجهیزی 
همه جانبه به جنگ ملت مومن و شجاع 
اي��ران فرس��تادند. مجاه��دت اين ملت 
ب��زرگ که دفاع��ی غیورانه از اس��الم و 
جمهوری اس��المی بود و اس��الم و امت 
اس��المی را س��رافراز ک��رد، از ايمان به 
ارزش ش��هادت و منزل��ت ش��هید، مايه 
گرفت و ش��وق فداکاری ب��ا اين معرفت 
و  رزمن��دگان  دل ه��ای  در  روش��ن، 
خانواده هاي شان، پديد آمد. برخی به اين 
مقام واال رسیدند و برخی در انتظار آنان، 
جس��م و جان خود را به میدان آوردند، 
»فمنه��م م��ن قضی نحب��ه و منهم من 
ينتظر ...« و چنین شد که مجاهدت بی 
نظیر ملت ايران الگويی ش��د برای همه  
امت اس��المی که رمز عزت و اس��تقالل 
و س��عادت را که همان جه��اد فداکارانه 
 اس��ت، در عم��ل به هم��ه نش��ان داد.

ش��هیدان نقاط مشعش��ع در اين صفحه  
درخشانند که مانند س��تاره راهنما، راه 
را به همه نش��ان می دهن��د. رحمت و 

صلوات خدا بر آنان باد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي: 
فداکاری شهدا بود که استقالل 

ملی و حريم مرزهای جغرافیايی 
را صیانت کرد

امام خمیني)ره(:
 ما انقالب مان را در جنگ
 به جهان صادر نموده ايم
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عكس روي جلد:  سيد احسان باقري

دفتر امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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من می خواهم يك بار ديگر 8 سال دفاع مقدس را بازخوانی 
كنيم. همه، دشـمنان و ما. دشـمنان بازخوانی كنند كه فكر 
كردنـد با تحريـك يك ديكتاتـور و با حمايت هـای مالی و 
نظامـی، می توانند يـك انقالب بزرگ مردمـی و دينی را از 
پای درآورند. دشمنان بازخوانی كنند كه با آن همه امكانات 
و پـول و حمايـت سياسـی و اطالعاتـی و حتی شـيميايی 
و سـالح  های ممنوعه به دشـمن، به كجا رسـيده اند؟ آيا به 
اهداف شوم شـان دسـت يافتند؟ آيا توانستند ملت بزرگی 
را به تسـليم وادار كنند؟ آيا توانستند يك سانتی متر مربع 
از سـرزمين ما را در اشغال نگاه دارند؟ آيا توانستند انقالب 
و مسـير انقالبی ما را منحرف كنند؟ گرچه خسـارات مالی 
و جانـی فراوانی را نـه تنها بر ملت ايران كـه بر ملت عراق 
تحميل كردند اما به هيچ يك از اهداف شـان دست نيافتند. 
در ايـن بازخوانـی بدانند ملت ايران و نيروهای مسـلح اين 
سـرزمين، اهل جنگ و تجاوز و حمله به سـرزمين ديگران 
نيستند، هدف سلطه و هدف اسـتعماری در منطقه ندارند، 
اما در عين حال در برابر تجاوز متجاوزين، آنی مسامحه را به 
خود راه نخواهد داد و با همه توان از استقالل و شرف و ملت 
 و كشـور و انقالب و نظامش با جـان و دل دفاع خواهد كرد.
بازخوانی برای ما نيز الزم است. 8 سال ايستادگی، پيروزی 
نـه در برابر يك ارتش كه در برابر قدرت های جهانی چگونه 
مـا را پيروز كـرد؟ ايمان، اعتقاد، معنويت مـا، ارتباط وثيق 
ميـان مـردم و راهبری نظـام و واليـت فقيـه، هماهنگی، 
همدلـی، بـرادری در ميان همـه نيروهای مسـلح، ابتكار و 
از همـه مهم تر پيوسـتگی مـردم و نيروهای مسـلح، يعنی 
سـرمايه عظيم اجتماعی، اعتماد مردم و ايسـتادگی مردم 
در كنار نيروهای مسـلح كه نمونه بـارز اين اتحاد و وحدت 
 ملت و نيروهای مسلح در چهره مصمم بسيجيان ظاهر شد. 
بازخوانی كنيم كه چرا پيروز در 8 سـال ايستادگی بوديم؟ 
به خاطر روحيه ايثار و ايثارگری؛ گرچه تبلورش در 8 سـال 
دفاع مقدس بود اما امروز نيز بيش از هر زمان به اين روحيه 

نيازمنديم.

سرآغاز

دكتر حسن روحاني
ریيس جمهوري اسالمي ایران:

امروز بيش از هر زمان
 به روحيه ایثارگري 

نيازمندیم

»اگر فداکارى بزرگ حس��ین بن على )علیه الس��ام( نمى بود که اين ف��داکارى، وجدان تاريخ را به کلى 
متوجه و بیدار کرد در همان قرن اول يا نیمه  قرن دوم هجرى، بس��اط اسام به کلى برچیده مى شد«. 
اين نكته عمیق از رهبرفرزانه انقاب نش��ان مي دهد که رمز پايندگي و حیات تشیع، فرهنگ هدايتگر 
عاش��ورا و  عمق جاذبه ايثار و از خودگذش��تگي ا ست که در بطن آن جاريست. راهي که سیدالشهدا با 
نثار جان و همه هس��تي خويش فراروي بش��ريت و به خصوص آزادگان جهان گشود، بي شك تا انتهاي 
عالم،چ��راغ راه و ظرفیتي بي بديل از ايثار ناب اس��ت که در همه اعص��ار، طراوت و پويايي آن کمرنگ 
نخواهد ش��د و عنصر ازخودگذش��تگي آن، همواره براي هر نس��لي هدايتگر است.  نماد بارز اين ايثار و 
فداکاري را مي توانستیم در 8سال دفاع مقدس دريابیم؛ جايي که شهداي ما نیز با پیروي از خط سرخ 
شهادت، به راه سید شهدا)ع( رفتند و حماسه آفريدند. دفاع مقدس به مثابه تابلويي ارزشمند از نقش ها 
و طرح هاي زيبايي اس��ت که ظرفیت آن را دارد تا براي همیش��ه تاريخ، مصباح هدايت نسل هاي حال 
و آينده باش��د. کتابي بي بديل که هر صفحه از آن، حكايت ارزش هايي است که رمز و رازهاي پايندگي 
و حیات طیبه يك ملت را در مس��یر تداوم انقاب خويش در خود نهان دارد. از اين رو حفظ و نش��ر 
اين ارزش ها به اندازه خلق آن ها اهمیت و اعتبار دارد. آنان که عاش��قانه اين تابلو را خلق کردند کاري 
حسیني کردند و هرکه امروز دستي بر اين آتش دارد، بايد کاري زينبي کند تا پرچمي را که به بهاي 
ايثار هزاران ش��هید، جانباز، ايثارگر و آزاده برپا ش��ده، همچنان برفراز بماند و به دس��ت صاحب اصلي 
خويش س��پرده ش��ود. از اين رو هر س��اله با فرا رس��یدن هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره  هشت سال 
دفاع از آرمان هاى انقاب اس��امى و خاک پاک ايران زمین، دوباره عطر و بوى جبهه، ش��هادت و ايثار 
در کش��ور طنین انداز خواهد ش��د. دوباره همدلى ، اتحاد، مقاومت، روحیه  جهادى، عشق، ايثار، و صدها 

صفت زيبا تجديد خاطره مى شود.
ش��هید و ش��هادت با خود عطر زيباى ايثار را طنین انداز مى کند، صفتى که بر مبناي آن، مجاهد ديروز 
در وسط میدان مبارزه حاضر است ارزشمندترين سرمايه  خود را براى حفظ آرمان و خاک پاک میهن 
به تجارت بگذارد، تا مجاهد امروز با الگو گرفتن از اين فرهنگ، نگاهى الهى به کارها داشته و با مقدس 

شمردن اين صفت، در انجام کارها با انگیزه ايثار کوشا باشد.
از جمله صفاتى که در فرهنگ شهادت خودنمايى مى کند، صفت »ايثار« است. ايثار مى تواند گونه هاى 
مختلفى داشته باشد.گاهى با فداکردن جان، گاهى با دادن مال، زمانى هم با هزينه کردن اعتبار و آبرو 
و البته گاه نیز مى تواند با ترکیبى از همه اين ها صورت پذيرد؛ در نتیجه فرد به خاطر يك هدف و آرمان 
مقدس و واال، از عايق و داشته هاى خويش اغماض کرده و دغدغه ها و دل نگرانى ها و منافع »غیر« را 

بر خود ترجیح مى دهد و اتفاقا گاهي با فداکردن جان به نهايت کمال مي رسد.
ايثار در كالم قدسيان

ايثار به معناى بخشیدن، ديگرى را بر خود برترى دادن و از خود گذشتن است.قرآن کريم ماجرايى را 
که همراه با ايثار و از خود گذشتگى است، اين گونه بیان مى کند:

ِ ال نُريُد ِمْنُكْم َجزاًء َو  هَّما نُْطِعُمُكْم لَِوْج��ِه اللهَّ عاَم َعلى  ُحبِِّه ِمْس��كیناً َو يتیماً َو أَس��یراً إن »َو يْطِعُم��وَن الطهَّ

ایثار و دفاع مقدس
 مصباح الهداي

 نسل جدید

دفاع مقدس 
نماد وحد ت ملي و اسالمي

به طور حتم، 8 سال دفاع مقدس بركات فراواني 
براي مردم اين مرز و بوم به همراه داشـته است. 
در اين بين اگر بخواهيم گوشـه اي از اين بركات 
را نـام ببريم بي شـك بايـد به وحـدت و اتحاد 
چشـمگيري كـه در دوران دفاع، ميـان مردم و 
مسـئوالن به وجود آمده بود اشـاره كـرد. اين 
وحدت كلمـه و چنگ زدن به حبل متين، رمزي 
بود كه همه ملت تا پايان جنگ از آن براي غلبه 
بر مشـكالت و بحران ها در برابر اسـتكبار بهره 

جستند.
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ایثار و دفاع مقدس
 مصباح الهداي

 نسل جدید
ال ُشُكوراً ]حشر/8،9[ و غذاى )خود( 
را ب��ا اينكه ب��ه آن عاقه )و نی��از( دارند، به 
»مس��كین« و »يتیم« و »اس��یر« مى دهند! )و مى گويند(، ما ش��ما را به خاطر خدا اطعام 

مى کنیم و هیچ پاداش و سپاسى از شما نمى خواهیم!«.
حض��رت زهرا و امیرالمومنین )علیهماالس��ام( به خاطر نذرى که براى ش��فاى يافتن امام 
حسن و امام حسین )علیهماالسام( از بیمارى انجام داده بودند، سه روز را روزه مى گیرند، 
ولى هر روز هنگام افطار، مسكین و يتیم و اسیري مى آمدند و آن بزرگواران آسماني، افطار 
خ��ود را به آن ها مى دادند و به پاس اين ايث��ار و فداکارى، خداوند نیز اين عمل آنان را در 

بهترين کتاب و قاموس شريعت خود جاودان کرده است.
در روايات اس��امى نی��ز از ايثار به عنوان بهترين نیكى و احس��ان و باالترين مرتبه  ايمان 
ياد ش��ده اس��ت.در همین راس��تا، امیرالمومنین على )ع( در روايتى در رابطه با مقام ايثار 

مى فرمايند:
»اْلِيَثاُر أَْحَسنُ  اْلِْحَسانِ  َو أَْعلَى َمَراتِِب اْلِيَمان«

 ايثار، بهترين احسان و باالترين مرتبه ايمان است«.
مسير مبين

البت��ه باي��د به اين نكته توجه داش��ت، انگیزه  عملى که، ثواب باالترين احس��ان و ايمان را 
داراست، فقط بايد با عشق و محبت به خداوند باشد و هیچ انگیزه غیر خدايى در آن نباشد. 
درصورتى که عمل همراه با صفات فوق باش��د، خداوند نیز اين عمل را ماندگار مى کند. در 
جاى جاى تاريخ 8 سال دفاع مقدس اين صفت نیكو را در هر رزمنده اى مشاهده مى کنیم. 
بر همین اس��اس اس��ت که امام خمین��ى)ره( در بیان اوصاف رزمندگان در 8 س��ال دفاع 

مقدس، از صفت ايثار و اخاص استفاده مى کنند:
»ديگ��رى اينكه اين هديه ]حیات[ را با اخاص در طبق اخاص تان گذاش��تید. عمده، آن 
اخاصى است که در شما جوانان ظاهر است. شما با اين اخاص  و ايثار، جمهورى اسامى 
را بیمه کرديد. فتح هايى که نصیب ش��ما ش��ده است، به ويژه در فتح مبین، گرچه با هیچ 
معیارى نمى  توان آن را س��نجید و هیچ زبان��ى نمى تواند از آن توصیف کند، لكن آنچه که 
باالتر از همه اين هاس��ت، اين صداقت ش��ما و اين اخاص ش��ما در بارگاه حق تعالى است. 
آنچه که در نزد خدا ارزش��ش از همه باالتر اس��ت، همین ايثار از روى اخاص است. همان 
که خداى تبارک و تعالى در س��وره »َهْل اتى « اهل بیت عصمت را به آن توصیف مى کند 
ع��اَم َعلى  ُحبِّهِ ... اطعاِم طعام چیزى نیس��ت، آن هم يك قرص جو، آنكه  ک��ه: يُْطِعُموَن الطهَّ

اهمیت دارد )على حبه( هست«.
در اين بیان امام خمیني)ره( مش��اهده مى کنیم ايشان يكى از رموز ماندگارى و بیمه شدن 

جمهورى اس��امى ايران را، ارثیه  ش��هدا يعنى صفت ايثار و از خودگذشتگى بیان مى دارند 
که آن عاش��قان با عملكرد خود براى ما به يادگار گذاشته اند، همچنین مقام معظم رهبرى 
نیز بر اساس همین صفت موجود در رزمندگان و شهدا، بر زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا 
تاکید مى کنند، چراکه مى توان با زنده نگه داش��تن ياد و نام ش��هدا و تجلى اين صفت ايثار 
رزمندگان و ش��هدا در مردم، در گس��ترش و توس��عه  فرهنگ و نگاه انقابى در کل جهان 
ت��اش کرد ک��ه امروز، ثمرات آن را در نیروهاى بس��یج مردمى عراق، يمن و س��وريه نیز 

مشاهده مى کنیم.
مقام معظم رهبرى نیز در اين رابطه مى فرمايند:

»من عقیده  راس��خ دارم بر اينكه يكى از نیازهاى اساس��ى کش��ور، زنده نگه داش��تن نام 
شهداس��ت؛ اين يك نیازى اس��ت که ما چ��ه آدم هاى مقدس مآب و متدينى باش��یم، چه 
آدم هايى باشیم که خیلى هم مقدس مآب نیستیم، اما به سرنوشت اين کشور و به سرنوشت 
اين مردم عاقه منديم .  هرجور که فكر بكنید، بزرگداش��ت ش��هدا براى آينده  اين کش��ور، 
حیاتى و ضرورى است. فرهنگ شهادت يعنى فرهنگ تاش کردن با سرمايه گذارى از خود 
براى اهداف بلندمدت مش��ترک بین همه  مردم که البته در مورد ما آن اهداف، مخصوص 

ملت ايران هم نیست، براى دنیاى اسام بلكه براى جهان بشريت است«. 
ميراث ماندگار

 میراث  ماندگار دفاع مقدس براى نسل امروز، ايثار و ازخودگذشتگى رزمندگان و شهداست 
که هرکس به نوبه  خود مى تواند اين صفت را در خود نهادينه کند. يك مسئول به وسیله  انجام 
فعالیت در حیطه  اختیارات خود بدون چشم داشت دنیوى، يك استاد و معلم براى نشر علم 
در ازاى رضاي��ت اله��ى و همچنین يك پدر و مادر عاوه بر اينكه اين صفت در آن ها موجود 
اس��ت، مى توانند تربیت فرزندان را بر اس��اس فرهنگ ايثار و بیان الگوهايى از شهدا به جاى 

الگوهاى غربى پايه گذاري کنند. 
بر همین اساس است که امروز در هر قشر و صنف و نهادى مى توان نمونه هاي بسیاري از ايثار 
و از خودگذش��تگى را مش��اهده کرد و وقتى به علت اين عمل توجه کنیم عاوه بر دستورات 
و س��فارش هاي دينى، الگو پذيرى از راه و هدف ش��هدا که همان ايثار و از خودگذش��تگى 
آن هاست به وضوح مشاهده شده و چراغ راه آشكاري در کشف راه از بیراهه هاي فراواني است 

که فراروي نسل امروز میهن اسامي قرار دارد. 
 در همین راس��تا، بي ش��ك تمام جامع��ه بايد براي ترويج اين ن��وع فرهنگ تاش کرده و 
دست دردس��ت يكديگر براي زنده نگهداش��تن روح فداکاري و از خودگذش��تگي در کشور 
تاش و همكاري کنند زيرا دگرخواهي و دوري از فردگرايي، مي تواند رمزي براي موفقیت 

و سعادت باشد.
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   از نـگاه شـما درسـي كـه دفاع مقـدس و انقالب 
اسالمي به مردم جامعه ما داد، چه بود؟ 

نكات متع��ددي را در فضاي دفاع مق��دس آموختیم که به 
عنوان درس هاي جاودان براي مردم ايران باقي مانده اس��ت. 
اين درس ها بس��یار فراون و متنوع  هستند اما من چند مورد 
اصلي تر و آن هايي که مي توان در صدر نش��اند را براي ش��ما 

بازگو مي کنم.
نكته يا درس نخست همین موضوع ايثار و از خودگذشتگي 
اس��ت که در آن زمان، بسیار مش��اهده  مي شد. در آن برهه 
تاريخي 8 س��اله که دامنه گس��ترده اي نیز داش��ت، اقش��ار 
مختلف س��ني از میان کودکان تا کهنساالن، مردان و زنان، 
قومیت هاي مختلف، واقع��ه  اي را رقم زدند که در هیچ کدام 
از بازه ه��اي زماني در تاريخ ايران ما ش��اهد اين حماس��ه با 
اين عمق نبودي��م. در اين بازه  تاريخ��ي، گروه هاي مختلف 
با تنوعي که ذکر ش��د در قالب ه��اي گوناگون و متنوع ايثار 
)وق��ت، جان، م��ال، خدمت و محبت( فض��اي خاصي را به 
عنوان نماد ايثار رقم زدند که در تاريخ ايران چشمگیر است.

دومین درس��ي که مردم ما از دفاع مقدس و جنگ 8س��اله 
گرفتن��د، اعتماد به يك باور مل��ي بود که در آن زمان میان 
جامعه نمود پیدا کرد. در طول تاريخ، هرگاه که ما مورد يك 
تهاجم وتجاوز نظامي واقع ش��ديم، اتفاقاتي که بعدها براي 

مردم و کش��ور ما رخ  داد، رويدادهاي خوب و مناسبي نبوده  
اس��ت. اما در دفاع مقدس، به گون��ه اي ديگر بود. در جنگ 
8س��اله و در حالي که نه فقط ع��راق، بلكه ارتجاع منطقه و 
جهان در برابر کش��ورمان ايس��تاده بودند و همه تحلیلگران 
نظامي آن زمان تصور داش��تند که نظام سیاس��ي و وحدت 
جغرافیايي اي��ران از هم خواهد پاش��ید، در يك خودباوري 
ملي، هم نظام سیاس��ي که برگرفته از يك انقاب اس��امي 
بود،پايدار ماند و هم وح��دت ملي و جغرافیايي ايران حفظ 
ش��د. اين خودباوري ملي، يكي از درس هايي بود که دوران 
دفاع مقدس براي مردم کش��ور ما داش��ت و نمي توان از آن 

نام نبرد.
درس ديگري که ما مي توانیم به طور خاص از آن در دوران 
دفاع مقدس ياد کنیم، مختص به نس��ل جواني است که در 
آن دوره درخشان رويید و اين نسل براي ما يك تجربه بود. 
در آن زمان، رويش اجتماعي ما به س��رعت رخ داد و امروز 
نیز آن روند مي تواند ادام��ه پیدا کند. مي توان به آن دوران 
بالید چراکه نوجوانان 15 يا 16 س��اله بعد از چند س��ال، به 
فرماندهاني بزرگ تبديل مي ش��دند و س��رعت اين اتفاقات 
نش��ان دهنده آن بود که توان انس��اني و قدرتي که خداوند 
در آدم��ي نهاده به حدي باالس��ت ک��ه مي تواند جهش هاي 
عظیم��ي را در افراد ب��ه وجود آورد. نوجوان��ي که گاهي از 

ي��ك منطقه دورافتاده، در فضاي دفاع  مقدس حاضر ش��ده 
و ب��ه يك مرد ب��زرگ با ويژگي هاي خاص تبديل مي ش��د، 
از درس آموزه ه��اي دفاع مقدس اس��ت ک��ه نمي توان از آن 
چشم پوش��ي کرد و ام��روز نیز بايد از آن  آموزه ها اس��تفاده 
کنیم. اين سه نكته، درس هايي است که من به نظرم بايد به 

آن ها توجه داشت و در اين مبحث مي گنجد.

  بازگشت به فضاي معنوي دوران دفاع مقدس و نيز 
گسـترش روحيه ايثارگري و از خودگذشـتگي تا چه 
حد مي تواند ما را در حل مشكالت كشور كمك كند؟

مس��ائل اجتماعي ما، بخش��ي در حوزه راهبردهاي نظري و 
بخش��ي در حوزه اجرايي هس��تند. در حوزه نخست، برخي 
از درس آموزه هاي نظري که ما از دفاع  مقدس فراگرفته ايم، 
مي توانند در اين بازه نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد. اينكه ما 
اس��یر يك فردگرايي هستیم و هر روزه از حلقه هاي جمعي 
فاصله مي گیريم، معضل بخشي از مشكات نظري و باورهاي 
دروني تحمیل شده است. بي شك فضاي دفاع مقدس، فضاي 
گريز از اين فردگرايي حقیر به سمت يك جمع گرايي متعالي 
بود. همچنین لذت گرايي س��طحي، از مشكات و معضات 
فضاي اجتماعي اس��ت ولي در فضاي دفاع مقدس اين گونه 
نب��ود و ما به لذت گرايي هاي عمیق دس��ت پیدا کرده بوديم 

دكتر سيد عباس صالحيگفت و گو
 وزیرفرهنگ وارشاد اسالمي :

فر دگر ايي  رو به  رشد
 بر اي فر هنگ    ايثار 

خطر ناك     است
مفاهيم حوزه ایثار را باید تعميم داد و دروني تر كرد

سامان صابريان 

ترويج فرهنگ ايثار و فداكاري در كشور نيازمند 
عزمي جدي است كه دستگاه هاي مختلف بايد 
آن را در دستور كار خود قرار دهند. بي شك در 

اين بين، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وظيفه اي 
سنگين تر از ساير دستگاه هاي دولتي و حاكميتي 
بر عهده دارد و در اين دوران نيز به خوبي در اين 

حوزه عمل كرده است. اندك مدتي است كه مردي از 
ديار روحانيت و تبارحوزه به شايستگي براي جايگاه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزيده شده است. 

وي نيك مي داند كه با ترويج فرهنگ ايثار است 
كه بسياري از مشكالت كشور حل خواهد شد و در 
همين راستا سعي دارد اين مسير را با عزمي قوي تر 
از گذشته به پيش ببرد. در شب عيد سعيد غدير به 
ديدار اين سيد بزرگوار رفتيم تا گفت وگويي با وي 
در رابطه با لزوم ترويج فرهنگ ايثار و فداكاري در 

كشور داشته باشيم. سيد عباس صالحي، وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در گفت وگو با نشريه خانه فرهنگ 
ايثار و مقاومت، نكات مهمي را براي ترويج فرهنگ 

فداكاري در كشور بيان كرد كه مشروح آن را 
در ادامه مي خوانيد.
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ک��ه به لذت هاي��ي مانند خواب و خوراک محدود نمي ش��د. 
بازگشت و بازخواني عصر دفاع مقدس، استخراج آن از تاريخ 
و تبدي��ل به يك فض��اي معاصر مي تواند م��ا را در حل اين 

مشكات پايه اي که اشاره کردم، کمك کند.
از سوي ديگر، ما در مسائل راهبردي عملي نیز دچار برخي 
مش��كات هستیم. بي شك بخش��ي از مديريت اجتماعي ما 
از طري��ق بازخوان��ي وتكامل فرهنگ جه��ادي دفاع مقدس 
مي تواند اتفاق بیفتد و در همین راس��تا مشكات حل شود. 
م��دل مديريت جهادي ک��ه در دوران دفاع مق��دس اتفاق 
افت��اد و البته با ارتق��ا و بازخوان��ي آن دوران مي تواند براي 
حل مشكات جدي کشور در همه حوزه ها )اقتصاد، اجتماع 

وسیاست ( کارآمد باشد. 

  بزرگان نظام و مسئوالن بر اين باور هستند كه بايد 
فرهنگ ايثار در جامعه نهادينه شـود، وزارت  فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمي دولت دوازدهم چه راهبردهايي را 

براي اين مهم در دستور كار دارد؟
مفاهی��م ح��وزه ايث��ار را باي��د تعمی��م داد و دروني تر کرد. 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امي مي تواند در اي��ن زمینه 
نقش داش��ته  باش��د. بي ش��ك اين وزارتخانه در س��ه حوزه 
که تاثیرگذار اس��ت، مي تواند اقدامات��ي  را انجام دهد. براي 
مث��ال در حوزه ادبیات بايد به دنبال آن باش��یم که دريابیم 
م��ا چگونه مي توانی��م مفاهیم حوزه  ايث��ار و دفاع مقدس را 
از مفاهی��م ذهني، تاريخي و درگذش��ته، ب��ه کلماتي نافذ و 
موث��ر تبديل کنیم. اي��ن کلمات مي توانن��د در قالب رمان، 
ش��عر، فیلمنامه و... باشد. يعني آنكه يك کلمه جاندار بتواند 
مفاهی��م جاندار را منتقل کند و اين وظیفه حوزه ادبیات، با 

نقش هاي قابل توجهي است که داشته و دارد.
از طرف��ي م��ا در ح��وزه هنر نیز باي��د دريابیم ک��ه چگونه 
مي توانیم مفاهیم ذهني، انتزاعي و درگذش��ته را به تصاوير 
و آواهايي تبديل کنیم که جان داش��ته باش��ند و بتوانند بر 
مخاطب تاثیر بگذارد و مفاهیم آن دوران دفاع را به اين بازه 

زماني نیز بیاورد.
ح��وزه س��وم و بعدي که وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي 
مي تواند در آن موثر باش��د به عرصه رسانه و فضاي مجازي 
بازمي گردد. اينكه بايد دريابیم چگونه مي شود مفاهیم ايثار 
در دفاع مقدس و س��اير مفاهیم ايثار را از مفاهیم ذهني به 
پیام هاي موثر تبديل کرد. وزارت ارش��اد در حقیقت، متولي 
کلم��ه، تصوير، آوا و پیام اس��ت. اينكه م��ا چگونه مي توانیم 
مفاهی��م را از آن حالت گنجینه هاي مدف��ون در دل زمین 
با يك پتروش��مي خاص  و فعال به اي��ن حوزه هايي که بیان 
ش��د، تبديل کنیم؟ به نظر من، اين مسائل مي تواند کارکرد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امي در حوزه هاي دفاع مقدس 

و ايثار  باشد.

 به نظر شما، غير از عملكرد فرهنگي چه مولفه هاي 
ديگـري مي تواند بـه ترويج فرهنگ ايثـار در جامعه 

كمك كند؟
فرهنگ ايثار يك س��ري مباني نظري و يك سري روش هاي 
عمل��ي دارد. آن اتفاق��ي که مي تواند مولفه ه��اي ايثار را در 
فضاي جامعه قدرتمند سازد، تقويت مباني نظري ايثار است. 
ما هم در معرفت و هم در باور  ايماني بايد پاره اي از مسائل 

را در جامع��ه پديد بیاوريم تا ايثار محقق بش��ود. فردگرايي 
رو به رش��د براي فرهنگ ايثار خطرناک اس��ت. اينكه آدم ها 
حس کنند در تار فرديتي که تنیده اند به پیرامون، وابستگي 
ندارند � خطري است که در عصر مدرن به وجود آمده و در 
دوران فرامدرن نیز تقويت مي شود � اين براي فرهنگ ايثار 
مضر اس��ت. اينكه لذت ها را به لذت هاي زودگذر و سطحي 
تبدي��ل کنیم، مبادي ديني را در حوزه ايثار تعريف و تدوين 
نكنیم و اين مسائل مهم، جايگاه خود را پیدا نكند، مي تواند 
در ترويج ايثار مش��كل ايجاد کرده و مخاطره آمیز باش��د. ما 
در مبان��ي نظري بحث ايثار، نكته ه��اي قابل توجهي داريم. 
ادبی��ات ايثار در فرهنگ  ديني ما ادبیاتي قوي اس��ت. براي 
مث��ال اينكه اگ��ر تعارضي بین يك عمل مس��تحب موکد و 
يك عمل خدمت به خلق و ايثار به وجود آمد، ادبیات ديني 
نش��ان مي دهد که ايثار بر عمل مس��تحب مقدم است، اين 
نمايانگ��ر عمق توجه ادبیات ديني ما به اين امر مهم اس��ت. 
در ادبیات ديني ما مش��خص است که بعد از واجبات فردي، 
هیچ مهمي واالتر از ايثار و خدمت به خلق نیست. اما گويي 
ي��ا ما اين مفاهیم نظري را درس��ت مفهوم و تبیین نكرديم 
يا به درس��تي براي مردم روش��ن نشده اس��ت. از طرفي در 
مولفه هاي عملي بايد الگوهايي را که در حوزه ايثارهس��تند، 
شكار کنیم. تنوعي که حوزه ايثار دارد به نحوي راهبردهاي 
عمل��ي براي افراد در زندگي ايجاد مي کند و اين تنوع حوزه 
ايثار در ترويج اين  فرهنگ بس��یار موثر اس��ت. براي مثال 

فراموش نكرده ايم که داستان دهقان فداکار، تاثیري فراواني 
بر ما داشت؛ از اين داس��تان هاي واقعي و نه تخیلي، فراوان 
اس��ت. اگر ما با تن��وع در حوزه ايثار بتوانیم براي انس��ان ها 
مكشوف کنیم که راه خدمت به خلق و جلب رضايت خالق، 
گسترده و متنوع است، فرهنگ ايثار در میان مردم گسترش 

پیدا خواهد کرد.

 وظيفه سـاير دسـتگاه ها و نهادها براي گسترش و 
ترويج اين فرهنگ چيست؟

مولفه ه��اي فراوان��ي در حوزه ه��اي نظري وج��ود دارد که 
مي توان روي آن ها بیش��تر کار کرد و در حوزه عملي نیز ما 
بايد از کلیش��ه کردن ايثار در يك حوزه فاصله بگیريم. ايثار 
تن��وع فراواني دارد و ما مي توانیم ب��راي موضوع ايثار با اين 

روند جاذبه ايجاد کنیم.
ب��ه نظرم هم��ه حوزه هاي زندگي انس��ان با فرهن��گ ايثار 
مي توان��د پیوند پیدا کند. بايد مصداق يابي ش��ود که در هر 
ح��وزه اين فرهن��گ ايثار چه مصداق هايي مي تواند داش��ته 
باش��د. براي مثال در حوزه دس��تگاه هاي اقتصادي، فرهنگ 
ايثار در موضوع کان اقتصاد مانند اقتصاد مقاومتي، جايگاه 
مهم��ي را مي تواند پیدا کند. البته اگر دس��تگاه هاي  متولي 
اقتص��اد حس کنند که فرهنگ ايث��ار نیز يكي از مولفه هاي 
جه��ش اقتصادي اس��ت. از طرفي اگر جامعه ب��اور کند که 
رف��ع تنگناه��اي اقتصادي، رونق و رش��د به ايث��ار فردي و 
جمعي نیاز داش��ته و اين ايثار در ارزش هاي اخاقي، ديني 
و فردي جايگاه تاثیرگذاري دارد، اتفاق هاي خوبي در بخش 

اقتصادي کشور خواهد افتاد.
از ط��رف ديگر، در عرص��ه اجتماعي نیز همین گونه اس��ت. 
در ده ها دس��تگاه يا موسس��ه اي که در عرصه هاي اجتماعي 
فعالی��ت مي کنن��د، فرهنگ ايث��ار مي تواند معنادار باش��د. 
بي شك هیچ موسس��ه اجتماعي را در کشور نمي توان يافت 
که با حوزه ايثار ارتباط نداش��ته باش��د و اقداماتي که براي 
رفع مشكات اجتماعي صورت مي گیرد، نوعي از ايثار است.

 ناگفت��ه  نماند بخش سیاس��ي نیز با فرهن��گ ايثار مي تواند 
ارتباط برقرار کند. اگر در جامعه ما، در بخش هاي سیاس��ي،  
منافع ملي بر منافع فردي، اولويت داش��ته باش��د، مشكات 
فراوان��ي حل خواهد ش��د و به طورحتم اي��ن عملكرد، يك 
نوع ايثار اس��ت. اينك��ه از خوِد کوچك فاصل��ه مي گیريم و 
به يك خود بزرگ متصل مي ش��ويم، نوعي از ايثار اس��ت و 

دستگاه هاي مختلف با اين موضوع پیوند دارند.

  3400 ايثارگر در وزارت  فرهنگ و ارشـاد اسـالمي 
حضور دارنـد، اين عزيزان، هم از لحـاظ كميت و هم  
كيفيت، يك فرصت به حسـاب مي آيند، به نظر شـما 

چگونه بايد از اين فرصت استفاده شود؟
جامع��ه ايثارگ��ران در وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امي، 
پشتوانه اي عظیم هستند ولي اين نكته را فراموش نكنیم که 
همه افراد وزارت بايد جامعه ايثارگر باشند. جامعه ايثارگري، 
بخشي از وزارتخانه  هستند که طبق قانون جامع ايثارگران، 
مورد توجه بوده و به اعتبار ارزش هاي انس��اني که داشته اند 
بايد پرچمدار جريان ايثار باش��ند؛ ولي همه کارکنان وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي، جامعه ايثارگر هستند و بايد از 

ظرفیت هاي آن ها بهره مناسب را برد.

بي شك فضاي دفاع مقدس، 
فضاي گریز از این فردگرایي حقير 
به سمت یك جمع گرایي متعالي 
بود. همچنين لذت گرایي سطحي 
كه از مشكالت و معضالت فضاي 
اجتماعي است ولي در فضاي 

دفاع مقدس این گونه نبود و ما 
به لذت گرایي هاي عميق دست 

پيداكرده بودیم كه به لذت هایي 
مانند خواب و خوراك محدود 

نمي شد. بازگشت و بازخواني عصر 
دفاع مقدس، استخراج آن از 

تاریخ و تبدیل به یك فضاي معاصر 
مي تواند ما را در حل این مشكالت 
پایه اي كه اشاره كردم،كمك كند
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هميشـه انسان های بزرگ و فداكار هستند كه برای نجات 
جان ديگـران با كمك به هم نوعان، جـان خود را به خطر 
می اندازند؛ به همين سـبب نام و ياد ايـن افراد فداكار، در 
ذهن مردم، جاودانه می ماند. از اين گونه انسان های بزرگ 
و افتخار آفرين، در هر كشـوری، بسـيار هست؛ در كشور 
بزرگ ايـران نيز مردان و زنان، حتی كـودكان و نوجوانان 
فداكار، فراوانند. زندگی اين انسـان ها، سرمشـق و چراغ 
راه ماست. آيا تاكنون نام شهيد سهام خيام، شهيد محمد 
حسـين فهميده، ريزعلی خواجوی و حسـن اميدزاده را 
شنيده ايد؟ ما به اين گونه دانش آموزان، دهقانان و معلمان 
فداكار، افتخار می كنيم؛ آنان انسان های بزرگی هستند، اگر 
به كوچه ها و خيابان های شهرها و روستاها نگاه كنيد، نام 
اين انسان های شريف و فداكار را می بينيد. ما به انسان های 
بزرگ و دوست داشتنی، احترام می گذاريم و می كوشيم تا 

از آن ها سرمشق بگيريم.
اين درسـي اسـت كـه بـراي كـودكان مـا در كتاب هاي 
مدرسه شـان تدريس مي شود. دروسي كه به نظر مي رسد 

در ايـن روزگار بايد شـخصيت هاي آن  را افزايش داد و به 
نوعي در مسـير ترويج فرهنگ ايثار، شهادت و فداكاري 
قدم برداشت كه هر كدام از كودكان ما الگوهاي خود را به 
جاي شخصيت هاي كاذب مجازي يا غربي، از اسطوره هاي 
فـداكاري وايثـار داخلي خودمـان انتخاب كننـد. اگر از 
شـخصيت هاي فـداكار و ايثارگر ايران اسـالمي كه جان، 
مال، وقت، محبـت و دارايي خود را صرف خدمت به مردم 
و كشور كرده اند نامي برده نشود يا در معرفي آن ها ضعيف 
عمل شود، بي شك صدماتي به آينده  نسل هاي كشور وارد 
خواهد شد و اين به نفع ما نيست. بنابراين بايد كوشيد تا 
اسوه هاي فداكاري به نسل كودك و نوجوان معرفي يا بهتر 
بگوييم شناسانده شوند. نكته اي كه نبايد در اين بين از آن 
چشم پوشي كرد نيز آن است كه اسطوره هاي ايثار را تك 
بعدي نشـان ندهيم و تمام ابعاد زندگي  آن ها را به نمايش 
بگذاريم تا براي همه سليقه ها با هر فكر و نگاه جذاب باشد. 
در ادامه بخشـي از زندگي فداكاراني كه در كتب درسي به 

كودكان معرفي مي شود را مي خوانيم.

هنر 
فداكاري

در غروب يك روز سرد پايیزى، وقتى ريزعلى خواجوى از 
مزرعه به خانه بر مى گش��ت، متوجه شد که بر اثر ريزش 
کوه، مسیر حرکت قطار بسته ش��ده است. در اين هنگام 
صداى آمدن قطار، در کوه پیچید. او به سرعت، پیراهنش را 
به چوب دستى بست، نفت فانوسى را که به دست داشت، 
روى آن ريخ��ت و آتش زد و به س��مت قطار دويد، راننده 
قطار با ديدن آتش، قطار را نگه داشت و جان مسافران قطار 

از مرگ حتمى نجات يافت.

دهقاني فداكار

درس 
فداكاري

عبدالجبار كاكایی در گفت وگو با نشریه خانه فرهنگ ایثار و مقاومت بيان كرد

شعر ، اولين هنر حاضر در صحنه جنگ

  شـما به عنوان يك صاحب نظر در عرصه شعر و ادبيات 
فارسي، اشعاری كه در حوزه دفاع مقدس سروده شده است 

را چگونه ارزيابی می كنيد ؟
اش��عار دفاع مقدس ش��امل چند دهه مى ش��ود. جنگ وانقاب  
نزديك ترين مفاهیم ومضامین هستند و تاحدودي دفترهاى بسیار 
موفق ش��عر درزمان جنگ سروده شده است. مرحوم سید حسن 
حسینى و مرحوم قیصر امین پور، توانستند شعرها وشاخص هاى  
اصلى ش��عر اجتماعى جنگ را در همان سال ها هدايت و افزايش 
داده و ش��عر دفاع مقدس را به حد مطلوب��ى ترقى بدهند. بعد از 
جنگ، طبق اصول نقد ادبى موضوعات اجتماعى  کم کم  فروکش 
مى کنند وکنار مى روند؛ اصول ش��عر ه��م رفته رفته کنار مى رود 
وجايش را به قالب هاى ديگر ادبى مى دهد. البته بايد اشاره کنم 
نهادهايي بوده ا ند که  مس��ئولیت و وظیفه خود دانستند موضوع 
جنگ را تداوم دهند وهر ساله  بزرگداشت وکنگره هايي براي اين 

موضوع مهم برگزار مى کنند و سروده ها وشعرهاى جديد درمورد 
جنگ با تشويق جوانان واهداي جوايز  و سفرهايى به مناطق جنگى 
شكل مي دهند. در اين بین تعدادى شعر نیز اضافه شد که آثار دهه 
70 به حساب مي آيد؛ در دهه 80 و90 نیز همچنان اين رويه دنبال 
ش��د ولي آن شور وش��وق واثرگذارى قبل و دفاع مقدس را ندارد. 
متاسفانه رفته رفته  شعر دفاع مقدس فروکش کرده است، زير اين 
موضوعات  درگذرزمان کشش الزم را ندارند و درنتیجه، دفترهاى 
چاپ شده امروزي  قابل اعتنا نیستند. درواقع مى توان گفت شعر 
دفاع مقدس آغازي خوب، ادامه اي به نسبت موفق، اما پايان آنچنان 

درخشاني نداشته است. 

  به نظر شـما، برای جذب بيشتر جوانان به موضوع دفاع 
مقدس شاعران چه وظيفه ای دارند؟

در اين زمینه شاعران نیز وظايفى  دارند اما وظیفه اصلى به دوش 

ش��اعر نیست. ش��اعر به صورت  استثنا ممكن  است شعر تازه اى 
درمورد جنگ بگويد، زيرا انگیزهاى شعر بیشتر جوششى است؛ با 
کوشش نمى شود يك موضوع را در شعر دوبار تعريف کرد. درواقع  
گزارش نويسى، تاريخى نويسى و رمان نويسى،  قالب هايي هستند 
که بیشتر جوانان را به سمت  دفاع مقدس هدايت مى کنند. جوانى 
که سال 90 به دنیا آمده وجنگ را تجربه نكرده، نمى تواند درمورد 
آزادى خرمشهر با همان شور وحرارتى که آقاى عبدالملكیان سال 
60  شعرگفته، بگويد.  امیدوارم مديران فرهنگى و افرادى که دايره 
فرهنگ و ادب را هدايت مى کنند، به اين نتیجه رسیده باشند  که  
ش��عرهاى دفاع مقدس، پژوهش وبررسى ش��ده و با آثار جهانى و 
گذشته ادبى کشور مقايسه وتطبیق شود. درواقع بايد اشاره کنم که 
الزم است زمینه مطالعه و تحقیق آماده شود. ما نبايد ديگر به دنبال 
شناس��اندن جنگ  از طريق شعر باشیم. به نظرم قالب هاى ديگر 
هنرى مثل مس��تند نگارى، تصويرى و تجسمى بیشتر مى توانند 

نقش ايفا کنند. 

  چـه مولفه هايی در ترويج فرهنگ ايثـار وفداكاری در 
جامعه بايد مورد توجه قرار بگيرد ؟

جن��گ يك تابلو از اخاقیات بود ودرواق��ع رفتارهاى ملى ما رادر 
س��ال 60 که مهم ترين آن  بحث ايثار، فداکارى وازجان گذشتگى 
بود را،  نش��ان مى داد. جنگ، امتحانى بودکه مردم  بعد از انقاب، 
قابلیت خود را نشان دادند. به نظرم وقوع انقاب، مدت کوتاهى  بود 
و مردم آن گونه که بايد وش��ايد آزموده نش��ده بودند و جنگ اين 
زمینه را فراهم کرد که ملت در بوته آزمون قرار بگیرد و قابلیت ها 
را نش��ان دهد.  مهم ترين قابلیت هايي که در جنگ نمايان شد از 
جان گذش��تگى و ايثار ملت بود.  جنگ برجستگى هاى  اخاقى، 
روحى وهمچنین  شناخت معرفت وايثار را دربین جوانان باالبرد. 
آثار جنگ ما موضوعات عرفانى ومعنوى فراواني داش��ت که مثل 

»تازه 15 سـالم بود، بوی نجيِب بچگی داشـتم، هنوز در عضالِت پاهايم شوِق گريِزكودكانه  »گرگم به هوا« بود، قد علمم نمی رسيد به كتابخانه، تمام نبودم، عقل سفت و كالی 
داشـتم، خيالم، خياالت بود تخيل نبود، در تصرف كلمات نبودم كه شـعر آمد. دق می كردم اگر اين نبود. لذِت سـاختن و پرداختن، يافتن و پروردن، داشتن و باليدن، پاتوِق 
ناكامی و تسليم، پناه نااميدی و ترديد، ايستگاه َشك، زاويه  نيايش ، مجالی برای دروغ، برای عشق. تازه 15 سالم بود كه به آهنگی از درون كلمات را چيدم«. اين بخشي از 
سخنان استاد عبدالجبار كاكايی در مورد آغاز شعر سرودنش است. مردي كه نسل هاي مختلف با اشعارش آشنايي دارند. وي در گفت وگو با نشريه خانه فرهنگ ايثار و مقاومت 
به مشكالت موجود در مسائل فرهنگي انتقادهايي دارد. اين شاعر گرامي آسيب شناسي  نيز در رابطه با حوزه تخصصي خود يعني شعر بيان مي كند كه نشانگر عمق نگاه او 

نسبت به تاثير و نفوذ هنر بر جوامع بشري است كه در ادامه، مشروح گفت وگو را مي خوانيد.

معرفي اسوه هاي فداكاري به نسل كودك و نوجوان بايد در دستور كار قرارگيرد

مشق امشب، ايثار...
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سهام خیام، دختر 12 ساله اى بود که در شهر هويزه زندگى 
مى کرد. او باهوش بود و دوره دبستان را با موفقیت به پايان 
رساند و با اشتیاق در کاس اول راهنمايى ثبت نام کرد؛ ولى 
به علت آغاز جنگ و اشغال شهر، نتوانست به مدرسه برود. 
سهام از اينكه شهر و مدرسه اش را در چنگ دشمن مى ديد، 
آرام و قرار نداشت و با پرتاب سنگ، دشمن را آزار مى داد. 
سرانجام در پانزدهم مهرماه 1359، رگبار گلوله اشغالگران، 

سهام را به آغوش خدا رساند.

محم��د حس��ین فهمیده، نوج��وان ف��داکارى بود که 
نارنجك به کمر بس��ت و در زير زنجیر تانك دش��من، 
جان خود را فدا کرد تا از پیشروى آنان به سوى خاک 

ايران اسامي جلوگیرى کند. 
هنگام��ى که خبر ش��هادت دلیرانه او پخش ش��د، 
ام��ام خمینى)ره( فرمودن��د: »رهبر ما آن طفل 12 
س��اله اى اس��ت که با نارنج��ك، خ��ود را زير تانك 

دشمن انداخت«.

حسن امیدزاده، معلم فداکارى بود که در يك واقعه 
آتش س��وزى، جان دانش آموزان را نجات داد. وقتى 
بخ��ارى کاس، آتش گرفت و دودک��ش آن افتاد، 
دانش آموزان در میان شعله هاى آتش و دود، گرفتار 
ش��دند.  اين معلم ش��جاع و فداکار، جان خود را به 
خطر انداخت و عده اى از دانش آموزان را نجات داد.

اين اس��تاد فداکار س��رانجام در تاري��خ 28 تیرماه 
1391 به ديار باقي شتافت. 

استاد ایثاررهبر نوجوانكودك و   ایثار

موضوع ش��هادت در جنگ ، با آيات وروايات وهمچنین با دعاهاى 
مذهبى  پیوند خورده بود.  اين مس��ائل درتهذيب اخاقى جامعه 
تاثیر داش��ت و از نمونه هاي ديگر مي توانیم به  فداکارى نسبت به 
ديگران، زندگى ساده و قناعت کردن در بازخوانى  وصیتنامه شهدا  
اشاره کنیم. گفتني است ادبیات در حوزه شعر اين عرصه، وظیفه 
خودش را به خوبى انجام داده است. تمام موضوعات در قالب شعر 
کاسیك و شعر نو، مطرح و در کتاب ها چاپ و منتشر شده است.  

 به نظر شما اين حجم از سروده ها نبايد افزايش يابد ؟
نیازي نیس��ت. مثل اين است که ما بگويیم چرا درمورد 28 مرداد  
يا انقاب مشروطه، ديگر  کسى شعر نمى گويد. مگر مردم نسبت 
به 28 مرداد يا انقاب مش��روطه بى تفاوت شده اند؟!  موضوعات 
سیاس��ى در حوزه شعر آن گونه که بايد تداوم ندارد. در حوزه شعر، 
زمان  موضوعات اجتماعى و چندس��ال بع��د ازآن موضوعات،  در 
زندگى احس��اس مي ش��ود.  در پیوند موضوعات اجتماعى، شعر 
جنگ مى تواند  براي  خانواده هاى شهدا، جانبازان و مصائب بعداز 
جنگ سروده شود و دراين  زمینه و روحیات، شعر مى تواند امتداد 
پیدا کند.  البته به گونه اي که فقط درمورد ش��ادمانگى و فتوحات 
جنگ نباش��د. اى کاش مديران فرهنگى ما ديگر برطبل س��روده 
واضافه ک��ردن  قطر کتاب جنگ نكوبند و اجازه دهند اين موضوع 

نیز مسیر طبیعى خودرا طى کند. 

  كدام سـروده در عرصه دفاع مقدس بردل شما نشسته 
است ؟

نمى شود يك سروده را نام برد، فضاهاي بسیار متفاوتى مانند شعر 
نو، ش��عر سپید، شعر کاسیك ،غزل و رباعى وجود دارد. نمى توان 

يك سروده را  به عنوان شعر ماندگار و شاهكار تاريخى بیان کرد. 

  تعريف شما از شاهكار چيست؟
 منظور از  شاهكار تاريخى،  منظومه اى است که سال ها و قرن ها 
بماند و در حوزه بین الملل ترجمه شود. گفتني است با اين تعريف، 
ما ش��اهكار خاصي نداريم و دلیل آن نیز اين است که درآن زمان، 
ادبیات در اندازه اي  نبود که  بتواند آثاري در حد شاهكار خلق کند.  
در حوزه رمان و داستان  نیز با وجود آنكه توقع فراواني داشتیم ولي 
شاهكارى در قالب جهانى خلق نشده است  که پیام عمومى براى 
ملت ها  داشته باشد.  البته اشاره کنم در حد تاريخ سیاسى مردم 

خودمان، نمونه هاي خوبى داريم.

  اقدامات صورت گرفته را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به نظر من از لحاظ موضوعى، اقداماتي درباره ريش��ه جنگ انجام 
شده است که اين کارکرد فرهنگى  از حیث گره خوردگى  با جنگ، 
مفهوم اعتقادي دارد و فقط در بین ملت هاى  شیعه  قابل توسعه 
است. مانند شكلى از ادبیات که در حزب ا... لبنان  به وجود آمد؛ اين 

نوع ادبیات، خاص ملتى  است که  ايدئولوژى و انديشه  دينى  را با 
آن موضوع اجتماعى پیوند مى زند و متاسفانه کارکرد جهانى پیدا 
نمى کند. ما در اين سال ها بهره هاى ايدئولوژيكي و دينى برده ايم و 
با احساسات انسانى به جنگ نزديك نشديم و با اين روند، طبیعي 
اس��ت که اين نوع ادبیات در بین خودمان بسیار موثر و مهم باشد 
اما  پیامى ک��ه بتواند ملت هاى ديگر را درگیر عواطف کند، ندارد. 
به هر حال بايد بپذيريم بیشتر آثار جنگ، بامعنويات واعتقادات ما 
پیوند داشته  و با اين  حال، انتقال اين تجربیات به ملت هاى ديگر 

کار دشوارى است.  
 

 چگونه مي توان از پتانسـيل شـعر برای تقويت فرهنگ 
درجامعه استفاده كرد؟

يكى از پله هاى فرهنگى شعر است؛ اگر شعر خودش را تهذيب 
کند، فرهنگ نیز تهذيب مى ش��ود ولي در روزگار ما ش��اعران، 
افرادي نیستند که بتوانند يك تنه جامعه را عوض کنند. شاعران 
فقط بازتاب دهنده مفاهیم جامعه هس��تند. در قديم، ش��اعران 
يك تنه جامعه را عوض مى کردند؛ يك شعر شكوهمند، حماسه 
خلق مى کرد و جابه جايي عظیمى صورت مى گرفت. براي مثال 
منظومه فردوس��ى را مي توان نام برد که خلق اين اثر توانس��ت  

ملتى  را از ياس، ناامیدى، س��رخوردگى وشكس��ت هاى پیاپى 
سال هاى زياد،  نجات و به سمت باال سوق دهد.  اما امروزه شعر 
اين گونه نبوده و از سرچشمه هاى عظیم گذشته خبرى نیست. 
شاعران نمى توانند در آن اندازه ظهور کرده وکارهاى درخشان 
خلق کنند. شعرا به اندازه اى که حد آن هاست، رعايت اخاقیات 
مى کنند. بس��یاري از شعرا زندگى اجتماعى مردم را براى مردم 
تعريف مى کنند  ولى آنچه در حوزه فرهنگ الزم اس��ت را در 

آثارشان قرار نمى دهند.

  در شعر دفاع مقدس نيز اين گونه بود؟
 در شعر جنگ نیز  تاحدودي اين اتفاقات رخ داد. موضوعات اخاقى 
جنگ مثل  فداکارى، ايثارو مس��ائلى که  نیاز فرهنگ بود را دربر 
داش��ت و تاثیر خود را نیز گذاشت. فكر مى کنم زندگى افرادى که 
از جنگ آمدند تحت تاثیر ادبیات جنگ، از حیث قناعت وسادگى 
بسیار متفاوت بود ولي کم کم نسل ها عوض شدند؛ آن فرهنگ تا 
حدودي رو به فراموش��ى گذاش��ت و نبايد اجازه داد اين اتفاق رخ 
دهد. بي شك تفاوت زندگى  در دهه 60 با دهه 70 را  مى توانیم 

تاثیرگذارى ادبیات جنگ بدانیم. 

  چه موانعی بر سـر راه ترويج فرهنگ شعر دفاع مقدس 
وجوددارد؟

موانع بر س��رترويج ش��عر فراوان است. بخشى برمى گردد به اينكه  
ش��اعران، اتحاديه مس��تقل ونیرومندى ندارند. گاهي ش��اعران،  
ماموريتى کار کرده و نظام فرهنگى ونهادهايي  براى  ايشان وظايفى 
تعريف مى کنند. اساسنامه ها بر مبناى تعريف نهادها شكل مى گیرد.  
براي مثال اگر شهردارى موقعیتى ايجاد مى کند، توقعاتى از ادبیات 
دارد! شعر تنها بايد درراستاى آن توقعات حرکت کند؛ بنابراين شعرا 
خودشان کارگردان صحنه ادبى نیستند و متاثر از امكاناتى هستند 
که براى شان فراهم مى شود. از طرفي، شعر گردش اقتصادى قوى 
ندارد و مثل موسیقى وسینما نیست که بتواند مستقل ادامه حیات 
بدهد. ش��عرا براى ادامه حیات نیاز به حمايت دارند و حمايت هم 
بدون ماموريت امكان پذير نیست. بنابراين در اين شرايط، شعرهاى 
که به  وجود مى آيد اغلب تاثیر کمي دارند. شاعر خاق و جسور که 
با  شهامت بتواند در جامعه تاثیر بگذارد و مصونیت فكرى، اعتقادى 

وکارى وشغلى داشته باشد، کم است.

 در دفاع مقدس، شعر و ادبيات چگونه به كمك آمدند؟
اولین ش��اخه هنري حاضر در صحنه جنگ، ش��عر بود. تاحدودي 
بیشتر ش��عرها حاصل روايت مستقیم شهدا بود زيرا بیشتر شعرا 
تجربه زندگى در جنگ را داش��تند. مثل  من که سال ها از نزديك 
جنگ را لمس و ش��عرهايم را ازجنگ ش��روع کردم. بنابراين شعر 
پیش از نقاشى، داستان و سینما  و پیش از تمام قالب هاى هنرى 

خودش را به صحنه هاى جنگ رساند و راوي جنگ بود. 

 انگيزهای شعر بيشتر جوششی 
است؛ با كوشش نمی شود یك 

موضوع را در شعر دوبار تعریف 
كرد. درواقع  گزارش نویسی، 
تاریخی نویسی و رمان نویسی  

قالب هایي هستند ك بيشتر جوانان 
را به سمت  دفاع مقدس 

هدایت می كنند
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ادبيات 
دفاع

حيدر رحيمي

بسیارى از انسان ها جنگ را منفورترين واژه ها مي دانند لیكن 
ب��ا اين حال اين موض��وع پديده اى انس��انى، يعنى مربوط به 
انس��ان است. در جنگ، احساسات و عواطف، چه از سنخ قهر 
و کین��ه و چه از س��نخ مهر و محبت، ب��ه باالترين حد خود 
مى رس��ند. اين حجم از احساسات، جنگ را به پديده اى نادر 

براى انديشه، تفكر و نیز ادبیات، تبديل کرده است.
بس��یارى از برتري��ن آثار ادب��ى و هنرى، نگاه��ى معطوف به 
جنگ- چ��ه هواخواه جن��گ و چه ضدجنگ-داش��ته اند؛ از 
ايلیاد هومر يا شاهنامه فردوسى که سربه سر حديث جنگ و 
جنگ آوران اس��ت، تا »وداع با اسلحه«، که رمانى است مدرن 

از روابط انسانى در بطن پديده جنگ.
مي دانیم که سايه شوم جنگ، شوربختانه در انتهاى تابستان 
س��ال 59 بر اين مرز و بوم و ساکنان بیگناهش تحمیل شد و 
صدام، از آش��وب اجتماعى پ��س از بزرگ ترين انقاب جهان، 
سوءاس��تفاده کرد و آتش يك��ى از طوالنى ترين درگیرى هاى 
ق��رن بیس��تم را برافروخ��ت؛ ام��ا آت��ش جنگ بنا ب��ه روال 
همیشگى، در کنار س��وزندگى بى رحمانه اش، روشنايى هايى 
نیز با خود داش��ت. ظهور معج��زه وار انبوهى از مصاديق ايثار 
و از جان گذش��تگى و باالترين مراحل سلوک عرفانى و قرب 
حق، در سنگرها و خاکريزهاى مرزهاى غربى و جنوبى ايران، 
براى بس��یارى چونان دروازه هاى بهش��تى موعود بود که در 
دل جهنم کارزار، گش��وده شده بود و اين حديث را بازگفتن، 
براى بس��یارى از آنان��ى که تجربه آن را داش��تند، دغدغه اى 

است بى پايان. 
مى ت��وان »زمی��ن س��وخته« احمد محم��ود را اولی��ن رمان 
مطرح با محوريت دفاع مقدس دانس��ت. وى پیشتر با نگارش 
»همس��ايه ها«، چیره دس��تى خود را در خلق فضاهاى رئال، 
نش��ان داده بود و با تس��لط بر زبان پیراسته فارسى و به دور 
از اشتباهات فنى و لغوى بس��یارى از نويسندگان عجول، اما 
مدعى قبل از انقاب، جايگاهى مناس��ب را در نثر داس��تانى 
فارسى از آن خود ساخته بود. يكى از نقاط قوت کار محمود، 
اصالت خوزس��تانى وى اس��ت و اينكه اين باى خانمان سوز 

جنگ، ابتدا همین مناطق را درگیر کرده بود.
زمین س��وخته، حاصل تجربه مستقیم احمدمحمود از حضور 

در مناطق جنگ زده است. خودش در اين باره گفته است:
»وقتى خبر کشته ش��دن برادرم را در جنگ شنیدم، از تهران 
راه افت��ادم رفتم جنوب. رفتم سوس��نگرد. رفتم هويزه. تمام 
اين مناطق را رفتم. تقريبا نزديك جبهه بودم. وقتى برگشتم، 
واقع��ا دل��م تلنبار ش��ده بود. دي��دم چه مصیبت��ى را تحمل 
مى کنم؛ اما مردم چه آرامند؛ چون تا تهران موش��ك نخورد، 
جنگ را حس نكرد. دلم مى خواست الاقل مردم مناطق ديگر 
ه��م بفهمند که چه اتفاقى افتاده اس��ت. همی��ن فكر وادارم 
کرد که زمین س��وخته را بنويس��م«. اين اثر به سنخ بسیارى 
از آث��ار آن دوران، رنگ و بويى حماس��ى دارد و با اين حال، 
اثرى از سفارش��ى بودن و تصنع در آن به چشم نمى خورد و 
ب��ه همین دلیل، از آثار ش��اخص دوران ابتدايى دفاع مقدس 

قلمداد مى شود.
همچنین»نخل هاى بى س��ر«، نوش��ته قاسمعلى فراست نیز 
از آثار ش��اخصى اس��ت که درونمايه اى همدالنه و حماسى با 

مدافعان خونین ش��هرى دارد و از سوى نويسنده به بچه هاى 
س��پاه خرمشهر و ساير مردم صمیمى اين خطه، تقديم شده 

است.
با گذش��ت زمان در کنار اين نگاه حماس��ى، نگاه به اصطاح 
روش��نفكرانه و ضد جنگ نیز کم ک��م پاى خود را به ادبیات 
بازکرد. جريان روش��نفكرى که از هم��ان ابتدا، راه خود را از 
انقابى که بر مبناى آرمان هاى دينى بنا ش��ده، جدا مى کرد، 
در ادام��ه، پدي��ده دفاع را با جنگ طلبى مترادف دانس��ته تا 
جايى که ب��ه دلیل نگارش زمین س��وخته، بر احمد محمود 
تاختند و وى را به جنگ طلبى متهم کردند و وى در پاس��خ 
گف��ت: »من تا لحظه اى که حس کنم دش��من در خاک من 
اس��ت، معتقدم بايد جنگید«. در کنار نويسندگان حرفه اى، 
جريان به وجودآمده توسط حوزه هنرى، شايد پررنگ ترين و 
چش��م گیرترين جريان ادبى دفاع مقدس است. فعاالن حوزه 
هنرى، جمعى از جوانان پرش��ور و انقابى بودند که با خالى 
ديدن میدان از نويس��ندگان حرفه اى و پشت کردن جريانات 
روش��نفكرى، خود آس��تین همت باال زدند و رس��الت روايت 
فت��ح را کمتر از خود فت��ح نديدند. با اين حال، بس��یارى از 
آث��ار حوزه هنرى در اواي��ل کار، با وجود برخاس��تن از روح 
و احساس��ات پاک، کمتر از نكات فنى و اس��تانداردهاى الزم 

ادبى، برخوردار بودند.
گفتني اس��ت بس��یارى از آث��ار مطرح ادبى جن��گ، پس از 
پذيرش قطعنامه و پايان جنگ، به بار نشسته اند.نويسندگان 
حوزه هنرى، برخوردار از تجربه مس��تقیم حضور در جنگ و 
تنفس با رزمندگان و زيس��ت در فض��اى جبهه ها و با تاش 
براى آموختن فنون نويس��ندگى، قلم به دست گرفتند و پس 

از مدت ه��ا چالش با قلم و کاغذ و 
آزمون و خطاهاى بسیار، آثار فاخرى در 

ادبیات دفاع مقدس آفريدند.
مرتضى س��رهنگى، مجتبى رحماندوست، بايرامى، 
حبی��ب قیصرى و حبی��ب احمدزاده، نام هاى آش��نايى 
در اين عرصه هس��تند. همچنین احمد دهقان خالق يكى 
از ش��اخص ترين آثار اين حوزه اس��ت. »س��فر به گراى 270 

درجه« وى، رمانى تلخ و شیرين و واقع گرايانه است.
داس��تان ها ابتدا فرمى س��اده و تك خطى داشتند و اغلب در 
فضاي��ى واقع نمايان��ه به پیش مى رفتند؛ اما با باال رفتن س��ن 
نويسندگان و پیشرفت در فنون نويسندگى و رسوب تجربیات 
جنگ در نفس نويسندگان و درونى شدن وقايع سابقا بیرونى، 
کم کم آثارى س��ر برآوردند که ديرياب تر و درونى تر از گذشته 
بودند. اين اتفاق، سبب شد که ادبیات جنگ به سبد کتاب آن 
دسته از کتاب خوانان حرفه اى افزوده شود که دست نوشته هاى 
ساده و خاطره گونه، ايش��ان را اقناع نمى کرد. فراموش نكنیم 
ک��ه ژان��ر خاطرات، هن��وز ه��م مهم ترين ش��اخه ادبى دفاع 
مقدس اس��ت و خاطرات مكتوبى نظیر »دا« از پرفروش ترين 
کتاب هاى تاريخ نثر فارسى محسوب مى شود.»ارمیا« نوشته 
رضا امیرخانى، رمانى اس��ت در قالب نامه هاى رد و بدل شده 
میان ش��خصیت هاى قصه و اثرى اس��ت موف��ق در اين گونه 
تجربه هاى نو. »ش��طرنج با ماش��ین قیامت«، نوش��ته حبیب 
احمدزاده، از ديگر آثار موفق دوره متاخر اس��ت؛ داستانى که 
ب��ا دو امريه نظامى ارتش عراق آغ��از و پايان مى يابد و عاوه 
بر برخوردارى از وجوهى فلس��فى، س��بك روايى درخشانى را 
در فص��ول انتهايى به تصوير مى کش��د ک��ه بى اغراق در میان 
بسیارى از داس��تان هاى ايرانى، بى نظیر اس��ت؛ تا جايى که 
عبدالعلى دس��تغیب، اين اثر را برترين اثر دفاع مقدس در 25 
س��ال اخیر دانسته است. اين اثر به دس��ت »پاالسپراکمن«، 
اس��تاد آمريكايى زبان و ادبیات فارسى، به انگلیسى برگردانده 
شده است. »عقرب روى پله هاى راه آهن انديمشك«، نوشته 
حسین آبكنار نیز از آثار ساختارشكن محسوب مى شود. رمان 
پرطرفدار »ب��ى وتن« رضاامیرخانى را نی��ز نمى توان جدا از 
جري��ان جنگ قلمداد کرد. قهرمان داس��تان، هنوز در حال و 
هواى جنگ و خس��ته از مناسبات جامعه با رزمندگان ديروز، 
به ناگاه خود را اسیر دست سرنوشت و در قلب اياالت متحده 
مى يابد و در دل مدرنیته بى رحم، صفاى دوس��تان همسنگر 
س��ابقش را مى جويد و نوعى سلوک معنوى را مى پیمايد تا 
بداند که جا ماندنش از قافله ش��هدا، چه علتى داشته است. با 
اين همه، هنوز انتظارها براى خلق يك اثر ادبى »جهانى« در 

حوزه ادبیات دفاع مقدس، ادامه دارد.

معجزه ايثار
 در پيدايي ادبيات جنگ
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رهبـر فرزانه انقالب اسـالمي، حضرت 
آيـت اهلل خامنـه ای آن گونـه كـه خود 
از  پيـش  از سـال ها  كرده انـد  اشـاره 
انقالب اسـالمی در بسـياری از مواقع، 
يادداشـت ها يـا نكته هايـی را دربـاره 
كتاب هايـي كه مطالعـه می كرده اند در 
حاشـيه صفحات آغازين يـا پايانی آن 
كتاب ها می نوشته اند. اين عادت حسنه 
و سـنت كتابخوانی ايشان بنابر شواهد 
بسـيار تاكنون ادامه يافته است. ايشان 
در بسياری از بيانات و پيام ها و از جمله 
در يادداشـت ها و تقريظـات مربوط به 
دفـاع مقدس، اين دوران را منبع عظيم 
و گنجينـه ارزشـمندی بـرای تاريـخ 
دانسـته اند و هنرمندان، نويسـندگان 
و اصحـاب فرهنـگ و ادب و هنـر را به 
كاوش در ايـن معـدن و دنبـال كـردن 
رگه های گران بهـای مفاهيم و معنويات 
و ارزش هـای اسـالمی و انقالبی دعوت 
كرده اند. در اين جا، برخی از آن نوشته ها 
و نيز سـخناني كه در جمع نويسندگان 
و اهـل فرهنـگ و ادب تـا رزمندگان، 
ايثارگران، و خانواده معظم شـهدا بيان 
شده و صرفا مربوط به آثار مكتوب دفاع 
مقدس بوده عرضه شـده و اميد اسـت 
ذكر آن ها، مشـوقي براي مطالعه هرچه 
بيشتر اين آثار توسـط عالقه مندان به 
اين مقطـع از تاريخ پرفراز و نشـيب و 
افتخارآميز ميهن اسالمي مان باشد. الزم 
به ذكر است، تقريظات و اشارات ايشان 
شـامل 47 اثر شده اسـت كه در اينجا 

تعدادي از آن ها ذكر مي شود. 

فرهنگ جبهه
نويسنده: سيد مهدی فهيمی

تاكنون 60 عنـوان كتاب های »فرهنگ 
جبهـه« در اختيار مخاطبان قرار گرفته 
اسـت كه شـامل: »گزيـده نوشـتاری 
فرهنگ جبهه«، »گزيده رفتاری فرهنگ 
جبهه«، »گزيده گفتاری فرهنگ جبهه« 
و »گزيده تعليقات فرهنگ جبهه« است.

»وقت��ى که جل��د اول کتاب ش��ما، فرهنگ 
جبهه، درآمد، طبعا به طور عادى، مثل بقیه 
منشوراتى که پیش من مى آورند، نشستم آن 
را خواندم. اين کتاب از بس من را جذب کرد، 
تا آخرش خواندم. بعد ديدم اين کافى نیست، 
به خانه بردم و گفتم همه بنشینید اين کتاب 
را بخوانید! در جمع خانواده، جاهايى از کتاب 
را خود بازکردم و خواندم. گفتم که اين کتاب 
اصا بايد در فضاى خانه ها باش��د و همه بايد 

آن را همیشه داشته باشند.
شما اصطاحات کتاب فرهنگ جبهه را جمع 
کردي��د؛ اين اصطاحات خیل��ى ارزش دارد. 
مجموعه آن به صورت يك ماده خام تاريخى 
و به صورت يك سند تاريخى، االن در اختیار 
ماست. براساس سند تاريخى، کارهاى گزارشى 
فراوانى ممكن است انجام بگیرد. چقدر خوب 
است آن کس��انى که فیلم مى سازند، يا قصه 
مى نويسند، يا ش��عر مى گويند، يا نمايشنامه 
مى نويسند، از اين نوشته ها و اين اسناد استفاده 
کنند.آن وقت کارآيى اين نوشته هاى شما به 
حد نهايت مى رسد که در ادبیات و در هنر رايج 
مربوط به جنگ بیايد و به خورد آن ها برود...«.

من زنده ام
 نويسنده: معصومه آباد

 كتاب شـرح خاطرات نويسنده از چهار 
سـال اسـارت اسـت. كتـاب از دوران 
كودكـی آغـاز می شـود و تـا روزهای 
انقالب اسـالمی، دفاع مقدس و اسارت 
ادامـه می يابد. خانم آباد در اين كتاب با 
صراحت بيـان و توصيف هايی دقيق از 
شكنجه ها و سختی های روزهای اسارت 

سخن می گويد.
»کتاب را با احساس دوگانه اندوه و افتخار 
و گاه از پش��ت پ��رده اش��ك، خواندم و بر 
آن صب��ر و همت و پاک��ى و صفا، و بر اين 
هنرمندى در مجس��م ک��ردن زيبايى ها و 
زشتى ها و رنج ها و شادى ها آفرين گفتم. 
گنجین��ه يادها و خاطره ه��اى مجاهدان و 
آزادگان، ذخیره عظیم و ارزش��مندى است 
که تاريخ را پربار و درس ها و آموختنى ها را 
پرشمار مى کند. خدمت بزرگى است آن ها 
را از ذهن ها و حافظه-ها بیرون کش��یدن و 

به قلم و هنر و نمايش سپردن ...«.

پا به پای باران
نويسندگان: هدايت اهلل بهبودی

                   مرتضی سرهنگی
كتاب مشـتمل بر دو گزارش مشـترك 
از شهر خرمشـهر در سال های 1367 و 
1368 و پاره ای رخدادهای جنگ ايران و 
عراق است. نويسندگان به شرح حضور 

خـود در مناطق جنـگ زده پرداخته و 
از خاطـرات عمليات هـای فتح المبيـن 
از شـهدايی چـون  و  بيت المقـدس  و 
جهان آرا، محسن صفوی، بهروز مرادی... 

ودكتر چمران ياد كرده اند. 
»اين هر دو نوشته، گويا، پر سوز، دردمندانه 
و هنرمندانه اس��ت. دست اين عزيزان درد 
نكن��د که درد دل غريبانه يك ش��هر، بلكه 
يك ملت را چنین پرمهر و دلس��وز، روايت 
مى کنند � تاريخ ما بعدها نه فقط خرمشهر 
و جوان ه��ا و پدر و مادره��اى مقاوم آن را، 
ک��ه اين دل ها و وجدان هاى بیدار و حقجو 
و حقگ��و را نیز، س��تايش خواه��د کرد که 
نگذاش��تند قصه جهادى به آن عظمت در 
الب��ه الى ياوه گوئى ها و ه��رزه درائى هاى 

زمانه گم شود...«. 

دا
نويسنده: سيده اعظم حسينی

خاطرات دختر 17 سـاله ای اسـت كه 
20 روز از 34 روز حماسـه خرمشهر را 
در اين شـهر به عنوان نيروی مقاومت 
حضور داشـته است. بيان عمق فاجعه 
در اين كتاب گاه آن قدر سنگين است 

كه قلب انسان را جريحه دار می كند.
»کت��اب دا ک��ه حقا و انصافا کتاب بس��یار 
خوب و قابل طرح در س��طح جهانى است، 
مرب��وط به بخش کوچك��ى از وقايع جنگ 
تحمیلى اس��ت و اين نش��ان مى دهد که 

هش��ت س��ال دفاع مقدس داراى ظرفیت 
تولی��د ه��زاران کتاب ب��ه منظ��ور انتقال 
فرهنگ و ارزش هاى اس��امى و انقابى به 

جامعه و جهان است...«.

پايی که جا ماند
نويسنده: سيد ناصر حسينی پور

نويسـنده  اسـارت  دوران  خاطـرات 
اسـت و او كتـاب را به وليـد فرحان، 
شـكنجه گری كه از هيچ فرصتی برای 
آزار و اذيـت او غافـل نمی ماند تقديم 

كرده است.  
 »تاکن��ون هی��چ کتاب��ى نخوان��ده و هیچ 
س��خنى نش��نیده ام که صحنه هاى اسارت 
مردان ما در چن��گال نامردماِن بعثى عراق 
را، آن چن��ان ک��ه در اين کتاب اس��ت به 
تصوي��ر کش��یده باش��د. اين ي��ك روايِت 
اس��تثنايى از حوادث تكان دهنده است که 
از س��ويى صبر و پايدارى و عظمت روحِى 
جوانمرداِن ما را، و از س��وى ديگر پَس��تى 
و خباثت و قس��اوت نظامیان و گماشتگان 
ص��دام را، جزو ب��ه جزو و کلم��ه به کلمه 
در براب��ر چش��م و دل خواننده مى گذارد و 
او را مبه��وت مى کند. احس��اس خواننده، 
از يك س��و شگفتى و تحس��ین و احساس 
عزت اس��ت، و از س��وى ديگر غم و خشم 

و نفرت...«.

جشن حنابندان
نويسنده: محمدحسين قدمی

»جشن حنابندان« شامل دو گزارش از 
دو عمليات در مناطـق جنوب و غرب 
كشور است كه نويسنده اين گزارش ها 
را از ميان خاطرات رزمندگان »لشـگر 
27 محمد رسـول اهلل)ص(« گردآوری 
كرده و به سفارش شهيد سيد مرتضی 
آوينـی و بـرای مجموعـه روايت فتح 

نوشته شده است. 
 »روز و ش��بى چن��د در لحظه هاى پیش از 
خ��واب، در فضايى عطرآگی��ن و مصفا و در 
مع��راج ش��ور و حالى که س��طور و کلمات 
نوران��ى اين کتاب ب��ه خوانن��ده  خود عطا 
مى کند، س��یر کردم و خدا را سپاس گفتم، 

برخي   كتاب هايي كه مورد تفقد رهبر معظم انقالب قرار گرفته اند 

ادبيات درنگي بر بزم جنون
دفاع
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هم ب��رآن قطره  عش��قى که در ج��ان اين 
نويس��نده افكنده و چنین زالل انديش��ه و 
ذوقى را بر قلم او جارى ساخته است، و هم 
بر آن دست قدرتى که نقشى چنان بديع و 
يكتا بر صفحه  تاريخ معاص��ر پديد آورده و 
صحنه هايى که افس��انه وار از ذهن و چش��م 
بش��ر اين روزگار بیگانه اس��ت، در واقعیت 
زندگى اين نس��ل از ملت اي��ران نقش زده 
است. بیش��تر فضیلت هايى که تاريخ انسان 
را زيور بخش��یده و آرايش داده و مش��عل و 
راهنماى افراد بش��ر ش��ده اس��ت محصول 
لحظه  پربارى از زندگى يك يا چند انس��ان 
است، صبر، زهد، امتناع، گذشت، شجاعت، 
ص��دق، ايث��ار،..و همه  فضايل بش��ر که در 
سرگذش��ت او مى بینیم از اين قبیل است. 
هزاران لحظه  پربار در هر روز و شب حماسه  
هشت ساله  ملت ايران مكنون است و هرکه 
با نگاهى هنرمندانه آن ها را ببیند و با قلمى 
هنرمندانه آن را ثبت و ماندگار کند و پیش 
از اين ها، با توفیقى الهى به اين همه دس��ت 
يافته باشد، مشعل رهروان معراج انسانى را 
جانمايه و فروغ بخشیده است، و اين کتاب 

و نويسنده اش در آن زمره اند«.

خط فکه
نويسنده: سيد محمد شكری

خاطرات و يادداشـت های شـهيد سيد 
محمد شكری از جبهه های فكه، مهران، 
فاو و شلمچه است. نويسنده، دانشجوی 
رشـته پزشـكی بوده و در ميدان های 
نبرد هم امدادگری می كرده و سرانجام 

به شهادت رسيده است. 
»اين س��ندى ارزش��مند از اوض��اع جبهه و 
خوى و خصلت بس��یج اس��ت. اين حرف ها 
براى م��ردم دنیاى م��ادى و ظلمانى، قابل 
فهم و درک نیس��ت، اگر چه سراسر هشت 
س��ال دفاع مقدس از آن پر اس��ت، نگارش 
روان و روش��ن و موش��كاف اين نوش��ته بر 
ارزش س��ندى آن مى افزايد، و ش��هید عزيز 
نويس��نده  اي��ن خاطرات با اين نوش��ته نیز 
بخش��ى از فضاى مصفاى روح بس��یجى را 

مجسم مى کند...«.

 دسته يک
نويسنده: اصغر كاظمی

از  كتاب دربـاره رزمنـدگان نوجوانی 
گردان حمزه)ع( اسـت كه قصد دارند 
در جـاده فـاو ـ ام القصـر عملياتـی 
انجام دهند و حوادث زيادی را از سـر 
می گذراننـد. نكته جالب ايـن كتاب، 
شـنيدن برخی از صحنه های جنگ از 

چند نـگاه متفاوت و با روايات مختلف 
اما در نهايت يكسان است.

»من يك کتابى را اخیرا خواندم که ش��رح 
چند روز در حول و حوش يكى از حمات 
ماس��ت؛ از زب��ان افراد باقى مان��ده از يك 
دس��ته، ... اين نويس��نده و محقق بسیار با 
ذوق، که حقا و انصافا اين جور کارها بسیار 
با ارزش اس��ت، رفته جزو جزو مطالب را از 
زبان آن افراد گرفته که يك کتاب ششصد 
هفتصد صفحه اى ش��ده. ما فقط مى شنويم 
عملی��ات فاو. خیل��ى از کارهاى مهمى هم 
که در اين عملی��ات انجام گرفته، اين ها را 
همین ط��ور از رو مى دانی��م: از اروند عبور 
کردن��د، ف��او را گرفتن��د، کارخانه نمك را 
فتح کردند، فان کار را کردند. ما کلیات را 
مى دانی��م؛ اما اينكه در اين قدم به قدم چه 

گذشته، ديگر اين ها را نمى دانیم...«.

جنگ پابرهنه
نويسنده: رحيم مخدومی

اين كتاب شـامل24 خاطـره از مقاطع 
مختلـف جنگ از جملـه عمليات های 
والفجـر 8 و كربالی 5 اسـت. كتاب به 
زيبايی دشواری های زندگی رزمندگان 
در دوران دفـاع مقـدس را بيان كرده 
است. هر خاطره با آيه ای از قرآن آغاز 
می شود. آيه ای كه ارتباط و همبستگی 

معنايی با خاطره دارد. 
»اين انعكاسى از رنج هاى مردم پابرهنه است 
که به خصوص در مقايسه با فداکارى همین 
مردم، بس��ى جان��كاه و تل��خ و ناپذيرفتنى 
مى نماي��د. و وقتى روح لطیف و حساس��ى 
منظره اين هر دو را به چشم ديده بلكه با آن 
زيس��ته باشد، با زبانى به همان تلخى آن را 

روايت مى کند. و البته توسن خیال اهل هنر 
همیشه و در همه میدان ها از واقعیت پیشى 
مى گیرد. در روايت هاى ديگر از همین جبهه 
و هم��ان خط و در مقابله با همان دش��من، 
چیزى از همه برجسته تر است و شیرين تر، 
و آن، تواضع و چن��دان نديدن کار خود در 
مقاب��ل کار ديگرانى که � ب��ارى � آنان نیز 
در جبهه هاي��ى ديگر اما ب��از در برابر همان 
دش��من و به عشق همان خدا، تاشى کرده 
و عرق��ى ريخته ان��د، اگرچه خط��ر در همه 
میدان ها يكس��ان نیس��ت و همه کسانى را 
که فیض آن جبه��ه را نبرده اند، اهل دنیا و 
دلبسته به تعلقات آن ندانستن، و زحمت و 
مرارتى را که خود براى خدا برده اند بر س��ر 
ديگران خرد نك��ردن. و اين صفت پاکان و 

پارسايان است...«.

زنده باد کميل
نويسنده: داوود اميريان

شـرح دالوريهـای گـردان كميـل در 
مناطق حساس جنگی از جمله مهران، 
كرخه و شلمچه است و توسط يكی از 
رزمندگان گردان كه از نزديك شـاهد 
وقايع بوده نوشته شده. او در اين كتاب 
به توصيـف احوال معنـوی رزمندگان 
پرداختـه و گذری به صحنه های رزم و 

شهادت آنان زده است.
»از اين نوشته عطر اخاص به مشام مى رسد. 
وچه زيباس��ت که روايت صحنه هايى که از 
اخاص و ايثار سرش��ار اس��ت، نیز از س��ر 
اخاص باش��د. نويس��نده فروتنانه خود را 
غالبا در پش��ت ياران شهیدش پنهان کرده 
است. خوش��ابه حال اين جوانان نورانى که 
در يكى از استثنايى ترين فرصت هاى الهى 

در تاري��خ، بیش��ترين به��ره را بردند و به 
م��دد اراده و ايمان و ف��داکارى، به مدارج 
عالى انس��انى رسیدند. اين کتاب همچنین 
به خاطر شیرينى زبان روايتش و طنزى که 
در خیلى جاها نمك نوش��ته کرده اس��ت، 
از بعض��ى ديگ��ر از خاطره ه��اى مكتوب، 

خواندنى تر است...«.

عباس دست طال
نويسنده: محبوبه معراجی پور

خاطـرات عباسـعلی باقـری، يكی از 
صنعتگرانـی اسـت كـه در جبهه های 
دفاع مقدس حضور فعال داشـته و به 
جای گرفتن اسـلحه در دسـت، آچار 
و پيچ گوشـتی در دسـت گرفته است. 
در صفحه تقديمی كتاب نوشـته شده 
اسـت: تقديم به همه بسيجيان فنی و 

تعميركار! 
»اي��ن کارى که اخیرا ش��روع ش��ده که از 
ش��ماها با اي��ن جزيیات و ري��زه کارى ها 
خاط��رات مى گیرن��د، اين ه��م کار خیلى 
خوبى اس��ت. ما دو جلد از اين کتاب هاى 
ش��ما را خوانديم، يكى کت��اب آقاى بنايى 
را خوان��دم يكى هم کت��اب اين حاج آقاى 
عباس دست طا را که مفصل و با جزيیات 
خوان��دم. خیلى خوب بود انصافا، مخصوصا 
کتاب ايشان. هم مطلب در آن زياد بود هم 
آثار صفا و صداقت در آن کاما محس��وس 

بود و انسان مى ديد...«. 

نورالدين پسر ايران
كتاب مربوط به خاطرات سيد نورالدين 
عافی اسـت؛ پسری 16 سـاله از اهالی 
روسـتای خنجان در حوالـی تبريز كه 
مانند ديگر رزمندگان نوجوان با تالش 
و زحمـت فـراوان رضايـت والدين و 
مسئوالن را برای اعزام به جبهه جلب 
كرد و تنها سـه ماه پس از آغاز جنگ 

به جبهه های نبرد رفت.
»اي��ن نیز يك��ى از زيباترين نقاش��ى هاى 
صفح��ه پُرکار و اعجازگونه هش��ت س��ال 
دف��اع مق��دس اس��ت. ه��م راوى و ه��م 
نويس��نده حقا در هنرمندى، س��نگ تمام 
گذاشته اند. آمیختگى اين خاطرات به طنز 
و ش��یرين زبانى ک��ه از قريح��ه ذاتى راوى 
برخاس��ته و با هنرمندى و نازک انديش��ِى 
نويس��نده، به خوب��ى و پختگى در متن جا 
گرفته اس��ت، و نیز صراحت و جرات راوى 
در بی��ان گوش��ه هائى ک��ه عادت��ا در بیان 
خاطره ه��ا نگفته مى مان��د، از ويژگى هاى 

برجسته اين کتاب است...«.

ادبيات 
دفاع
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زآهسینهيسوزانترانهمیسازم
چونیزمایهیجاناینفسانهمیسازم

بهغمگسارییارانچوشمعمیسوزم
برایاشكدمادمبهانهمیسازم

پرنسیمبهخوناباشكمیشویم
پیامیازدلخونینروانهمیسازم

نمیكنمدلازاینعرصهیشقایقفام
كناراللهرخانآشیانهمیسازم

درآستاِنبهخونخفتگانوادیعشق
برونزعالماسباب،خانهمیسازم

چوشمعبرسرهركشتهمیگذارمجان
زیكشرارههزارانزبانهمیسازم

زپارههایدلمنشلمچهرنگیناست
سخنچوبلبلازآنعاشقانهمیسازم

سروتنودلوجانرابهخاكمیفكنم
برایقبرتوچندیننشانهمیسازم

كشمبهلحظهیشوریدگیبساط»امین«
كنونكهرختسفرچونكرانهمیسازم

مقاممعظمرهبری

سينه سوزان
شعـر
دفاع

بیاویكشبدیگرحضورترامكرركن
تماملحظههایمرابهلبخندیمعطركن

نمیدانمچگونه؟سنگروتسبیحوسجاده
برایگفتنآنخاطراتخوب،لبتركن
تومانندمنورهایجبههروشنروشن

دلتاریكوخاموشمرالختیمنوركن
توایزیباترینتصویرسجدهدردلسنگر
برایمچفیهوتسبیحوآتشرامصوركن
منمآنمرغبیبالیكهدركنجقفسمانده
بیاوهستیامرابانگاهخویشپرپركن
االایامتدادسجدههایتپشتآیینه

زمینوآسمانتشنهرا،محرابوسنگركن
واینكباردیگرایحضورروشنفریاد
گلویزخمیماراپرازاهللاكبركن

ملیحهقاصدیان

آه،ایبرادرانكهمهیایجادهاید
عزمیگرانبهكولهخودجایدادهاید
داغكدامگمشدهراجارمیزنید
اینامههاچهپرگلهوسرگشادهاید
مبهوتمازدوامسپرهایعشقتان

كاینگونهدركشاكشسنگایستادهاید
آهستهتركهمابهشمااقتداكنیم
ایتكسوارهاكهبهظاهرپیادهاید
ایبطنآفتابحقیقت،سرایتان

ثابتشدستروشنوخورشیدزادهاید
درآسمانجلوهسبكبارمیروید
دلرابهخانههایزمینجانهادهاید
نانوپنیرخشكشماآرزویماست

حسرت!قلندران!كهچهباحالوسادهاید

محمدحسینحسنیشهرودی

عشقبودوجبههبودوجنگبود
عرصهبرُگردانعاشقتنگبود
هركهتنهابرسالحشتكیهكرد
مادریفرزندخودراهدیهكرد

درشبیكهاشكمانچونرودشد
یكنفرازبینمامفقودشد

آنكهسرداردبهسامانمیرسد
آنكهجانداردبهجانانمیرسد
دیدهام،دستیبهسویماهرفت
بیسروجانتالقاءاهللرفت
زندگیماندرمسیرتیربود

خاكجبهه،خاكدامنگیربود
آنكهخودرامردمیدانفرضكرد
آمدازایننقطهطیاالرضكرد
هركهِگردشعلهچونپروانهاست
پیكرصدپارهاشبرشانهاست

تنبهخاكوبوییاسشمیرسد
بویباروتازلباسشمیرسد
دشمنافكنهایبینامونشان
پوكهیخونینشدهتسبیحشان
كارهركسنیستایندیوانگی
پیلهوامیماندازپروانگی

افشینمقدم

كوهباشی،سیلیاباران...چهفرقیمیكند؟
سروباشی،بادیاتوفان...چهفرقیمیكند؟
مرزهاسهمزمیناندوتوسهمآسمان
آسماِنشامیاایرانچهفرقیمیكند؟
قفلبایدبشكندبایدقفسرابشكنیم

حصِر»الزهرا«وآبادانچهفرقیمیكند؟
مرزماعشقاست،هرجااوستآنجاخاكماست

سامرا،غّزه،حلب،تهرانچهفرقیمیكند؟
هركهراصبحشهادتنیستشاممرگهست
بیشهادتمرگباخسرانچهفرقیمیكند؟

شعلهدرشعلهتنققنوسمیسوزدولی
لحظۀآغازباپایانچهفرقیمیكند؟

سیدمحمدمهدیشفیعی
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  دفاع مقدس چه دسـتاوردها و ميراثي براي كشـور و 
مردم به جاگذاشت؟

بس��م الل الرحمن الرحیم. باگرامیداشت هفته دفاع مقدس که 
يادآور هشت سال مقاومت، حضور در صحنه، از خودگذشتگي و 
ايثار ملت بزرگ ايران و فرزندان سلحش��ور آن ها در برابر دنیاي 
استكبار بود، بايد عرض کنم جنگ با وجود اينكه ملت ايران را از 
يك دوره  حساس پیشرفت در سايه انقاب عظیم اسامي محروم 
کرد و نیروهاي بس��یاري را از تاش براي سازندگي بازداشت و 
ضربه هاي اقتصادي، اجتماعي و انساني فراواني بر کشور وارد کرد 
اما دستاوردهاي بزرگي در عرصه هاي مختلف سیاسي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي به هم��راه آورد که در موقعیت هاي  عادي، 

بي ترديد اين عرصه ها ناپیموده باقي مي ماند. 
قدر مسلم، بخشي از دستاوردهاي دفاع مقدس در حوزه نظامي 
بوده است. در اين رابطه، اشاره به همین موضوع کافي است که 
بدانیم دش��من متجاوز باوجود همه پشتیباني از او نتوانست به 
اهداف خود برس��د، و اين مهم، نشانگر پیروزي ايران اسامي و 
شكست نظامي دش��منان در آن مقطع بوده است. البته تقويت 
بازوه��اي نظامي کش��ور و کس��ب هوش��یاري و آمادگي هاي 
روزافزون و امنیت بس��یار خوب امروز کش��ورمان نیز در همین 

راستا قابل تامل است.

ام��ا دس��تاوردهاي دفاع مق��دس، محدود به تج��ارب نظامى و 
پیروزي هاي میدان جنگ نیست. دس��تاورد مهم تر اين بود که 
مردم ما در آن مقطع نش��ان دادند نس��بت به اسام و انقاب و 
میهن ش��ان، وفاداري عمیق دارند و در برابر دش��منان چون يد 
واحده هس��تند و براي دفاع از س��رزمین و باورهاي شان، از بذل 
ج��ان نیز دريغ ندارند. مردم در جن��گ، وحدت ملي خود را در 
باالترين درجه به دشمنان اين سرزمین نشان داد و اين هشدار را 
دادند که با اين ملت نمي توان به زبان جنگ و زور سخن گفت. 
تولد تفكر بسیجى، دستاورد ديگر اين دوران بود. داشتن روحیه 
بسیجى و توجه به تكالیف و آرمان هاى الهى و انقابي به جاى 
توجه به خواس��ته هاي ش��خصى و منافع ف��ردي از مهم ترين 
راهكارهاى دوام نظام اسامي بوده و هست. البته بسیج، آشكارتر 
و مع��روف تر از آن اس��ت که در اينجا توصیف ش��ود. به تعبیر 
مقام معظم رهبري، بس��یجى بودن يعنى فعال بودن، در میدان 
عمل رفتن، تن به حادثه دادن، خالص بودن، براى اهداف متعالى 
کارکردن، سختي ها را تحمل کردن و از لذت ها چشم پوشیدن 
و... براي آنكه اهداف ملي و اسامي محقق شود. بسیجى آرمانگرا 
و با اخاص و با گذشت، در هر میدانى از میادين خدمت و دفاع 

از کشور، بي وقفه و سرتا پا شور و شعور حضور دارد.
شكوفايى استعدادها، خاقیت، اعتماد به نفس و خودباورى امروز 

در اين کشور نیز از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس است. جريان 
عظیم تاش و ابتكار و حرکت در جهت خودباورى و خودکفايى 
در سراسر کشور، جريانى است که امروز حتى مخالفین جمهورى 
اس��امى نیز نمیتوانند منكر آن بش��وند. انقاب و جنگ و باور 
امام و رهبري و اشاره ايشان به اينكه » ما مي توانیم«، توانسته 
اس��ت اعتماد به نفس را در میان مردم و مس��ئوالن و جوانان و 
دانش��مندان ما احیا  کند. امروز در همه میدان ها مى دانیم که 
مى توانیم و به دنبال اين توانستن حرکت مى کنیم و به حمدالل 
به مقاصدمان مى رس��یم. و به فرموده رهبري: »ملت ايران بايد 
اعتماد به نفسى را که به برکت انقاب و به برکت ايستادگى در 
میدان پرخطر انقاب به دست آورد و بعد در میدان دفاع مقدس 
با همه  آن مشكات با ايستادگى خود، اين اعتماد به نفس در او 

تقويت شد، حفظ کند«.
شايد بتوان آموزه هاي حماسي به ويژه اخاق و سیره  رزمندگان 
و تحول عظیم در حوزه فرهنگ اين ملت و جوانان اين کشور و 
بروز روحیات متعالي و منش اس��امي رزمندگان و ايثارگران را 
نیز از جمله دستاوردهاي و بلكه زيبايي هاي دفاع مقدس به شمار 
آورد. امام راحل )ره(، بزرگ ترين دستاورد دفاع مقدس را تحول 
روحي و معنوي در جامعه مي دانستند. ايثار و فداکاري، برادري، 
قناعت و ساده زيستي، انفاق و باالخره حق طلبي و شهادت طلبي، 

یاور ایثار

تالقي هفته دفاع مقدس و آغاز ماه محرم الحرام سبب شده است تا بيش از پيش به ايثار و فداكاري در مكتب اسالم و به ويژه تشيع توجه 
كنيم. فرهنگي كه مي توان آن را يادآور ازخود گذشتگي ها و دوري از فردگرايي هايي خواند كه پنجره اي جديد در تاريخ بشريت گشود 
و ثابت كرد كه دگرخواهي و فداكاري مي توان ارزشي بسي واالتر از خودخواهي هاي زودگذر داشته باشد. تفكر و رويكردي كه بعد الهي 
انسان را به رخ جهانيان و عرشيان كشيد و در تاريخ ثبت كرد. همزمان با فراسيدن اين ايام باعظمت به سراغ حجت االسالم و المسلمين 
محمدعلي انصاري، مشاور محترم وزير در امور ايثارگران رفتيم تا نظر ايشان را در رابطه با مسائل مختلف مربوط به حوزه  ايثار و دفاع 

مقدس جويا شويم كه در ادامه مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد.

حجت االسالم والمسلمين محمدعلي انصاري:

زنده نگه داشتن ياد  شهدا و ايثارگران 
کشور را  بيمه  مي کند

،،
حديث اول

حادثـه، عجيب و هول آور بود! قـرار بود آتش نيروهای 
خودی، دشمن را مشغول سازد و ما در پناه آن و سردرگمی 
دشمن، عمليات شناسـايی را انجام دهيم. اما ناگهان آتش 
خودی و دشمن، توأمان باريد! و اين داستان هر شب عمليات 
شناسايی بود كه دوره می كرديم تاريكی، شناسايی، دشمن، 
حمله، منور دشمن و آتش را! آتش دشمن و آتش خودی را! 
فقط تقدير او بود كه سالم بمانی يا مجروح و شهيد بشوي ! 

و قسـمت بود كه به آتش دشمن يا آتش خودی سرنوشتت 
رقم بخورد! 

حديث دوم
اصال بعضی چيزها، بعضی كارها، بعضی واژه ها شـوخی 
بردار نيست! مثل ميدان نبرد! بعضی كارها با معيارهای مادی 
سنجيده نمی شود! مثل ميدان نبرد! بعضی كارها فقط خلوص 
و يكرنگی را مي طلبد! مثل ميـدان نبرد! بعضی كارها فقط 
از سر عشق انجام می شـود! مثل ايثار! بعضی كارها سرباز 

حدیث عشق 
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اين نظام، پيشرفت هاي اين 
كشور، استقالل، آزادي مردم، 

تماميت ارضي ميهن، وحدت ملي 
اقشار مختلف كشور، عزت ملي و 

ارزش هاي فرهنگي و فرهنگ ايثار 
از دستاوردهاي شهيدان و ايثارگران 

است. اين ها به آساني به دست 
نيامده و نبايد بر سر آن ها با هيچ 

قدرتي و هيچ كسي معامله كرد. بايد 
ايثار و فداكاری شهيدان و جانبازان 
و ايثارگران مان را به شايستگي به 

نسل نوجوان و جوان منتقل كنيم و 
آنان را با رشادت های دليرمردانی 

كه در جبهه های نبرد حق عليه باطل 
حضور داشتند و به انقالب و كشور ما 
اقتدار و عظمت بخشيدند، آشنا كنيم

از جمله ارزش هايي بود كه مي توان از آن به عنوان ميراث انقالب 
اسللالمي و دفاع مقدس ياد كرد. همچنين دفاع مقدس، تاثيري 
مسللتقيم در حوزه  هنر و ادبيات كشور نيز داشته است و فضاي 
ذهنللي اهالي فرهنگ و ادب و هنرمندان را تحت تاثير و تصرف 
خود درآورد و زمينه  مناسللبي براي كار و خلق آثار شللاخص و 

پرمعنا و ماندگار فرهنگي و هنري فراهم ساخت.
در حوزه هاي اقتصادي نيز دسللتاوردهاي بسللياري داشته ايم، 
همچنان كه در حوزه هاي سياسي به گونه اي كه ايران اسالمي 
هم اكنون نقش تعيين كننده اي در منطقه دارد. همه اين ها از 
دسللتاوردهاي جنگ و حضور جانانه ملت در دفاع از آرمان ها و 
سرزمين شان بوده و از همين رو بايد آن روزها و آن تالش ها و 

اين دستاوردها قدر دانسته شود.

  حماس�ه هشت سال دفاع مقدس را جوانان اين كشور 
آفريدند؛ امروز چگونه بايد فرهنگ ايثار را در ميان نسل 

امروز نوجوان و جوان ترويج كرد؟
بي ترديد يکی از مهم ترين اموری كه نوجوانان و جوانان را برای 
رسيدن به بزرگی و آقايی مهيا می سازد، تربيت مي كند و زمينه 
ساز رشد شللخصيت آن ها می شود، درك و تفهيم مفهوم ايثار 
و دگرخواهللي به آ ن ها و ترويج اين خصلت نيکوسللت. پرورش 
فردی است كه تنها به خويشتن نمی انديشد و اهل خودخواهی 
نيسللت و به فکر آيندگان نيز هست و كسللی كه برای خانواده، 
اطرافيان و جامعه خويش آماده حضور در ميدان هاي پرخطر و 
عرصه هاي نيازمند تالش و فداكاری است. صحنه جنگ و دفاع 
مقدس اين ملت، به خوبي اهميت ايثار و حضور جوانان در صحنه 
دفاع را نشان داد. آنجايي كه اين حضور ايثارگرانه ضرورت يافت، 
اين جوانان پرشللور و نسللل های فداكار گذشته بودند كه چراغ 
حيات جامعه را روشللن نگاه داشللتند و مسير تاريخ كشورشان 
را تابناك - سللاختند. امروز نيللز زندگی افتخارآميز ملت تنها و 
تنها به پشللتوانه ايثار و سخت كوشی و از خودگذشتگی جوانان 
مومن اين سرزمين ممکن و خالصه می شود. در اين ميان، نقش 
نهادهاي فرهنگي در كنار خانواده بسيار اهميت دارد. هر جا كه 
نوجوانللان و جوانان حضور دارند، از محيط خانواده تا مدرسلله، 
دانشللگاه، پادگان و نيز عرصه فعاليت هاي فرهنگي، رسانه ها، 
كانون مسللاجد، نمازهاي جمعه و جماعللات، فضاي مجازي و... 
بايد آموزشللگاه ايثار و تربيت ايثارگر باشد تا جامعه ما بتواند در 
كوتاه ترين زمان، از آثار آن بهره مند شود و با عزم راسخ جوانانش، 

زندگی سعادتمندانه و در رفاه و خوشبختي را شاهد باشد.

   چگون�ه باي�د از ايثارگ�ران دف�اع مقدس در كش�ور 
قدرداني كرد تا پاس�خ مناس�ب براي حماسه بزرگي كه 

انجام دادند، باشد؟
در آيات و روايات ديني ما، توجه ويژه اي به مجاهدان فی سبيل ا... 
شللده و اجر عظيمی برای آنان بيان شللده است. ايثارگران اعم از 
شللهيدان، جانبللازان، آزادگان، رزمنللدگان و خانواده ايشللان كه 
خانواده بزرگ ايثارگران هسللتند، دين بزرگللي برگردن ما دارند. 
رشد همه جانبه اين نظام مقدس، امنيت و آرامش و سربلندي اين 
كشور، مرهون فداكاری و ايثار آن هاست و بايد قدردان آن ها باشيم. 
اما به نظر من شايسته ترين پاسخ و قدرشناسي از آنان اين است 
كه اوال اجازه ندهيم دسللتاوردهايی كه ايثارگران برای آن زحمت 
كشلليده اند و خون و سالمتي و فرصت هاي خود را براي تحقق 
آن ها نثار كرده اند، تباه شود. اين نظام، پيشرفت هاي اين كشور، 
اسللتقالل كشور، آزادي مردم، تماميت ارضي ميهن، وحدت ملي 
اقشار مختلف كشور، عزت ملي و ارزش هاي فرهنگي و فرهنگ 
ايثار از دستاوردهاي شهيدان و ايثارگران است. اين ها به آساني به 
دست نيامده و نبايد بر سر آن ها با هيچ قدرتي و هيچ كسي معامله 

كرد. ثانيا بايد ايثار و فداكاری شهيدان و جانبازان و ايثارگران مان 
را به شايسللتگي به نسللل نوجوان و جوان منتقل كنيم و آنان را 
با رشادت های دليرمردانی كه در جبهه های نبرد حق عليه باطل 
حضور داشتند و به انقالب و كشور ما اقتدار و عظمت بخشيدند، 
آشللنا كنيم. فراموش كللردن ايثارگري ها، ظلم و بلکه خيانت به 
انقالب و ميهن اسالمي است و زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا 
و ايثارگران، اسالم و انقالب و كشور را بيمه خواهد كرد. ثالثا بايد 
همواره خانواده شهدا  و ايثارگران را مورد توجه قرار داد. ما هرچقدر 
هم به آن ها خدمت كنيم، نمی توانيم حتي بخشي از ايثارگری ها 

و صبر و فداكاري آنان را جبران كنيم. خانواده بزرگ ايثارگران بايد 
همواره عزيز باشند؛ چرا كه عزت ما با عزت اين عزيزان گره خورده 

است. سپاسگزاری از ايثارگران، وظيفه اي همگانی است.

   فرهنگ فداكاري و از خودگذشتگي چه جايگاهي دارد 
و تروي�ج آن تا چه حد مي تواند به حل مش�كالت جامعه 

كمك كند؟
يکی از اموری كه در معارف ديني و حتی فطرت انسللانی مورد 
توجه خاص قرار دارد، جايگاه ايثار و فداكاری اسللت. از ديدگاه 
الهي و ديني، ايثار و فداكاری جزو برجسته ترين و اثرگذارترين 
اعمال است. حضرت علی)ع( فرموده اند: ايثار و از خودگذشتگی، 
باالتريللن درجه ايمان اسللت. مللا در تاريخ اسللالم و در زندگی 
پيامبر)ص( و ائمه معصومين )ع( و ياران ايشان همواره ايثارگری 
و فداكاری های فراوانی را شللاهد هسللتيم كه زمينه ساز تحقق 
اهداف و پيشللرفت جامعه اسالمي بوده است. يکی از نمونه های 
اين فداكاری ها در روز عاشوراست كه اين ايام متعلق به آن واقعه 
جاويدان است. ايثار ياران امام حسين )ع( در روز عاشورا يکی از 
نمونه های بي نظير و درس آموز ايثار و فداكاری در تاريخ اسللت. 
در صحنه عاشورا، نخستين ايثارگر، سيدالشهدا عليه السالم بود 
كه حاضر شللد فدای دين خدا گردد و رضای او را بر همه چيز 
برگزيد. جلوه ديگری از ايثار، در كار زيبای حضرت ابوالفضل )ع( 
بود، آنجا كه وقتی با لب تشنه وارد شريعه فرات شد تا برای اهل 
حرم و كودكان تشنه آب آورد، پس از پر كردن مشک، ايثارگری 
و وفای او اجازه نداد كه خود آنجا آب بنوشد و امام حسين )ع( و 
اهل حرم و كودكان تشنه باشند و تشنه كام، گام از فرات بيرون 

نهاد و تشنه لب شهيد شد.
البتلله بايد تاكيللد كنم كه ايثللار و فداكاری انسللان ها فقط 
مختص شللهادت و از جان گذشللتن آن ها نيست. پيشرفت ها 
و تللالش براي گذشللتن از سللدها و موانع بزرگ، بللا ايثار و 
فداكاري ها ممکن شللده است. در كشور ما و جامعه اسالمي، 
به حمداهلل ايثار و فداكاری جزو فرهنگ و عواطف افراد جامعه 
به حسللاب می آيد. انسللان هاي ايثارگر، آن ها هسللتند كه با 
وصول به كمال انسللانی و با روح عالللی و بزرگی كه دارند از 
مشللکالت و سختي ها نمي هراسند و بلکه براي رضايت حق 
از سللختي ها اسللتقبال مي كنند و با سللخت كوشي، تالش 
خسللتگي ناپذير و خدمت بي دريغ خود، آرامش و پيشللرفت 
و زندگي سللعادتمندانه را براي سللاير افراد ممکن مي سازند. 
نمونه ايثار و فداكاری امروز ما، مدافعان حرم هسللتند. امثال 
شهيد عزيز محسللن حججي و جوانان پاك و پاكباز مانند او 
كه با قبول خطر در غربت، امنيت كشللور و آرامش مردم را از 
دوردست ها فراهم ساخته اند. آن ها فرزندان شايسته اين ملت 
و رويش يافتگان انقالب از ميان نسللل جديد كشللور هستند. 
همچنين معلمی كه با كمترين امکانات هر روز با طی مسافت 
فراوان راه، برای آمللوزش دانش آموزان تالش می كند، نمونه 
ديگري از ايثار و فداكاری است. اگر با اين حركت او حتي يک 
نفر تربيت بشللود و براي جامعه اش مفيد باشد، او يک مصلح 
و قهرمان واقعی اسللت. از كارآفرين و صنعتگري كه با كار در 
شرايط دشوار، براي خودكفايي كشور مي كوشد تا كشاورزي 
كه در شللرايط سخت براي تامين آذوقه مردم تالش مي كند 
و نيز روحانيوني كه احسللاس مسئوليت نسبت به دين مردم 
در شللهرها و روسللتاهاي دورافتاده دارند و يا افراد نيکوكاري 
كه آسلليب ديدگان اجتماعي را در زير چتر حمايت خود قرار 
مي دهند و... همه اين ها به پشللتوانه ايثار و ازخودگذشللتگي 
هسللت كه كار را پيش مي برند. در حقيقت تالش اين قبيل 

افراد است كه جامعه را مي سازد.
  با سپاس از فرصتي كه در اختيار ماگذاشتيد

و فرمانده نمی شناس�د! مثل ايثار! بعضی عشق ها هم 
جدايی نمی شناس�د! مثل ش�هادت! پس ميدان نبرد، 

عرصه ايثار شهادت طلبي است!
حديث سوم

من،خدا،تقدير؛ حكايت غريبي است! پايان حضور در 
جبهه ها، ازدواج را برايم رقم زد و ازدواج، فرزندي را؛ اما 
تقدير، يك سال بعد او را از زندگي ام ربود! و بيست سال 
آغوشم از فرزند خالی ماند! تا اينجا من بودم و تقدير؛ و 
حاال نوبت خدا بود. پس از بيست سال، با مهر تجلي كرد 
و دو فرزند را به دنياي توكلم هديه داد! چه بده بستانی 

است زندگي! مثل شب هاي عمليات شناسايي. 

حديث چهارم
اصال نمي دانس�تي كه فرمانده كيست؟رزمنده 

كيست؟راننده كيست؟ 
بي ادعايي و صداقت، بي ريايي و ش�رافت، همه 
را يكرن�گ كرده بود. آن روزهاي روحاني رفت اما 

جنگ هنوز ادامه دارد. 
چون دش�مني ها پاي�ان ندارد. اگر مس�ئوالن 
امروز بس�ان س�رداران دي�روز بي ريا و عاش�قانه 
خدم�ت كنن�د م�ردم امروز ه�م با دي�روز فرقي 
ندارند.عش�ق باي�د همچنان مي�دان داري كند و 

ايثار و ازخودگذشتگي، شگفتي بيافريند!

حديث پنجم
برای جهاد در راه عش�ق و وطن، قدر و منزلتی را 
برنشمرده اند! كه قدرش بيكران است، يكی جسمش 
را داد و جانباز نام گرفت. ديگري جسم و جانش را داد 
و اجر و قدرش وصال يار ش�د و يكی اگرچه باجس�م 
و ج�ان مان�د اما با حكاي�ت ايثارهاي�ش، ايثارگر نام 
يافت. اين واژگان همه مس�افر يك قافله اند! تبعيض 

را بر نمي تابند.    
)بر اساس خاطرات رزمنده سرافراز قادر کوهی، 

از ايثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(
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سيماي
 ايثار

گفت و گو با حبيب دهقان نسب ، بازيگر فيلم سفر به چزابه
حق سينماي دفاع مقدس بايد      ادا     شود

   فيلم هايی كه تاكنون در حوزه دفاع مقدس س�اخته ش�ده اند را 
چگونه ارزيابی می كنيد؟

به هر حال ما در حوزه دفاع مقدس چند كارگردان شاخص داريم  كه با توجه 
به ويژگي هاي آن ها و حساسيتی كه به حوزه سينما دارند فيلم هايي ساخته اند، 
ديدنی وجذاب است. در اين بين برخي كارگردانان وفيلم ها نيز در زمينه ارتباط 
با مخاطب موفق بوده اند. از نمونه های شللاخص آن كارگردانان،  مي توان مرحوم 
رسللول مالقلی پور ،آقای حاتمی كيا ،آقای كمال تبريزی وآقای احمد رضا درويش را 
نام برد. شايد در ساخت وساز فيلم های حوزه دفاع مقدس آنگونه كه بايد وشايد حق مطلب 
ادا نشده باشد اما فيلم های ساخته شده  توسط كارگردانان شاخص، بسيار ديدنی هستند. در اين 
حوزه، سوژه های بسياری وجود دارند كه می توانند به فيلم يا سريال تبديل شوند ولي  با توجه به 
بودجه وهزينه ای كه فيلم های جنگی دارند، ارگان ها ونهادهای دولتی و مربوطه بايد به ساخت آن ها 
كمک كنند زيرا تهيه كننده خصوصی با توجه به مشکالت اقتصادي زير بار ساخت آن ها نخواهد رفت.

  به نظر شما اين ميزان از توليدات برای بيان عظمت دفاع مقدس كافی است ؟
خير با وجود اينکه فيلم های  ارزشمندی در اين زمينه ساخته شده است اما با توجه به گستردگی 
موضع حق دفاع مقدس آن گونه كه بايد ادا نشللده اسللت و بايد مسئوالني كه در اين زمينه فعاليت  

مي كنند، كمک هاي بيشتري كنند تا آن گونه كه شايسته است توليداتي ساخته شود. 

  س�ينما و در كل هنر تا چه حد می توانند در ترويج فرهنگ ايثار وفداكاری در جامعه 
موثر باشند؟

بي شک هنر بسيار مي تواند در اين امر موثر باشد. به هر حال فيلم هايي كه در  سينما اكران شده  و 
همچنين آثاري كه در تلويزيون به نمايش گذاشته می شوند و حتی حوزه ادبيات وشعر نيز می توانند 
براي ترويج فرهنگ ايثار، فداكاري و شهادت موثرباشند. بايد توجه داشته باشيم كه فلسفه ساخته 

مريم چهاردولي
بي شك هنر مي تواند بيشترين تاثيرگذاري را در عرصه فرهنگ بر مردم 

يك جامعه داشته باشد. در اين بين، فيلم و سينما به دليل جاذبه هاي بصري 
كه به همراه دارند، مي توانند در ترويج فرهنگ ها و انتقال پيام هاي مختلف به 

ديگران نقش بيش�تري را ايفا كنند. سال هاست در حوزه دفاع مقدس، فيلم هاي 
فراواني ساخته مي شود و مخاطبان، حبيب دهقان نسب كه در  سال ۱۳۲۸ در شيراز 

ديده  به جهان گشود را با فيلم سفربه چزابه مي شناسند. فيلمي كه 
از ايثار  هاي رزمندگان سخن مي گفت و بازي دهقان نسب در آن به  
ياد همگان هست. وی به دليل عالقه به بازيگری، تحصيالت خود را 
در همين رشته انتخاب كرد و فارغ التحصيل بازيگری و كارگردانی 
تئاتر از دانش�كده هنرهای زيبا دانشگاه تهران شد. اين هنرمند 
در س�ال ۱۳۴۶ فعاليت های هنری خود را آغاز و در نمايش های 
مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد.خوب و اصولي به نمايش گذاشته شود. در ادامه، گفت كه بايد در كنار يكديگر حضور داشته باشند تا يك اثر گفت وگو با نشريه خانه فرهنگ ايثار و مقاومت از مولفه هايي ب�ود اما در تلويزيون با س�ريال در پناه تو درخش�يد. او در اس�ت اولين حضور او در سينما با فيلم شرايط عينی )۱۳۶۶( راديو شيراز از س�ال۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲ تجربه كسب كرد. گفتني 
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گفت و گو با حبيب دهقان نسب ، بازيگر فيلم سفر به چزابه
حق سينماي دفاع مقدس بايد      ادا     شود

شدن يک اثر هنری تاثيرگذاري آن است و هر حوزه هنری، مخاطب خاص خودش رادارد.  اگر  در 
آن زمينه آثار اصولی، منطقی وجذاب توليد شود، می تواند روی مخاطب خودش تاثيرگذار باشد. 

  شما به فيلم هايي كه در حوزه دفاع مقدس بازی كرديد تا چه اندازه عالقه داريد؟
در ابتدا به اين نکته اشاره كنم كه اگر اين فيلم ها را دوست نداشتم و براي من جذاب نبود، در آن ها 
بازی نمی كردم. من چند فيلم شاخص در دفاع مقدس دارم مثل فيلم سينمايی سفر به چزابه مرحوم 
مالقلی پور، فيلم سفر سرخ به كارگردانی آقای حميد فرخ نژاد كه در جشنواره 29 در بخش نگاه نو، 
بعد از 10 سال اكران و اين فيلم كانديدای چندين جايزه  ازجمله  بهترين كارگردان، بهترين فيلمنامه 
و بهترين بازيگر نقش اول شد. در آن فيلم من كانديداي بهترين بازيگر نقش اول بودم  ولي متاسفانه 
به اكران عمومی در نيامد. فيلم بسيار خوبی بود و من بازی خوبی در آن داشتم. بايد اشاره كنم به 

گفته ديگران آن فيلم يکی از بازی های خوب من بوده است.

  به نظر شما در آثارتان آن گونه كه بايد توانسته ايد جزييات دفاع مقدس و ايثار متجلي 
در آن را با بازی خود به نمايش بگذاريد؟

من به عنوان يک بازيگر، جزيی از يک كل هستم  اما درهمان  چارچوب نيز با بازخوردهايی كه در 
زمان اكران فيلم سفربه چزابه و اكران  فيلم سفر سرخ دريافت كردم،  متوجه شدم كه در ايفاي نقش 

خودم موفق بوده ام.

 بازي ش�ما در فيلم ها به حدی خوب بود كه مخاطب با شخصيت فيلم ارتباط مناسبي 
برقرار مي كرد؛ چه مولفه اي سبب شد تا اين ارتباط را ميان مردم وكاراكتر ايجاد كنيد؟

يک فيلم چندين  پارامتر برای ساخته شدن دارد و فقط بازيگر اصل نيست. نويسنده،كارگردان، عوامل 
پشللت صحنه، طراح صحنه، موسيقی، بازيگر و همه بايد در يک اثر هنری دست به دست يکديگر 
بدهند تا كار خوبی در حوزه سينما  توليد شود. هر كدام از عوامل سعی می كنند از روی عشق و دل 
كاركنند تا يک كار اصولی توليد و به نمايش گذشته شود. من نيز در اين سال ها تمام تالش خود را 

كردم  تا اثرهاي اصولي و خوب توليد شود.
از طرفي بايد اشللاره كنم در ايجاد ارتباطي كه  به آن اشللاره كرديد، يک بخشی دست بنده و بقيه 
بخش هاي  فيلم، دست عوامل ديگری است و وقتی تمام عوامل به درستی كنار يکديگر قرار بگيرند، 

نتيجه كار درست مي شود ومخاطب با اثر، ارتباط برقرار مي كند.

  اعتقاد ش�مابه فيل نامه ای كه بازی می كنيد تا چه حد سبب شد تا آثار شما به نتيجه 
الزم و مناسب برسد ؟

 در توليد آثار، فيلمنامه حرف اول را می زند و قصه شالوده اصلی هر كار است. درسينما وحتی تلويزيون 
وقتی يک فيلمنامه خوب وجذاب بوده و سللاختار درسللتی داشته باشد، شخصيت پردازی درستی 
صورت بگيرد، عوامل نيز  برای كار بيشتر دل بدهند،  بي شک اثر خوبي توليد می شود و می تواند با 

مخاطب ارتباط تنگاتنگی برقرار كند كه ماندگار شود.

  چرا آن گونه كه شايسته دفاع مقدس است توليداتی در اين حوزه نداشته ايم؟
براي ساخت فيلم هاي جنگي در حوزه دفاع مقدس بايد عوامل فراواني دست به دست يکديگر بدهند. 
مهم ترين عامل در اين  بين سللرمايه سللاخت است. اين نوع از فيلم ها سرمايه سنگينی نياز دارند و 
همکاری نهادهاي مختلف را طلب مي كند.  وقتی در ساخت يک فيلم برای يک فشنگ پول دريافت 
می شللود يا برای  ساخت يک قسمت ازصحنه اي در شهرك دفاع مقدس هزينه نيازدارد، دل آدم ها 
به كار نمی رود. به همين دليل بايد شرايط فراهم باشد تا توليدات در حوزه دفاع مقدس افزايش پيدا 

كند. 

  در آخر سخني مانده كه براي مخاطبان ما بيان كنيد؟
اميدوارم شاهد موفقيت های بيش از پيش سينما و هنركشور درسطح جهانی باشيم. از طرفي نيز 

مردم با آثار خوب آشنا بشوند و از اين آثار بيشتر استقبال كنند.

عليرضا مختارپور، دبير كل نهاد كتابخانه های 
عمومی كشللور در گفت وگو با خبرنگار خانه 
فرهنگ ايثار با اشللاره بلله ويژگی های ايثار در 
دفاع مقدس گفللت: از پنج جنبه می توان به 
مسللاله ايثار توجه كرد كه شامل جنبه ملی، 
انسللانی، دينی، عرفانللی و مجموعه اين ها در 
سطح باالتری جنبه استراتژيک نظام می شود. 
مقام معظم رهبری در ديدار با كنگره شهدای 
يکی از استان ها تاكيد كردند، صرف نظر از همه 
جنبه هايی كه گراميداشت و تجليل از ايثارگران 
دارد و كاری پسنديده است، اين پديده از لحاظ 

استراتژيک مهم است.
عليرضا مختارپور با اشللاره به دفاع مقدس 
به عنوان الگوی درسللت رفع مشللکالت امروز 
جامعه، فضای مجازی را زمينه انتقال فرهنگ 
ارزشی به نسل جوان دانست؛ فضايی كه تاكنون 
نتوانسته ايم به درستی فرهنگ ارزشی خود را 

وارد آن كنيم.
وی افزود: در كشوری با چنين سابقه تمدنی 
و دينی حتی كسانی كه تعلق خاطری به نظام 
ندارند اذعان می كنند، دفاع مقدس تنها جنگی 
بود كه بخشللی از سرزمين مان از دست نرفت. 
بخشی از سرزمين شايد جنبه جغرافيايی داشته 
باشد ولی از جنبه ديگر اين است كه حيثيت و 
اقتدار نظام و عزت كشور حفظ شد و به صورت 
الگو و نمونه ای پديد آمد كه می شود در برابر 
دشمنی مسلللح كه حمايت همه دنيا را دارد 

مقاومت كرد.
مختارپللور حضور همه آحاد مردم در دفاع 
مقللدس و همدلي ها را نقطه قللوت آن دوران 
دانسللت و اذعان داشللت: كسللانی كه در اين 
جنگ، دفاع را شکل دادند صرفا نيروی موظف 
و اجباری نبودند بلکه نيروهای ارتش و نيروهاي 
مردمی در كنار يکديگر كار كردند. بخشللی از 
بدنه مردمی نيز در پشللت جبهه مشغول بود 
و ايللن همدلي، گذشللت، ايثللار و فداكاري ها 
درمجموع، توان و ظرفيت بزرگی در كشور به 
وجود آورد كه توانست شکست را بر دشمنان 
تحميل كنللد. دوران دفاع مقدس و نمونه های 
ديگر فرهنگ ايثار در كشللور، بستر طبيعی و 
مسللتعد تمام اتفاقات خوب جامعه را نمايان 
سللاخته اسللت. دبير كل نهللاد كتابخانه های 
عمومی كشور با اشاره به اهميت الگوگيری از 
دفاع مقدس در رفع مشللکالت جامعه تصريح 
كرد: ما در اين كشور به همان اندازه كه ظرفيت 
بزرگی در علم، صنعت، شعر و عواطف داشته ايم 
امروز در عرصه های ديگر نيز داريم. اگر اين توان 
و ظرفيت به درسللتي به كار گرفته شود، ديگر 
مشللکلی برای حل معضالت نخواهيم داشت. 
ما حادثه ای عظيم تللر از دفاع مقدس تاكنون 
نداشته ايم، اما توانستيم آن را رفع كنيم. اگر آن 
تفاهم و اتفاق نظر و همتی كه دفاع مقدس را 
شکل داد در اقتصاد، محيط زيست و آسيب های 
اجتماعی به وجود بيايد حتما می توانيم موفق 
باشيم. اگر در برخی عرصه ها نمی توانيم مشکل 
را حل كنيم شايد به اين دليل است كه توانايی 
تبيين و مشاركت الزم و حضور مردم در همه 
عرصه ها را نداريم.آن همدلی و همفکری بايد 
ايجاد شود تا به سللمت مقصد حركت كنيم. 
برای كشللوری مثل كشللور ما كه بارها مورد 
هجوم سياسللی و فرهنگللی و در دوره ای هم 
نظامی بوده است، آنچه زمينه پيروزی را فراهم 
كرده، اقتدار اسللت. بايد در زمينه علمی، فنی، 

اجتماعی، سياسی و نظامی اقتدار داشته باشيم. 
در اين صورت كسللی نمی تواند ديگر كشور ما 

را تهديد كند.  
وی به بستر و فضای ارتباطی ايجاد شده در 
سال های اخير و استفاده از آن به عنوان يک ابزار 
برای رسيدن به اهداف ملي اشاره كرد و گفت: 
دوره های تاريخی با يک سللرعت ثابت تغيير 
نمی كنند. در برخي از دوره های تاريخی ايران 
می بينيم در طول چند دهه يا يک سلسللله، 
تنها چند حادثه مهم تاريخللی اتفاق افتاده و 
تغيير مهمی رخ نداده است اما در برخی مواقع، 
به قدری سللرعت تحوالت زياد شللده كه اگر 
بخواهيم با قبل مقايسه كنيم حيرت آور است. 
برای مثال گسترش فضای مجازی در 20 سال 
اخيللر، دوران ما را بلله دوران متمايزی از 100 
اخير تبديل كرده اسللت. اتفاقللی كه امروز در 
فضاي مجازي و رسانه های اجتماعی روي داده 
است، به خصوص در جامعه ما كه نسل جوان 
شور و اشتياق فراوانی به استفاده از آن دارد، آثار 
وضعی را در فرهنگ و تمدن ها به وجود آورده 
است و اين تاثيرات يک بعدی هم نيست. البته 
ما نتوانستيم متناسب با فضای ارتباطی جديد 
در حوزه های ارزشی و فرهنگی، فرهنگ خود را 
منتقل كنيم. كشوری با چنين سابقه فرهنگی و 
زبانی نبايد منتشركننده جمالت جعلی و بيگانه 

آن هم به اين شدت باشد. 
مشللکل اين اسللت كه چون نتوانسللتيم 
واسطه تبديل ارزش هاي مان را به آثار مکتوب 
در فضای مجازی پيدا كنيم، امکان كنترل آن 
را نداريللم. دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی 
كشللور با اشاره به ضرورت تقدير از ايثارگران و 
بزرگداشللت  شهيدان گفت: تقدير از شهيدان 
و ايثارگللران، تنهللا به خاطر جنبلله تکريمی 
آن نيسللت بلکه جنبه مهم،  الگوسازی است. 
رفتارهای اجتماعی و اتفاقات رخ داده در جامعه 
تا زمانی كه مصداق مفرد بدون ارتباط و بدون 
تامين باشللد حادثه ای بيش نيست، زمانی به 
قاعده تبديل می شللود كلله ضوابط آن را پيدا 
كنيم. اگر اين گونه شللود از اتفاقی كه يک بار 
در آن موفقيت كسب كرده ايم با حفظ الگوی 
آن در شللرايط ديگر می توان چنين موفقيتی 
را كسللب كرد. كشورهای اروپايی هنوز هم در 
رابطه با سللربازان خود كلله در جنگ جهانی 
حضور داشللته اند و از كشورشان دفاع كرده اند، 
در تالش برای نمادسازی و الگوسازی هستند. 
چللرا كه هر ملتی نياز دارد برای نسللل بعدی، 
اين الگوها را حفظ كند و انگيزه هاي شللان را 
ترويج دهد. اگر كاری براي حفظ فرهنگ ايثار، 
مقاومت و شهادت صورت می گيرد، برای حفظ 
يک ذخيره و گنجينه مهم فرهنگی استراتژيک 
اسللت تا الگوسازی و تکرار برای امور مشابه در 

حوزه های ديگر باشد. 

گفت وگو با دبير كل نهاد كتابخانه های عمومی كشور

دفاع مقدس الگوی درست رفع 
مشکالت امروز جامعه است
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،،
بي ش�ك ايثار و ازخودگذشتگي فقط به دوران جنگ 
و دفاع مق�دس منتهي نمي ش�ود و در بازه هاي مختلف 
تاريخي، هس�تند كس�اني كه از جان، مال، س�المتي و... 
خود براي خدمت به مردم و خلق خدا گذش�ت كنند. در 
اين بين ش�ايد بتوان آتش نشانان را يكي از ده ها قشري 
دانس�ت كه جان خود را براي كمك به انس�ان هاي ديگر 
به خطر مي اندازند و به اس�تقبال خط�ر مي روند. 7 مهر 
در تقوي�م رس�مي ايران، روز آتش نش�ان ناميده ش�ده 
اس�ت زيرا در روز 7 مهر ۱۳۵9 وقتی كه دشمن بعثی به 
پااليش�گاه آبادان حمله هوايی كرد، آتش نشانان منطقه 
و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پااليشگاه رفتند كه 
در حين عمليات خاموش كردن آتش، دوباره هواپيماهای 
دش�من اقدام به بمباران پااليشگاه می كنند كه منجر به 
ش�هادت تع�داد زيادی از آتش نش�انان می ش�ود. طرح 
تعيين روز آتش نش�انی و ايمنی در س�ال ۱۳79 توس�ط 
ستاد هماهنگی امور ايمنی و آتش نشانی كشور پيشنهاد 
و توسط ش�ورای عالی انقالب فرهنگی كشور تاييد شد. 
اين روز با هدف ترويج ايمنی و پيش�گيری از حوادث در 
سطح كشور همچنين يادآوری حماسه آفرينی ها و از خود 
گذشتگی های آتش نشانان ميهن اسالمی در عرصه دفاع 

مقدس نامگذاری ش�ده اس�ت. ايجاد زمينه های مناسب 
برای آموزش همگانی مردم در جهت پيش�گيری از بروز 
حوادث مختلف و حفاظت از سرمايه های ملی نيز از ديگر 
اهداف نامگذاری اين روز اس�ت. در هيمن راس�تا، يادي 
مي كنيم از اين عزيزان كه با عش�ق و خلوص بدون توقع 
خاصي جان خود را براي مردم اين مرز و بوم فدا كردند.

نماد از خودگذشتگي
شايد نام اميد عباسي را همه ما شنيده باشيم، جواني 
ك�ه زندگي خود را فدا ك�رد تا چندين تن ب�ه ويژه يك 
دختر خردس�ال از مي�ان آتش هاي س�اختماني ۱0 طبقه 
نج�ات پيدا كند. ماجرا از آن قرار بود كه آتش نش�انان و 
اميد عباس�ي با اعالم ستاد فرماندهی و به صدا درآمدن 
زنگ آتش س�وزی به سرعت خودش�ان را به محل حادثه 
در بزرگراه همت غرب، ش�هرک ش�هيد باقری رساندند. 
يك س�اختمان ۱0طبقه ديده می ش�د كه در طبقه دهم، 
آتش ودود سياهی به بيرون زبانه می كشيد. شدت آتش 
سوزی و حرارت باالی آن، آسانسور را از كار انداخته بود. 
نيروه�ا با پای پياده و با تجهيزات، طبقات را يكی پس از 
ديگری پشت سر مي گذاش�تند و سرانجام به طبقه دهم 

به مناسب فرارسيدن 7مهر، روز آتش نشاناني كه عاشقانه فداكاري مي كنند

شراره هاي ايثار

،،،،
»شهناز حاجی شللاه« نخستين زن شهيده خرمشهر است. او در سال 1336 در 
خرمشللهر بلله دنيا آمد. تحصيالتش را تللا ديپلم ادامه داد. با آغاز جنگ و اشللغال 
خرمشللهر، در كنار برادرانش، ناصر و محمد حسللين، به دفاع از شللهر پرداخت. او 
به قدری نسللبت به تمام اعضای خانواده و پدرو مادر احسللاس مسللئوليت می كرد 
كلله فرزنللد بزرگ خانواده به نظر می رسلليد.جنگ كه آغاز می شللود خانواده او به 
اهواز می روند اما او به همراه برادرانش در شللهر می مانند تا از خرمشهر دفاع كنند. 
هشللتم مهر 1359 از شلليراز كاميونی می رسد كه بار آورده بود و می خواست آن ها 
را در مکتب خالی كند. دخترها منتظر آمدن مردها نشده و خودشان دست به كار 
می شوند. مشغول كار بودند كه ديدند سر فلکه گلفروشی، عراقی ها خانه سمت چپ 
خيابان را با خمپاره زدند. شللهناز و دوسللتش شهناز محمدی همراه بقيه به طرف 
خانه می دوند تا اگر زنی در آنجا هسللت، او را بيرون بياورند كه خمپاره ای بين آن 
دو به زمين می خورد و منفجر می شللود. تركش مستقيم به قلب شهناز اصابت و او 

را همان جا شهيد كرد.

با آغاز جنگ، زهرا حسينی كه دختری 17 ساله بود،  خود را در وسط ماجرا 
يافت. همين كه اعالم كردند پيکرهای شللهدا روی زمين مانده است، به ياری 
غسللاالن شتافت و با شهامت و مقاومت روحی كم نظيری در كار غسل و كفن 
و دفن شللركت كرد. به كاركنان گورسللتان غذا رسللاند، مردم را برای اين كار 
بسلليج كرد، امدادگری آموخت و در هر كاری كه پيش می آمد، از امدادگری، 
زخم بندی، حمل مجروحان، تعمير و آماده سللازی اسلللحه، پخت و پز و توزيع 
امکانات فعاليت داشت. تنها هدفش اين بود كه مفيد باشد و به مردم خدمتی 
بکند. پدر و برادرش در جنگ خرمشهر شهيد شدند و او با دست خود آنان را 

در گور نهاد. خواهر كوچک ترش را در كارها شركت داد.
در جريان دفاع از خرمشهر مجروح شد و تركشی در نخاع او جای گرفت. با 
اين حال، او پيوسته كوشيد تا در خدمت جبهه و جنگ يا مردم جنگ زده باشد. 
گزارش حسللينی از جنگ بی نظير اسللت و به هيچ يک از كتاب هايی كه درباره 

جنگ نوشته اند، شباهتی ندارد. 

زهرا حسينی، راوی كتاب داشهيده شهناز حاجی شاه

امتداد 
فداكاري

زنان 
ايثارگر

نگاهي به حضور برخي زنان رزمنده و شهيد در دفاع مقدس

شيرزناني كه ايثار را معنا كردند
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از ديگر شللهدای زن می توان به اسللم »فوزيه شلليردل« اشللاره كرد. دوم 

ارديبهشت  سال 1338متولد شد. 
پس از اخذ مدرك سوم راهنمايی وارد بهداری و پس از گذشت سه سال از 
خدمت در بهداری شهر كرمانشاه به پاوه منتقل شد و در بيمارستان اين شهر 

به عنوان بهيار ايفای نقش كرد. 
سللرانجام روز 25 مللرداد 1358 در جريللان حمللله گروهللک ضد انقالب 
دموكرات به بهداری پاوه و محاصره بهداری، در حالی كه شهيده فوزيه شيردل 
مشللغول كمک كردن به ياران شللهيد دكتر مصطفی چمران بللرای راهنمايی 
بالگللرد بود، مللورد اصابت گلوله قرار می گيرد و پس از گذشللت 16 سللاعت 
خونريزی به شللهادت می رسللد. پيکر اين شهيده در گلزار شهدای باغ فردوس 

استان كرمانشاه خاكسپاری شده است. 
شللهيده فوزيه شير دل از سوی سازمان بسيج مستضعفين، شهيد شاخص 

جامعه زنان سال 93 معرفی شده است.

»سيده طاهره هاشمی« يکی از بانواني است كه در 14 سالگی به شهادت رسيده است.
او روز يکم خرداد 1346 در شهرستان آمل و در روستای شهيد محله ) شهربانو محله( 
متولد شد. اين سيده با سن كم، نبوغ و ذوق سرشار هنری در آفرينش آثار نوشتاری و 
تجسمی داشته است. به گفته دوستان شهيده هاشمی، او دختری صبور و از خودگذشته 
بوده است ولی در عين حال همواره نظر انتقادی خود را با صراحت با معلمانش در ميان 
می گذاشت و ترسی از بيان حقايق نداشته است.درجريان پيروزی انقالب، طاهره با اينکه 
بيش از 10 سال نداشت همواره با خانواده خود چون ساير اقشار مردم در بيشتر تظاهرات 
شللركت می كرد. پس ازپيروزی انقالب با پيوسللتن به انجمن اسالمی مدرسه و انجمن 
اسالمی شهيد محله در تداوم انقالب اسالمی  كوشيد.وي سعی داشت دوستان و آشنايان 
خود را با دسللتورات اسالم آشنا سازد و خود نيز آنچه را می گفت عمل می كرد. روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه هرهفته روزه می گرفت. هاشمی ششم بهمن 1360 درحالی كه برای 
رزمندگان اسالم كه برای مقابله با ضدانقالب در شهر مستقر بودند مشغول جمع آوری دارو 

و غذا بود، مورد اصابت گلوله عناصر ضدانقالب قرار گرفت و شهيد شد.

شهيده سيده طاهره هاشمیشهيده فوزيه شير دل

رسيدند. لوله كشی و آبرسانی بالفاصله آغاز مي شود 
و ماموران از چند جهت مش�غول خاموش كردن آتش 
ش�ده و س�ه نفر از اعضای اين خان�واده كه يك مادر 
و دو فرزند بودند را س�الم به پايين ساختمان منتقل 
مي كنن�د. عملي�ات در مراح�ل پايانی ب�ود كه يكي 
از آتش نش�انان با ش�نيدن صدايي متوجه مي ش�ود 
كه يكی از نيروها، روی زمين افتاده اس�ت. دس�تگاه 
تنفس�ی را سريع بازكرده و روی دهان آن آتش نشان 
گذاش�ته و با كم�ك، او را ب�ه پايي�ن مي آوردند. آن 
صحن�ه و آن عمليات اولي�ن و آخرين ب�اری بود كه 
اميد عباسی زنده بود. اميد قصه ما پس از پيدا كردن 
دختر بچه 9 ساله در آتش، بادادن ماسك تنفسی اش 
به او، بر اثر ش�دت حرارت و حجم باالی دود بر زمين 
افتاده بود. او به فرياده�اي مادر اين كودک بي توجه 
نمان�د و جان خود را فدا كرد ت�ا اين دختر به زندگي 

خود ادامه دهد.

ايثار پشت ايثار
گفتني اس�ت بعد از آن حادثه، تعدادی از اعضای 
بدن آتش نشان فداكار تهرانی همچون دو كليه و كبد 
وی برای اه�دا به بيماران نيازمن�د از بدن وی خارج 

شد.

در امتداد دفاع مقدس
به ط�ور حت�م از اين عزي�زان فراوان هس�تند و 
در فاجع�ه پالس�كو نيز ش�اهد آن بوديم ك�ه تعداد 
فراوان�ي از آتش نش�انان ب�راي مهار آت�ش و نجات 
دادن جان بس�ياري از افراد در بن�د، جان خود را به 

خطر انداختن�د و براي عظمت جاي�گاه آن ها همين 
ب�س كه رهبر انقالب در پيامي به مناس�ب ش�هادت 
آن ه�ا فرمودند:»اي�ن جوانمردان ب�رای نجات جان 
و مال هم ميهنان خود، با ش�هامتی ش�گفت انگيز به 
درون آت�ش و آوار رفتن�د و ج�ان خ�ود را در خطر 
نهادن�د و خ�ود را ف�دا كردن�د. آنان يك ب�ار ديگر 
خاط�رات فداكاری های دوران دف�اع مقدس را زنده 
كردند و نش�ان دادند كه ايرانی موم�ن آنجا كه پای 
خطرپذي�ری برای ادای وظيفه در ميان اس�ت عزمی 

راسخ و شجاعتی مثال زدنی را تجسم می بخشد و در 
راه خ�دا، متاع جان را بی چند و چون عرضه می كند. 
خانواده ه�ای داغدار و همه  مل�ت ايران به اين عزم و 
ش�هامت برخاسته از ايمان ببالند و صاحبنظران، اين 
پديده را در تحليل ها و محاس�بات خود درباره  ايران 
و ايرانی مومن به حس�اب آورند. اين حادثه از سويی 
غم انگيز و از سويی افتخارآميز است. اين ها شهيدان 
راه خدمت دش�وار و انجام وظيف�ه  پرخطرند و هرگز 

فراموش نخواهند شد«.

سال هاس�ت ش�يرزنان ايران زمين در كنار مردان اين مرزوبوم با رشادت هاي خود محدوديت هاي طبيعي را زير س�وال برده اند و گاهي به گونه اي پيش رفته اند كه مردانگي در 
برابر آن ها شرمنده شده است. زنان ايراني در عرصه دفاع مقدس نيز همانند بسياري از ميادين ديگر خوش درخشيدند و حماسه هايي عجيب رقم زدند. بر اساس آمار تهيه شده از 
فهرست شهداي جنگ تحميلي زنان قهرمان ايران ۶ هزار و ۴۲۸ نفر شهيده در طول سال هاي دفاع مقدس تقديم اسالم كردند كه بيشتر آن ها در بمباران و موشك باران شهرها 
به ش�هادت رس�يده اند. در طول ۸ س�ال دفاع مقدس ۲۲۸0۸ نفر امدادگر و ۲۲7۶ نفر پزش�ك زن به جبهه ها اعزام شدند. گفتني است در حال حاضر در كشور بيش از ۵ هزار زن 
جانباز وجود دارد كه از اين ميان ۳ هزار نفر باالي ۲۵ درصد جانبازي هستند. هركدام آن ها با الگو برداري از حضرت»فاطمه)س(« و خانم »زينب )س(« پا در اين مسير گذاشتند 

و رستگار شدند كه در ادامه به زندگي برخي از آن ها اشاره مي كنيم.
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فرهنگ جبهه و راه های توسعه  آن
محمدرضا سوقندی 

انديش�مندان درباره وجه تمايز انس�ان و 
حيوان به اين نكته اشاره مي كنند كه انسان 
موجودی فرهنگی اس�ت. اهميت فرهنگ 
نيز نشأت گرفته از ميزان اهميت بنيادها، 
سرچشمه ها و ريشه های آن است و كمال 
ي�ك فرهنگ را مي توان به ميزان تاثير آن 
در وصول انسان و جامعه انسانی به تكامل و 
تحقق اهداف خلقت دانست. به اين معنی كه 
هر چقدر يك فرهنگ در سوق دادن انسان 
و جامعه به س�وی تكامل نقش بيش�تری 
داش�ته باشد،آن فرهنگ كامل تر بوده و به 
همان نسبت از اهميت بيشتری برخوردار 
اس�ت.  فرهنگی كه ما در اين مبحث از آن 
سخن می گوييم، يعنی فرهنگ جبهه يا به 
بيان امروز »فرهنگ ايثار« قبل از هر چيز، 
مبنای اعتقادی دارد و از جمله خصيصه های 

آن مي توان به اين موارد اشاره كرد:

1
 ثبات و پايداری

از آنجللا كه جهاد فی سللبيل اهلل و دفاع از كيان 
اسالمی، بيشترين نقش را در شکل گيری فرهنگ 
جبهه داشته اسللت، بنابراين اين فرهنگ مانند 
ساير فرهنگ ها در معرض دگرگونی نيست زيرا 
پايداری يک فرهنگ به اين اسللت كه ريشه در 
جان و فطرت انسان داشته باشد. اما فرهنگ هايی 
كه منشأ پيدايش آن ها وقايع و حوادث زودگذر 
تاريخی هسللتند و يا ريشه در عواملی همچون 
وضع نژادی، محيط اجتماعی،آداب و رسللوم و... 
دارنللد، اگر چه ممکن اسللت از نظر زمانی، دوام 
داشته باشللند اما به اين دليل كه فاقد محتوا و 
روحند، ابدی نيستند. قدر مسلم، فرهنگ جبهه، 
فرهنگللی با ارزش و دارای روح و معنی اسللت و 
نشللانه حقيقی بودن آن، ثبات و جاودانگی اش 

است.

2
 پويايي و هدف داری

فرهنگ جبهه از آنجا كه  منبعث از خواسته ها و 
استعدادهای عاليه انسانی و هماهنگ با نيازهای 
آدمللی اسللت، هللم دارای هويت و شللخصيت 
است و هم شخصيت سللاز و هويت بخش. هم 
الگوست و هم الگوسللاز. بنابراين پوسيدگی در 
آن راه نللدارد و هرچند ممکن اسللت غفلت ها، 
حجاب هللا وحتی انحرافللات در آن راه يابد ولی 
اين فرهنگ نابودشدنی نيست. با مطالعه و دقت 
در تاريخ اسللالم ، درمی يابيم كه فرهنگ جهاد 
و شللهادت و ايثللار و جانبللازی، فرهنگی پويا و 
هدفدار است؛ خاصه فرهنگی كه حيات خود را 
مرهون شللهادت و جانبازی ياران پيامبر)ص( و 
اصحاب اميرالمومنين علی)ع( و عاشقان اباعبداهلل 
الحسللين )ع(باشللد.حضرت امام )ره( در زمينه 
پايداری و هدفداری فرهنگ شهادت می فرمايند: 
»خدا می داند كه راه و رسم شهادت كور شدنی 
نيسللت و اين ملت و آيندگان هستند كه به راه 
شللهيدان اقتدا خواهند كرد و همين تربت پاك 
شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان 
و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود«.

)1(
دليل پويايی فرهنگ جبهه اين است كه سيستم 
فکللری آن دارای نظامللي پويا اسللت و مبنای 
اعتقادی و دينللی دارد و اين معنا در جای خود 
اثبات شده است كه مبناهای اعتقادی، قوی ترين 

و پايدارترين پايه هاست. حضرت امام صادق )ع( 
در بيان استحکام باورهای اعتقادی می فرمايند: 
إَِزالَُة الِْجَباِل أَْهَوُن ِمْن إَِزالَِة َقلٍْب َعْن َمْوِضِعِه)2( 
جابه جا كردن كوه آسللان تر از جابه جا كردن دل 
از تعلق گاه آن اسللت. از اين روست كه می بينيم 
بيشللترين مجاهدت ها و فداكاری های بشللر در 
طللول تاريخ، در راه دفللاع از عقيده و يا تبليغ و 

نشر آن بوده است.

3
محدود به زمان و مكان خاص نمی شود

فرهنگ جبهه، ريشه نژادی و جغرافيايي نداشته 
و منحصر به اقوام و ملل خاصی نيسللت. اگرچه 
زمان، مکان و شللرايط محيللط در تکوين يک 
فرهنگ تاثير بسزايی دارند اما فرهنگ، محدود و 
محصور در آن ها نمی شود؛ به ويژه فرهنگ جبهه 
كه نويدبخش و تحول آفرين بللوده و آرمان ها و 
اهللداف طرح شللده در آن قابل وصول و مطابق 

گرايشات عالی انسانی است.

4
خالص و مصفاست 

فرهنگ جبهه از شايبه ها و زرق و برق های دنيای 
مادی به دور است و رسوبات فريبنده دنيوی نه 
تنها در آن راه ندارد بلکه معنويت و اخالص، صفا 

و صداقللت، همدلی و همزبانی و يکرنگی در آن 
متبلور است و فضايل و كماالت انسانی بيش از 
آن كلله در حيطه اين فرهنللگ، جنبه آرمانی و 
نظری داشته باشد، به خود جامه عمل پوشيده 
است. زندگينامه ها، وصيتنامه ها،آثار و خاطرات 
شهدا و ساير حامالن فرهنگ جبهه، خود نشانی 
گويا از مدينه فاضله جبهه اسللت كه در ميدان 

عمل به تجلی درآمده است.

5
تدافعی و انفعالی نيست

فرهنگ جبهه تمامی ديناميک ها و پتانسيل های 
الزم بللرای يک فرهنگ تهاجمی را داراسللت. 
اگرچه از نظر نظامی در يک جهاد دفاعی شکل 
گرفته اسللت ولی خصوصيللات حاكم بر آن به 
گونه اي است كه دفع كننده همه عناصر مخرب 
و منحرف است. رسوبات مضر در آن راهی ندارد 
و از آنجايللي كه اركان اين فرهنگ از انسللجام  
و وحدت برخوردار اسللت، انديشه غير نه تنها 
جذب آن نمی شللود بلکه در مقابل آن دوام هم 
نمی آورد. البته بايد به اين نکته توجه داشت كه 
گاهللی يک فرهنگ مطابق با آرمان های معقول 
انساني در جامعه ای وجود دارد اما ممکن است از 
ديدگاه برخی، همان فرهنگ، ناچيز و نامعقول و 
مورد تخاصم و تهاجم باشللد؛ اين نه از ارزش آن 
فرهنگ می كاهد و نه نقصی برای آن محسوب 

می شود.

برخی راه های اشاعه فرهنگ جبهه 
برای اشاعه يک فرهنگ، زمينه سازی پذيرش 
آن در جامعه از اهميت بسزايی برخوردار است. 
اما فرهنگ جبهه نسللبت به جامعه اسللالمی 
خودمان يک فرهنگ بيرونی نيست كه نياز به 
زمينه سازی به معنای عام آن داشته باشد و يا 
يک فرهنگ خارجی نيسللت كه جامعه آن را 
نشناسد و با معيارهايش ناهماهنگ باشد، بلکه 
فرهنگ جبهه منطبق بللر اهداف و آرمان های 
جامعلله اسللالمی و از پايللگاه اجتماعی قوی 
برخوردار اسللت. با اين مقدمه، اين نکات براي 
اشللاعه فرهنگ جبهه ضروري خواهدبود:نکته 
اول: حفللظ و صيقل دادن فرهنگ جبهه يا به 
بيان ديگر، پيراسللتن آن از زنگارها و بدعت ها 
ممکن نيسللت مگر بللا حفللظ ارزش های آن 
همچللون: اخللالص، ايثللار، صبر، اسللتقامت، 
شللجاعت، صداقللت و درسللتکاری و دوری از 
تجمالت و رفاه طلبی های كاذب و... همچنين 
حفظ آثار و اسناد جبهه و حساسيت در مقابل 
هتک حرمت به اين فرهنگ مقدس و متعلقات 
آن، ميدان دادن به حامالن اين فرهنگ جهت 
تالش در گسللترش آن، دور نگه داشللتن اين 

فرهنگ از جناح ها و خطوط سياسی و ساير فراز 
و نشيب های اجتماعی، تقويت الفت و وحدت و 
انسجام بين فرهنگ سازان جبهه و از بين بردن 
تمامی زمينه های تفرقه و اختالف و مخاصمات 
و جدال های احتمالی، احسللاس مسللئوليت 
اجتماعللی حامالن اين فرهنگ و عدم گرايش 
آنللان به فردگرايللی و درون گرايللی و خالصه 
حفظ جميللع ارزش های متبلللور در فرهنگ 
جبهه با تمامی خصوصيات مربوط به آن.نکته 
دوم: انتقال فرهنگ جبهه بايد همراه با انتقال 
ارزش های بنيادی و اصولی آن باشد وگرنه تنها 
با انتقال و اشللاعه مظاهر اين فرهنگ،كاری از 
پيش نمی رود. مظاهر يک فرهنگ در محيط 
پيدايللش خللود، دارای ارزش و جايگاه وااليی 
اسللت و دليل آن هم اين اسللت كه با اساس و 
بنيادهای آن تطبيق می كند، ولی در جايی كه 
بنيادهای آن فرهنگ استوار نيست و ارزش های 
آن همچنان ناشللناخته مانده و يللا جامعه با 
مظاهر آن بيگانه اسللت، حتللی گاهی ممکن 
است اين انتقال، نتايج منفی نيز در پی داشته 
باشللد. هرچند در اينکه انتقال مظاهر ممکن 
اسللت زمينه سللاز انتقال باورهای آن فرهنگ 
باشللد حرفی نيسللت اما برای انتقال فرهنگی 
كه بايد موثر، سرنوشللت ساز، محرك و تحول 
آفرين باشد،كافی به نظر نمی رسد.زمانی يک 
فرهنگ پايدار می ماند كه افکار و انديشلله های 
آن منتقل شللود و انتقال واقعی وقتی صورت 
می گيرد كه آن انديشلله ها و تفکرات به عنوان 
باورهللای درونی و اعتقادات راسللخ، در قلب ها 
مطرح باشد، به حدی كه هم مايه عمل و رفتار 
فردی و اجتماعی افراد باشللد و هم افراد آماده 
دفاع از آن فرهنگ و ارزش ها باشند. نکته ديگر 
اينکه، هم حامالن فرهنگ جبهه در درجه اول 
و هم مسللئوالن و كارگزاران نظام اسالمی در 
مرحله بعد، بايد همواره در نظر داشللته باشند 
كه اشاعه فرهنگ جبهه بدون حضور حامالن 
آن ممکن نيسللت. تکرار حديث گنج جنگ و 
معللارف و معاريف دفاع مقدس ومولفه های آن 
در منظومه كالم امام خامنه ای )مدظله العالی( 
و سيره عملی ايشان در پاسداشت اين سرمايه 
بی بديل وگنجينه بی نظير و تقريظات ايشان بر 
غرر مکتوبات معاريف دفاع مقدس، منشورات 
جامعی برای جريان فکری  و چراغ راهی برای 
اين جريان فرهنگی بوده است. امروزه بهره گيری 
از ابللزار نوين و شلليوه های فرهنگ پذيری نيز 
فرصتی بيش ازگذشللته را فراهم كرده است، 
اگرچلله غمگنانه برای  فراق بزرگان خوشللنام 

وگمنام اين عرصه جايگزينی نمی يابيم.
 1- صحيفه امام خمينی، جلد 21 ، صفحه 92

2- بحاراالنوار، محمد باقر المجلسی، ج78، ص 239.
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،،
خادمی گمنام كه در زيارتگاه ش�رهانی كفش زائرين را واكس می زد معتقدست كه شهيد آوينی می گويد گمنامی تنها برای 
شهرت پرستان دردآور است ولی تمام اجرها در گمنامی است و از من هم نخواهيد كه اسم خودم را بيان كنم. او مي گويد كه من 
از اول فرودين به اين زيارتگاه بكر و دست نخورده آمدم و همين واقعی بودن مناطقش باعث شده كه بعد از مدت ها به اين مكان 
مقدس بيايم و برای اين زائرين راهيان نور خدمت گزاری كنم. جوان مي گويد وقتی به اين يادمان آمدم شهيدی كه تازه تفحص 
كرده بودند را زيارت كردم و فضای معنوی خاصی اينجا را در برگرفته بود كه هيچ گاه نمی توانم آن را برای كسی توصيف كنم. او 
از ته قلبش اعتقاد دارد شهدا زنده اند و وقتی انسان با اين شهدا مواجهه می شود به خاطر فضای معنوی ايجاد شده می تواند درک 
كند كه چگونه نزد خداوند رزق و روزی دارند.روی تابوت شهيد تازه تفحص شده نوشته بود »خوشا به حال ما كه رفتيم...«.  چيزی 

كه برايم جالب بود نام و نشان داشتن اين شهيد بود، كه بعد از سال های سال مادر چشم انتظارش آرام می گيرد.

خادم گمنام راهيان نور

،،،،
بيشتر با شنيدن واژه ايثار، ذهن ناخودآگاه به سوي ايثارگران متمايل مي شود 

و حال آنکه خانواده هاي آنان در اين ايثارگري، نقشي كمتر نداشته اند.
صحنلله اي از يک فيلم قديمي مربوط بلله اعزام رزمندگان درزمان جنگ را از 
تلويزيون مشللاهده مي كردم. مادري را ديدم كه براي بدرقه فرزند آمده بود و 
هنگام خداحافظي، جوان رشلليد بلند بااليش، بايد خم مي شللد تا بتواند روي 

مادر را ببوسد و مادر نيز براي ديدن روي فرزند، بايد به باال نگاه مي كرد.
همان لحظه باخود انديشيدم اين مادر چه مي كشد وقتي كه اين دالور رشيدش 

را در تابوتي كوچک كه فقط قطعه اي از بدن او را حمل مي كند، مي بيند.
اين درد جانکاه را نه نويسللنده اي مي توانللد در قالب كلمات بازگويد و نه هيچ 
شللنونده و خواننده اي مي توانللد به درك حقيقت آن برسللد. حال اگر مادري 
چندين! جوان شللهيد داده باشد چگونه قابل درك است؟! خاطره زير از خانم 

فرح لک،يکي از پرستاران دوران جنگ در آبادان تکان دهنده است.
او مي گويد:»از بخش 6 بيمارسللتان آبادان خاطره هللاي فراواني دارم ، يکي از 
رزمنده هايي كه ضربه مغلزي شلده بلود را در ايلن بخلش بستري كرده بودند.

قد بلندي داشللت به گونه اي كه سرش از باالي تخت و پاهايش از پايين تخت 
آويزان بود و ما ناچار بوديم به گونه اي بالش زيرسرش بگذاريم كه مبادا سرش 

آويزان شود. چشمانش بازبود، گويلا انتظلار كسلي را ملي كشليد.
بلراي اينکله چشللمانش خشک نشللود مرتب گاز استريل روي چشمش قلرار 
ملي داديلم، بلرخالف مراقبلت هلايي كله از او ملي شلللد املا اوضاعش هيچ 
تغييري نمي كرد . روزها مي گذشللت و او همچنان چشمانش باز بود . بچه هاي 
سپاه پاسللداران انقالب اسللالمي با اطالعاتي كه درمورد او داشتند توانستند با 
خانللواده اش تماس بگيرند و به آن ها اطالع دهند. يکي دو روز بعد، چند خانم 
و آقاي سلللياه پلوش وارد بخلش شدند و سللراغ بيمار بخش 6 را گرفتند. من 

نيز راهنمايي شان كردم.
يکي از آن خانم ها كه ازهمه مسن تر بود باالي سلر رزمنده رفت. گاز را از روي 
چشللمش برداشتم. وقتي مادرش با او صحبت كرد چشمانش را بست و شهيد 
شلللد. همله بسلللتگانش دور او حلقه زدند و يکي يکي از شللهيد خداحافظي 
كردند .به سللمت مادرش رفتم و پرسلليدم شللما چگونه از قبلل سلياه پلوش 
بوديلد؟! مگر اطالع داشتيد پسرتان شهيد مي شود ؟ نگاهي به من انداخت و 
گفت : نه دخترم، مهدي پنجمين شهيد من است! و بسيار آرام درحالي كه غم 

بزرگي روي شانه هايش سنگيني مي كرد بخش را ترك كرد.
بي شللک عظمت حماسه مادران و همسران شللهدا و جانبازان و ايثارگران كه 
اين روزها، دوران سللختي را به دور از عزيزان شللان سللپري مي كنند، كمتراز 
عزيزان شان كه در جبهه ها نبرد كردند، نيست و نبايد فراموش كرد كه همگان 

مديون و وامدار صبر و عزت آنان هستيم.
از طرفللي بايد اين نکته را هر روز با خود تکرار كنيم كه اگر ايران امروز اقتدار 
و صالبللت خود را حفظ كللرده به دليل تربيت ايثارگراني اسللت كه در دامان 
شيرزناني غيور پرورش يافته اند و به حق، راهي را رفته اند كه مادران شان براي 
آن ها ترسيم كرده اند و آن راه حضرت زهرا)س( و بانو زينب كبري )س( است. 

كودك سلله سللاله اش را براي آخرين بار بوسلليد و راهي ديارغربت شللد. اگر 
مي پرسلليدي چرا سوريه؟ پاسخ مي داد جغرافيايش چه اهميتي دارد؟ دفاع از 
كيان تشيع يک تکليف است،فرقي نمي كند حرم امام رضا)ع( در ايران، يا امام 
حسللين)ع( در كربال يا خواهر مظلومش در سوريه؛ همه آن ها قبله دل عاشق 
است. عشللق كه مرز نمي شناسد! ديروز در خرمشهر و آبادان و امروز بعقوبه و 

تنف، سلفي هاي ناجوانمرد،حرم بي بي را نشانه رفته اند.
قلبم گرفت. اين جوان برومند چگونه به دنيا نگاه مي كند؟ايثار را مي شناسللم 
امللا تعريللف اين جوان از ايثار متفاوت اسللت. برخي جاهالن چه سللخيفانه و 
ناآگاهانه،ايللن حماسلله را به ماديات ارتباط مي دهنللد و انگيزه اين دالوران را 
پول مي دانند! كدام شللخص را مي شناسيد كه حلقوم شيرين به خنجر بسپارد 
آن هم براي پول؟! حتي فکرش نيز جاهالنه است! آيا حاضريد كه مانند محسن 
حججي آخرين بوسلله را بر گونه دردانه تان بزنيد و به آوردگاه حيواناني برويد 
كه سللاده ترين اصول انسانيت و حقوق بشر را نمي شناسند و به راحتي اسير و 

زنداني را سر مي برند؟
ياد آن شللاعر افتادم كه مي گفت: هيچ حيواني به حيواني نمي دارد روا ، آنچه 

اين نامردمان با جان انسان مي كنند!
صحنه اسللارت و سللر بريدن جوان ما را در سايت هاي مختلف گذاشته اند، اوج 
حقارت و ضعف خود را در سللر بريدن اسللير بي دفاع،با افتخار فرياد مي زنند. 

خدايا! كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را؟
تعريللف اين مردان از ايثللار و فداكاري چيز ديگري اسللت. گويي وراي زمين 
و قامللوس واژه ها پللرواز مي كنند. در ذهنم سللوالي همهمه مي كنللد: آيا اگر 
مي دانسللت كه اين گونه مظلومانه چون مواليش، سللر به تيغ جفا مي سللپارد 
بازهم به اين راه مي رفت؟ و بال فاصله به اين حماقت،چنين پاسخ مي دهم كه 
مگر نمي دانسللت؟ مگر احتمال اين سرنوشت را نمي داد؟مگر تصاويرمکرر سر 

بريدن افراد توسط اين قوم متحجر و غارنشين را نديده بود؟
مگر مواليش حسللين )ع( به همين نيت، پا در ميدان بال نگذاشللت و حلقوم 

تشنه به خنجرجهل و تحجر نسپرد؟
مي توانللم تا ابد از ايثار سللخن بگويم امللا ترجيح مي دهم همه را در آسللتان 
شللرافت عکسي كه از سللر بريده محسن حججي منتشر شللده است، قرباني 
كنم. در جوالنگاه عشللق، جايي براي كالم نيسللت. ميدان عشق، حريم عشق 

ورزيدن است.
پللروردگارا! در سللرزمين من مرداني زيسللت مي كنند كه مرگ را به سللخره 
گرفته اند. گاه در سللني هسللتند كه بايد بيشللتر، به عشللرت هاي كودكانه و 
شيطنت هاي جواني بپردازند، ولي يا نارنجک به خود بسته و زير تانک مي روند 
يا آن سوي مرزها، حادثه كربال را تکرار مي كنند. شرافت و عظمت اين مردان، 
عزت و سربلندي ميهن من است. پس خداوندا! به همه مردان و زنان سرزمين 
من بياموز كه عشق را پاسداري بايد و اگر مرز جغرافيايي براي حراست از كيان 
تشلليع وجود ندارد، پس هيچ مرز ديگري نيز در پاسداشت حريم اين عاشقان 

معني نمي يابد. خداوندا! به همه ما شعور و آگاهي درك عشق را عطا بفرما.

مادراني كه
 عاشقانه ايثار كردند 

مردي كه مرگ را
 به سخره گرفت 

حيدر رحيمي
 مدرس دانشگاه

ازخودگذشتگيالگوهاي 

نماي
 ايثار
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شهرسللتان ريگان يکی از شهرسللتان های اسللتان كرمان در جنوب شرق 
ايران بوده و مركز اين شهرسللتان شهر محمدآباد است. اين شهرستان محروم 
در فاصله 300 كيلومتری جنوب كرمان واقع شللده اسللت. جمعي از پزشکان 
خير  در اين اواخر خدمات رايگان چشم پزشللکی و دندانپزشکی به 130بيمار 
ريگانللی ارائه كرده اند. اين خيرين پزشللک در روسللتای ميرآبادشللوكت نظام 
ومركز شهرسللتان، مردم را بدون هيچ چشمداشللتي ويزيللت كرده اند. گفتني 
است، افرادی كه دچار مشکالت عديده ای در زمينه چشم پزشکی بودند جهت 
درمان توسللط خيرين به مراكز درمانی اعزام شدند.الزم به ذكر است تا كنون 
شبکه بهداشت شهرستان از ابتدای سال 600بيمار را به صورت رايگان ويزيت 
كرده  اسللت. بيماراني كه در مناطق صعب العبور وروستاهای محروم شهرستان 
زندگللي مي كنند و به دليل گرم شللدن بيش از حد هوا، تيم های پزشللکی به 
روستاهای محروم شهرسللتان ريگان جهت خدمات رسانی به بيماران گرمازده 

اعزام شده اند.

گروه پزشکی »خيرين صاحب الزمان )عج(« چندي پيش در سومين سفر خود پس از 
توابع ميناب و بشاگرد در هرمزگان به روستاهای محروم و دور از دسترس شهرستان سرباز 
در سيستان و بلوچستان رسيدند تا به مدت سه روز به مداوای بيماران اين منطقه بپردازند. 
اين گروه پزشکی را متخصصانی از رشته های جراحی مغز و اعصاب، مغز و اعصاب اطفال، 
ارتوپد، پزشکی ورزشللی، جراح عمومی، جراح چشم و پزشک عمومی تشکيل می دهند 
و در سلله روزی كه در شهرسللتان سرباز به سر  بردند، حدود چهارهزار ويزيت و 20 عمل 
جراحی در بيمارستان واليت اين شهرستان انجام دادند. »سيدميثم حجازی« كسی است 
كه به همت او تيم پزشکی داوطلب باعنوان تيم پزشکی »خيرين صاحب الزمان )عج(« به 
مناطق محروم سفر می كند. حجازی در گفت وگو با روزنامه قانون گفته است:»خوشحالم 
كه می توانيم به مردم مناطق دورافتاده و كم امکانات خدمات  دهی كنيم. افتخارم اين است 
كه همراه تيم پزشللکی به مناطق دورافتاده و نقاط صفر مرزی كشور می رويم و بچه های 
اين آب و خاك را می بينم كه برخی شان مشکالت دخترم را دارند. پس به خود می بالم و 
از خدا می خواهم كه قدرت و سالمتی بدهد كه بتوانم خدمت بهتری به مردم انجام دهم«.

ايثار علم
 بي  چشمداشت

به خود باليدن
براي خدمت  به محرومان

پيشگامان ايثار

روايت زندگی اسماعيل آذری،  مردي كه خود را وقف بچه ها كرده است

در مکتب    ايثار

 بلله گفته يگانه خدامی، خبرنگاري كلله با اين روحاني مصاحبه 
كرده، اسللماعيل آذری اهل اسللتان كهگيلويلله و بوير احمد و 
ساكن شللهر دهدشت اسللت. خودش می گويد هميشه دغدغه 
كتاب و كتابخوانی را داشته:»زمانی كه در قم بودم در دهدشت، 
كتابفروشللی راه انداختم. كار خيلی سختی بود. خيلی هم ضرر 

كردم. نمايشگاه كتاب و كتابخوانی نيز راه می انداختم«.
از خودگذشتگي براي فرزندان مردم

اما از چهار سال پيش كه از قم به دهدشت باز می گردد تصميم 
می گيللرد اين دغدغه را طور ديگری دنبال كند و هّم و غمش را 

بللرای بچه ها بگذارد. او با امکانات ناچيزی كارش را شللروع كرد.
هرچند كه اكنون نيز امکانات زيللادی ندارد اما ابتدای كار، تنها 
10 كتاب داشللته است.او می گويد:»اين قصه ها را توی مسجد يا 
پارك نزديک خانه، دو نوبت در روز و بعد از نماز در »پارك كتاب« 
برای بچه ها كتاب می خوانم. رفته رفته با كمک مردم كتاب های 
بيشتری فراهم شد و توانستم به شهرها و روستاهای ديگر استان 

نيز سری بزنم«.
سفر عشق

او در اين چهار سللال به بيش از 50 روستای استان كهگيلويه و 

بوير احمد رفته  و بچه ها را به كتابخوانی تشويق كرده است. درباره 
كارهايی كه در اين چند سال انجام داده، می گويد:»اوايل، كتاب 
را به بچه هللا می دادم و مدتی بعد دربللاره قصه حرف می زديم. 
هدف اصلی اين بود كه بچه ها بتوانند استدالل و فکر و اعتماد به 
نفس پيدا كنند تا حرف بزنند. يک سال بعد، كالس های انشا راه 
انداختم چون ديدم بيشتر مدرسه ها اين كالس را ندارند. با معلمان 
حرف زدم و اين كالس راه افتاد. به بچه ها كتاب می دادم كه قصه 
بخوانند و حرف بزنند و درباره اش بنويسللند. بعد ،پنج شنبه ها را 
انتخاب كردم كه به روستاها سر بزنم و قصه بخوانم ضمن اينکه 
در هر روسللتا افرادی را آموزش دادم تا اين كار را در طول هفته 
انجام بدهند. با كمک خيرين كتاب،لوازم التحرير وعروسک برای 
بچه هللا تهيه كرديم كه با آن ها قصه بخوانند و براسللاس قصه ها 
نمايش اجرا كنند يا نقاشللی بکشند. از طرفی با ائمه جماعات و 
فعاالن مسللاجد نيز صحبت كردم كه بعضی كارها را با همکاری 
بچه ها و با قصه خوانی انجام دهند«. حاال آذری و دوسللتانش سه 
كتابخانه در سه روستا راه انداخته اند و می خواهند هر 50 روستا را 

كتابخانه دار كنند.
تالش براي تغيير ديدگاه ملت

شللايد آذری باعث شده تصوير كليشلله ای كه مردم از يک طلبه 
و روحانی در ذهن دارند پاك شللود. تصويری هميشگی از كسی 
كه روی منبر مساجد سخنرانی و پيشاپيش دسته های عزاداری 
حركت می كند. خودش نيز می گويد كه می خواسته اين تصوير 
تغييللر كند. هرچند كه او رفتن بلله ميان بچه ها و قصه خواندن 
برای شان را دوست دارد و همين كار را برای دختر و پسر كوچکش 
نيز انجام می دهد؛ آن ها هر شب با قصه های پدر به خواب می روند. 

داس�تانش بيش�تر شبيه قصه هاست. در روزگاری كه حساس�يت و ناراحتی های مان به اليكي در دنيای مجازی ختم می شود، او آستين هايش را باال زده و پا در راهي پر از 
س�ختی گذاش�ته تا گره ای از مشكالت مردم رنج كشيده، به خصوص بچه ها بگشايد. نه پول فراوان دارد و نه اسپانسرهای قدرتمند! شهر به شهر و روستا به روستا می رود 
و برای بچه ها كتاب می خواند و كتابخانه راه می اندازد و به زندگی وآس�ان ش�دن س�ختی ها دلگرم شان می كند. شايد صفحه »اسماعيل آذری« را در اينستاگرام ديده و با 
او و كارهايش كمی آش�نا باش�يد. شايد هم عضو كانال تلگرامی اش با نام »قصه خوانی برای كودكان« باشيد. كاری خداپسندانه كه حاال همه زندگی اسماعيل آذری، طلبه 

و روحانی ۳۸ ساله است.

مکتب 
فداكاري
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محمدرضا حافظی سللال 1310 در شللهر بروجرد استان لرسللتان به دنيا 
آمللد. وی مدرك دكتری مديريت خود را از دانشللگاه نيوپرت كاليفرنيا آمريکا 
دريافت كرده اسللت. او از جمله چهره های سرشناس خيرين مدرسه ساز كشور 
اسللت. به طوری كه در كارناملله وی، فعاليت های ارزنللده ای در اين زمينه به 
چشم می خورد. وی از سال 1378 به رياست جامعه خيرين مدرسه ساز كشور 

انتخاب شده است.
 به گفته حافظی، گام برداشتن در راه خدا و برای خدا، شايستگی و لياقت 
می خواهد كلله خداوند اين توفيق را به همگان نصيب نمی كند. وی خطاب به 
خيرين مدرسه ساز با بيان اينکه سازندگی، كار خداست گوشزد مي كند: مال و 
منال هركسی در اين دنيا باقی می ماند و هيچ كسی نمی تواند با اين دارايی ها 
به دنيای ديگر سفر كند، پس چه بهتر است كه فکری به حال اين اموال برای 

بعد از مرگ خويش بکند تا هم بندگان خدا و هم خدا را خوشحال كند.

گروه فرهنگی خيريه  فردای سبز در سال 1375 توّسط جمعی از دانشجويان دانشگاه 
صنعتی شريف پايه ريزی و در سال 1376 تاسيس شد. از آن جا كه منظور از فرهنگ 
در اين گروه، فرهنگ واال و زيبای اسالمی و قرآنی است و با توّجه به عنايات و توجهات 
فراوانی كه در فرهنگ اسالمی به عدالت، دستگيری از نيازمندان، رسيدگی به محرومان 
و يتيمان و اهتمام ورزيدن به احسان و نيکی به ديگران شده است، در فردای سبز برای 
حركت در اين راسللتا و هم چنين ترويج و اشللاعه فرهنگ ايثار آن تالش می شود. در 
همين مسير اعضای گروه عالوه بر تالش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای 
آن كه بتوانند وضع اجتماعی و شرايط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت 
اجرای فرامين الهی و كمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنين برای اين كه اطرافيان 
و دانشگاهيان را در حّد توان با اين فرهنگ اسالمی آشنا سازند و مسيری را برای آن ها 
در جهت احسللان و نيکی و عادت به اخالق كريمه هموار كند، خود اقدام به شللناخت 
خانواده های محروم و كمک به آن ها كردند. اين گروه براي مثال در آسللتانه سال جديد 

تحصيلي براي نيازمندان لوازم التحرير تهيه كرده و در اختيار آن ها قرار داده است.

خيرخواهي از كاليفرنيا
 تا مناطق دور افتاده ايران

اهداي فردايي سبز
 با ايثار  وقت و مال

آذری برای شکستن تصويری كه مردم از روحانيون دارند ،گاهی 
به جای سللخنرانی داستان يا شعری از موالنا می خواند. حتی در 
اعتکاف امسللال برای زنان حاضر در مسجد كتاب خوانده و برای 
جوان تر ها نيز كتاب برده كه در اين فرصت سه روزه مطالعه كنند. 
البته قصه خوانی های حاج  آقا آذری تنها در مسللجد نيسللت و 
او به پارك يا مدرسلله می رود و گاهی كه در مدرسلله به او اجازه 
قصه خوانی نمی دهند با بچه ها زير درخت ها می نشلليند و قصه 
می خواند. خودش می گويد:»شايد بچه ای به مسجد نيايد و نماز 

نخواند دليل نمی شود كه به او توجه نکنيم«.
نيت ملي

هرچند آذری دوست دارد اين كارها را به تمام كشور و تمام شهرها 
و روستاها گسللترش دهد اما اكنون هم امکاناتش را ندارد و هم 
احساس می كند استانش با وجود فقر و مشکالتی كه دارد بيشتر 
نيازمند كارهای اوسللت. به گفته آذری اين استان يک متر جاده 
اتوبانی هم ندارد.در اسللتانی گازخيز روستاها گاز ندارند.در هفته 
چند بار آب قطع می شود و بيکاری زندگی ها را نابود می كند. پدرها 
بيشتر وقت ها نيستند چون مجبورند برای كارگری به استان های 
ديگر بروند. در چنين شللرايطی تالش كللرده بچه ها را به كتاب 
خواندن عالقمند كند:»در بعضی روستاها كتابی نبود؛ برای شان 
كتاب برديم يا اينکه در كالس ها از معلم های زن استفاده كرديم 
چون بعضی از معلمان مرد بچه ها را كتک می زنند و بچه ها رغبتی 
برای قصه شنيدن از آن ها ندارند اما خودشان می گويند معلمان 
زن مهربان ترند. بيشتر وقت ها در كنار قصه خوانی، با كمک بچه ها 
نمايش اجرا می كنيم و برای همين كارها بچه ها هميشه منتظر 

هستند كه به روستای شان برويم و عالقه مند شده اند«.
ايثار مال و وقت

آذری بللرای بچه های اين مناطق و روسللتاها ،هفته ای يک بار 
اسللباب بازی می برد تا بازی كنند. او حتی تالش كرده مسائلی 
چون حفاظت از محيط زيسللت را با هميللن قصه ها به بچه ها 
ياد بدهد. برای شللان از درخت های بلللوط می گويد كه در حال 
نابودی هستند يا با كمک شان روستا و طبيعتش را از زباله پاك 
می كند. اسللماعيل آذری برای درست انجام شدن كارها وموثر 
بودن آموزش هايش بچه ها را تقسيم بندی كرده است.بچه های 
بی سرپرسللت، بد سرپرسللت، فرزندان طالق، كللودكان دارای 
والدين سللالخورده يا بيمار. او معتقد اسللت كه هر كدام از اين 
بچه ها در كنللار آموزش های عادی و همگانی آموزش های ويژه 
نيز الزم دارند. او عنوان می كند:» به جايی می روم كه معروف به 
منطقه موادفروشان است. بسيار فقيرند و ديده ام چه آسيب هايی 

بچه ها را تهديد می كند. بچه های بی سرپرسللت و بد سرپرست 
زيادهسللتند يا بچه هايی كه به طور مثال پدران شللان 80 سال 
دارند. اين بچه ها داراي ارتباط درسللتی با خانواده شان نيستند 
و در معرض خطرند. به بعضی كمک مادی می كنيم و هدايايی 
می دهيم يا مخفيانه به پدر و مادرشان كمک می كنيم. به لحاظ 
فرهنگی كار ما با اين بچه ها فللرق دارد. در قالب قصه خوانی ها 

سللعی می كنيم درباره آسلليب هايی كه در معرض شان هستند 
حرف بزنيم. آنان در معرض تجاوزهای جنسی هستند و تالش 
می كنيم قدرت نه گفتن را به آن ها ياد بدهيم«. گاهي پدر و مادر 
اين كودكان نيز مشللکل دارند و خيلی های شان بچه ها را حتی 
با شلللنگ و كابل كتک می زنند چون تنها راه تربيتی كه بلدند 
همين است! اما آذری و دوستانش با هر سختی كه هست تالش 
می كنند آن ها را يک جا جمع كرده و درباره آسيب  اين روش ها 
حرف بزنند و تشويق شللان كنند برای بچه ها قصه بخوانند و با 

آن ها درست رفتار كنند.
روياي روحاني فداكار

هزينلله اين كارها بيشللتر با كمک های مردمللی و خيرين انجام 
می شود و جمع كردن اين كمک ها و زنده نگه داشتن اين نهضت 
كار سختی است. هرچند اين تنها يکی از سختی هايی است كه 
او به جان خريده. تاثيرگذاری روی خانواده ها و اينکه مجاب شان 
كند رفتار بهتری با فرزندان شان داشته باشند يا آموزش به كودكان 
كه حرف شللان را با كتک و دعوا به يکديگر نگويند، كار سللختی 
است. به قول آذری اين ها تبديل به فرهنگ شده اند اما او هيچ وقت 
نااميد نشده و معتقد است كه حتی اگر االن و در كوتاه مدت تاثير 
كالس ها و قصه خواندن های شللان را نبيند در دراز مدت به طور 

حتم تاثيرگذار خواهند بود.
دردهاي ناگفتني

او در اين راه خاطرات تلخ و شيرين نيز زياد داشته و وقتی آن ها را 
تعريف می كند می توانی شادی و ته مايه غم را در صدايش حس 
كنی:»چند سال پيش گفتم هركس در كالس های طرح تابستانی 
شركت كند و خوب كتاب بخواند به او كفش هديه می دهيم. يکی 
از بچه ها برنده شد اما گفت كفش شماره 42 به من بدهيد. گفتم 
كه اين كفش برای تو بزرگ اسللت. گفت پدرش كارگر اسللت و 
كفش هايش پاره شده و پاهايش اذيت می شوند«. اسماعيل آذری 
هملله زندگی اش در قصه خوانی برای بچه ها خالصه شده اسللت. 
او از آرزويش می گويد:»به منطقه ای می روم كه آسلليب پذيرند و 
امکانات فرهنگی ندارند. دوست دارم يک موسسه فرهنگی و يک 
كتابخانه ويژه كودكان و پر از اسباب بازی برای شان راه بيندازم كه 
بازی كنند. بچه ها فضای بازی داشته باشند و مادرها با شركت در 

كالس هايش توانمند شوند«.
اين آرزوی كسللی اسللت كه هر روز و در كنار روزی 6 سللاعت 
تدريس در حوزه، كتاب ها را پشت ماشينش می ريزد و به روستاها 
و شهرهای كوچک سللر می زند تا بچه ای بی كتاب و قصه نماند. 

رويايی كه راه را برايش آسان می كند.

اسماعيل آذری برای درست 
انجام شدن كارها وموثر بودن 

آموزش هايش بچه ها را تقسيم بندی 
كرده است.بچه های بی سرپرست، 

بد سرپرست، فرزندان طالق، 
كودكان دارای والدين سالخورده 
يا بيمار. او معتقد است كه هركدام 
از اين بچه ها در كنار آموزش های 
عادی و همگانی آموزش های ويژه 

نيز الزم دارند
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سازماني به نام آکسفام 
سازمان »آكسفام« مستقر در آكسفورد انگليس با هدف مبارزه با فقر و بهبود شرايط زندگی 
مردم در سراسر جهان تاسيس شد. نظير بسياری ديگر از سازمان های مردم نهاد بزرگ، اين 
سازمان هم در سراسر دنيا توسعه يافته و تبديل به يك س�ازمان مردم نهاد بين المللی شده 
است. آكسفام در 70 كشور در زمينه های مبارزه با فقر، آموزش و مبارزه با بيماری های مختلف 
فعاليت می كند.  يك نمونه از برنامه های موفق اين بنياد در سال ۲00۳ با همكاری دو سازمان 
آكسفام انگليس و نيوزلند در يكی از شهرهای ويتنام اجرا شد كه ميزان حضور كودكان را در 
مدرس�ه افزايش داد. با اجرای اين برنامه، تنها در مقطع ابتدايی ۵۳ درصد از كودكان به طور 

منظم در مدرسه حاضر شدند. 

بنیاد بین المللی ِکر 
»ِكر« يكی از بزرگ ترين سازمان های امدادرسانی در دنيا ست كه در سال ۱9۴۵ در اياالت متحده آمريكا 
تاسيس شد تا به پناهندگان و آوارگان جنگ جهانی دوم كمك كند. در حال حاضر ماموريت اصلی اين 
بنياد به ميزان قابل مالحظه ای تغيير يافته و بر تعاون و مشاركت برای پايان دادن به فقر در نقاط مختلف 
دنيا تاكيد دارد. اين بنياد با بيش از ۱۲ هزار نفر كاركنان در 7۲ كشور دنيا برنامه هايی را در دست اجرا دارد. 
شعب مختلف اين بنياد در آمريكا، انگليس، ژاپن و هشت كشور ديگر فعال است و تنها در آمريكا بيش از 
۳۵0 هزار نفر اعانه دهنده دارد.  در سال ۲00۴ شعبه آمريكايی اين بنياد به تنهايی بودجه ای معادل ۵۱7 
ميليون دالر برای هدايت ۸70 پروژه كاهش فقر در 70 كشور دنيا هزينه كرد كه اين پروژه ۴۵ ميليون نفر 

را پوشش می داد. 

دنياي ايثار

،،
عمري با بركت

حاج حسين ملک، واقف و بنيان گذار كتابخانه و موزه ملی ملک در 
11 ربيع االول سللال 1288 ه.ق )1250خورشلليدی( در تهران متولد 
شد. خانواده اش تبريزی و مجتهد زاده بودند. اما پدربزرگش آقا مهدی 
به كسللوت روحانيان درنيامللد، بلکه در جنگ های ايللران و روس به 
قشللون دولتی پيوست و تا درجه سللرهنگی پيش رفت. پس از جنگ 
بلله تجارت روی آورد و از امتياز دوسللتی با ميللرزا تقی خان اميرنظام 
)اميركبير آينده( برخوردار شللد. اميرنظام، پيشللکار وليعهد قاجار در 
آذربايجان بود و هنگامی كه محمد شللاه قاجار از دنيا رفت، 100 هزار 
تومان از آقا مهدی قرض گرفت تا ناصرالدين ميرزای وليعهد را از تبريز 
بلله تهران بياورد و به تخت بنشللاند. آقا مهللدی هم به تهران آمد و به 
پللاس خدماتش لقب ملک التجللاری گرفت. بعد از آقا مهدی اين لقب 
بلله فرزندش محمد كاظم رسلليد كه خصايل متفاوتللی را از خود بروز 
می داد. در جوانی ورزشللکار و دست پرورده پهلوان ابراهيم يزدی بود. 
سللپس مثل پدر وارد تجارت شد. از سياست نيز بركنار نبود و دستی 

هم در سرودن شعر داشت.

پدري تاجر
او بلله واسللطه دخالت در سياسللت روابط خوبی با افللرادی چون 
ميرزاعلی اصغرخللان اتابللک يافت و از اين راه بر ثللروت و ارثيه پدری 
افللزود. محمد كاظللم نيز همچون پللدر بارها در مقللام حمايت مالی 
از شللاهزادگان و حاكمان وقت ظاهر شللد و از جمللله يکبار 80 هزار 
تومان به شاهزاده مؤيدالدوله پسر شاهزاده حسام السلطنه قرض داد تا 
برای دريافت فرمان حکومت خراسللان به ناصرالدين شللاه تقديم كند. 
ملک التجللار در بخش های مختلف اقتصادی فعاليت داشللت كه از آن 
جمللله می توان به شللركت عمومی ويژه فعاليت هللای مالی و بانکی و 
شللركت تجارتی فارس در شيراز كه در نشللر اسکناس فعاليت داشت 
و همچنين به تاسلليس راه شوسه بين آسللتارا و اردبيل اشاره كرد. او 
همچنين از مخالفان بانک شللاهی به شللمار می آمد و در نظر روس ها 
چهره مهم و تاثيرگذاری بود. كلنل كاساكوفسکی، فرمانده وقت بريگاد 
قللزاق در ايران در خاطرات خود درباره ملک التجار می نويسللد: »حاج 
ملک التجار سردسللته تجار تمام تهران و سراسر آذربايجان می باشد و 

خود آذربايجانی است.

حاج حسين، مردي كه با ايثار خود در تاريخ ماندگار شد

ملك در صِف نيکاِن جهـان

فرهنگ ايثار و فداكاري در ميان مردم ما به يک خصوصيت تبديل شده  است ولي اين روحيه 
بي شللک در ميان مردم سللاير نقاط دنيا نيز وجود دارد. فعاليت هايی نظيللر حمايت از كودكان 
آسلليب ديده يا بی سرپرست،  ايجاد امکانات آموزشی برای مناطق محروم، مبارزه با بيماری های 
واگيردار، مبارزه با اعتياد، حفاظت از محيط زيسللت يا صيانت از آثار تاريخی و ميراث فرهنگی 
همگی می تواند نمونه هايی از فعاليت سللازمان های مردم نهاد در سراسللر دنيا باشللد كه نشان از 
توسللعه يافتگی و احساس مسئوليت اجتماعی شهروندان اين جوامع دارد.  اصوال انگيزه بسياری 

از حركت های خودجوش و داوطلبانه مردمی، انجام كارهای عام المنفعه و خيريه ای بوده كه برای 
كمک به گروه ها و اقشللار خاصی در جامعه صورت گرفته اسللت. در همين راستا دنياي اقتصاد 
درگزارشي نوشته كه چنين فعاليت هايی در دوره های مختلف زمانی وجود داشته اند و نمی توان 
برای آن مبدا مشللخصی در نظللر گرفت، اما راه اندازی چنين سللازمان هايی در دو قرن اخير در 
دنيا رشد چشمگيری داشته، به طوری كه تعدادNGO در آمريکا حدود يک و نيم ميليون، در 
روسيه 277 هزار و در هند حدود 3/3 ميليون در سال 2009 تخمين زده شده است. در هند به 

نگاهي به برخي سازمان ها،بنيادها و موسسه هايي كه بدون هيچ انتظاري به مردم خدمت مي كنند

يك جهان از خودگذشتگي

ايرانيان از آنجايي كه از فرهنگ غني برخوردار هستند، در تمامي ادوار مختلف تاريخي خدمت به همنوع را در دستور كار خود داشتند 
و همواره فداكاري و ازخودگذشتگي را در اولويت فعاليت هاي خود قرار مي دادند و مشكالت مختلف نيز سبب نشد تا از آن مسير خود عقب 
بنشينند. يكي از پيشقراوالن اين عرصه حاج حسين  ملك است. مردي كه در تمام طول عمر خود از ايثار مال،پول، محبت و وقت كم نگذاشت 
و راهي را رفت كه در پايان آن عاقبت به خيري را با عمق جان حس كرد و امروز به نيكي از او ياد مي شود.  به همين دليل براي احترام به يك 

ايثارگر عرصه اجتماعي به زندگينامه و اقداماتي كه او انجام داده است، مي پردازيم.

پيشکسوت

ايثار
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سازمان نجات کودکان 
سازمان نجات كودكان  در سال ۱9۱9  ميالدي همزمان با پايان جنگ جهاني اول كه دنيا آثار 
مخرب جنگ را مش�اهده مي كرد به منظور و با هدف كمك وامدادرساني  به كودكانی كه از 
عواقب و نتايج جنگ جهانی اول رنج می برند در انگليس  تاسيس شد. درحال حاضرسازمان 
نجات كودكان   در ۲7 كشور دنيا حضور دارد و همه اين شعب در كنار يكديگر »اتحاديه نجات 

كودكان« را تشكيل می دهند.
 اين اتحاديه در ۱۱0 كشور به منظور كمك وياري  به كودكان برای دسترسی به زندگی بهترو 
مناسب تر  فعاليت می كند كه اين فعاليت ها زمينه های مختلفي  از آموزش، سالمت و بهداشت 

و كمك رسانی در شرايط اضطراری و بحراني  را در بر می گيرد. 

بنیاد خیریه »گیتس« بزرگ
اين بنياد خيريه بزرگ ترين س�ازمان خيريه خصوصی در جهان به ش�مار می رود كه تا به امروز 
مجموعا بودجه ای معادل ۲۸ ميليارد دالر را وقف كارهای خيريه كرده است. در حقيقت اين مبلغ 
توسط بنياد سرمايه گذاری شده و به جای اينكه تنها يك بار هزينه شود، از محل درآمدهای حاصل 
از اين سرمايه گذاری كمك های مالی برای اجرای پروژه های خيريه صورت می گيرد. اين چرخش 
مالی سبب شده بنياد بيل و مليندا گيتس به يكی از اصلی ترين منابع كمك مالی در بخش بهداشت 
و سالمت در دنيا تبديل شود، كمك های مالی اين بنياد در بخش سالمت ساالنه به ۶ ميليارد دالر 
می رسد و اين در حالی است كه بودجه ساالنه سازمان بهداشت جهانی )WHO( تنها يك ميليارد 

و ۶۵ ميليون دالر است. 

ازای هر 400 نفر يک NGO وجود دارد و رقم كل NGO ها در هند، چند برابر تعداد مدارس 
ابتدايی و مراكز بهداشللت در اين كشور است.  همان طور كه گفته شد يکی از انگيزه ها و اهداف 
شللکل گيری سازمان های مردم نهاد، فعاليت های خيريه و عام المنفعه است. نگاهی به زمينه های 
مختلف كاری اين سللازمان ها در سراسر دنيا نشان می دهد همه اين نهادها را می توان يک بنياد 
خيريه در نظر گرفت و هدف مشللترك همه سازمان های مردم نهاد رفع مشکالت و فراهم كردن 

شرايط رفاه اقتصادی و توسعه اجتماعی مردم دنياست. 
ايثاربين المللي

در مسير مبارزه با فقر و اجرای پروژه های عام المنفعه، دولت ها و سازمان های بين المللی متکی 
بر فعاليت دولت ها نظير بانک جهانی و سازمان ملل متحد تنها می توانند در حد حرف زدن پيش 
بروند و اقدامات تاثيرگذار در زمينه مبارزه با فقر توسللط سللازمان های مردم نهاد يا سازمان های 
غيرانتفاعی كه به دنبال سللودآوری نيسللتند، صورت می گيرد. اين سازمان ها اغلب فعاليت هايی 
توسللعه ای  و انسان دوسللتانه را در نقاط مختلف دنيا هدايت می كنند. اگللر بخواهيم تعريفی از 
يک سللازمان مردم نهاد خيريه ارائه دهيم ، بايد گفت همه فعاليت های انسان دوستانه و توسعه ای 

در اين تعريف گنجانده می شللوند. برخی از اين سللازمان های مردم نهاد خود مستقيم در زمينه 
فقرزدايی اقدام عملی انجام نمی دهند، بلکه با روش های مختلف اقتصادی بودجه ای برای كمک 
به NGO های محلی فعال برای فقرزدايی فراهم می كنند و با اعطای اين كمک های مالی به طور 

غير مستقيم در زمينه مبارزه با فقر تاثيرگذارند. 
عرصه گسترده عمل نيك

زمينه كاری سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه خيريه هم می تواند بسيار متفاوت باشد. به 
ايللن ترتيللب كه بعضی از آن ها خدمات مالی نظير اعطای وام به فقرا ارائه  می دهند، بعضی ديگر 
در زمينه فراهم كردن آب پاك و بهداشللتی برای بهبود سالمت و بهداشت اقشار محروم جامعه 
فعاليت می كنند. برخی ديگر نيز در جهت بهبود شللرايط آموزشللی كار می كنند و به طور كلی 
تالش می كنند به هر طريق، تغييری هرچند كوچک با منظور پايان دادن فقر در دنيا ايجاد كنند. 
اين سللازمان های مردم نهاد اغلب بسلليار تاثيرگذارتر از برنامه های دولتی عمل كرده و به مراتب 
كمتر از برنامه های مشابه دولتی در آن ها امکان فساد وجود دارد. در اينجا به معرفی اجمالی چند 

سازمان  خيريه جهاني مي پردازيم تا با عملکرد آن ها آشنا شويم.

تالش براي عالِم ساختن از حاج حسين
حاج حسين فرزند ارشد خانواده محمد كاظم ملک التجار بود 
و در كنار دو برادر و سلله خواهرش در خانه چنين پدری در بازار 
بين الحرمين تهران پرورش يافت. پدرش هرچند مرد سياست بود 
و با تجدد ميانه بدی نداشت اما آن زمان منش و ريشه خانوادگی 
همچنان بر اوضاع زمانه می چربيد. از همين رو بود كه به مدارس 
جديد با ديده ترديد می نگريست و بنابراين فرزند ارشد، حسين را 
برای حفظ ديانت به مدارس دارالشللفاء و صدر تهران فرستاد تا به 

تحصيل علوم قديمه بپردازد.
 تربيت مردانه

حاج حسين آقا ملک، درباره دوران كودكی خود می گويد: »پدر 
ما در تربيت فرزندان بسيار سخت گير بود. پيوسته از ما بازخواست 
می كرد. به شللدت از او می ترسيديم. در حضورش مثل يک بنده 
پرستنده دست به سينه می ايستاديم. ولو متوجه حضور ما نشده 
باشد، هر مدتی كه طول می كشيد منتظر می مانديم تا به ما نگاه 
كند و اجازه جلوس بدهد. آن گاه دو زانو می نشسللتيم. انحراف از 
دو زانو نشسللتن مواخذه داشت. بايد فاصله از محل نشستن پدر 
را رعايت می كرديم و به فرمايشات او گوش می داديم. وقتی من و 
برادرم تقصيری كرده بوديم، مرحوم پدرم با  همان دقت در تربيت 
فرزندان و سخت گيری شديد، دستور داد دو »ارخالق« ]جامه بلند، 
لباده ای كه بين رويه و آستری آن پنبه می دوختند[ بر ما بپوشانند 
و يک طناب دور كمر هر يک از ما ببندند. پوشيدن اين ارخالق های 
ژنللده و مندرس با پنبه هايی از اليه آسللتری و رويه بيرون آمده 
بسلليار موهن بود. ما هفت يا هشت ساله بوديم. پدرم برادرم را با 
خود می كشلليد. دسللت مرا هم گرفته بود و به دكان استاد ميرزا 
كفشدوز همسايه خانه بين الحرمين در بازار می برد و می گفت: شما 
اليق فرزندی من نيستيد و بايد كفشدوزی كنيد. من از دستش 
گريختم و او دوان دوان به دنبالم آمد تا مرا گرفت. ولی در همين 

فاصله تصميمش عوض شد و موضوع خاتمه يافت«.
وارث ارث عظيم

محمد كاظم ملک التجار، از راه تجارت و از جانب امالك وسيعی 
كه در خراسان خريده بود، ثروت انبوهی را برای فرزندانش به ارث 
گذاشللت و اين اساس ثروت حاج حسللين ملک بود. او دستياری 
پدرش در اداره امالك خراسللان را برعهده داشت و گويا نخستين 
علقه های فرهنگی اش در سللفری كه همراه پدر به مشهد رفت، 
بسللته شللد. در آنجا به راهنمايی يکی از دوستان پدر با پاره ای از 
نفايس حرم رضوی آشنا شد و بعدتر وقتی در نيشابور نسخه ای از 
ديوان » ابن يمين فريومدی« )شاعر سده ششم هجری( را به دست 
آورد، فکر بنياد يک كتابخانه بزرگ به ذهنش خطور كرد. در اين 

زمان 28ساله بود.
ايثار آثار

گفتني است كتابخانه ملک كه از حدود سال 1278 شمسی 
آجرهای نخسللت بنايش گذاشته شللد. او در روز 6 آبان 1316 
اين كتابخانه را وقف كرد. بر اسللاس وقف نامه شللماره 7976- 
6/8/1316 كه در دفتر اسللناد رسمی شللماره 77 حوزه تهران 
ثبت شد، حسين آقا ملک خانه اجدادی خود در بازار بين الحرمين 
تهران را به همللراه تمام اثاثيه و كتاب های موجود در آن، وقف 
آستان امام رضا )ع( كرد تا »شعبه ای از كتابخانه مقدسه رضويه 
باشد« و »كافه و عامه افراد سکنه ايران بدون رعايت مليت حق 
استفاده داشته باشند«. آن گاه در سال 1316 به شرحی كه در 
بخش وقف نامه خواهد آمد، تقديم آسللتان امام رضا )ع( شللد. 
حسللين ملک همچنين امالك و مستغالت زيادی را در تهران 
و خراسللان وقف امور خيريه و عام المنفعه كرده و بدين ترتيب 
در جايگاه بزرگ ترين واقف تاريخ معاصر ايران نشسللته است. 
حاج حسللين ملک اموال زيادی را وقف كتابخانه كرد تا پس از 
مرگش درآمدی برای توسللعه كمی و كيفی آن فراهم باشد. او 

نخستين بار در سال 1325خورشيدی و سپس در 25 فروردين 
ماه 1330 امالك و مستغالت زيادی را وقف آستان قدس رضوی 
كرد و درآمدشللان را به كتابخانه اختصاص داد. امالك وقفی در 
سال 1330 شامل 20  قطعه زمين بزرگ كشاورزی در خراسان 
و تعداد زيادی دكان در بازار تهران بود. حاج حسللين ملک در 
سال های 1331 و 1334 برای چندمين بار امالك و مستغالتی 
را وقف آسللتان قدس رضوی كرد و مقرر داشللت كه بخشی از 
عوايد آن ها به كتابخانه و موزه و بخش ديگر به ساخت و اداره 

بيمارستانی در چناران خراسان اختصاص يابد.
از طرفي ديگر آنچه از دارايي هاي حاج حسين وقف شد عالوه بر 
هزاران نسخه خطی نفيس يا چاپ سنگی شامل فرش ها، لوستر ها، 
مبلمان و تابلوهای نقاشللی بود كه او به عنللوان لوازم و تجمالت 
زندگی شخصی از آن ها اسللتفاده می كرد. مجموعه ای از تمبرها، 
سکه ها، آثار الكی و برخی تابلوهای نقاشی مرحوم كمال الملک و 
نقاشان معروف جهان از ديگر بخش های وقف شده در اين خانه بود. 
اين آثار ابتدا در قالب كتابخانه به نمايش درآمدند و بعدها هسته 

اوليه »موزه ملک« را شکل دادند.
 ياد ماندگار

حاج حسين آقا ملک سرانجام در چهارم امرداد 1351 در سن 
101 سالگی در تهران درگذشت. او را پس از وفات به مشهد منتقل 
كردند و در غرفه شرقی دارالحفاظ حرم مطهر رضوی در نزديکی 
پدرش به خاك سپردند. گفتني است مرحوم احمد گلچين معانی، 
متخلص به گلچين شاعر و پژوهشگر مشهدی االصل درباره تاريخ 

وفات حسين آقا ملک سروده است:
از پس صد سال برفت آنكه بود

در صِف نيكاِن جه�ان، منسلك
ساِل وفات و س�نه عمر اوست

 بانی خيرات، حس�ين ملك
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    آقاي موذن! طرح تكريم ايثار چيس�ت و ضرورت هاي 
آن كدامند؟

طرح تکريم ايثار، يک طرح فرهنگي اسللت كه بر اسللاس آن با 
مراجعه به ايثارگران هشللت سللال دفاع مقدس، ضمن دريافت 
خاطرات و اظهارات ايشان و ساير اسناد مرتبط با دفاع مقدس، به 
انتشار آن ها در قالب هاي مختلف اقدام مي شود. حقيقت اين است 
كه نزديک به سه دهه از پايان جنگ گذشته و ديگر آگاهی به كم و 
كيف حوادث آن از طريق شهود، غيرممکن است. اما عمده ماجراها 
و وقايع جبهه ها را می توان در آينه خاطرات و تجربيات كسانی 
تماشا كرد كه خود از نزديک و در بطن اين رويداد، شاهد و ناظر 
آن بوده اند. مکتوب كردن و نشر خاطرات ايثارگران از دوران دفاع 
مقدس، ضرورتی انکار ناپذير است، چرا كه حفظ و بهره گيري از 
تجربياتی كه بسيار گران حاصل شده اند، نشانه خرد و تدبير است 
و حتي به قدر ثبت و نشر يک خاطره، يک روايت و يک حادثه از 
اين دوران پرشللور و حماسه، شايد بتواند ما را به اهداف فرهنگي 
كه براي يک جامعه مسئول و هوشمند و پيشرو در  نظام اسالمي 
متصور هستيم نزديک تر كند. بحمداهلل تاكنون كتاب هاي بسياري 
از خاطرات فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس منتشر شده 
اسللت، اما بي ترديد آنچه انجام شده در برابر آنچه بر زمين مانده 
اسللت، اندك است. از همين رو، طرح تکريم ايثار در پي آن است 
كه با يک سازماندهي گسترده بتواند با جلب نظر ايثارگران و نيز 
با همکاري خاطره نگاران و داستان نويسان، اين فاصله را به تدريج 

پر كند.
    بنابراين ش�ما در نظر داريد براي انتقال فرهنگ ايثار 
و دفاع مقدس، با همه ايثارگران مصاحبه كرده و خاطرات 

آن ها را منتشر كنيد؟
البته يک روش براي انتقال فرهنگ ايثار و دفاع مقدس به جامعه 
آن است كه همه ايثارگران و مجاهدان و آن هايي كه در سال های 
دفاع مقدس در جبهه حضور داشللته اند خودشللان دست به قلم 
شوند و هريک به تناسب نقش و مسئوليتي كه بر عهده داشته اند، 
زوايايی از آن رويداد عظيم و دوران پرحماسه را مکتوب و براي ثبت 
در تاريخ به روش هاي مختلف منتشر كرده يا به افراد و نهادهاي 
ذي ربط عرضه كنند. اما به جهت وجود مشغله هاي روزمره يا نبود 
توانايي هاي شخصي در زمينه ثبت مکتوب خاطرات، ممکن است 
از اين مهم غفلت شده باشد. مصاحبه با ايثارگران مي تواند با بهره 
گيري از بيان ايثارگر و جست و جو در نهان خانه دل او و با تکيه 
بر تجربيات و توانمندي هاي شخص مصاحبه گر و خاطره نويس، 
اين مهم را امکان پذير سازد و به تجربه می توان گفت اگر زندگی 
و كارنامه بسللياری از ايثارگران و ناگفته های دفاع مقدس جمع 
آوری و به صورت اصولی و براساس منطق علمی و ساختار تدوين 
محتوا مکتوب شود، گنجينه بزرگي فراهم خواهد شد كه به يقين 
فرهنگ ساز خواهد بود و هر يک به نوبه خود می توانند، سوژه های 
بکری برای خلق داسللتان ها و رمان هايي در حوزه دفاع مقدس و 

حوزه ايثار و فداكاري نيز بيافرينند. 

    اي�ن طرح با توجه به جامعه ب�زرگ ايثارگران، در چه 
مرحله اي قرار دارد؟

اولويت اجراي طرح تکريم ايثار فعللال مربوط به ايثارگران وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي است. البته در نظر است پس از پايان يک 
مهلت زماني مشخص و اتمام  كار جمع آوري خاطرات ايثارگران 
اين وزارت، طرح تکريم به سللاير دسللتگاه ها كه مايل باشللند از 
خدمات خانه فرهنگ ايثار بهره مند شوند، توسعه يابد. همان گونه 
كلله مي دانيد بيللش از 3400 نفر از كاركنللان وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي از ايثارگران يا خانواده ايثارگران هستند. تعداد 56 
نفر از كاركنان در جبهه هاي دفاع از انقالب و ميهن اسللالمي به 
شللرف شللهادت نايل آمده اند و صدها نفر از همکاران نيز افتخار 
حضور در ميدان هاي دفاع مقدس را داشللته اند و نشان جانبازي، 
آزادگي و رزمندگي را بر سينه خود دارند. همچنين صدها نفر از 
خانواده معظم شهدا و ايثارگران در قسمت هاي مختلف وزارتخانه و 
زيرمجموعه هاي آن حضور دارندكه خود گنجينه و پشتوانه بزرگي 
براي اين وزارتخانه فرهنگ ساز محسوب مي شوند. در همين راستا 

تاكنون با صدها نفر از كاركنان ايثارگر مصاحبه شده و همچنان 
ادامه دارد. اولين كتاب از مجموعه اين خاطرات نيز با نام »ايستاده 
چون سرو« كه به خاطرات 15 نفر از آزادگان اختصاص يافته و در 
قالب داستانک هايي تنظيم شده است، همزمان با 26 مرداد 1396 
سالروز بازگشت آزادگان به ميهن اسالمي به زيور طبع آراسته شد 
و در نظر است كه با تامين پشتيباني هاي الزم از سوي دفتر امور 
ايثارگران، هر ماه حداقل يک كتاب منتشللر شود. همچنين اين 
خاطرات در سايت دفتر ايثارگران، خانه فرهنگ و ساير پايگاه هاي 

اطالع رساني نيز انتشار يافته اند.
   خانه فرهنگ ايثار به جز اجراي طرح تكريم ايثار، چه 

فعاليت هاي ديگري را دنبال مي كند؟
آنچه ما انجام مي دهيم همه در راستاي ترويج فرهنگ ايثار است. 
فعاليت هايي كه در واقع به دنبال اعتال، ترويج و تحکيم فرهنگ 
ايثار در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار 
مردم و مسئوالن و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف كننده آن 
است. ارتباط مستمر با اهل قلم ايثارنويس و ترغيب نويسندگان 
و اهللل قلم به توليد كتاب های اثرگذار در جهت تحکيم فرهنگ 
ايثار و نيز توليد محتواها جهت توليد ديگر محصوالت فرهنگي از 
جمله اهداف مهم خانه فرهنگ ايثار است. برخي اقدامات مانند 
برگزاري جشنواره ايثار و رسانه كه در بهمن سال گذشته برگزار 
شللد و توجه رسللانه هاي مکتوب به مقوله ايثار را مورد ارزيابي و 
تشللويق قرار داد و امسال نيز ان شللاءاهلل انجام خواهد شد و نيز 
گردهمايی و هم انديشي با » انجمن اهل قلم حوزه ايثار«و انجام 
مقدمات برگزاری جشللنواره ايثار و انديشه در سال آينده كه به 
توليللد و ارزيابللي محتواهاي مرتبط با ايثار در آثار نويسللندگان 
خواهد پرداخت از جمله فعاليت هايي اسللت كه تالش مي شود 
به ترويج فرهنگ ايثللار در جامعه بينجامد. همچنين در همين 
راستا، از طريق نشست هاي تخصصی با اهل قلم در حوزه كودكان 
و نوجوانان، شورايي به منظور سياست گذاري فرهنگ ايثار براي 
كودكان و نوجوانان تشکيل شده است تا ضمن ايجاد زمينه های 
ترويج و اشللاعه فرهنگ ايثار و فداكاری از سللنين پايين، همراه 
با تعامل و مشللاركت با دستگاه های مرتبط، بسترهاي الزم براي 
ترغيب نويسندگان و فعاالن نشر كودك و نوجوان براي پرداختن 
بلله مفاهيم فرهنگی در حوزه ايثار و فداكاری و توليدمحصوالت 
فرهنگي مناسب به وجود آيد. پايگاه اطالع رساني خانه فرهنگ 
ايثار نيز با هدف ترويج فرهنگ ايثار و همچنين انعکاس اخبار، 
گزارش هللا و مقاالت علمي و تحليلي با محوريت ايثار، فداكاري 
و گذشللت فعاليت مي كند. اجراي طرح كتابخانه مهرباني كه بر 
پايه ايثار كتاب و توزيع به مناطق نيازمند فعاليت مي كند، انتشار 
كتاب مردمي ايثار كه دربرگيرنده دل نوشته هاي مردم در مقوله 
ايثار است، برگزاري محافل شعر و خاطره ايثار در مناسبت هاي 
مختلف و سرانجام انتشار همين نشريه نيز از ديگر اقدامات جاري 

خانه فرهنگ ايثار است. 
    باسپاس از فرصتي كه در اختيار گذاشتيد.

دفتر امور ايثارگران وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي در اجراي طرحي موسوم به طرح »تكريم ايثار« به دنبال ثبت و انتشار خاطرات ايثارگران از طريق 
خانه فرهنگ ايثار است. انتقال مفاهيم بلند فرهنگ ايثار و فداكاري در هشت سال دفاع مقدس به نسل هاي امروز و آينده، ترويج فرهنگ ايثار و 

فداكاري در جامعه، توجه پيوسته به ايثار و ايثارگران به عنوان يك گنجينه مهم فرهنگي و سرانجام توسعه مصاديق ايثارگري از عده اي خاص به عموم 
مردم و ايجاد فضاي فرهنگي مناسب و ترغيب به فعاليت هاي ايثارگرانه از جمله اهداف مهم اين طرح هستند. به همين مناسبت با حميد موذن، مدير 

خانه فرهنگ ايثار گفت و گويي انجام شده است كه توجه خوانندگان را به آن جلب مي كنيم.

حميدموذن، مديرخانه فرهنگ ايثار:

آنچه ما انجام مي دهيم همه 
در راستاي ترويج فر هنگ ايثار است

 اگر زندگی و كارنامه بسياری 
از ايثارگران و ناگفته های دفاع 
مقدس جمع آوری و به صورت 
اصولی و براساس منطق علمی و 

ساختار تدوين محتوا مکتوب شود، 
گنجينه بزرگي فراهم خواهد شد 

كه به يقين فرهنگ ساز 
خواهد بود

ياران 
ايثار



ويژه نامه 
هفته 

دفاع مقدس 
مهر  1396

31

مسابقه بزرگ ايثار
 اگر ايثارگر)رزمنده،جانباز،آزاده( هستيد يا افتخار حضور ايثارگري در خانواده و اطرافيان خود را داريد 

 در مسابقه بزرگ ايثار شركت كنيد و از جوايز ارزشمند آن بهره مند شويد
خانه فرهنگ ايثار در نظر دارد تجربيات و مشاهدات خوانندگان خود را در حوزه ايثار گردآوري و منتشر كند. ازاين رو خوانندگان 
محترم نشريه مي توانند، آثار خود را در محورهاي تعيين شده به آدرس زير ارسال كنند. به سه اثر از بهترين مطالب و آثار ارسالي 

جوايز نفيسي اهدا مي شود و آثار برگزيده، در مجموعه هاي منتشره از سوي دفتر به چاپ خواهند رسيد.

محورهاي مسابقه:
الف-آثار ادبي:

1- وقايعي را كه در جامعه و محيط اطراف به نوعي با يكي از حوزه هاي ايثارگري)اعم از ايثار جان،ايثار سالمت، ايثار مال، 
ايثار فرصت، ايثار وقت، ايثار محبت،ايثار حق و...(مرتبط بوده و خود، آن را تجربه يا مشاهده كرده ايد.

2-خاطرات ايثارگران از دوران دفاع مقدس
3- خاطرات خانواده يا اطرافيان از زندگي روزمره ايثارگران

4- داستان كوتاه يا داستانک
5- شعر و نثر ادبي

ب- آثار هنري:
1- عكس هاي ايثارگران از دوران دفاع مقدس كه يادآورد خاطره يا واقعه اي خاص باشد 

2- عكس  هايي از جلوه هاي ايثار در جامعه يا زندگي ايثارگران
3- طراحی، گرافيک وكاريكاتور با موضوع ايثار و ايثارگر

4- آثار تركيبي حاوی دل نوشته و عكس در خصوص ايثار

جوايز مسابقه:
در محور آثار ادبي: نفر اول 3 سكه تمام بهار آزادي؛  نفر دوم 2 سكه؛ نفرسوم يک سكه بهار آزادي
در محور عكس: نفر اول دو سكه تمام بهار آزادي؛  نفر دوم يک سكه؛ نفر سوم نيم سكه بهار آزادي

مهلت ارسال آثار: پايان مهر1396
تاريخ اعالم نتايج: 15 آذر 1396 همزمان با ميالد رسول گرامي اسالم)ص( و امام جعفر صادق)ع(

نشاني: تهران، خيابان طالقاني، بهارشمالي، خيابان مهندسي، خيابان نيرومند،
 كوچه مسجد خراقاني، شماره 2، واحد 4      تلفن:77608817     فكس: 77608568  

آدرس ها براي دريافت آثار
Ershadisar@gmail .com

ارسال تلگرامي به شماره 09033069721
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